สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง (ราง) หลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)
วันที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------1. จํานวนผูลงทะเบียนเขารวมงาน (ไมรวม กทช. ผูบริหาร พนักงานสํานักงาน กทช. และสื่อมวลชน) จํานวน 293 คน ประกอบดวย
1.1 ผูรบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผูประกอบการโทรคมนาคม 150 คน
1.2 หนวยงานของรัฐ 70 คน
1.3 ประชาชนทัว่ ไป 73 คน
2. ประเด็นรับฟงความคิดเห็น กําหนดไวดังนี้
2.1 ความหมายตามคํานิยาม
2.2 การกําหนดเปาหมายการดําเนินการและการจัดลําดับความสําคัญ
2.3 วิธีการดําเนินงานและแนวทางการจัดใหมีบริการ USO
 การเปลี่ยนจากรูปแบบ”เลือกทําหรือจาย” มาเปนรูปแบบ “จายเงินเขากองทุน”
 การใชกลไกการประมูลแขงขันเพื่อคัดเลือกผูประกอบการที่ทําหนาทีจ่ ัดใหมีบริการ USO
 แนวคิดในการแยกพื้นที่การจัดใหมีบริการเปน 3 กลุม
2.4 การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการกองทุน
2.5 การกําหนดผูมีหนาที่จัดสรรเงินรายไดเขากองทุน อัตราการจัดเก็บ เกณฑการคํานวณรายไดพึงประเมิน รายการที่สามารถนํามาหักลดหยอน
ได เพดานรายไดพึงประเมินที่ไดรับการยกเวน
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3. การแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

3.1 ประเด็นความหมายตามคํานิยาม
หนวยงาน
1. บมจ. ทีโอที
(นายวีรวัฒน เทพสุนทร)

ความคิดเห็น
 นิยามเปาหมายทางสังคมตางๆ ไดแก คําวา เด็ก คนชรา ผูมีรายไดนอย คนพิการ ผูดอยโอกาสในสังคม ควรใช
ความหมายที่เปนมาตรฐานหรือเปนระบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยอิงกับหนวยงานภาครัฐอื่นที่เปนแกนหลักในการ
ดําเนินงานกับแตละกลุมเปาหมายหรืออิงกับกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมายนั้นๆ เพราะคํานิยามมี
ผลกระทบตอจํานวนเปาหมายในการใหบริการ ซึ่งจะสงผลตอขนาดของกองทุนและปริมาณเงินที่ตองจัดสรรเขา
กองทุน นอกจากนี้ ก็เพื่อประโยชนในขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อตองประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 ขอใหตัดนิยามคําวา “ผูใหสัมปทาน”
และ“ผูรับสัมปทาน” ออก และ เพื่อใหการใชถอยคําและคํานิยามมี
ความหมายชัดเจน ไมทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนจึงขอใหเพิ่มคํานิยามของคําวา “ผูใหการอนุญาตฯ” และ
“ผูไดรับการอนุญาตฯ” แทน ดังนี้
“ผูใหการอนุญาตฯ” หมายความวา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยหรือชื่ออื่นที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ภายหลัง การสื่อสารแหงประเทศไทยหรือชื่ออื่นที่เปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง หรือหนวยงานของรัฐ ที่ไดมีการให
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาแกผูใดเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ใชบังคับ
“ผูไดรับการอนุญาตฯ” หมายความวา ผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหประกอบกิจการ
โ ท ร ค ม น า ค ม จ า ก อ ง ค ก า ร โ ท ร ศั พ ท แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ห รื อ ชื่ อ อื่ น ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป ใ น ภ า ย ห ลั ง
การสื่ อ สารแห ง ประเทศไทยหรื อชื่ ออื่ นที่ เ ปลี่ย นแปลงไปในภายหลัง หรื อ หนว ยงานของรั ฐ อื่ น อยู ก อ นวั น ที่
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ใชบังคับ
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หนวยงาน

2. บมจ. กสท โทรคมนาคม
(นายนฤพนธ รัตนสมาหาร)
3. บ. ทรู มูฟ
(คุณกนกพร คุณชัยเจริญกุล)

ความคิดเห็น
 ขอใหเปลี่ยนคําวา “ผูใหสัมปทาน” เปนคําวา “ผูใหการอนุญาตฯ” และ เปลี่ยนคําวา “ผูรับสัมปทาน” เปนคําวา “ผู
ไดรับการอนุญาตฯ” ในทุกที่ที่มีการกลาวถึงหรืออางถึงถอยคําดังกลาว เนื่องจากคําวา “ผูใหการอนุญาตฯ” และ
“ผูไดรับการอนุญาตฯ” เปนคําที่มีความหมายเปนกลางๆ ใชไดกับทุกกรณี ในขณะที่คําวา “ผูใหสัมปทาน” และ
“ผูรับสัมปทาน”
นั้นมีความหมายเฉพาะ ซึ่งหากนําไปใชอางถึงเปนการทั่วไป อาจจะเกิดความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนได แมจะมีคํานิยามกํากับอยูดานหนาแลวก็ตาม
 ใหเพิ่มคํานิยามของ “แผนปฏิบัติการ”
 ใหเพิ่มคํานิยามที่ชัดเจนของ “เงินอุดหนุน”
 เห็นดวยกับการกําหนดนิยามคําวา “บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน”
 กําหนด ”คุณภาพ” ของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานไวใหชัดเจนดวย อาจจะกําหนดไวในเอกสารแนบทายประกาศฯ
(ฉบับใหม) ลักษณะเดียวกันกับประกาศฯ (ฉบับปจจุบนั ฯ) ที่มีการกําหนดไว
 เห็ นด วยกั บการทบทวนการให คํ านิ ยามต อบริ การโทรคมนาคมพื้ นฐานตามร างหลั กเกณฑ ฯ เพื่ อรองรั บการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง พัฒนาการดานเทคโนโลยีของบริการโทรคมนาคมที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงอยา งรวดเร็ ว ประกอบกั บ ความจํา เป น และความต อ งการใช บ ริก ารที่ ห ลากหลายมากขึ้น ในการ
ติดตอสื่อสารและการรับรูขอมูลขาวสารในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น นิยามบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน จึงไม
ควรจํากัดไวเพียงบริการโทรศัพทประจําที่ หรือบริการโทรศัพทสาธารณะ หรือบริการอินเทอรเน็ต เทานั้น และอาจ
ใชคําวา บริการโทรคมนาคมประเภทขอมูล (Data) แทนคําวาบริการอินเทอรเน็ต เนื่องจากในปจจุบัน บริการ
โทรคมนาคมประเภทขอมูลเขามามีบทบาทในการติดตอสื่อสารและการรับรูขาวสารของประชาชนเปนอยางมาก
และยังเปนการสรางความยืดหยุนใหแกหนวยงานกํากับดูแลในการกําหนดประเภทบริการโทรคมนาคมตางๆ ที่
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการใชงานของผูใชบริการในแตละพื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพและความ
ตองการใชงานแตกตางกัน โดย กทช. สามารถระบุประเภทบริการโดยเฉพาะในภายหลัง ดังเชน บริการโทรศัพท
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4.กรมการปกครอง
(นายประพิศ ญาณปญญา)

5. คณะอนุกรรมการเขาถึงบริการ
โทรคมนาคม สถาบันคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
สํานักงาน กทช.

ความคิดเห็น
ประจําที่ บริการโทรศัพทสาธารณะ หรือบริการอินเทอรเน็ต ตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่ไวในขั้นตอนของการ
กําหนดเปาหมายการดําเนินการจัดใหมีบริการ USO ในภายหลังได
 ในนิยาม “หนวยงานสาธารณะ” ควรกําหนดเพิ่ มใหมี “หนวยงานราชการ” ดว ย เพราะในขอเท็ จจริ งในการ
ปฏิบัติงาน การเขาถึงโทรคมนาคมพื้นฐานในพื้นที่หางไกลนั้น มีทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ แตถาดูนิยาม
ของคําวา “หนวยงานสาธารณะ” และ “ หนวยงานอื่นที่ใหความชวยเหลือแกสังคม” ไมไดรวมภาคราชการเขาไป
ดวย ซึ่งราชการก็ทําหนาที่ดูแลประชาชนในพื้นที่หางไกลตามชนบท จึงขอใหเพิ่มสวนราชการตางๆ เขาไป
เพื่อที่จะไดไมตองตีความ
 ขอปรับแกนิยาม “บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน” ใหหมายความวา บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ภาพ ขอความ
และอินเทอรเน็ต โดยไมจํากัดประเภทของเทคโนโลยีที่นํามาใช (ไมวาจะเปนเทคโนโลยีแบบมีสาย ไรสาย หรือ
เทคโนโลยีอื่นๆ) และไมจํากัดลักษณะการใชงาน (ไมวาจะเปนการใชงานแบบประจําที่ กึ่งเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนที่
เต็มรูปแบบ) และในกรณีที่ กทช. เห็นสมควร อาจรวมไปถึงอุปกรณปลายทาง ซอฟตแวร หรือสวนประกอบอื่นๆ
ที่จําเปนที่ใชในการติดตอสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน โดยเฉพาะในกลุมที่มีปญหาดานการเขาถึง
และใชประโยชนไดจากบริการโทรคมนาคม ใหสามารถเขาถึงการใชบริการโทรคมนาคมพื้นฐานไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ กทช. กําหนด [การใชคําวา “คุณภาพ” อยางเดียวเปนนามธรรม ควรเขียนวา
“คุณภาพที่เปนมาตรฐาน”]
 “บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงระดับชุมชน (Universal Access)” หมายความวา การที่ประชาชนทุกคนใน
ชุมชน ซึ่ง กทช. ประกาศกําหนด สามารถเขาถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานสาธารณะโดยทั่วถึงไดในระดับ
คุณภาพและมาตรฐานที่ กทช. กําหนดและในอัตราคาบริการที่เหมาะสม เหตุผลที่ตัดคําดังกลาวทิ้ง เนื่องจาก
ประกาศนี้ ไมมีระยะเวลาแลวก็ควรดําเนินการใหทั่วถึงทั้งประเทศ
 “สถานศึกษา” หมายความวา “สถานที่ซึ่งไดรับการรับรองวาเปนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เชน
โรงเรียน ศูนยการเรียนรู วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เปนตน ทั้งนี้ ตามที่ กทช. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ” ทั้งนี้
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6. สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
(นายกิติพงศ สุทธิ)

7. สถาบันคุมครองสิทธิผูบริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม จังหวัด
ราชบุรี (นายสุวิทยฯ)
8. สมาคมพิทักษประโยชนผูบริโภค
(เภสัชกรหญิง รศ. เทวี โพธิผละ)

ความคิดเห็น
เพื่อใหครอบคลุมสถานศึกษาที่นอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการกําหนด เชน ศูนยการเรียนรูในชุมชน ของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พิพิธภัณฑ ในสังกัด กระทรวงวัฒนธรรม
 “หน ว ยงานอื่ น ที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ แก สั ง คม” ให เ พิ่ ม คํ าว า สมาคม ด ว ยเนื่ อ งจาก องค ก รที่ ช ว ยเหลื อ สั ง คม
นอกจากมูลนิธิแลวยังมีองคกรนิติบุคคลที่เรียกวา สมาคม ดําเนินการชวยเหลือสังคมดวย
 ขอปรับแกไขนิยาม “คนพิการ” ใหหมายความวา “คนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ และกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ บุคคลที่มีความผิดปกติหรือมีความบกพรอง
ทางรางกาย การมองเห็น การไดยินหรือสื่อความหมาย โดย ที่ไมสามารถรับการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานได
ตามปกติ และมีบัตรหรือหนังสือรับรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือ หนวยงาน
อื่น ทั้งนี้ ตามที่ กทช. เห็นชอบ”
 มีขอสังเกตวาการจัดใหมีบริการโดยทั่วถึงและเพื่อประโยชนสังคม นอกจากขอจํากัดทางภูมิศาสตรที่ทําใหการเขา
ไมถึงบริการ ยังมีปจจัยอื่นๆ อีก ซึ่งอาจไมไดเขียนไวในนิยามนี้อยางชัดเจน ในนิยามที่พูดถึงบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึง ระดับชุมชน และระดับครัวเรือน เปนการมองในเชิงภูมิศาสตรมากไปหรือไม ทั้งที่ความเปนจริง
มีดานเศรษฐกิจ สภาพกายภาพของบุคคล เชน คนพิการ ดานภาษา ฉะนั้น อาจจะเพิ่มคํานิยามองคประกอบใน
นิยามที่กําหนดไวแลว ใหมีปจจัยแหงการเขาไมถึงไวดวย
 หนวยงานเพื่อประโยชนสาธารณะ มูลนิธิ องคกรอื่นๆ ปจจุบันมีองคกรอื่นๆ เขามาทําประโยชนเพื่อสาธารณะ
ดวย ควรจะใสรวมไวดวยกัน เพื่อจะไมตองไปตีความใหมาก
 จําเปนตองเขียนวา “ทั้งนี้ ตามที่ กทช. กําหนด” ตอทายนิยามหรือไม เพราะหากหนวยงานนั้นเกี่ยวของแต กทช.
ไมเห็นชอบ จะขัดกับการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
 บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ควรเพิ่มใหครอบคลุมทั้งภาพและเสียง สําหรับผูพิการ
 สถานที่ตางๆ ตามที่ไดรับการรับรองแลว ไมตองกําหนด “ตามที่ กทช. เห็นชอบ” และควรเพิ่ม สถานีตํารวจ
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หนวยงาน

