สรุปการรับฟั งความคิดเห็นสาธารณะ
ร่ างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขัน้ สูงของค่ าบริการโทรคมนาคมสาหรับบริการ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ
สานัก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ง ชาติ
(สานักงาน กสทช.) ได้ จัดรับฟั ง ความคิดเห็น สาธารณะต่อร่ างประกาศคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง อัตราขัน้ สูงของค่าบริ การโทรคมนาคมสาหรับบริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ โดยได้ ประชาสัมพันธ์ เพื่อขอรับฟั งความคิดเห็นทาง Web site
ของสานักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 27 มิ ถุนายน 2554 นอกจากนัน้ ส านักงาน
กสทช. ยังได้ มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียและผู้สนใจร่วมให้ ความคิดเห็น ดังนี ้
สื่อประชาสัมพันธ์
1. อินเทอร์ เน็ต

เว็บไซด์สานักงาน กสทช.

2. หนังสือพิมพ์

มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์

3. ขอความร่ วมมือช่ วยประชาสัมพันธ์
ผ่ านทางผู้ประสานงานของสื่อต่ างๆ
4. ทาหนังสือแจ้ ง

เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ขา่ วสด หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post หนังสือพิมพ์ Telecom Journal
สถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7เป็ นต้ น
 ศูนย์ค้ มุ ครองสิทธิผ้ บ
ู ริ โภคในกิจการโทรคมนาคมทังใน
้ กทม.
และจังหวัดต่างๆ รวม 29 ศูนย์
 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท 3 และผู้รับสัมปทาน
จานวน 21 ราย
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สานักงาน กสทช. มีประเด็นที่ขอรับฟั งความคิดเห็นต่อร่ างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง อัตราขัน้ สูงของค่าบริ การโทรคมนาคมสาหรับบริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ ดังต่อไปนี ้
ประเด็นรั บฟั งความคิดเห็นสาธารณะ
1. การบังคับใช้ อัตราขัน้ สูงของค่ าบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ
1.1
1.2

1.3

การกาหนดอัตราขันสู
้ งของค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศในอัตรา 0.99 บาทต่อนาที จะส่งผล
กระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อตลาดโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ผู้ประกอบการ และผู้บริ โภค หรื อไม่ อย่างไร
การบังคับใช้ อตั ราขันสู
้ งในอัตรา 0.99 บาทต่อนาทีกบั ผู้ประกอบการห้ ารายที่อตั ราเดียวกัน (Symmetric Industry
rate) มี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม่ อย่ า งไร และมี ผ ลกระทบในเชิ ง บวกและเชิ ง ลบต่ อ ตลาดโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่
ผู้ประกอบการ และผู้บริ โภค หรื อไม่ อย่างไร
การกาหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตที่กาหนดอัตราค่าบริ การนอกเหนือหรื อเกินกว่าอัตราขันสู
้ งของค่าบริ การที่กาหนดตาม
ประกาศนี ้อยูแ่ ล้ วก่อนวันที่ประกาศนี ้ใช้ บงั คับ สามารถเรี ยกเก็บค่าบริ การตามสัญญาที่ได้ ทาไว้ กบั ผู้ใช้ บริ การนันต่
้ อไป
จนกว่า สัญ ญาดังกล่า วจะสิ ้นสุด ลง แต่ทงั ้ นี ้ ไม่เกิ น 60 (หกสิบ) วัน นับตัง้ แต่วัน ที่ป ระกาศนีม้ ี ผลใช้ บังคับ จะมี
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และผู้บริ โภคหรื อไม่ อย่างไร

2. การยกเว้ นกฎเกณฑ์ บางประการของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ องอัตราขัน้ สูงของ
ค่ าบริการและการเรียกเก็บเงินค่ าบริการล่ วงหน้ าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549
2.1

2.2

การยกเว้ นให้ ผ้ ปู ระกอบการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ห้ารายที่ถกู กากับดูแลอัตราค่าบริ การ ไม่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในข้ อ
12 ของประกาศ กทช. เรื่ องอัตราขันสู
้ งฯ แต่ให้ รายงานการนาเสนออัตราค่าบริ การต่อผู้ใช้ บริ การในข้ อ 16 ของ
ประกาศ กทช. ดังกล่าวแทน มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
การยกเว้ นบริ การประเภทอื่นที่มิใช่บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ ไม่ต้องอยู่ภายใต้ การกากับ
ดูแลอัตราค่าบริ การตามประกาศ กทช. เรื่ องอัตราขันสู
้ งฯ ในหมวด ที่ 1 (อัตราขันสู
้ งของค่าบริ การ) และหมวดที่ 2
(การเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ) มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร และจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ผู้ประกอบการ และผู้บริ โภคหรื อไม่ อย่างไร

3. ความเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับร่ างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ เรื่อง อัตราขัน้ สูงของค่ าบริการโทรคมนาคมสาหรับบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ
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ในการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น สาธารณะดัง กล่ า ว มี ผ้ ู แสดงความคิ ด เห็ น จ านวน 10 ราย แบ่ ง เป็ น
ผู้ประกอบการจานวน 5 ราย หน่วยงานผู้บริโภคจานวน 4 ราย และประชาชนทัว่ ไปจานวน 1 ราย ดังนี ้
กลุ่มผู้ให้ ความคิดเห็น
ผู้ประกอบการ

จานวน
5 ราย

หน่ วยงานผู้บริโภค

4 ราย

ประชาชนทั่วไป

1 ราย

รวม

รายชื่อ
 บมจ. ทีโอที
 บมจ. กสท โทรคมนาคม
 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส
 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
 บจ. ทรู มูฟ
 ศูนย์พิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ บู ริ โภค จังหวัดตรัง
 ศูนย์ค้ มุ ครองสิทธิผ้ บู ริ โภคในกิจการโทรคมนาคม จังหวัดพะเยา
 เครื อข่ายองค์กรผู้บริ โภคภาคใต้
 กลุม่ ภารกิจด้ านการคุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการโทรคมนาคม
สิบโทธวัชชัย ณรงค์

10 ราย

สานัก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ง ชาติ
ขอนาเสนอสรุปความคิดเห็นที่ได้ รับดังนี ้
ประเด็นการรับฟั งความ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
คิดเห็น
1. ผลกระทบของการก าหนด ผู้ประกอบการ
้ งของ กสทช.จะสร้ าง
อั ต ร า ขั ้น สู ง ข อ ง ค่ า บ ริ ก า ร  ต้ นทุนของผู้ประกอบการแต่ละรายไม่เท่ากัน การกาหนดอัตราขันสู
ความได้ เปรี ยบให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่มีต้นทุน
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ประเภทเสี ย ง
ตา่ กว่าผู้ประกอบการรายเล็กในตลาด
ภายในประเทศในอัตรา 0.99 บาท
ต่อนาที
 อัตราขันสู
้ งของค่าบริ การฯ เป็ นอัตราที่บิดเบือนเนื่องจากมีอตั ราที่น้อยกว่าค่าบริ การ
ที่ ผ้ ู ประกอบการเสนอในหลายรายการส่ ง เสริ ม การขายและค่ อ นข้ างต่ า เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับต้ นทุนตามจริ งของผู้ประกอบการรายเล็ก
 สร้ างความได้ เ ปรี ย บแก่ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารรายใหญ่ เนื่ องจากมี ต้ นทุนต่ อหน่ วยถูกกว่ า
ผู้ประกอบการรายเล็ก (ต้ นทุนที่เกิดจากการประหยัดโดยขนาด (Economy of scale) และ
เป็ นการไม่ส่งเสริ มผู้ประกอบการรายเล็ก หรื อผู้ให้ บริ การแบบเสมือน MVNO ให้
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ประเด็นการรับฟั งความ
คิดเห็น

2.
ความเหมาะสมและ
ผลกระทบจากการบังคับใช้ อตั รา
ขันสู
้ งในอัตรา 0.99 บาทต่อนาที
กับผู้ประกอบการห้ ารายที่อตั รา
เดียวกัน (Symmetric Industry
rate)

