สรุ ปความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. เรื่องความเหมาะสมและผลกระทบของการยกเว้ นบริการประเภทอื่นที่มิใช่ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ประเภทเสียง
ภายในประเทศ ได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องปฏิบตั ิตามประกาศ กทช. เรื่องอัตราขัน้ สูงของค่ าบริการและการเรียกเก็บเงินค่ าบริการล่ วงหน้ าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙๑
ประเด็นการรับฟั งความคิดเห็น
ความเหมาะสมและผลกระทบของการ
ยกเว้ นบริ การประเภทอื่ นที่มิ ใช่ บริ การ
โท รศั พท์ เค ลื่ อ นที่ ประเ ภทเสี ย ง
ภายในประเทศ ได้ รั บ ยกเว้ นไม่ ต้ อง
ปฏิบตั ิตามประกาศ กทช. เรื่ องอัตราขัน้
สูงฯ ในหมวด ที่ ๑ (อัตราขัน้ สูงของ
ค่ า บริ ก าร) และหมวดที่ ๒ (การ
เปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ ในข้ อ ๗ ถึง

ความเห็นและผลการพิจารณาของ กสทช.
ผู้ประกอบการ
 ข้ อ ๗-๑๐ ของประกาศ กทช. เรื่ องอัตราขันสู
้ งฯ ซึ่งเป็ นข้ อกาหนดในการจัดส่งข้ อมูล
 มีความเหมาะสม เพราะการแข่งขันในทางธุรกิจควรให้ เป็ นไปตามกลไก
ของผู้ประกอบการเพื่อ กสทช. พิจารณากาหนดอัตราขันสู
้ งของค่าบริ การด้ วยวิธี ROR
ตลาด ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ ประกอบการมี ก ารพั ฒ นาและแข่ ง ขั น ใน
และ Price cap กสทช. ยังเล็งเห็นความจาเป็ นที่จะคงข้ อกาหนดนี ้ไว้ ตามประกาศ กทช.
ประสิ ท ธิ ภาพของการให้ บ ริ การมากยิ่ ง ขึ น้ และผู้บริ โภคก็ จ ะได้ รั บ
เรื่ องอัตราขัน้ สูงฯ เนื่องจากในอนาคตหาก กสทช. มี นโยบายที่จะก ากับดูแลอัตรา
ประโยชน์จากการพัฒนาการให้ บริ การ
ค่าบริ การประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียง
 เป็ นการลดภาระต้ นทุนการด าเนิน งานของผู้ประกอบการ และลด
ภายในประเทศ กสทช. จะต้ องใช้ ข้อก าหนดจากประกาศดังกล่าวในการขอข้ อมูล
ขันตอนการพิ
้
จารณาของ กสทช.
ผู้ประกอบการ จึงยังมีความจาเป็ นที่จะต้ องคงข้ อกาหนดนี ้ไว้
 กสทช. อาจมีการตรวจสอบเป็ นครัง้ คราวว่า บริ การประเภทอื่นๆ มี  การคงไว้ ซึ่งข้ อกาหนดข้ อ ๗-๑๐ ของประกาศ กทช. เรื่ องอัตราขันสู
้ งฯ ในปั จจุบนั
๒
การก าหนดอัต ราค่า บริ ก ารที่ ไ ม่เ ป็ นธรรมต่ อ ผู้บ ริ โภคในภาพรวม
ข้ อ ๑๕ จนกว่าคณะกรรมการจะกาหนด
ไม่ได้ สร้ างภาระเพิ่มเติมใดๆ ให้ กบั ผู้ประกอบการที่ให้ บริ การประเภทอื่นๆ ตราบใด
หรื อไม่ อย่างไร และกาหนดมาตรการเฉพาะเพื่อเยียวยาและแก้ ไข
เป็ นอย่างอื่น
ที่ กสทช. ยังไม่ได้ มีนโยบายกากับดูแลบริ การประเภทอื่นๆเพิ่มเติม สาหรั บการ
ปั ญหาเป็ นรายกรณีได้ และต้ องมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพตลาดและ
ยกเว้ นเฉพาะข้ อ ๑๑-๑๕ ของประกาศ กทช. เรื่ องอัตราขันสู
้ งฯ ซึง่ เป็ นข้ อกาหนดใน
การแข่งขันอย่างแน่ชดั แล้ วว่า บริ การประเภทอื่นๆ ไม่มีความจาเป็ นที่
เรื่ องการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การนัน้ กสทช. เห็นว่า การดาเนินงานในลักษณะนี ้เป็ น
๑