ความคิดเห็น



9. องคกรสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย
(นายศศมณน สุราษฎร)

10. บุคคลทั่วไป
(นายอภิวัจน สุภัทรทายผล)










อําเภอ และหรือสถานที่ทําการปกครองทองถิ่น
สถานพยาบาลนอกจากกระทรวงสาธารณสุขรับรองแลว ยังมีกระทรวงกลาโหม และการปกครองทองถิ่น เชน
กรุงเทพมหานคร คือ วชิรพยาบาล และ โรงพยาบาลตากสิน เปนตน
หนวยงานอื่นๆ นาจะเปนองคกรสาธารณประโยชน และไมตองมีหนวยงานสาธารณะซ้ําซอนกับสถานที่กําหนด
แลวขางตน
คนชรา ควรใชผูสูงอายุตามกฎหมายหลัก
คําวา ”หนวยงานที่ใหความชวยเหลือแกสังคม” ควรตัดคําวา “ซึ่งมีผลงานการชวยเหลือผูที่ตกอยูในภาวะลําบาก
ไมนอยกวา 100 คน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 2 ป” ออก เพราะไมควรมีการจํากัด
คําวา “หนวยงานที่ใหความชวยเหลือแกสังคม” เสนอดังนี้ มูลนิธิหรือองคกรที่ไมแสวงหากําไรซึ่งมีผลงานการ
ชวยเหลือผูที่ตกอยูในภาวะลําบากไมนอยกวา 100 คน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 2 ป 1 ปบัญชี โดยไดรับ
อนุญาตและมีหนั งสื อรับรองรองวาเปนหนวยงานที่ใ หความช วยเหลือแกสังคมจากสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติหรือผูวาราชการจังหวัด โดยขอจดทะเบียนจากกระทรวงยุติธรรมหรือสวนราชการที่ไดรับ
มอบหมายหรือมีหนังสือรับรอง
เสนอใหรวมนิยามคําวา สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหนวยงานอื่นที่ใหความชวยเหลือแกสังคม
ไวดวยกัน ใหใชคําวา “สถานราชการ”
ไมควรใชคําวา ผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาสทางสังคม เพราะเปนสิทธิมนุษยชน ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน ใหรวม
คําวา ผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาสทางสังคม เด็ก คนชรา คนพิการ แลวใชคําวา บุคคลอื่นๆ หรือบุคคลสาธารณะ
หรืออยางคําวา คนชรา ก็ควรเปลี่ยนเปนผูสูงอายุ เพราะมี พรบ. ผูสูงอายุ
นิยามคําวา เด็ก กําหนดวาอายุไมเกิน 15 ปบริบูรณ แตปจจุบันเด็กอายุนอยกวา 15 ป ก็สามารถใชโทรศัพท
อินเทอรเน็ตไดแลว ตองใชคําวาบุคคล
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หนวยงาน
11. บุคคลทั่วไป

12. สถาบัน TRIDI สํานักงาน กทช.

ความคิดเห็น
 นิยามของคําวา สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน หนวยงานอื่นที่ใหความชวยเหลือแกสังคม ผูมีรายได
นอย เหลานี้ นาจะมีหนวยงานภาครัฐกําหนดนิยามไวอยูแลว ควรพิจารณาใชใหสอดคลองกัน
 ควรกําหนดการใหบริการพื้นฐานขั้นต่ํา เชน การจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ต หรือ ระบบสื่อสาร ควรมีความเร็วต่ํา
เทาไร เพื่อเปนหลักประกันการไดใชทรัพยากรโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ
 เพิ่มนิยาม คําวา “สถาบันวิจัย” หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในสังกัดคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
 เพิ่มนิยาม “ผูมีหนาที่ไดรับการจัดสรรเงินกองทุน” หมายถึง สํานักการบริการอยางทั่วถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และหนวยงานอื่นที่ กทช. กําหนด

3.2 ประเด็นเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายการดําเนินการและการจัดลําดับความสําคัญ
หนวยงาน
1. บมจ. ทีโอที

2. บมจ. กสท โทรคมนาคม

ความคิดเห็น
 เห็นดวยในหลักการในเนื้อหา หนา 30-31 ขอ 8 (ของเอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็น)
 สถานีอนามัยที่ทาง TOT ไดเขาไปดําเนินการจัดใหมี USO ตามประกาศ USO ฉบับที่ 1 บางแหงมีภาระคาใชจายราย
เดือนอยูแลว ทําใหเขาปฏิเสธการติดตั้ง ทาง กทช.จะใหความชวยเหลือในสวนนี้ไดอยางไร
 ควรจัดทําแผนยุทธศาตรกอนการจัดเก็บรายไดเขากองทุนฯ
 ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินการตามรางหลักเกณฑใหม ควรจัดใหมีบริการแบบ Universal Access ไปกอน เนื่องจาก
เห็นวาประเทศไทยยังไมมคี วามพรอมในการจัดใหมีบริการแบบ Universal Service
 ควรถามความต อ งการของผู รั บ บริ ก ารให ชั ด เจนก อ น เพื่ อ ให เ ป า หมายการดํ า เนิ น การตรงกั บ ความต อ งการของ
ผูรับบริการมากที่สุด
 ควรดําเนินการแบบบูรณาการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐที่มีอยูแลว
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หนวยงาน
3. บ. ทรู มูฟ

4. บมจ. ไทยคม
(นายยงสิทธิ์ โรจนศรีวิชัยกุล)

ความคิดเห็น
 เห็นดวยกับหลักการในการกําหนดเปาหมายการจัดใหมีบริการ USO ในระยะยาว (Long-term Goals) อยางไรก็ตาม ใน
ขอ 8 ควรกําหนดไวเปนหลักการทั่วไปในการกําหนดเปาหมายการดําเนินการ โดยไมจําเปนตองลงรายละเอียดมาก
เกินไปดังที่ปรากฏใน ขอ 8 (1)-(6) ที่ไดระบุเฉพาะเปาหมายการดําเนินการตามที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร (ฉบับที่ 1)
เนื่องจาก จะเปนขอจํากัดในการดําเนินงานในระยะยาวในภายหลังได โดยเฉพาะการดําเนินการตามเปาหมายในแผน
ยุทธศาสตรฉบับอื่นๆ ตอมา
 เห็นควรใหมีการกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาทบทวนเปาหมายการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและ
การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ไวดวย
 ปจจุบันประชาชนสามารถเขาถึงบริการโทรศัพทไดมากและทั่วถึงอยูแลว เชน โทรศัพทมือถือครอบคลุมกวา 99 % ของ
พื้นที่ และผูใชกวา 55 ลานคน ดังนั้น เปาหมายของ USO ควรมุงเนนที่ Digital Divide มากกวาแค Telephone Divide
ใหประชาชนสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดอยางทั่วถึง รวมถึงบริการ IPTV ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา การ
ฝกอบรมและการเรียนรู การพัฒนาอาชีพ การทําธุรกิจ การประกอบกิจการตางๆ การสื่อสารทั้งบุคคลและหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสรางความเจริญตอเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนและประเทศ
 กรณี บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของโครงการ USO ควรมีลักษณะดังนี้
- บริการความเร็วสูงแบบใชชองสัญญาณรวมกันกับผูใชงานหลายคนพรอมกัน (Shared and Burst-able bandwidth)
เพราะหากใหบริการแบบความเร็วตายตัว หากใหความเร็วสูงไมพอ ขณะที่ตองการใชงานมาก ก็อาจไมพอ แตหากใหมี
ความเร็วสูงมาก ขณะที่ไมมีการใชงาน ก็สูญเปลา เพราะผูใชอื่นใชรวมไมได เปนการใชทรัพยากรไมมีประสิทธิภาพ
และตนทุนสูง
- สําหรับในพื้นที่หางไกลที่ยังไมมีบริการโทรศัพท ก็ควรใหบริการโทรศัพท กอน เพราะเปนความตองการขั้นพื้นฐาน
และจะมีความตองการบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงนอย
- ในพื้นที่ที่มีการใหบริการโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่โดยทั่วถึงอยูแลว ควรมุงเนนการใหบริการอินเทอรเน็ต
เปนหลัก และไมตองผสมบริการโทรศัพทอีกแลว
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หนวยงาน

ความคิดเห็น
- การสนับสนุนงบประมาณ ควรรวมคาใชจาย อุปกรณปลายทาง (คอมพิวเตอร ระบบไฟ) คาบํารุงรักษา คาเชาสถานที่
การฝกอบรมใหกับผูดูแลอุปกรณ และผูใชงานในพื้นที่นั้น
 กรณีการใหบริการ USO ทั้งโทรศัพทและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สามารถใชเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อรองรับได
ทั้ง 2G เสียง และ 3G อินเทอรเน็ตความเร็วสูง แตในทางปฏิบัติก็มีขอจํากัดมาก โดยตนทุนหลักแพง คือ การทํา
โครงขายสื่อสัญญาณเชื่อมตอ (Backhaul) เพื่อเชื่อมตอสถานีฐาน (BTS) ในชนบท และยังมีผลกระทบตอการใชงานใน
แงมุมตางๆ ดังนี้
- โดยทั่วไป ผูใหบริการมือถือจะออกแบบสถานีสําหรับชนบทและโครงขายสื่อสัญญาณเชื่อมตอขนาดใหญ (Macro
BTS+Large Backhaul) ซึ่งตนทุนไมแปรตามขนาดของโครงขายวื่อสัญญาณเชื่อมตอ(แตแปรตามระยะทาง) แตมี
ปญหาคือ
1. เงินลงทุนในการสรางสถานีสูง เนื่องจากการใชเสาอากาศที่สูงพอที่จะครอบคลุมพื้นที่ใหบริการเปนวงกวาง
2. ใชเวลากอสราง ติดตั้งนาน หาสถานที่ยาก แพงทั้งตัว BTS และโครงขายสื่อสัญญาณเชื่อมตอ
3. มีชองสัญญาณจํากัด เมื่อเทียบกับพื้นที่ใหบริการเปนวงกวาง เพราะไมสามารถใชความถี่ซ้ําไดมาก
4. เนื่องจากครอบคลุมบริเวณกวาง อาจทําใหสัญญาณปลายทาง (ผูใชบริการ) ออน โดยเฉพาะในอาคารหรือ
ในบ าน เกิ ดจุ ดบอดสั ญ ญาณ มี ผ ลต อคุ ณ ภาพการใช ง าน และมื อถือ จํา เป นตอ งใชกํ า ลัง สง สูง กว า ปกติ
นอกจากเปลืองแบตเตอรี่แลว ความแรงของสัญญาณ อาจสงผลตอสุขภาพของผูใช
5. กรณีใหบริการสื่อขอมูลความเร็วสูง เชน 3G HSDPA EVDO ถามีผูใชงานมาก พื้นที่ในการใหบริการจะมี
ขนาดลดลง เกิดจุดบอดสัญญาณ หรือตองจํากัดความเร็วเพื่อรักษาพื้นที่บริการ ก็ทําใหบริการความเร็วสูง
ไดไมเต็มที่
 ทั้งนี้ ปญหา Macro BTS อาจแกไดโดยใช Micro BTS แตบางครั้ง Macro BTS + Small Backhaul Link ในชนบทจะ
มีความคุมคาในการลงทุนต่ํา เนื่องจากระยะทางของโครงขายสื่อสัญญาณเชื่อมตอหางไกล ความหนาแนนประชากร
ต่ํา การใชงานนอย กําลังซื้อต่ํา ทําใหผูใหบริการใหความสนใจนอย แตยังมีเทคโนโลยีที่แกปญหาไดโดยใช Micro
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ความคิดเห็น
BTS + Satellite Backhaul Link ในบางกรณี เพราะตนทุนโครงขายสื่อสัญญาณเชื่อมตอเหมาะสมกับชนบท เพราะไม
ขึ้นกับระยะทาง สามารถทําขนาดเล็กใหเหมาะกับความตองการแตละพื้นที่และขยายไดงายในอนาคต ติดตั้งไดเร็ว
สามารถใชเปนแบบถาวรหรือชั่วคราว และสํารองในกรณีภัยพิบัติตางๆ ดังนั้น การสนับสนุนของ กทช. ควรรวมถึง
โครงขายสื่อสัญญาณเชื่อมตอ ซึ่งเปนหนึ่งในภาระตนทุนหลักชี้ขาด สําหรับการใหบริการในชนบท และคํานึงถึง
คุณภาพของการใหบริการขางตนดวย
5. บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  การลงทุนดาน USO เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาล จึงควรทํางานรวมกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
(DTAC) (นายสรายุทธ บุญเลิศกุล)  ควรกําหนดแผนยุทธศาตร และขอบเขตงาน USO ใหมีความชัดเจนกอนจะจัดเก็บเงินรายไดเขากองทุนฯ
 หาก กสช. ยุบรวมกับ กทช. แลว เงินกองทุ นนี้ จะขยายรวมถึ งองคกรวิ ท ยุชุมชนหรื อไม หรือวาจะอยู ในสว นของ
โทรคมนาคมเพียงอยางเดียว
 ในพื้นที่ที่โครงขายเขาถึงแลว ควรจัดใหมีหรือสนับสนุนใหมีอุปกรณปลายทาง เชน คอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือ
ราคาถูก
6. บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  ควรกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใหชัดเจน กอนจะจัดเก็บเงินรายไดเขากองทุนฯ
(AIS) (นายโฆษิต สุขสําราญ)
7. บ. แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค  การกําหนดแผนงาน USO ของ กทช .
(นายอนันต เอกวงศวิริยะ)
กทช .ควรกําหนดขอบเขตของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการใหชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบบริการพื้นที่ ,บริการ
ลวงหนาอยางนอย เดือน กอนดําเนินการประมูล เนื่องจากในทางปฏิบัติผูประกอบการจะตองวางแผนงานตางๆ เพื่อเขา 6
รวมประมูลทั้งในดานโครงขาย บุคลากรและความพรอมในดานอื่นๆ
8. บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง
 การกําหนดเปาหมายในขอ 8 คําวาจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตใหหนวยงานสาธารณะ ตองชัดเจนวามี facility ให สวน
(นายวิวัฒน สุทธิภาค)
เรื่องคาบริการรายเดือนนั้นจะใหจายเองหรือจะใหการสนับสนุน ใครควรจายเทาใด ใครไมตองจาย เชน หนวยงาน
สาธารณสุขของชุมชนหากมีเงินจาย ก็ควรบอกวาหนวยงานนี้ควรจาย สวนผูมีรายไดนอยหรือหนวยงานที่ไมมีเงินก็
จําแนกออกมาวาอันนี้จะใหมีหรือไมก็ได เปนเรื่องของนโยบาย
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9. สถาบัน TRIDI สํานักงานกทช.