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
กาหนดราคาเองได้ เนื่องจากราคาขายส่ง (Wholesale price) อาจสูงกว่าหรื อเกือบ
เท่ากับอัตราขันสู
้ งที่ กสทช. กาหนด ทาให้ ไม่สามารถขายในราคาที่สงู กว่านี ้ได้ ทังยั
้ ง
เป็ นการตั ด หรื อ จ ากั ด โอกาสที่ จ ะเข้ าสู่ ต ลาดของผู้ ประกอบการรายใหม่ ใ น
อุตสาหกรรม ทังนี
้ ้อาจมีผลกระทบต่อการแข่งขันด้ านราคาของโทรศัพท์ประจาที่ หรื อ
บริ การอื่นที่เป็ นบริ การทดแทนกันด้ วย
 ทางเลือกของรายการส่งเสริ มการขายที่เหมาะสมกับพฤติก รรมการใช้ ง านของ
ผู้บริ โภคมีจานวนลดลง
ผู้บริโภค
 ผู้ประกอบการลดการแข่งขันด้ านโปรโมชัน่ แต่จะให้ ความสาคัญกับคุณภาพการ
บริ การมากขึ ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในด้ านอื่นมากขึ ้น
 ผู้บริ โภคได้ รับประโยชน์เนื่องจากการแข่งขันของผู้ประกอบการจาเป็ นจะต้ องหันไปใส่
ใจในเรื่ องคุณภาพการให้ บริ การ เช่น ความครอบคลุมของสัญญาณ การเข้ าถึงหน่วย
บริ การ(ศูนย์บริ การในพื ้นที่) เป็ นต้ น
 การลดอัตราเพดานค่าบริ การเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก 3 บาทมาเป็ น 0.99 บาทต่อ
นาที เป็ นการปรับปรุงอัตราเพดานไปในทิศทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้บริ โภค
 การกาหนดอัตราค่าบริ การไว้ ที่ 0.99 บาทต่อนาที ยังขาดข้ อมูลและรายละเอียด
เกี่ยวกับต้ นทุนจากผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมและข้ อสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ ใน
การคานวณอัตราค่าบริ การตามสูตรที่สานักงาน กสทช.ได้ ระบุไว้ ทาให้ ไม่สามารถ
สรุปได้ วา่ อัตราขันสู
้ งใหม่เป็ นอัตราที่เหมาะสมหรื อไม่
 ผู้ใช้ บริ การมีอิสระในการเลือกใช้ บริ การและยังมีทางเลือกจากบริ การคงสิทธิ เลข
หมายที่สามารถเปลีย่ นไปใช้ บริ การของผู้ให้ บริ การรายใดก็ได้ ที่มีรายการส่งเสริ มการ
ขายที่ตนพอใจ
ผู้ประกอบการ
 มีค วามเหมาะสม จะเกิ ด กลไกการแข่ง ขัน ด้ านการตลาดและการปรั บ ตัว ด้ า น
พัฒนาคุณภาพบริ การ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ ตลาดโทรศั พท์เคลื่อนที่ในประเทศมี
ความหลากหลายยิ่งขึ ้น
 ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากต้ นทุนการบริ การของผู้ประกอบการแต่ละรายมีไม่
เท่ากัน ซึง่ ผู้ให้ บริ การรายเล็กมีความเสียเปรี ยบในด้ านต้ นทุนการให้ บริ การ แต่ต้องใช้ กล
ยุทธ์ลดราคาในการแข่งขันกับผู้ให้ บริ การรายใหญ่การกาหนดให้ ต้องใช้ อตั ราเดียวกัน
ย่อมไม่เป็ นธรรม ควรให้ การแข่งขันเป็ นไปตามกลไกตลาด
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3.
ความเหมาะสมและ
ผลกระทบของการกาหนดให้ ผ้ รู ับ
ใ บ อ นุ ญ า ต ที่ ก า ห น ด อั ต ร า
ค่าบริ การนอกเหนือหรื อเกินกว่า
อั ต ราขั น้ สู ง ข องค่ า บริ ก ารที่
ก าหนดตามประกาศนี อ้ ยู่ แ ล้ ว
ก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศนี ใ้ ช้ บั ง คั บ
สามารถเรี ยกเก็บค่าบริ การตาม
สัญ ญาที่ ได้ ท าไว้ กับ ผู้ใ ช้ บ ริ ก าร
นันต่
้ อไปจนกว่าสัญญาดังกล่าว
จะสิน้ สุด ลง แต่ทัง้ นี ้ ไม่เ กิ น 60