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

เป็ นความคิดเห็นสาธารณะที่รับฟั งพร้ อมการออกร่ างประกาศ กสทช. เรื่ องอัตราขันสู
้ งของค่าบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึง่ กาหนดรับฟั งความคิดเห็นสาธารณะระหว่าง
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึง ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และ กสทช. ได้ พิจารณาเรื่ องนี ้แยกออกมาเป็ นประกาศอีกฉบับหนึ่งคือ ประกาศ กสทช. เรื่ อง ยกเลิกอัตราค่าบริ การขันสู
้ งชัว่ คราว ตามประกาศ กทช.
เรื่ องอัตราขันสู
้ งของค่าบริ การและการเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การล่วงหน้ าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙
๒
ประกาศ กทช. เรื่ องอัตราขันสู
้ งของค่าบริ การและการเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การล่วงหน้ าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้ อ ๗ ข้ อกาหนดการยื่นข้ อมูลสาหรับการคานวณอัตราขันสู
้ งด้ วยวิธี ROR ของผู้ประกอบการ
ข้ อ ๘ และ ข้ อ ๙ ข้ อกาหนดในการจัดทารายงานการคานวณของสานักงาน กทช. เพื่อนาเสนอต่อ กทช. พิจารณากาหนดอัตราขันสู
้ ง
ข้ อ ๑๐ ข้ อกาหนดการยื่นข้ อมูลสาหรับการคานวณอัตราขันสู
้ งแบบ Price cap ของผู้ประกอบการ
ข้ อ ๑๑ การยกเว้ นสาหรับผู้ประกอบการที่ถกู อนุญาตให้ ใช้ วธิ ี Price cap ไม่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ
ข้ อ ๑๒-๑๕ ข้ อกาหนดการเรื่ องการยื่นข้ อมูลของผู้ประกอบการเมื่อมีเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การทังเกิ
้ นและไม่เกินอัตราขันสู
้ งของค่าบริ การ

สรุ ปความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. เรื่องความเหมาะสมและผลกระทบของการยกเว้ นบริการประเภทอื่นที่มิใช่ บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ประเภทเสียง
ภายในประเทศ ได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องปฏิบตั ิตามประกาศ กทช. เรื่องอัตราขัน้ สูงของค่ าบริการและการเรียกเก็บเงินค่ าบริการล่ วงหน้ าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙๑
ประเด็นการรับฟั งความคิดเห็น
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จะต้ องถูกกากับดูแลอัตราค่าบริ การ
 ข้ อ ๙ ของประกาศอัตราขัน้ สูงฯ สามารถได้ รับการยกเว้ นได้ ก็ไม่มี
เหตุผลใดที่จะออกประกาศบังคับเป็ นการเฉพาะเจาะจงเพียงบาง
ประเภทเท่านัน้ การออกกฎหมายควรเป็ นการควบคุมที่ต้นทุน มิใช่
เป็ นการควบคุมที่อตั ราค่าบริ การ เพราะจะไม่เป็ นไปตามสภาพการ
แข่งขันของตลาดอย่างแท้ จริ ง
ผู้บริโภค
 ไม่มีความเหมาะสม ควรเป็ นไปตามประกาศ กทช. เรื่ องอัตราขันสู
้ งของ
ค่าบริ การฯ และควรมีการออกมาตรการเดียวกันกับทุกบริ การ เพื่อ
สร้ างมาตรฐานและความเป็ นธรรมแก่ผ้ บู ริ โภคเป็ นหลัก และไม่ควร
ยกเว้ น เนื่ อ งจากโทรศัพ ท์ พื น้ ฐานและโทรศัพ ท์ ส าธารณะถูก ลด
ความสาคัญและขาดการดูแลพัฒนา

ความเห็นและผลการพิจารณาของ กสทช.
การลดภาระการกากับดูแลและลดต้ นทุนการดาเนินงานของผู้ประกอบการ โดย กสทช.
ยังคงติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมในการกาหนดราคาของบริ การประเภทอื่นๆ อยู่ และ
ผู้รับใบอนุญาตยังคงต้ องปฏิบัติตามข้ อ ๑๖ ของประกาศ กทช. เรื่ องอัตราขัน้ สูงฯ ซึ่ง
กาหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตต้ องแจ้ งโครงสร้ างและอัตราค่าบริ การที่จดั เก็บจากผู้ใช้ บริ การ
แก่ สานักงาน กสทช. ทุกวันสิน้ เดื อนของแต่ละเดื อน และหากมีข้ อสงสัยก็ สามารถ
ดาเนินการตรวจสอบตามข้ อกาหนดของประกาศ กทช. เรื่ องอัตราขันสู
้ งฯ ได้ อยูแ่ ล้ ว
 กสทช. เห็นควรกาหนดให้
“บริ การโทรคมนาคมประเภทอื่น ที่มิใช่บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบกิ จการโทรคมนาคม ให้ ผ้ ูรับใบอนุญาตแบบที่สาม ซึ่ง
รวมถึง ผู้ได้ รับอนุญาต สัมปทาน หรื อสัญญาให้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก บริ ษัท
ทีโอที จากัด (มหาชน) หรื อบริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้ บงั คับ ได้ รับยกเว้ นไม่
ต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การตามข้ อ ๑๑ ถึงข้ อ ๑๕
ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง อัตราขันสู
้ งของค่าบริ การและ
การเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การล่วงหน้ าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙”