10. คณะอนุกรรมการเขาถึงบริการ
โทรคมนาคม สถาบันคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
สํานักงาน กทช.
11. สถาบันการจัดการองครวม
(คุณนิภาพันธ งามพิยาพงศ)

ความคิดเห็น
 ขอ 8(8) ใหตัดขอความในวรรคสอง “ทั้งนี้ การดําเนินงานดังกลาว จะมีสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยใชเงินสนับสนุนจากกองทุน เพื่อพัฒนาเครื่องมืออุปกรณดาน
โทรคมนาคมโดยผูผลิตในประเทศ การพัฒนาซอฟแวรและโปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของในรูปแบบภาษาไทยที่ชวย
สนับสนุนใหประชาชน ตลอดจนภาคธุรกิจสามารถเขาถึงบริการไดเพิ่มขึ้น และที่สําคัญการศึกษาวิจัยตามเปาหมายที่
กําหนดจะมุงเนนใหความสําคัญกับประโยชนในการนําไปใชงานไดจริง ความมีประสิทธิผล ความคุมคาตอการขยายการ
ใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยเฉพาะกับประชาชนในเขตชนบทที่อยูหางไกล”
 เพิ่มขอ 12 (5) วรรค สอง เปน การดําเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามขอ 8 (7) (8) (9) ใหเปนไปตาม
ประกาศหลักเกณฑที่สถาบันวิจัยกําหนด
 TRIDI มีความประสงคที่จะสงเสริมการใชผลิตภัณฑโทรคมนาคมที่ผลิตชึ้นภายในประเทศเปนลําดับแรก ดังนั้น
โครงการ USO ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น ควรเป น ช อ งทางหนึ่ ง ในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคมของประเทศ อันจะเปนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโทรคมนาคมของประเทศอยางครบถวน
 ขอเพิ่มเติม คําวา “จัดหา” ใน ขอ 8 (7) ดังนี้ “สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและจัดหา เทคโนโลยีดานอุปกรณและ
บริการโทรคมนาคม เพื่ออํานวยความสะดวกแกกลุมเปาหมายทางสังคมใหสามารถเขาถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
ตามที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร (ฉบับที่ 1) ...” เหตุผลคือ เทคโนโลยีและอุปกรณบางอยางไมมีผลิตในประเทศ และ
ไมมีบริการโดยทั่วไป สําหรับคนพิการและผูดอยโอกาส
 ขอ 11 (3) ควรใชคําวา การสงเสริมกลไกความรวมมือกับการมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ...... และใชคําวา
หนวยงานของรัฐ เพราะมีความหมายแทนทั้ง กระทรวง และรัฐวิสาหกิจ และควรเพิ่มคําวา องคกรชุมชน เขาไปดวย
เนื่องจากชุมชนคือผูที่จะใชบริการ ซึ่งในอนาคตอาจจะผลักดันใหเปนผูประกอบการรายยอยของชุมชน
 ปจจุบันนี้สื่อทางบริการอินเทอรเน็ต เด็กเขาถึงสื่อลามกไดงาย แมทางกระทรวงไอซีทีจะไดดําเนินการปองกันและกําจัด
อยู เปาหมายของ USO ควรเปนเปาหมายที่มีคุณคาทางสังคมดวย
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12. บุคคลทั่วไป
(คุณโอวาส เจริญพจน กลุมออม
ทรัพย ชุมชนบานลับแล จ.อุบลฯ)

ความคิดเห็น
 ขอ 11 (3) ควรเปลี่ยนคําวา องคการบริหารสวนตําบล เปน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะจะมีความหมายแทนทั้ง
อบต. อบจ. และเทศบาล ถาระบุวา อบต. อยางเดียว ทําให อบจ. และเทศบาลทํางานไมได
 ขอ 11 (3) ควรมีองคกรชุมชนดวย ยกตัวอยาง กลุมออมทรัพย ไดมีการรวมตัวเปนเครือขายรวมกันแกปญหาตางๆ
เชน สิ่งแวดลอม ภัยธรรมชาติ ปญหาที่อยูอาศัย

3.3 ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานและแนวทางการจัดใหมีบริการ USO
3.3.1 การเปลี่ยนจากรูปแบบ”เลือกทําหรือจาย” มาเปนรูปแบบ “จายเงินเขากองทุน”
หนวยงาน
1. บมจ. ทีโอที
2. บ. ทรู มูฟ

ความคิดเห็น

 เห็นดวย
 เห็นดวย ทั้งนี้ เพื่อสรางวิธีการมีสวนรวมที่เปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับผูมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องดังกลาว
และลดขอถกเถียงในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดใหมีบริการ USO ในพื้นที่ตางๆ ของรูปแบบการเลือกทํา
ของผูรับใบอนุญาตดังเชนที่ผานมา ทั้งนี้ กทช. อาจกําหนดวิธีการจัดใหมีบริการ USO ในหลากหลายวิธี เนื่องจาก
วิธีการประมูลตามที่ กทช. กําหนดอาจไมเพียงพอ และอาจประสบปญหาการไมมีผูเขารวมประมูลในบางพื้นที่ ดังนั้น
กทช. อาจเพิ่มทางเลือกดวยการเปดโอกาสใหผูรับใบอนุญาตที่มีความพรอมและมีความตองการจัดใหมีบริการ USO
เสนอโครงการให กทช. พิจารณาใหความเห็นชอบและขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อดําเนินการได โดย กทช. ตองมี
หลักเกณฑในการพิจารณาโครงการที่ชัดเจน โปรงใสและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรในเรื่อง USO ของ กทช.
3. บ. แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค  การจํากัดสิทธิของผูรับใบอนุญาตใหตองจายเงินอุดหนุนเขากองทุน USO
(นายอนันต เอกวงศวิริยะ)
ตามรางประกาศฯ ไดกําหนดหลักการที่สําคัญอันแตกตางจากประกาศฯ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิ
ของผูรับใบอนุญาตที่จะมีสิทธิเสนอแผนและดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงตอ กทช .แตถาผูรับ
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4. บมจ. DTAC
(คุณสรายุทธ บุญเลิศกุล)

ความคิดเห็น
ใบอนุญาตรายใดไมสามารถดําเนินการเชนนั้นได ก็ใหมีหนาที่จะจัดสรรรายไดใหแกกองทุน USO ในอัตรารอยละ 4 ของ
รายไดจากการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรา 18 และมาตรา 19 แหง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ.
2544 แตรางประกาศฯ ฉบับใหมไดบังคับใหผูรับใบอนุญาตทุกรายมีหนาที่ตองจัดสรรเงินรายไดเขากองทุน USO โดยไมให
มีสิทธิเลือกที่จะเสนอแผนการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงกอนแตอยางใด ซึ่งบริษัทฯ เห็นวา หลักการดังกลาว
เปนการจํากัดสิทธิของผูรับใบอนุญาตและเปนการขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุน ขึ้นกับการกําหนดแผนตางๆ การสํารวจความตองการปลายทาง ซึ่งรูปแบบ
Pay Model ที่ผานมาในตางประเทศ ไมประสบความสําเร็จ ควรหามาตรการดําเนินการรวมกับภาครัฐในการลงทุนของ
ผูประกอบการดาน USO

3.3.2 การใชกลไกการประมูลแขงขันเพื่อคัดเลือกผูประกอบการที่ทําหนาที่จัดใหมีบริการ USO
หนวยงาน
1. บมจ. ทีโอที

2. บมจ. กสท โทรคมนาคม

ความคิดเห็น
 เห็นดวยในหลักการ
 หนา 42 ขอ 38(4) เสนอใหตัดขอความ “หรือเปนผูประกอบกิจการรายใหมก็ได” ออก เพราะ ผูมีสิทธิเขารวมการ
ประมูลฯ ควรเปนผูไดรับใบอนุญาตจาก กทช . หรือ ผูรับสัมปทาน (“ผูรับสัมปทาน” คือคําที่ ราง หลักเกณฑฯ นี้ใชอยู
ซึ่ง บมจ. ทีโอที เสนอขอใหเปลี่ยนเปนคําวา “ผูไดรับการอนุญาตฯ”
 ขอ 39 การประมูลวิธีพิเศษซึ่งจํากัดวงเงินไวที่ 50 ลานบาทนั้น ไมเพียงพอตอการดําเนินการ USO เห็นวาควรเปด
กวางไวกอน
 เห็นดวยกับการใชกลไกประมูล เพื่อใหผูมีศักยภาพและความพรอมที่จะเขาดําเนินโครงการ USO ในแตละพื้นที่เสนอตัว
เขาจัดทําโครงการ อยางไรก็ดี กทช. อาจประสบปญญาไมมีผูเขาประมูลในบางโครงการ ดังนั้น จึงอาจกําหนดใหมี
วิธีการคัดเลือกแบบอื่นๆ ดวย เชน มอบหมายใหผูรับใบอนุญาตบางรายดําเนินการในกรณีเรงดวน หรือกรณีที่ไมมีราย
ใดเขาประมูล
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หนวยงาน