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
 เสนอให้ เลือกอัตราขันสู
้ งที่มีคา่ สูงสุดหรื ออัตราขันสู
้ งของผู้ให้ บริ การรายเล็กทีส่ ดุ มา
บังคับใช้ จะเป็ นอัตราที่เป็ นธรรมมากกว่าและส่งผลกระทบเชิงลบต่อการแข่งขันใน
ตลาดน้ อยที่สดุ
 ไม่ควรบังคับใช้ แต่เฉพาะผู้รับใบอนุญาตแบบที่สามเท่านัน้ แต่ควรต้ องใช้ บงั คับกับ
ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศทุกราย หากมีการ
บังคับใช้ กบั ผู้ประกอบการในระบบ 2G เพียงห้ ารายเท่านัน้ จะเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ การแข่ ง ขัน เสรี แ ละการคุ้ม ครองผู้บ ริ โ ภคจากการบัง คับ ใช้
กฎเกณฑ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน
 การก าหนดนิยามของผู้รับ ใบอนุญาตตามข้ อ 4 ของร่ างประกาศฯ โดยใช้ ย่า น
ความถี่เป็ นตัวกาหนด และการกาหนดรายชื่อผู้รับใบอนุญาต 5 รายซึ่งต้ องปฏิบตั ิ
ตามร่ างประกาศฯ นาไปสูก่ ารบิดเบือนของการแข่งขันในตลาดและสร้ า งความไม่
เป็ นธรรมต่อผู้ประกอบการบางรายที่มีลกั ษณะ In-band migration และผู้รับ
ใบอนุญาต 3G เช่น TOT กลับไม่อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลอัตราค่าบริ การ ทังที
้ ่เป็ น
ผู้รับใบอนุญาตแบบที่สามที่มีการให้ บริ การประเภทเดียวกัน ทังยั
้ งก่อให้ เกิดปั ญหา
ในอนาคต หาก กสทช. มีการอนุญาตผู้ให้ บริ การรายใหม่ให้ บริ การบนคลื่นความถี่ที่อยู่
นอกเหนือประกาศฯ กาหนด ทาให้ ผ้ ใู ห้ บริ การรายใหม่ไม่เข้ าข่ายที่ต้องถูกกากับดูแล และ
อาจต้ องแก้ ไขปรับปรุงประกาศฯ อยูต่ ลอด
ผู้บริโภค
 เหมาะสม เพื่ อ สร้ างความเป็ นธรรมในการทาการตลาดกับผู้บริ โ ภค และน่า ใช้
เงื่อนไขนี ้ปรับลักษณะของสัมปทานในอดีตด้ วย
ผู้ประกอบการ
 ควรใช้ อ ัต ราตามสัญ ญาเดิ ม ต่ อ ไปจนกว่ า จะสิ น้ สุด สัญ ญา หรื อ ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารขอ
เปลีย่ นแปลงรายการส่งเสริ มการขาย เนื่องจากการให้ บริ การนัน้ เริ่ มต้ นจากการทา
สัญญาร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริ โภค ซึง่ ต่างฝ่ ายยินยอมที่จะให้ มีการ
ดาเนินการตามสัญญาที่ได้ กระทาไว้ แล้ ว แต่การออกประกาศให้ ดาเนินการตาม
สัญญาต่อไป แต่ไม่เกิน 60 วัน เท่ากับเป็ นการยกเลิกสัญญา หรื อภาระผูกพัน ที่
จะต้ องมีผลปฏิบตั ิตอ่ กัน เพื่อมิให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตถูกร้ องเรี ยนได้
ผู้บริโภค
 มีความเหมาะสม เนื่องจากการยืดหยุน
่ ระยะเวลา อาจก่อให้ เกิดผลดีตอ่ การแข่งขัน
ทางการตลาด การปรับตัวของผู้ประกอบการด้ านกลยุทธ์การให้ บริ การ
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( ห ก สิ บ ) วั น นั บ ตั ง้ แ ต่ วั น ที่
ประกาศนี ้มีผลใช้ บงั คับ
4.
ความเหมาะสมและ
ผลกระทบของการยกเว้ นให้
ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่
5 รายที่ ถูก ก ากับ ดูแ ลอัต รา
ค่า บริ ก าร ไม่ต้ อ งปฏิ บัติ ต าม
ข้ อกาหนดในข้ อ 12 ของประกาศ
กทช. เรื่ องอัตราขันสู
้ งฯ (เรื่ องการ
รายงานการเปลี่ย นแปลงอัต รา
ค่ า บริ ก ารภายใต้ อัต ราขัน้ สูง ที่
ก า หนด ) แ ต่ ใ ห้ รา ย ง า นก า ร
น า เสนอ อั ต ราค่ า บริ ก ารต่ อ
ผู้ใช้ บริ การในข้ อ 16 ของประกาศ
กทช. (รายงานอัต ราค่ า บริ ก าร
รายเดือน) แทน

5. ความเหมาะสมและผลกระทบ
ของการยกเว้ นบริ การประเภทอื่น
ที่ มิ ใ ช่ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่
ประเภทเสี ย งภายในประเทศ
ได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บัติ ต าม
ประกาศ กทช. เรื่ องอัตราขันสู
้ งฯ
ในหมวด ที่ 1 (อัตราขันสู
้ งของ
ค่าบริ การ) และหมวดที่ 2 (การ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ ใน
ข้ อ 7 ถึ ง ข้ อ 15 1 จ น ก ว่ า
1

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ผู้ประกอบการ
 มี ค วามเหมาะสมกับ แนวทางในการผ่อ นคลายกฎระเบี ย บและลดภาระของทัง้
หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลและผู้ ประกอบการจากการก ากั บ ดู แ ล และยั ง เป็ นการ
เอื อ้ อ านวยให้ ผู้ ประกอบการสามารถน าเสนอรายการส่ ง เสริ ม การขายของ
ผู้ประกอบการให้ ทนั ต่อความต้ องการของผู้บริ โภคและทันต่อการแข่งขัน
 ไม่มีความเหมาะสม ที่จะยกเว้ นเฉพาะผู้ประกอบการ 5 ราย เพราะกฎหมายควรต้ อง
มีผลบังคับใช้ กบั ผู้ประกอบการทุกรายทังผู
้ ้ ให้ บริ การรายเดิมและรายใหม่ในอนาคต
เพื่อให้ เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ผู้บริโภค
 ไม่มีความเหมาะสม เพราะข้ อ 12 เป็ นการแจ้ งเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการก่อนการ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ พร้ อมยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ ในขณะที่ข้อ 16
เป็ นการแจ้ งเพียงโครงสร้ างอัตราค่าบริ การที่จัดเก็บจากผู้ใช้ บริ การเพื่อให้ รับทราบ
แต่ไม่มีหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 มีค วามเหมาะสม เนื่ อ งจากได้ มีก ารก าหนดเพดานอัต ราค่า บริ ก ารขัน้ สูง ไว้ แ ล้ ว
หากแต่การนาเสนออัตราค่าบริ การต่อผู้ใช้ บริ การ ต้ องมีการเปิ ดเผยและมีความ
เห็นชอบต่อสาธารณะ
ผู้ประกอบการ
 มีความเหมาะสม เพราะการแข่งขันในทางธุรกิจควรให้ เป็ นไปตามกลไกตลาด ซึ่งจะ
ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการมีการพัฒนาและแข่งขันในประสิทธิภาพของการให้ บริ การมาก
ยิ่งขึ ้น และผู้บริ โภคก็จะได้ รับประโยชน์จากการพัฒนาการให้ บริ การ
 เป็ นการลดภาระต้ น ทุน การด าเนิ น งานของผู้ป ระกอบการ และลดขัน้ ตอนการ
พิจารณาของ กสทช.
 กสทช. อาจมีการตรวจสอบเป็ นครัง้ คราวว่า บริ การประเภทอื่นๆ มีการกาหนดอัตรา
ค่าบริ การที่ไม่เป็ นธรรมต่อผู้บริ โภคในภาพรวมหรื อไม่ อย่างไร และกาหนดมาตรการ
เฉพาะเพื่อเยียวยาและแก้ ไขปั ญหาเป็ นรายกรณีได้ และต้ องมีการศึกษาวิเคราะห์
สภาพตลาดและการแข่งขันอย่างแน่ชดั แล้ วว่า บริ การประเภทอื่นๆ ไม่มีความจาเป็ น