ความคิดเห็น
 กรณีการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษโดยกําหนดวงเงินสูงสุดไวที่ 50 ลานบาทตอโครงการตามขอ 39 (1) เห็นวา วงเงินนอย
เกินไป ควรกําหนดใหมากกวานี้มิเชนนั้น อาจไมมีผูสนใจมาประมูล
3. บ. ทรู มูฟ
 เห็นดวยกับการเปดโอกาสใหผูประกอบการทุกรายสามารถเขารวมประมูลแขงขัน อยางไรก็ตาม กทช. ควรประกาศ
กําหนดหลักเกณฑการประมูลที่ระบุขั้นตอนและวิธีการประมูลอยางชัดเจน และควรคํานึงถึงความโปรงใสและความเทา
เทียมกันระหวางผูประกอบการรายใหญและรายเล็ก ทั้งนี้ เกณฑการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลตามขอ 38 (2) บางขอ
อาจเอื้อโอกาสแกผูประกอบการรายใหญที่จะชนะการประมูลมากกวาผูประกอบการรายเล็ก ดังเชน การขอรับเงินต่ําสุด
การเสนอขอบเขตการใหบริการครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด และการเสนอประเภทของการใหบริการมากที่สุด เปนตน
4. บมจ. AIS
 ในขั้นตอนการประมูลโครงการอาจมีปญหาในเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ เนื่องจากรางประกาศนี้ไมไดบังคับใหใชเทคโนโลยี
(นายโฆษิต สุขสําราญ)
ใดในการจัดใหมีบริการ USO ดังนั้น หากผูที่ไมไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ยานใดยานหนึ่งแลวชนะการประมูล
โครงการ เชน พื้นที่ภาคเหนือที่อาจจะจําเปนตองใชคลื่นความถี่ ในสวนของ mobile หรือ WiMax
ผูชนะประมูล
จําเปนตองใชคลื่นความถี่ 2.3 GHz หรือ 2.5 GHz หรือใชคลื่นความถี่ mobile 800 หรือ 900 ก็ตาม ซึ่งอาจตองใช
เทคโนโลยีผสมกันในพื้นที่นั้น กรณีเชนนี้ หากผูชนะประมูลไมไดมีสิทธิในการใชคลื่นความถี่เดิมนั้น จะถือวา กทช.
อนุญาตใหผูนั้นมีสิทธิใชคลื่นความถี่โดยออม หรือไม อยางไร ขอใหตระหนักถึงประเด็นนี้ดวยในทางปฏิบัติและการ
กําหนดราง TOR ของการประมูลโครงการ
5. บ. แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค  การนําเงินกองทุนใชในโครงการ USO ของ กทช.
(นายอนันต เอกวงศวิริยะ)
กทชควรนําเงินคา . USO จากผูใหบริการไปใชในโครงการที่มีลักษณะบริการเดียวกันกับผูใหบริการใหบริการอยู เชน
ผูประกอบการ Fixed Line จายเงินเขากองทุน กทชก็ควรนําเงินดังกลาวมาใชในโครงการที่เกี่ยวกับ . Fixed Line เปนตน
 สิทธิในการใชงานคลื่นความถี่
กทช .ควรกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและรายละเอียดในการที่จะคัดเลือกใหผูอื่นใดเปนผูดําเนินการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมโดยทั่วถึงใหชัดเจน โดยเฉพาะกรณีที่ผูประมูลโครงการ USO ที่มีความจําเปนตองใชคลื่นความถี่ในการ
ใหบริการ เพราะอาจจะเปนการลิดรอนสิทธิของผูที่ใชคลื่นความถี่อยูเดิม เนื่องจากการใชคลื่นความถี่ในการใหบริการ
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หนวยงาน

6. บมจ. ไทยคม

7. บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง
8. บุคคลทัว่ ไป

ความคิดเห็น
จะตองไดรับใบอนุญาตในการใชคลื่นความถี่จาก กทช .
อันเปนผลทําใหผูนั้นไดรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมทางออม
 คุณสมบัติของผูเขาประมูลงาน ผูมีสิทธิยื่นประมูลตองเปนผูไดรับใบอนุญาตจาก กทช. หรือ หนวยงานของรัฐ และตอง
เปนผูที่มีหนาที่จัดสรรรายไดเขากองทุน
 โครงขายที่จะถูกใชในการใหบริการ USO นี้ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตตามเงื่อนไข กฎระเบียบ และอยูภายใตกฎหมาย
ไทย
 กรณีการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษโดยกําหนดวงเงินสูงสุดไวที่ 50 ลานบาทตอโครงการตามขอ 39 (1) เห็นวา วงเงินนอย
เกินไปและอาจไมยืดหยุนในการดําเนินโครงการจริง การกําหนดจึงควรเปนไปตามความจําเปน สอดคลองกับความ
ตองการและแผนยุทธศาสตรในอนาคต ทั้งนี้ อาจมีความเหมาะสม หรือจําเปนที่จะดําเนินโครงการดวยขนาดที่ใหญ
พอควร เพื่อใหตนทุนตอหนวยต่ําลง (Economy of Scale) เชน กรณีที่ตองลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขั้นตนของ
โครงการ
 สําหรับ TOT และ CAT หรือผูที่ใหบริการที่ตองรับภาระในการดําเนินการ ซึ่ง อาจจะเปนการจางของ กทช. หรือมีการ
ประมูลงาน อาจตองมีวิธีการชดเชยหากเกิดการขาดทุน โดยควรกําหนดวิธีการทางบัญชีใหเรียบรอย
 ใหเพิ่ม ขอ 38 (2) วา “หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการประมูล ใหเปนไปตามที่ กทช. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ เกณฑ
ที่ใชในการพิจารณาคัดเลือกอยางนอยตองระบุในเงื่อนไขในการประมูลและใหสอดคลองกับขอกําหนด...”
 ขอ 37 (2) วิธีพิเศษ และขอ 39 (2) (ก) ควรระบุวาถาไมมีขอโตแยง แตถามีขอโตแยงควรใหมีการประกาศใหสาธารณชน
ทราบดวย
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3.3.3 แนวคิดในการแยกพื้นที่การจัดใหมีบริการเปน 3 กลุม
หนวยงาน
1. บมจ. ทีโอที
2. บมจ. กสท โทรคมนาคม
3. บ. ทรู มูฟ

ความคิดเห็น
 เห็นดวยในหลักการกับกรอบแนวคิดฯ หนา 18 ขอ 3.2 แนวทางการจัดใหมีบริการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
 เห็นดวยกับแวคิดจัดแบงพื้นที่ตามรางประกาศฯ ทั้งนี้ สกทช. จะตองมีการสํารวจพืนที่จริง มิใชใชขอมูลที่รวบรวมโดย
หนวยงานอื่นมาใชในการกําหนดวาแตละพื้นที่อยูกลุมใด
 เห็นดวยในหลักการ

3.4 การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการกองทุน
หนวยงาน
1. บมจ. ทีโอที



2. บมจ. กสท โทรคมนาคม





ความคิดเห็น
เห็ นดว ยในหลั กการ แตอยางไรก็ต าม ขอใหมีการกําหนด คุณสมบั ติของผู ดํารงตําแหน ง โครงสรางและจํา นวน
กรรมการ (กระบวนการสรรหา กระบวนการแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และ เงื่อนไขในการพนจากตําแหนง ของ
คณะกรรมการกํากับการบริหารกองทุน และ ผูจัดการกองทุนไวในประกาศ หลักเกณฑฯ โดยใหมีความชัดเจน เปน
ธรรม โปรงใส ตรวจสอบได อีกทั้งขอใหกําหนดไวในประกาศ หลักเกณฑฯ ใหมีหนวยงานตรวจสอบอิสระ (Audit )อาจ
ระบุชื่อ (ที่เปนที่ยอมรับของทุกฝายในการตรวจสอบกองทุน)
เรื่องการบริหารกองทุน ควรมีตัวแทนของผูประกอบการเขาไปรวมดวย
ควรใหมีตัวแทนจากผูรับใบอนุญาตประกอบการโทรคมนาคมอยูในคณะตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนดวย
จากประสบการณตางประเทศ มีปญหาการไมสามารถใชเงินกองทุนซึ่งเปนอุปสรรคในการจัดใหมีบริการ USO อยาง
ทั่วถึงในเวลาอันสมควร จึงควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนอันดับ
แรก
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หนวยงาน
3. บ. ทรู มูฟ

ความคิดเห็น
 ควรกํา หนดใหมีก ระบวนการตรวจสอบการทํ างานและการบริ หารจั ดการกองทุ น เพื่อความโปร งใส รวมทั้ง ควร
กําหนดใหมีการเปดเผยรายงานสถานการณบริหารจัดการกองทุน และผลการดําเนินงานบริหารจัดการกองทุนตอ
สาธารณะ โดยอาจกระทําในรูปแบบของรายงานประจําป หรือรายงานสถานะการเงินของกองทุนเปนรายไตรมาส
เพื่อใหสาธารณชนรับทราบและสรางความโปรงใส และตรวจสอบได
4. บ. แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค  การมีสวนรวมในคณะกรรมการกองทุนและการตรวจสอบกองทุนของบุคคลภายนอก
(นายอนันต เอกวงศวิริยะ)
การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนบริษัทฯ มีความเห็นวาควรมีผูแทนจากสวนของผูบริโภค และผูประกอบการเขามีสวน
รวมดวย เพื่อประโยชนในการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการในแตละพื้นที่อยางแทจริง อีกทั้ง
ควรแตงตั้งผูแทนจากภายนอก กทชในการตรวจสอบการดําเนินงานและการใชเงินกองทุนเพื่อความโปรงใสในการ .
ตรวจสอบการดําเนินงานและการใชเงินกองทุน
5. บ. DTAC
 ควรกําหนดคุณสมบัติคณะกรรมการกองทุนไวใหชัดเจน และควรมีตัวแทนจากผูประกอบการดวย
6. บจ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง
 ควรแยกหลักเกณฑ USO กับการบริหารจัดการกองทุนฯ ออกจากกัน เนื่องจากพันธะตาม พรบ. องคกรจัดสรรคลื่น
(นายวิวัฒน สุทธิภาค)
ความถี่ฯ มาตรา 56 กลาวไววาวัตถุประสงคของกองทุนเพื่อดําเนินกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะอยางทั่วถึง
การวิ จั ย และพั ฒ นาด า นโทรคมนาคมและการพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นกิ จ การโทรคมนาคม การนํ า ระเบี ย บกองทุ น และ
หลักเกณฑ USO มารวมกันเชนนี้ อาจจะเกิดปญหาความสับสนและขาดความสมบูรณ เชน การกําหนดในขอ 8 เปาหมาย
การดําเนินการ เพราะ USO เปนเพียงสวนหนึ่งของกองทุน
7. คณะอนุกรรมการเขาถึง
 เพิ่มรายละเอียด องคประกอบที่มาของคณะกรรมการกํากับกองทุน โดยมีตัวแทนจาก องคกรผูบริโภค และนักวิชาการ
บริการโทรคมนาคม สถาบัน  ในขอ 49 จะมี ก ารยกเลิ ก ระเบี ย บ กทช. วา ด ว ยการบริ ห ารและจั ดสรรเงิ น กองทุน พัฒ นากิ จ การโทรคมนาคมเพื่ อ
คุมครองผูบริโภคในกิจการ
ประโยชนสาธารณะ พ.ศ.2549 ซึ่งมีการระบุคุณสมบัติของกรรมการไว แตในฉบับรางไมไดมีการกําหนดคุณสมบัติ และ
โทรคมนาคม สํานักงาน กทช.
ที่มาของคณะกรรมการไว
 ปรั บ แก ข อ 15 (2) ดั ง นี้ “ กทช. มี ห น า ที่ แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า กั บ การบริ ห ารกองทุ น โดยให มี อ งค ป ระกอบ
คณะกรรมการที่มาจากผูบริโภคและนักวิชาการ อยางนอยกึ่งหนึ่ง จากวิธีการคัดเลือกหรือสรรหา”
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หนวยงาน
8.สมาคมคนตาบอดแหงประเทศ
ไทย (นายกิตพิ งษ สุทธิ)
9. เครือขายผูบริโภคภาคตะวันตก
(คุณบุญยืน ศิริธรรม)
10. สมาคมพิทักษประโยชน
ผูบริโภค
(เภสัชกรหญิง รศ. เทวี โพธิผละ)
11. บุคคลทั่วไป
(คุณโอวาส เจริญพจน กลุมออม
ทรัพย ชุมชนบานลับแล จ.อุบลฯ)
12. บุคคลทั่วไป
(คุณจรรยนันท ไพศาวรพันธ)
13. สถาบัน TRIDI
สํานักงาน กทช.