ประกาศ กทช. เรื่ องอัตราขันสู
้ งของค่าบริ การและการเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การล่วงหน้ าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549
ข้ อ 7 ข้ อกาหนดการยื่นข้ อมูลสาหรับการคานวณอัตราขันสู
้ งด้ วยวิธี ROR ของผู้ประกอบการ
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คิดเห็น
คณะกรรมการจะก าหนดเป็ น
ที่จะต้ องถูกกากับดูแลอัตราค่าบริ การ
อย่างอื่น
 ข้ อ 9 ของประกาศอัตราขันสู
้ งฯ สามารถได้ รับการยกเว้ นได้ ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะออก
ประกาศบังคับเป็ นการเฉพาะเจาะจงเพียงบางประเภทเท่านัน้ การออกกฎหมายควร
เป็ นการควบคุมที่ต้นทุน มิใช่เป็ นการควบคุมที่อตั ราค่าบริ การ เพราะจะไม่เป็ นไป
ตามสภาพการแข่งขันของตลาดอย่างแท้ จริ ง
ผู้บริโภค
 ไม่มีความเหมาะสม ควรเป็ นไปตามประกาศ กทช. เรื่ องอัตราขันสู
้ งของค่าบริ การฯ และ
ควรมีการออกมาตรการเดียวกันกับทุกบริ การ เพื่อสร้ างมาตรฐานและความเป็ นธรรมแก่
ผู้บริ โภค เป็ นหลัก และไม่ควรยกเว้ น เนื่องจากโทรศัพท์พื ้นฐานและโทรศัพท์สาธารณะ
ซึง่ ถูกลดความสาคัญและขาดการดูแลพัฒนา
6. การกากับดูแลและตรวจสอบ ผู้ประกอบการ
้ งในลักษณะอัตราเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Rate)
อัต ราค่า บริ ก ารภายใต้ อัต ราขัน้  เสนอให้ ใช้ อตั ราขันสู
เนื่องจาก เพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่นในการกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดโดยเฉพาะผู้
สูงที่กาหนด
ให้ บริ การรายเล็ก ซึ่งต้ องแข่งขันกับผู้ให้ บริ การรายใหญ่โดยใช้ ปัจจัยด้ านราคาเป็ น
สาคัญ และ กทช. ก็มีมติเห็นชอบให้ กาหนดอัตราขันสู
้ ง แบบอัตราเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
(Weighted Average Rate) ของค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ Pre-paid และ Postpaid ในอัตรา 0.99 บาทต่อนาที แต่ในข้ อ 5 ของร่ างประกาศฯ กลับกาหนดให้ ผ้ รู ับ
อนุญาตเรี ยกเก็บในอัตรา 0.99 บาทต่อนาทีในทุกหน่วยนาที ซึ่งไม่ใช่ลกั ษณะอัตรา
เฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักตามมติที่ประชุม กทช. แต่อย่างใด
7. ประเด็นอื่นๆ
 เนื่อ งจากตลาดการแข่ง ขันให้ บ ริ ก ารโทรศัพท์ เคลื่อ นที่มี การแข่งขันด้ านราคาใน
ระดับ สูง และมี พฤติก รรมการแข่งขันด้ า นราคามี ความรุ น แรงมากกว่าตลาดการ
ให้ บริ การโทรคมนาคมอื่นๆ การกากับดูแลอัตราค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่จะไม่
ส่งผลดีต่อการให้ บริ การของผู้ประกอบการที่ไม่สามารถกาหนดอั ตราค่าบริ การให้
ข้ อ 8 และ ข้ อ 9 ข้ อกาหนดในการจัดทารายงานการคานวณของสานักงาน กทช. เพื่อนาเสนอต่อ กทช. พิจารณากาหนด
อัตราขันสู
้ ง
ข้ อ 10 ข้ อกาหนดการยื่นข้ อมูลสาหรับการคานวณอัตราขันสู
้ งแบบ Price cap ของผู้ประกอบการ
ข้ อ 11 การยกเว้ นสาหรับผู้ประกอบการที่ถกู อนุญาตให้ ใช้ วิธี Price cap ไม่ต้องรายงานการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ
ข้ อ 12-15 ข้ อกาหนดการเรื่ องการยื่นข้ อมูลของผู้ประกอบการเมื่อมีเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การทังเกิ
้ นและไม่เกินอัตราขันสู
้ ง
ของค่าบริ การ
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เหมาะสมกับต้ นทุนและประสิทธิภาพของการให้ บริ การที่แท้ จริ งได้ จึงไม่ควรกากับ
ดูแลอัตราค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ หากเมื่อผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องการจูงใจ
ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเครื อข่ายอื่นเปลี่ยนมาใช้ บริ การเครื อข่ายของตนเพิ่มมากขึ ้นก็จะลด
อัต ราค่ า บริ ก ารลงอี ก เพื่ อ ดึ ง ลูก ค้ าจากผู้ ให้ บริ ก ารรายอื่ น เข้ าสู่ร ะบบ ขณะที่