ความคิดเห็น
 ควรเพิ่มเติมโครงสร างของคณะกรรมการกํากับกองทุน ซึ่งควรมีตัวแทนจากผูบริโภค กลุมเปาหมายที่เปนผูไดรับ
ประโยชนจากหลักเกณฑ เชน ผูดอยโอกาส ผูพิการดวย รวมทั้งนักวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจน ไมเกิดขอสงสัย
 ขอใหกําหนดโครงสราง คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุนใหชัดเจน
 ควรมีตวั แทนของผูมีสวนไดสวนเสียในรูปคณะกรรมการ เชน ผูประกอบการ ผูใชบริการ เปนตน
 ควรมีระเบียบการบริหารโดยเฉพาะ
 เพิ่มเติมจํานวน ที่มา กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกองทุน ใหครบถวน และมีความโปรงใส

 ขอ 15 โครงสร า งของกองทุ น กทช. มี หน า ที่ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการกองทุ น และหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ กทช.
พิจารณาใหความเห็นชอบ แตงตั้ง ถอดถอนคณะกรรมการกองทุนและผูจัดการ เห็นวาไมถูกตอง เพราะกองทุนเปนเงิน
จํานวนมาก กทช. จะกํากับไดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
 เนื่องจากวัตถุประสงคของกองทุน ครอบคลุมการดําเนินการ USO R&D และ HR ดานโทรคมนาคม ดังนั้นราง
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข USO จึงควรแยกการบริหารจัดการกองทุน และการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาดานโทรคมนาคมและการพัฒนาบุคลากรดานกิจการโทรคมนาคม ตางหาก
 หาก กทช. ประสงคที่จะรวมรางหลักเกณฑ USO กับวัตถุประสงคอีก 2 ขอ ควรแกไขปรับปรุง เพื่อระบุสวนที่เกี่ยวของ
กับ TRIDI ใหชัดเจน เชน
1. เพิ่ม “หนาที่ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัย” อีกขอหนึ่ง เพราะสถาบันวิจัย มีหนาที่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ดวย
2. ขอ 19 หนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุน (3) และขอ 20 หนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานกองทุน (2)
ที่เ กี่ย วกับ สัญญานั้น ใหความหมายรวมถึ ง สัญญาทุกฉบับ ที่ สถาบั นวิจัยได รับการสนับ สนุนจากกองทุน ดว ย
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หนวยงาน

14. สํานักงานกองทุนฯ
สํานักงาน กทช.

ความคิดเห็น
หรือไม??
3. ขอ 27 (4) เพิ่ม “ทั้งนี้ ใหครอบคลุมถึงแผนงาน โครงการ กิจกรรมของสถาบันวิจัย ดวย”
4. ขอ 47 (1) ตอนทายใหเพิ่ม “ยกเวนเงินที่ไดรับอนุมัติไปกอนแลว” เพื่อความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหการเบิกจายเงิน
ของ TRIDI เปนไปอยางตอเนื่อง
5. เพิ่มขอ 11 (5) “กําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ การใชผลิตภัณฑโทรคมนาคมภายในประเทศในโครงการที่ไดรับการ
สนับสนุนจากกองทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย”
6. การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน สําหรับจัดใหมีบริการ USO เทานั้น มีวิธีการเพียง 2 วิธี คือ วิธีการประมูล และวิธี
พิเศษ ไมรวมถึงการใหทุนสนับสนุนที่สถาบันวิจัยใชในปจจุบัน
7. ขอ 39 การคัดเลือกผูดําเนินการจัดใหมีบริการ USO กรณีการคัดเลือกโดยวิธพี ิเศษ (4) ผูใ หบริการซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตจาก กทช. และผูรับสัมปทานเทานั้นที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดวยวิธพี ิเศษ แตอยางไรก็ตาม หาก
ตองการจางบุคคลหรือนิตบิ คุ คล เพื่อจัดฝกอบรมที่อาจตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดานหรือเฉพาะบุคคลตาม
ขอ 8 (7) และ (9) ซึ่งอาจจะไดบุคคลที่มีความรู ความชํานาญ ที่ไมตรงกับความตองการของหลักสูตร
 ควรแยกหลักเกณฑ USO กับการบริหารจัดการกองทุนฯ ออกจากกัน ซึ่งขณะนี้ก็มีระเบียบการบริหารและจัดสรร
เงินกองทุนอยูแลว
 ขอ 18-21 อํานาจหนาที่ของสํานักการบริการอยางทั่วถึง และสํานักงานกองทุน ยังปะปนกันอยู เชน ขอ 20(1) ควรเปน
หนาที่สํานักการบริการอยางทั่วถึงในการกลั่นกรองวิเคราะหแผนยุทธศาสตรไมใชสํานักงานกองทุน สวนขอ 21(3)
รายงานผลการใชจายเงินกองทุน ควรเปนหนาที่ของสํานักงานกองทุนฯ
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3.5 การกําหนดผูมีหนาที่จัดสรรเงินรายไดเขากองทุน อัตราการจัดเก็บ เกณฑการคํานวณรายไดพึงประเมิน รายการที่สามารถนํามาหัก
ลดหยอนได เพดานรายไดพึงประเมินที่ไดรับการยกเวน
3.5.1 ผูมีหนาที่จัดสรรเงินรายไดเขากองทุน
หนวยงาน
1. บมจ. ทีโอที

2. บมจ. กสท โทรคมนาคม

ความคิดเห็น
 เห็นดวยกับการกําหนดผูมีหนาที่จัดสรรเงินรายไดเขากองทุน ในหนา 39 ขอ 31
 ขอใหกําหนดวิธีการปฏิบัติดานเอกสารและการนําสง รวมถึงการนําสงเงินเขากองทุน ใหเปนวิธีการเดียวกันกับการจาย
คาธรรมเนียมใบอนุญาต
 หนา 40 ขอเสนอตัด ขอ 35 (3) ออก เพื่อใหสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติในการจายคาธรรมเนียมใบอนุญาต
 หนา 41 ขอ 35 (6) ขอแกไข โดยตัดขอความเดิมออก “ผูมีหนาที่จัดสรรเงินรายไดเขากองทุนจะตองยื่นรายงานงบ
การเงินพรอมเอกสารหลักฐานและขอมูลแสดงการคํานวณรายไดพึงประเมิน ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกป” แกไข
เปน “ผูมีหนาที่จัดสรรเงินรายไดเขากองทุนจะตองยื่นรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน ภายใน 150 วัน นับจากวัน
สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี”
 หนา 41 ขอ 36 (2) ขอความชัดเจนในเรื่องเงื่อนเวลา การจัดสงงบการเงิน และการจัดสรรเงินเขากองทุน ในชวงเวลานับ
แตวันที่หลักเกณฑฯ มีผลใชบังคับจนถึงวันที่แผนปฏิบัติการประจําปมีผลใชบังคับ (ไดแก ใชงบปใด/ชวงเวลาใดในการ
รายงานและเปนขอมูลในการคํานวณรายไดพึงประเมิน วันที่ยื่นเอกสาร วันที่นําสงเงิน โดยยกตัวอยางเงื่อนเวลาและ
จัดทําเปนตารางเพื่อความชัดเจน)
 หนา 41 ขอ 36 (3) และ (4) ไมชัดเจน โดยในขอ 36 (3) ควรใชคําวา “แผนปฏิบัติการปแรก” หรือ “แผนปฏิบัติการใน
ระยะเริ่มตน” ซึ่งจะสอดคลองกับ ขอ36 (4)
 เห็นดวยในหลักการที่ใหผูที่ไดรับประโยชนจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใตการกํากับดูแลของ กทช. ทุก
รายมีสวนรวมในการจัดสรรเงินรายไดเขากองทุนฯ เปนอัตรารอยละของรายไดอยางเทาเทียมกันทุกราย
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หนวยงาน
3. บ. ทรู มูฟ

ความคิดเห็น
 ควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอการแขงขันในตลาดโทรคมนาคมดวย เนื่องจาก ตนทุนในสวนของการกํากับดูแล
(Regulatory Cost) ดังเชน คาธรรมเนียมใบอนุญาต และคาธรรมเนียม USO ถือเปนตนทุนหนึ่งในการใหบริการของ
ผูรับใบอนุญาต ดังนั้น จึงไมควรใหผูรับใบอนุญาตทุกรายตองมีหนาที่จัดสรรเงินรายไดเขากองทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูประกอบการรายใหม และผูรับใบอนุญาตแบบที่ 1 เนื่องจาก ภาระตนทุนที่เกิดจาก Regulatory Cost อาจเปน
อุปสรรคในการเขาตลาด และเปนขอจํากัดดานตนทุนของผูประกอบการรายใหมในการแขงขันกับผูประกอบการราย
เดิม หรือผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาด ทั้งนี้ อาจกําหนดเกณฑชวงระยะเวลาหนึ่งที่ผูรับใบอนุญาตรายใหม
(รวมถึงผูรับใบอนุญาตแบบที่ 2 และ 3 รายใหมที่ตองลงทุนพัฒนาโครงขายในระยะแรก) ยังไมตองจัดสรรเงินเขา
กองทุน เพื่อใหผูรับใบอนุญาตรายใหมไมมีภาระตนทุนมากเกินไป และสามารถเขาสูตลาดแขงขันไดและในระยะเวลา
เริ่มตนธุรกิจ และในกรณีของผูประกอบการที่เปนผูรับใบอนุญาต แบบที่ 1 ที่ไมมีโครงขายเปนของตนเอง นั้น สวน
ใหญจะซื้อบริการ/ เชาโครงขายของผูรับใบอนุญาต แบบที่ 2 และ 3 ที่มีโครงขายเปนของตนเองอยูแลว ดังนั้น รายได
ของผูรับใบอนุญาตแบบที่ 1 จะถูกคํานวณและจัดสรรเขาสูกองทุน ในสวนของรายไดจากการขายสงบริการ/ ใหเชา
โครงขายของผูรับใบอนุญาตแบบที่ 2 และ 3 ดังกลาวแลว ซึ่งนาจะเพียงพอและไมกอใหเกิดความซ้ําซอนและเปน
ภาระดานตนทุนการกํากับดูแลตอผูรับใบอนุญาตแบบที่ 1
 การกําหนดใหผูรับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา มีหนาที่จัดสรรเงินเขากองทุน จะยิ่งสรางความไมเทาเทียมในการ
แขงขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เนื่องจาก ผูรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญามีภาระตนทุนในสวนของสวนแบง
รายไดที่ใหแกผูอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา โดยเฉลี่ยแตละรายประมาณ 25-30% ของรายไดในการใหบริการ
ขณะที่ ผูประกอบการรายอื่น หรือ รายใหม ที่จะเขามาแขงขันในอนาคต จะไมมีภาระสวนนี้ โดยจะมีภาระตนทุนดาน
การกํากับดูแล (ไดแก คาธรรมเนียมใบอนุญาต และคาธรรมเนียม USO) ประมาณ 3-5% เทานั้น ดังนั้น การเพิ่ม
ภาระคาธรรมเนียม USO ใหแกผูรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา จึงเปนอุปสรรคตอการสราง Level-playing field
ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และสงผลใหจะตองมีตนทุนในการใหบริการที่สูงมากขึ้น โดยทายที่สุดจะกลายเปนภาระ
ตอไปยังผูใชบริการที่ตองเผชิญอัตราคาบริการที่สูงขึ้น
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หนวยงาน

ความคิดเห็น
 บริษัทเห็นวา สวนแบงรายไดที่ผูรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา นําสงใหแกผูอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจะถูก
นําไปคํานวณและจัดสรรเงินเขาสูกองทุน USO ในสวนที่เปนรายไดของผูอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา (ซึ่งเปนผูรับ
ใบอนุญาตของ กทช. ) แลว ทั้งนี้ การที่ผูรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตองนําสงสวนแบงรายไดใหแกผูอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญา ที่ปจจุบันเปนผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตจาก กทช. (TOT หรือ CAT) (ซึ่งเงินรายไดดังกลาว
ยอมเปนสวนหนึ่งที่ TOT หรือ CAT จะนําเขาสูกองทุน USO) และยังตองรับภาระในการจายเงินสมทบเขากองทุนเอง
อีกสวนหนึ่ง ยอมเปนการขัดตอหลักความเทาเทียม (Equity) ซึ่งไดกลาวไววา “ผูประกอบการทุกรายควรมีหนาที่
รับผิดชอบอยางเทาเทียมกัน” ที่ กทช. ใชเปนหลักในการพิจารณาจัดทํารางหลักเกณฑฉบับนี้
 การกําหนดผูรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา มีหนาที่จัดสรรเงินรายไดเขากองทุนจะตองคํานึงถึงความเปนไปได
ในทางกฎหมาย เนื่องจาก รัฐธรรมนูญป 2540 ม.335 (2) และรัฐธรรมนูญป 2550 ม.305 (1) ที่กําหนดใหองคกรอิสระ
ทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตองไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาที่ชอบดวยกฎหมายที่ไดทําขึ้นกอนการใชรัฐธรรมนูญ จนกวาการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญานั้นจะสิ้นผล
ในขณะที่ รางหลักเกณฑนี้ กทช. เปนผูกําหนดหลักเกณฑใหผูประกอบการทุกรายไมวาจะอยูภายใตการอนุ ญาต
สัมปทาน หรือสัญญาใด ตองจายเงินสมทบเขากองทุน อันจะเปนการกระทบกระเทือนตอผูประกอบการที่อยูภายใตการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกลาว ดวยเหตุน้ี การกําหนดใหผูประกอบการทุกรายตองจายเงินสมทบกองทุนโดยไม
มีขอกําหนดยกเวนตอผูประกอบการที่อยูภายใตการอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาตอรัฐ จึงอาจขัดรัฐธรรมนูญได อีกทั้ง
รัฐธรรมนูญป 2550 ม.84 (1) ที่กําหนดใหรัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด
อีกทั้งตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปน
ทางเศรษฐกิจ ประกอบกั บ พรบ. ทุ นรั ฐวิสาหกิจ ม. 26 วรรค 4 ที่กําหนดให เมื่อรัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนสภาพเปน
บริษัทเอกชน ตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการนั้น ตามหลักการแหงความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมใน
การแขงขันทางธุรกิจ และ พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ม. 51 (14) ประกอบกับเหตุผลแนบทายพรบ. ดงกลาว ได
เนนย้ําถึงการกําหนดมาตรการใดๆ โดย กทช. จะตองคํานึงถึงการแขงขันโดยเสรีและเปนธรรม ซึ่งจากเหตุผลขางตน
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การที่รางหลักเกณฑ USO กําหนดใหผูประกอบการที่เปนผูรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามกฎหมายเดิม
มีหนาที่ตองจายเงินสมทบเขากองทุน และตองจายสวนแบงรายไดตามสัญญาเดิม จึงเกิดความไมเทาเทียมกันกับ
ผูประกอบการที่แปลงสภาพมาจากรัฐวิสาหกิจ หรือ ผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตจาก กทช. และยอมไมเปนการ
สนั บ สนุ น ให เ กิด การแข ง ขั น อย า งเสรี แ ละเป น ธรรมระหว า งหน ว ยงานเอกชนและหนว ยงานรั ฐ ที่ แ ปลงสภาพเป น
บริษัทเอกชน อีกทั้งยังไมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปจจุบัน
 หาก กทช. ยืนยันที่จะกําหนดใหผูรับใบอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา มีหนาที่จัดสรรเงินรายไดเขากองทุน เพิ่มเติม
กทช. ควรปฏิบัติตามแนวทางคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษาคดีทางปกครอง หมายเลขดําที่ อ.405/2548 และ
หมายเลขแดงที่ อ.535/2551 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ระหวางบมจ. ทีทีแอนดที ผูฟองคดี และ บมจ. ทศท ผูถูกฟอง
คดี ดวย โดย กทช. จะตองมีหนาที่กําหนดและแบงแยกอํานาจการกํากับดูแลจากเดิมที่เคยเปน บมจ. ทศท. กอนที่จะมี
กทช. ให ชั ด เจน ทั้ ง นี้ การกํ า หนดส ว นแบ ง รายได ต ามการอนุ ญ าต สั ม ปทาน หรื อ สั ญ ญาเดิ ม นั้ น ได ร วมถึ ง
คาธรรมเนียมตางๆ ที่ใชในการกํากับดูแล รวมถึงคาธรรมเนียม USO สวนหนึ่งไวดวยแลว ดังนั้น กทช. จะตองมีหนาที่
เขามากําหนดวาผูรับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา จะตองจัดสรรสวนแบงรายไดตามการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญา
สวนใด ในอัตราเทาใดใหแก กทช. เพื่อเปนคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแล ซึ่งรวมถึงคาธรรมเนียม USO
ดวย เพื่อไมกอใหเกิดภาระเพิ่มเติมแกผูรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
4.บมจ. AIS
 การกําหนดใหผูรับสัมปทานและผูรับใบอนุญาตจาก กทช ตองชําระเงินอุดหนุนเขากองทุน .USO ในอัตราที่เทาดวย
(นายสุทธิชยั ชื่นชูศิลป)
วิธีดังกลาวนั้น จะกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอการแขงขัน เพราะจะเปนการกําหนดภาระหนาที่ใหผูรับอนุญาตหรือ
บ. ดิจิตอล โฟน
ผูรับสัมปทานตองมีสวนเขาไปอุดหนุนการประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาตจาก กทชอันจะทําใหผูรับใบอนุญาต .
(นายสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล)
เหลานั้นลดภาระคาใชจายในการประกอบกิจการอยางเปนสาระสําคัญ ทั้งๆ ที่ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานตางๆ มี
ภาระหนาที่ที่จะตองชําระคาสวนแบงรายไดในอัตราที่คอนขางสูงถึงรอยละ20 – 30 ของรายไดใหแกผูใหอนุญาตหรือ
ผูใหสัมปทาน รวมไปถึงหนาที่ตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอุปกรณ ในขณะที่การลงทุนของผูรับใบอนุญาตตรงจาก
กทช .ทรัพยสินอุปกรณยังคงเปนของผูรับใบอนุญาตเอง อีกทั้งยังมีภาระในการจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตแก กทช .
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ตอป และเ 2.5 สูงสุดไมเกินงินอุดหนุนกองทุน USO สูงสุดไมเกินรอยละ ตอ 4ป ดังนั้นการกําหนดใหผูรับสัมปทาน
ตองจายเงินอุดหนุนกองทุน USO ดวยนั้น จึงเปนการกอใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากหลักเกณฑ
ของการลงทุน และคาธรรมเนียมระหวางผูรับสัมปทานกับผูรับใบอนุญาตจาก กทชที่แตกตางกัน .
 การกําหนดใหผูรับ อนุญาต หรือผูรับสัมปทานมีหนาที่ตองชําระเงินอุดหนุนเขากองทุน USO เชนเดียวกับผูรับ
ใบอนุ ญ าตจาก กทช นั้ น ซึ่ ง จะเป น ผลทํ า ให ผู รั บ อนุ ญ าตหรื อ ผู รั บ สั ม ปทานมี ภ าระเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ที่ ไ ม เ คยมี .
ภาระหนาที่เชนนี้มากอน ยังเปนการขัดมาตรา วรรคสอง แหง 80 พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ 2544 .ศ.
ซึ่งบัญญัติใหการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดบนพื้นฐานของหลักการแขงขันโดยเสรีและอยางเปนธรรม และยังเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ 2550 .ศ.มาตรา 305 ) 1) ซึ่งบัญญัติใหการจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและ
สงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ทั้งนี้ จะตองไมกระทบกระเทือนถึงการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบดวยกฎหมายที่ไดกระทําขึ้นกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นผล
 ในขณะนี้ รัฐสภาไดดําเนินการพิจารณาเพื่อตรา พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหมตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พ .ศ.2550 ซึ่งยังไมมีความชัดเจนวากองทุนUSO ของกิจการโทรทัศน กิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมจะรวมกันเปนหนึ่งกองทุนหรือไม ดังนั้นการที่ กทช กําหนดอัตราคาธรรมเนียม.
USO สูงสุดไมเกินรอยละ องตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตางๆ อาจจะไมสอดคลองกับแนวนโยบายข 1.2
องคกรกํากับดูแลตามกฎหมายใหมที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ ประกอบกับเงินกองทุน USO ของกทชปจจุบันยังคง .
เหลืออยูเปนจํานวนมากและเพียงพอที่จะดําเนินโครงการ USO ของ กทชที่มีอยูในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ .
บั บ ใหม เ พื่ อ แทนที่ ป ระกาศฯ ฉบับ เดิ ควรชะลอการออกประกาศฯ ฉ .บริษั ท ฯ จึ งมี ค วามเห็ นว า กทช ม จนกว า
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม จะประกาศบังคับใช
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มี ก ารพู ด ถึ ง ผู รั บ สั ม ปทาน และในบางข อ ในร า งนี้ ใ ช คํ า ว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตรายอื่ น ๆ ซึ่ ง ไม แ น ใ จว า บางครั้ ง สิ ท ธิ
ผลประโยชนตางๆ ที่เอื้ออํานวยการประกอบธุรกิจใหกับผูรับใบอนุญาตนั้นครอบคลุมถึงผูรับสัมปทานหรือไม ถาหาก
คิดวาสองหนวยนี้มีสถานะเทาเทียมกันแลว สิทธิประโยชนตางๆ ภายใตการจัดเก็บรายได การใหสิทธิลดหยอนตางๆ ก็
ขอใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
รางนี้อาจเปนการเลือกปฏิบัติ เพราะมุงเนนเฉพาะการสรางความเทาเทียมในเรื่องการเรียกเก็บคา USO แตคําถามคือ
ไดใหความสําคัญกับการสรางความเทาเทียมระหวางการแขงขันทางธุรกิจมากนอยเพียงใด ในฐานะที่เปนองคกรกํากับ
ดูแลผูประกอบการทุกราย ในการแขงขันกันอยางเสมอภาคไมใชเฉพาะเรื่องเก็บเงินเขากองทุน
การที่บอกวาใชหลักเกณฑสากลตางประเทศในการเก็บคา USO ซึ่งระบุไวชัดเจนวาไมวาทั้งรายใหม รายเกาอยูบน
พื้นฐานเดียวกัน คือ ตองนําสงเงินเขารัฐไมวาจะเปนรูปแบบใดๆ ไมวาจายผานระบบสัมปทาน หรือระบบ กทช. ตัวเลข
เทากันหรือไม ถาไมใชในฐานะองคกรกํากับจะทําอยางไรใหเกิดความเปนธรรม
เรื่องการรวบรวมเงิน USO อยากจะเห็นดวยกับความตั้งใจที่จะทํา USO โดยรวบรวมเงินใหมากที่สุดเพื่อที่จะนําไปคิด
วาทําโครงการ แตหากแผนและทิศทางของการพัฒนาไมชัดเจน เงินนี้ก็จะมีทิศทางการนําไปใชไมชัดเจน ซึ่ง หาก
กทช. ยังยืนยันหลักการเดิม กระบวนการตรวจสอบการใชเงินเพื่อดําเนินโครงการ จะตองมีวัตถุประสงคของการใชเงิน
เปาหมายการใชเงินตองมีแผน การเก็บเงินมากอาจเปนภาระของผูบริโภคได คือ ถาเรียกเก็บมากๆ คาบริการที่บริษัท
คิดกับผูบริโภคจะสูงขึ้นตามกัน หรือวา กทช. จะมีนโยบายปรับคาบริการขึ้น
รางนี้สะทอนถึงการแขงขัน ซึ่งไมแนใจวาขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะการแขงขันนั้นตามรัฐธรรมนูญวางหลักการให
รัฐตองสงเสริมการแขงขัน แตนี่กําลังจะนําเงินออกจากระบบสัมปทานไปอุดหนุนผูรับใบอนุญาตรายอื่นๆ ของ กทช.
กอใหเกิดอุปสรรคในการแขงขันหรือไม อีกทั้งอาจเปนการสรางภาระในเรื่องคาบริการ
ในความเปนจริงผูประกอบการทุกรายจะตองมีแผนการดําเนินงานอยูแลวในการใหบริการอยางทั่วถึง กทช. ควรดูขอมูล
เหลานี้ประกอบวาโครงการเหลานั้นเปน USO หรือยัง ถา กทช. มุงเนนเพียงแตนําเทคโนโลยีสวนกลางไปยัง
ผูใชบริการในพื้นที่หางไกล โดยที่ผูใชบริการไมมีความพรอม หรือรายไดไมพอเพียงในการที่จะซื้อเครื่องอุปกรณ
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หนวยงาน
6. บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง

7. บมจ. ไทยคม

ความคิดเห็น
 ขอ 31 ควรใชผูรับใบอนุญาต เพราะความหมายครอบคลุมแลว โดยไมตองกําหนดประเภทของผูรับใบอนุญาตไว เพราะ
ในอนาคตอาจมีใบอนุญาตประเภทอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอีก
 เห็นวาในการสงเสริมโทรคมนาคมไมใชหนาที่ของ กทช. เพียงหนวยงานเดียว และเงินที่เกิดจากธุรกิจดานโทรคมนาคม
ก็ควรจะนํามาใชสําหรับดานโทรคมนาคม ไมใชไปสนับสนุน sector อื่น นี่เปนแนวคิดบริหารจัดการโทรคมนาคม
แหงชาติ ซึ่ง กทช. ควรเจรจากับรัฐบาลเกี่ยวกับเงินงบประมาณ รายไดจากสัญญารวมการงาน ทุนประเดิมที่รัฐบาลจะ
จัดสรรให รัฐควรจะชวยอยางไร ซึ่งจะหักกี่ % ก็แลวแต ควรจะหักจากเงินสวนแบงรายไดที่ผูรับสัมปทานสงให TOT
ดวยจึงจะเปนธรรม มิเชนนั้นอาจเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมเนื่องจากเขามีภาระ Revenue Sharing อยูแลวและจะมี
ตนทุนเพิ่มในสวนนี้
 บริษัทฯ ไมควรจะถูกจัดอยูในขายที่จะตองจายเงินสมทบเขากองทุนฯ โดยมีเหตุผล 2 ประการ คือ
1.1 เหตุผลเชิงขอผูกพันตามสัญญาสัมปทาน
บริ ษั ท ฯ ต อ งดํ า เนิ น การและรั บ ผิ ด ชอบตามข อ ผู ก พั น ของสั ญ ญาดํ า เนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สารภายในประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องผลประโยชนตอบแทนการใหสัมปทาน ซึ่งเปนสัญญาสัมปทานระหวางกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ ใหผลประโยชนตอบแทนแกกระทรวงฯ เปนรอยละของรายได
กอนหักคา ใชจายตลอดระยะเวลาสัญญา 30 ป และบริ ษัทฯ จะไดรับ สิ ท ธิ ในการให บ ริการตามขอกําหนดของสั ญญา
สัมปทาน ดังนั้น หาก บมจ. ไทยคม ตองเปนผูรับภาระจายเงินเขากองทุน USO โดยที่ยังคงตองใหผลประโยชนตอบแทน
กระทรวงฯ ตามสัญญาสัมปทาน จึงถึอเปนภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากขอผูกพันตามสัญญาสัมปทานที่บริษัทฯ
มีตอหนวยงานของรัฐ ในการที่จะไดรับสิทธิในการใหบริการ บริษัทฯ จึงมีความเห็นวา แนวทางดังกลาวไมเหมาะสมและไม
เปนธรรมตอบริษัทฯ ในฐานะคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่ควรจะไดรับการคุมครองสิทธิและหนาที่ตามขอกําหนดของ
สัญญาสัมปทาน
1.2 ผลกระทบโดยนัยสําคัญตอการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
ในปจจุบัน บริษัทฯ มีภาระตนทุนการดําเนินการที่ถือวาสูงมากอยูแลวจากการจายคาตอบแทนเปนสวนแบงรายไดตาม
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หนวยงาน