ผู้ประกอบการรายเล็กจาเป็ นต้ องปรับลดราคาลงตามผู้ประกอบการรายใหญ่หาก
ต้ องการรักษาฐานลูกค้ าเดิมไว้ ซึ่งหากไม่สามารถรับสภาพการขาดทุนได้ ในที่สดุ
ผู้ประกอบการรายเล็กก็จาเป็ นต้ องออกจากธุรกิจไป
 ไม่เห็นด้ วยกับแผนการกากับดูแลอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริ การโทรคมนาคม ที่
กาหนดให้ ในระยะแรกโดยใช้ วิธี Rate of Return ซึง่ มีการวัดการกระจุกตัวของตลาด
ด้ วย ดัชนี HHI โดยมิได้ พิจารณาตัวชีว้ ดั การแข่งขันอื่นๆ และมิได้ คานึงถึงสภาพ
ตลาดและพฤติ กรรมการแข่งขันของตลาด เนื่อ งจากตลาดการแข่งขัน ให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ของประเทศไทยมีการแข่งขันด้ านราคาในระดับสูงและมีพฤติกรรม
การแข่งขันด้ านราคามีความรุนแรงมากกว่าตลาดการให้ บริ การโทรคมนาคมอื่นๆ จึง
ยังไม่มีความจาเป็ นที่หน่วยงานกากับดูแลจะต้ องเข้ ามาแทรกแซงด้ านราคา โดย
กสทช. ควรเข้ ามากากับดูแลอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายซึ่งเป็ นต้ นทุน
สาคัญในการให้ บริ การ ให้ เป็ นอัตราที่สะท้ อนต้ นทุน ลดความเหลื่อมล ้า ไม่เลือก
ปฏิบตั ิและเป็ นธรรมต่อการแข่งขัน ก่อนที่ กสทช. จะพิจารณาการกากับดูแลอัตรา
ค่าบริ การที่เรี ยกเก็บจากผู้ใช้ บริ การปลายทาง
 การกากับดูแลในลักษณะ Ex-ante ควรจะกระทาด้ วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อมิให้
เกิดการจากัดการแข่งขัน และควรกระทาก็ต่อเมื่อมีเหตุเชื่อได้ ว่า จะส่งผลกระทบต่อการ
แข่งขันเสรี หรื อการคุ้มครองผู้บริ โภค เนื่องจากกลไกการแข่งขันเสรี ไม่สามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และการกากับดูแลที่มากเกินความจาเป็ นย่อมก่อให้ เกิดปั ญหาใน
การปฏิบตั ิตาม สร้ างภาระและปิ ดกันความคิ
้
ดสร้ างสรรค์อนั ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน
จากัดความหลากหลายในการเสนออัตราค่าบริ การและก่อให้ เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ
ตลาดโทรศัพท์เคลือ่ นที่โดยรวม
 สร้ างความได้ เ ปรี ย บแก่ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารรายใหญ่ เนื่ องจากมี ต้ นทุนต่ อหน่ วยถูกกว่ า
ผู้ประกอบการรายเล็ก (ต้ นทุนที่เกิดจากการประหยัดโดยขนาด (Economy of scale) และ
เป็ นการไม่ส่งเสริ มผู้ประกอบการรายเล็ก หรื อผู้ให้ บริ การแบบเสมือน MVNO ให้
กาหนดราคาเองได้ เนื่องจากราคาขายส่ง (Wholesale price) อาจสูงกว่าหรื อเกือบ
เท่ากับอัตราขันสู
้ งที่ กสทช. กาหนด ทาให้ ไม่สามารถขายในราคาที่สงู กว่านี ้ได้ ทังยั
้ ง
เป็ นการตั ด หรื อ จ ากั ด โอกาสที่ จ ะเข้ าสู่ ต ลาดของผู้ ประกอบการรายใหม่ ใ น
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อุตสาหกรรม ทังนี
้ ้อาจมีผลกระทบต่อการแข่งขันด้ านราคาของโทรศัพท์ประจาที่ หรื อ
บริ การอื่นที่เป็ นบริ การทดแทนกันด้ วย
ผลกระทบเชิงลบด้ านการเงิ น เมื่อมีการบังคับใช้ อัตราขัน้ สูงฯ จะส่งผลให้ รายได้ ของ
ผู้ประกอบการลดลงโดยที่ไม่ได้ คาดการณ์ ไว้ ล่วงหน้ า อันจะส่งผลกระทบต่อกระแส
เงินสดขาออก (Cash outflow) และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Return of Equity) ซึ่งจะมี
มูลค่าลดลงและน้ อยกว่าที่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) ต้ องการ รวมถึงการ
ตัดสินใจนาเงินมาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ข้ อ 6 ของร่ างประกาศฯ ที่กาหนดให้ “...ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตเรี ยกเก็บค่าบริ การ
ในลักษณะที่ เป็ นการกี ดกันทางการค้ า ซึ่งมี ผลเป็ นการจากัดการแข่งขัน และไม่มี
ลักษณะเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ แบ่งแยกหรื อกีดกันผู้ใช้ บริ การรายหนึ่งรายใด” ไม่มีความ
ชัดเจน อี ก ทัง้ เป็ นการบี บ รั ด ผู้ป ระกอบการโดยไม่ค านึง ถึ ง การดาเนิ น ธุ ร กิ จ ตาม