ความคิดเห็น
สัญญาสัมปทาน ซึ่งรวมไปถึงรายไดที่บริษัทฯ ไดรับจากการใหบริการในตางประเทศดวย ดังนั้น หากบริษัทจะตองรับภาระ
ตนทุนที่สูงขึ้น เพิ่มเติมจากภาระที่สูงมากอยูแลว บริษัทยอมไมสามารถดําเนินธุรกิจแขงขันกับผูใหบริการรายใหมซึ่งตอง
จายคาตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน ดังนั้น ลักษณะเชนนี้จึงมีผลกระทบโดยนัยสําคัญตอหลักการของการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรมอันเปนเจตนารมณของ กทช.

3.5.2 อัตราการจัดเก็บ
หนวยงาน
1. บมจ. ทีโอที

2. บมจ. กสท โทรคมนาคม

ความคิดเห็น
 เห็นดวยในหลักการ
 ที่ผานมา TOT ทําตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจมาหลายฉบับโดยไมไดรับเงินทุนจากรัฐบาล ปจจุบันยังตองดูแลพื้นที่
อยูหลายแหง การดําเนินการตามประกาศ USO ฉบับที่ 1 ทั้ง TOT และ CAT ตองจัดใหมีบริการ USO ตามที่ กทช.
กําหนด ในพื้นที่ซึ่งมีความยากลําบากในดานภูมิศาสตร แตเมื่อติดตั้งสําเร็จแลวไดเห็นประชาชนสามารถใชประโยชน
ไดก็เปนเรื่องที่ดี สวนรางหลักเกณฑฉบับนี้มีสวนชวยในสวนที่ยังตกสํารวจ ซึ่งเห็นวาผูประกอบการที่เกี่ยวของควรมี
สวนรวมจายคา USO ปจจุบันผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตประเภทตางๆ ไดเพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งจะทําให % ในการ
จัดเก็บลดลง
 เห็นดวยในหลักการ อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปน 1.2% หรือ 4% กทช. ตองตอบตอสาธารณชนวามีการนําไปใชใน
ขั้นตอนใด นําไปใชทําประโยชนกับประเทศอยางไรบาง
 เสนอใหมีการกําหนดเพดานการเก็บเงินเขากองทุน โดยควรยุติการจัดเก็บหากเงินในกองทุนเพิ่มขึ้นจนถึงเพดานที่
กําหนดไว
 ควรกําหนดการนําสงรายไดเขากองทุนฯ ปละ 2 ครั้ง เชนเดียวกับการนําสงคาธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งปจจุบันบริษัท
ไดนําสงคาธรรมเนียมใบอนุญาตแบบที่ 3 ซึ่งก็มีขั้นตอนการตรวจสอบและตองจัดทําเอกสารมากมายอยูแลว
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หนวยงาน
3. บ. ทรูมูฟ

4. บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง

5. บมจ. AIS

ความคิดเห็น
 เห็นดวยกับการปรับลดคาธรรมเนียม USO จาก 4% เปนอัตราที่ลดต่ําลง อยางไรก็ตาม การกําหนดเปาหมายการ
จัดเก็บรายไดเพื่อนํามาคํานวณอัตราการจัดเก็บและการเทียบเคียงกับอัตราการจัดเก็บในตางประเทศของที่ปรึกษาอาจ
ไมเพียงพอตอการพิจารณา เนื่องจากเปนการมองในเฉพาะดานความตองการใชเงินเพียงอยางเดียว โดยยังขาดการ
พิจารณาปจจัยดานอื่นๆ ดังนั้น กทช. ควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคํานวณอัตราการจัดเก็บอยางชัดเจน โดยควร
สะทอนถึงความสมเหตุสมผลในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม USO เปนสําคัญ โดยพิจารณางบประมาณตามความจําเปน
ในการจัดใหมีบริการ USO รวมถึงประมาณการณความตองการใชเงิน USO ที่แทจริงในแตละชวงเวลา ประกอบกับ
การพิจารณาปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจ ในระดับมหภาค และความสามารถของผูประกอบการในการชําระคาธรรมเนียม
รวมทั้งจะตองพิจารณานโยบายของ กทช. ในการสงเสริมการแขงขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในชวงเวลานั้นๆ ดวย
เพื่ อนํา มาพิจ ารณาคํ านวณอัต ราการจัดเก็ บ ที่ส มเหตุส มผล โดยหาก กทช. ต องการสงเสริมการแข งขันก็ จําต อ ง
พิจารณาปรับลดภาระดานคาธรรมเนียม USO ลง หรือกําหนดมาตรการเฉพาะอื่นๆ ดังเชน การกําหนดชวงระยะเวลา
เริ่มตนที่ผูประกอบการรายใหมไมตองจัดสรรเงินรายไดเขากองทุน USO เปนตน เพื่อมิใหเปนภาระดานตนทุนตอ
ผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหม ที่ตองใชเงินลงทุนในการใหบริการและขยายพื้นที่การใหบริการ
 ควรกําหนดใหมีการพิจารณาทบทวนอัตราการจัดเก็บเปนระยะ เชน ทุก 3-5 ป และหากมีเงินกองทุนคงเหลือจากการ
ดําเนินงานในชวงเวลากอนหนา อาจนํามาใชเปนสวนหนึ่งของงบประมาณในชวงตอไป เพื่อจะไดสามารถลดอัตราการ
จัดเก็บลงในชวงตอไปไดอีก
 ขอ 36 ควรกําหนดใหชัดเจนวาจะมีการประกาศอัตราการจัดเก็บใหทราบลวงหนา หรือจะประกาศเมื่อใด คือ เมื่อ
ประเมินวาตองใชงบประมาณสําหรับ USO เทาไร จะตองเก็บกี่ % ตองเก็บมากขึ้น ลดลง หรือ ไมเก็บเลยถามีเงินเหลือ
เพียงพอ
 กทช. ใชวิธีการคิดคา USO จํานวน 0.4 0.8 และ 1.2% โดยใชสมมุติฐานใด ทั้งนี้ กทช.ควรจะกําหนดแผนยุทธศาสตร ,
แผนงาน และประเมินเงินที่ตองใชในโครงการกอนจึงจะนํามาคํานวณคา USO เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
กทช พบวา กทช ไดจัดเก็บคา USO ไปเปนจํานวนมาก แตการดําเนินการกลับมีจํานวนนอย ทําใหมีคา USO เหลือ
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6. บ. แอดวานซ ไวรเลส
เน็ทเวอรค
(นายอนันต เอกวงศวิริยะ)

7. บ. Super Broadband
Network
(นายสุทธิศักด กุนทีกาญจน)

ความคิดเห็น
เปนจํานวนมาก ดังนั้น ขอใหกทช แสดงหลักในการคํานวณวิธีคิดคา USO ใหชัดเจน เพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาอยางแทจริง
 การกําหนดอัตราเงินอุดหนุนกองทุน USO 1.2%
กทชควรกําหนดแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการตลอดจนงบประมาณในโครงการ . USO ใหแลวเสร็จกอน
จึงกําหนดอัตราเงินอุดหนุนกองทุนUSOเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกันระหวางเงินที่จัดเก็บเขากองทุนกับงบประมาณ
โครงการที่ กทชตองใช . เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ กทช ไดจัดเก็บคา .พบวา กทช .USO ไปเปนจํานวน
มาก แตการดําเนินการกลับมีจํานวนนอยทําใหมีคา USO เหลือเปนจํานวนมาก
 ขอ เอกสารหลักฐานสําหรับการตรวจสอบความถูกตอง 35
ตามรางประกาศที่กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองนําสงสําเนาใบเสร็จที่นํามามาหักลดหยอนใหแก กทชประกอบการ .
นําสงงบการเงินประจําปนั้น บริษัทฯ มีความเห็นวาการกําหนดใหผูรับใบอนุญาตจะตองนําสงเอกสารดังกลาวขางตนจะ
กอใหเกิดภาระกับผูรับใบอนุญาตโดยไมจําเปน เนื่องจากเอกสารที่กทช กําหนดใหตองจัดสงนั้นมีจํานวนมาก ซึ่งนอกจาก
จะเปนการสรางภาระในการจัดเก็บแลว ยังมีคาใชจายในการทําสําเนาเอกสารตางๆ ที่ไมจําเปน เปนจํานวนมากอีกดวย
ซึ่งในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน การสรางคาใชจายที่ไมจําเปนจะกอใหเกิดตนทุนในการใหบริการที่สูงขึ้น และจะสงผลให
คาบริการมีราคาแพงขึ้น ดวยเหตุผลดังกลาวก็จะสงผลไปยังผูใชบริการที่จะไดรับผลกระทบดังกลาวอยางเลี่ยงไมได
นอกจากนี้ เอกสารหลัก ฐานหรือ ข อมู ล ที่เ กี่ ยวข อ งกั บ รายได และคา ลดหย อ นต า งๆ ที่ ร ะบุ ใ นงบการเงิ น ประจํ า ป นั้ น
ผูตรวจสอบบัญชีก็ไดรับรองความถูกตองของงบการเงินประจําปอยูแลว ดังนั้นบริษัทฯ มีความเห็นวาเอกสารหลักฐานหรือ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับรายไดและคาลดหยอนตางๆ ควรจัดเก็บสําเนาไวกับผูรับใบอนุญาต และใหผูรับใบอนุญาตนําสง
สําเนาเอกสารหรือหลักฐานตอ กทชร.ในกรณีที่ กทช .องขอใหนําสงเปนกรณีไป ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติเดียวกับกรมสรรพากร
 ประเด็นการนําสงงบการเงิน
ตามรางประกาศที่กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองนําสงงบการเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูตรวจสอบบัญชีแลว
ภายในวันที่ 31 มีนาคม หรือ 3 เดือนนับแตวันปดงบการเงินนั้น ในทางปฏิบัติไมสามารถปฏิบัติไดทันตามระยะเวลาที่
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8. บมจ. DTAC

ความคิดเห็น
กทช .กําหนด ดังนั้น เสนอให กทช.กําหนดใหนําสงงบการเงินภายใน 4 เดือนนับจากวันปดงบการเงินประจําป ซึงจะ
สอดคลองกับระยะเวลาที่บริษัทตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อรับรองงบการเงินอยูแลว
 แนวคิดในการคํานวณการจัดเก็บรายไดโดยใชเกณฑตางประเทศก็ดี การวิเคราะหชองวางก็ดี ยังไมเพียงพอ ถายัง
ไมไดรับฟงความเห็นจากผูที่เกี่ยวของไมวาจะเปนผูประกอบการ ผูใชบริการ ประชาชนที่ไดรับประโยชนจากบริการ
USO ควรฟงความเห็นจากรอบดาน
 ควรกําหนดอัตรา 4% ตามเดิม เนื่องจากรายงานผลการปฏิบัติที่ผานมาที่เก็บในอัตรา 4% ก็ยังไมสามารถบรรลุ
เปาหมายที่วางไว ประกอบกับในรางฉบับใหมนี้ ก็มีขอบเขตงานที่ขยายมากขึ้น จึงไมนาจะปรับลดอัตราการจัดเก็บ
 ในรางฉบับใหม ไดมีการลดหยอนเงินรายไดเขากองทุนอยูแลว ซึ่งนาจะชวยบรรเทาตนทุนดานธุรกิจของผูประกอบการ