สถานการณ์ที่แท้ จริ ง
ควรยกเว้ นการดาเนินการตามหมวดที่ 5 (การเรี ยกเก็บค่าบริ การล่วงหน้ า) สาหรับ
ผู้ป ระกอบการบริ ก ารประเภทอื่ น ที่ มิ ใ ช่ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ป ระเภทเสี ย ง
ภายในประเทศด้ วย เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการและเพื่อให้ มีการกากับดูแลเท่าที่
จาเป็ นเท่านัน้
การที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีปริ มาณใช้ งานเพิ่มมากขึ ้นอาจไม่ได้ เป็ นผลลัพธ์ จากการลดลงของ
อัตราค่าบริ การต่อนาทีเสมอไป เนื่องจากปั จจุบันแนวโน้ มการใช้ งานของ Smart
phone มีปริ มาณเพิ่มขึ ้น ทาให้ ผ้ ใู ห้ บริ การอาจไม่จาเป็ นต้ องใช้ กลยุทธ์ การลดอัตรา
ค่าบริ การด้ าน Voice มาเป็ นปั จจัยหลักในการส่งเสริ มการขาย แต่จะหันไปใช้ กลยุทธ์
ในด้ านอื่น อาทิ การ Bundle service กับบริ การด้ าน Data ทดแทน เพื่อถัวเฉลี่ยและ
คงรายได้ ในการให้ บริ การไว้
การอาศัย ข้ อมู ล ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ บริ โ ภคที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ของศูนย์เครื อข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจยั ความสุขชุมชน
อาจไม่ เ พี ย งพอและไม่ ไ ด้ สะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง มุ ม มองที่ มี ต่ อ อั ต ราค่ า บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกภาคส่วน ซึ่งหน่วยงานกากับดูแลจาต้ องมองภาพรวมด้ วยว่า
อัตราค่าบริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ซงึ่ เป็ นบริ การโทรคมนาคมพื ้นฐานมีความสมดุลกับ
รายได้ ของประชาชนผู้ใช้ บริ การภายในประเทศหรื อไม่ อย่างไรและอาจใช้ ข้อมูล
ระดับระหว่างประเทศนามาเปรี ยบเทียบ (Benchmarking)
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ผู้บริโภค
 การคิดอัตราขันสู
้ งควรคิดเป็ นค่าเฉลี่ยของช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 นาที หรื อ 10
นาที โดยผู้ให้ บริ การจะคิดอัตราค่าบริ การเท่าใดก็ได้ แต่เมื่อครบช่วงระยะเวลาตามที่
กาหนดไว้ แล้ ว อัตราเฉลี่ยของค่าบริ การจะต้ องไม่เกิน 0.99 บาทต่อนาทีและผู้ให้
บริ การต้ องแสดงวิธีการคานวณสาหรับผู้บริ โภคไว้ ด้วยว่าเมื่อโทรภายในช่วงเวลา
ตามที่กาหนดไว้ นนั ้ ไม่เกินกว่าอัตราขันสู
้ ง ซึง่ ลักษณะดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบทัง้
กลุม่ ผู้บริ โภคที่มีพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์นาน และกลุม่ ผู้บริ โภคที่มีพฤติกรรมการใช้
โทรศัพ ท์ น้ อ ย นอกจากนี ้ ผู้ที่ เ ลื อ กใช้ บ ริ ก ารในอัต ราเดี ย วทัง้ หมดก็ จ ะได้ อัต รา
ค่าบริ การที่ถกู ว่าเดิมอีกด้ วย
 ควรใช้ เรื่ องอัตราขันสู
้ งนี ้นาไปสูก่ ารพัฒนาด้ านอื่นๆ ในอนาคต เช่น การใช้ ทรัพยากร
ที่เป็ นโครงข่ายร่ วมให้ ค้ มุ ค่า สร้ างความเชื่อมัน่ ในด้ านโทรคมนาคมต่อผู้บริ โภคและ
นัก ลงทุ น การจัด ท าแผนรองรั บ และการก ากั บ ดู แ ลด้ านต่ า งๆ เมื่ อ เทคโนโลยี
เปลี่ย นแปลง ซึ่ง มุ่ง สู่การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยพัฒ นาการเชื่ อ มต่อ
สาธารณูปโภคพื ้นฐานและการสื่อสารที่ครอบคลุมมากกว่าการเน้ นแต่ระบบไร้ สาย
เป็ นต้ น
สานักงาน กสทช. ควรมีมาตรการให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการโทรคมนาคมเปิ ดเผยต้ นทุนอัตรา
ค่าบริ การ เพื่อทาให้ ทราบต้ นทุนที่ แท้ จริ งมาประกอบการพิ จารณาอัตราค่าบริ การที่
เหมาะสมต่อไป

ทังนี
้ ้สานักงาน กสทช. ได้ ประมวลความเห็นทังหมดเสนอคณะกรรมการกิ
้
จการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปฏิบตั หิ น้ าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
แล้ ว
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