9. คณะอนุกรรมการเขาถึง
บริการโทรคมนาคม สถาบัน
คุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม สํานักงาน กทช.
10. เครือขายผูบริโภคภาค
 เงินสมทบเขากองทุนในอัตรา 4 % สามารถจัดใหมีบริการ USO ไดครบถวน เพียงพอแลวหรือ ควรคํานึงถึง
ตะวันตก (คุณบุญยืน ศิริธรรม)
ความสามารถในการเขาถึงบริการของผูดอยโอกาสทุกประเภท เชน ทางสายตา ทางกายภาพ และควรมีการรับฟง
ความคิดเห็นความตองการของประชาชนดวย
11. สมาคมคนตาบอดแหง
 การกําหนดอัตราจัดเก็บไวไมเกิน 1.2% เปนการอาศัยประสบการณจากตางประเทศ ซึ่งอาจเปนประเทศที่มีโครงขาย
ประเทศไทย (คุณกิติพงษฯ)
โทรคมนาคมพื้นฐานดีอยูแลว จึงไมมีความจําเปนตองเก็บในอัตราที่สูง แตสําหรับประเทศไทยอาจยังตองการโครงสราง
พื้นฐานเพื่อรองรับการใชงานของคนหลากหลายกลุม หลายหลายมิติ ไมเฉพาะการพิจารณาตามกลุมภูมิศาสตรเทานั้น
จึงเห็นวา อัตราการจัดเก็บ 4% ยังเหมาะสมอยู
 การจั ดเก็บ เงิน เข ากองทุน จากทุ กกลุ มที่ได รับ ประโยชน จ ากทรัพยากรสาธารณะในตลาดโทรคมนาคม เปน เรื่อ ง
เหมาะสมและยุติธรรม สวนเรื่องที่มีความเห็นแตกตางในแงกฎหมายวาเหมาะสมหรือดําเนินการไดหรือไม ควรจะตอง
ทําการชี้แจงใหชัดเจนเพื่อใหเขาใจตรงกัน
12. องคกรผูบริโภคภาคตะวันตก  ปจจุบันโทรคมนาคมพื้นฐาน นอกจากจะเปนเสียง ยังมีภาพและขอมูล ซึ่งตนทุนตองเพิ่มขึ้น แตรางนี้เสนอจัดเก็บเงิน
(นายอิสราวุธ ทองคํา)
เข า กองทุ น ลดลง แต ถ า มองในหน ว ยงานที่ จ ะได รั บ ประโยชน เห็ น ว า งบประมาณจะถู ก นํ า ไปใช ไ ด คุ ม ค า เช น
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13. บุคคลทั่วไป
(คุณโอวาส เจริญพจน กลุมออม
ทรัพย ชุมชนบานลับแล จ.อุบลฯ)

ความคิดเห็น
สถานศึกษา โดยเฉพาะสถานพยาบาลยิ่งควรใชฟรี เพราะเทคโนโลยีสมัยใหมสามารถชวยชีวิตคนที่อยูหางไกลไดอยาง
ทันดวน นอกจากจะสรางระบบการสื่อสารใหความรูแกชนบท ควรจะสรางคนดวย เรื่องการใชงบประมาณ ควรมองดาน
องครวม เชน เรื่องของการใชคน นอกจากจะมองในเรื่องของอุปกรณ
 การปรับลดเงินเขากองทุนจาก 4 % เปน 1.2 % ไมไดอธิบายอยางละเอียด เห็นวาควรชะลอรางนี้ไวกอน

3.5.3 เกณฑการคํานวณรายไดพึงประเมิน รายการที่สามารถนํามาหักลดหยอนไดและเพดานรายไดพึงประเมินที่ไดรับการยกเวน
หนวยงาน
1. บมจ. ทีโอที

ความคิดเห็น
 หนา 40 ขอ 32 ขอความชัดเจนเกี่ยวกับรายการคาใชจายที่สามารถนํามาหักเปนคาลดหยอน ใน (1) (2) และ (3)
 หนา 40 ขอ 32 ขอใหเพิ่ม (5) ของ คาใชจายที่สามารถนํามาหักเปนคาลดหยอน ดังนี้ “(5) คาใชจายอื่นๆ ที่ กทช.
เห็นชอบ หรือ กทช. ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง”

2. บมจ. กสท โทรคมนาคม

3. บมจ. AIS

 ขอ 32 ขอใหเพิ่มเติม “คาใชจายประเภทอื่นๆ ตามที่ กทช. เห็นชอบ” ไวดวย ในความจริงนาจะมีรายการอื่นๆ ที่ไดรับ
การลดหยอน ในการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตของ CAT จะมีรายไดสวนที่เปนทรัพยสินที่เปน non cash item ซึ่งมี
จํานวนมหาศาล และ กทช. ไมไดคิดคาธรรมเนียมสวนนี้ จึงขอใหเพิ่มเติมรายการหักลดหยอนนี้ดวย ในทางปฏิบัติ หาก
กทช. ยอมใหหนวยงานสามารถนํารายการใดมาหักลดได ก็ควรจะ apply กับผูประกอบการรายอื่นดวย
 ควรพิจารณากําหนดเพดานรายไดที่ไดรับการยกเวนใหรอบคอบ เนื่องจากอาจเปนชองทางใหมีผูฉวยโอกาส
 ขอความชัดเจนเกี่ยวกับรายการคาใชจายที่สามารถนํามาหักเปนคาลดหยอนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
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4. บ. Super Broadband
Network
(นายสุทธิศักด กุนทีกาญจน)

5. บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง

6. บ. ทรู มูฟ

ความคิดเห็น
โทรศัพทเคลือ่ นที่
ประเด็นการกําหนดคํานิยามของคาใชจายที่ลดหยอนได
 กทช. ควรกําหนดคํานิยามของคาใชจายที่ลดหยอนได ใหชัดเจนวามีอะไรบางที่สามารถนํามาลดหยอนได เชน คาใชและ
คาเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม คาบริการขามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) เพื่อใหเกิดความชัดเจน และให
ผูรับใบอนุญาตทุกรายปฏิบัติตามรางประกาศดังกลาวอยางถูกตอง
 อีกทั้ง บริษัทฯ มีความเห็นเพิ่มเติมของรายไดที่สามารถนํามาลดหยอนได ของผูรับใบอนุญาตทีจ่ ะตองเสียภาษีเงินได
ใหแกรัฐอยูแลว ดังนั้น กทช. ควรอนุญาตใหนําคาภาษีเงินไดมาหักเปนคาลดหยอนได เพื่อสงเสริมผูประกอบการราย
ใหมใหสามารถเขาสูธ ุรกิจโทรคมนาคมได อีกทั้งไมเปนการสรางภาระจนเกิดควรใหแกผูรับใบอนุญาต
 ประกอบกับ กทช. ควรกําหนดใหคา content ตางๆ ที่จายใหแก Content Provider สามารถนํามาหักเปนคาลดหยอนได
เพราะบริษทั ฯ มีความเห็นวาการใหบริการดังกลาว มิใชรายไดจากการใหบริการโทรคมนาคม
 เห็นดวยในหลักการที่จัดเก็บจากรายไดพึงประเมินโดยใช Net Revenue โดยใหหัก Inter Operator Payment ออก ถือ
วาถูกตอง เพราะไมมีการเก็บซ้ําซอน กลไกตลาดก็จะมีการแขงขันอยางสมบูรณ
 ชวงเปลี่ยนผาน ขอ 48 จากประกาศ USO ฉบับที่ 1 ซึ่ง กทช. ใหความเห็นชอบ TOT และ CAT ใหทํา USO เมื่อวันที่
5 ต.ค. 49 ซึ่งเปนเวลาหลังจากที่ไดมีการประกาศแลว 1 ปเศษ แตผูประกอบการรายอื่นตองจายคาธรรมเนียม USO
นับตั้งแตประกาศมีผลใชบังคับ ซึ่งถานับจาก 5 ต.ค. 49 ถึงสิ้นเดือน ต.ค. 52 คือ 3 ป ประเด็นคือไมแนใจวาใชหลักการ
ใดไปกําหนดวา TOT และ CAT ขาดทุนหรือกําไร หรือใหความเปนธรรมเทากันทุกรายหรือไม เพราะผูที่ตองจายเงินได
เริ่มจายตั้งแตวันที่ 4 ส.ค. 48 เปนตนมา เพราะฉะนั้นประกาศฉบับเดิมเปนอุปสรรคตอการแขงขัน และเพื่อใหความเปน
ธรรมแกผูที่เสียคา USO เต็มจํานวนซึ่งถือวาเสียหายมาก จึงขอเสนอใหกําหนดในประกาศฉบับใหมสําหรับชวงเปลี่ยน
ผาน โดยใหมีผลบังคับใชนับตั้งแต 1 ม.ค 52 ที่ผานมา
 เห็นดวยกับเกณฑการคํานวณเงินนําสงเขากองทุนจากรายไดพึงประเมินที่สามารถหักลดหยอนได เพื่อลดปญหาการ
คํานวณเงินนําสงซ้ําซอนกันระหวางผูรับใบอนุญาต อยางไรก็ตาม กทช. ควรกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาหรือระบุ
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7. บมจ. ไทยคม

ความคิดเห็น
อยางชัดเจนวาคาใชจาย รายไดใดเขาขายสามารถเปนคาลดหยอนตามที่ กทช. กําหนด เพื่อมิใหเกิดปญหาถกเถียงหรือ
ตีความที่แตกตาง และกอใหเกิดความเหลื่อมล้ํา หรือความไดเปรียบเสียเปรียบ ทั้งนี้ คาลดหยอนที่ กทช. อนุญาตให
ผูประกอบการรายหนึ่งรายใดนํามาหักไดเพิ่มเติม หรือที่ กทช. พิจารณาแลววาเขาขายเปนคาลดหยอน ควรจะตองแจง
ใหผูประกอบการรายอื่นรับทราบดวย
 ควรกํ า หนดให ผู ป ระกอบการสามารถนํ า เงิ น ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต ค า ธรรมเนี ย มเลขหมายโทรคมนาคม หรื อ
คาธรรมเนียมอื่นใดที่ผูประกอบการชําระใหแก กทช. มาเปนคาลดหยอนไดดวย เพื่อลดความซ้ําซอนและไมกอใหเกิด
ภาระแกผูประกอบการ เนื่องจาก เงินที่ผูประกอบการชําระเปนคาธรรมเนียมในการกํากับดูแลตางๆ นั้น สวนหนึ่งจะตอง
จัดสรรเขากองทุน USO ดวยตาม ม. 52 แหง พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
 กรณีที่กําหนดใหผูรับใบอนุญาตที่มีรายไดพึงประเมินไมเกินจํานวนตามที่ กทช. กําหนด ไมตองนําสงรายไดเขากองทุน
นั้น กทช. จําเปนตองพิจารณากําหนดเกณฑอยางระมัดระวังและไมกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําในดานตนทุนการกํากับดูแล
ระหวางผูแขงขันในตลาดโทรคมนาคมเดียวกันที่ตองนําสง กับ ผูที่ไมตองนําสง ตัวอยางเชน กทช. กําหนดยกเวนผูมี
รายไดพึงประเมินตอป ไมถึง 1.5 ลานบาท ไมตองนําสงเงินเขากองทุน ในกรณีที่มีผูรับใบอนุญาตแบบที่ 1 ซึ่งใหบริการ
ประเภทเดียวกัน และเปนคูแขงขันในตลาดเดียวกัน 2 รายซึ่งมีสวนแบงตลาดใกลเคียงกัน รายหนึ่งมีรายไดพึงประเมิน
จํานวน 1.55 ลานบาท ขณะที่อีกรายมีรายไดพึงประเมิน 1.49 ลานบาท ผลปรากฏวา รายที่หนึ่งมีภาระตนทุนจากการ
นําสงเงินเขากองทุน USO ทันที ขณะที่คูแขงขันอีกรายไมมีภาระตนทุนดังกลาว สงผลใหรายที่สองไดเปรียบดานตนทุน
ในการใหบริการ ที่สงผลกระทบตอการแขงขันอยางเปนธรรมอันเนื่องจากกฎระเบียบของ กทช.
 กรณีที่บริษัทไทยคมถูกจัดอยูในขายที่จะตองจายเงินสมทบเขากองทุน เนื่องจากบริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจสองทาง ทั้ง
จากในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งรายไดจากธุรกิจในตางประเทศ แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
- รายไดจากการดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารในตางประเทศ
- รายไดจากธุรกิจประเภทอื่นในตางประเทศ ที่ไมไดเกิดจากใหใชวงจรดาวเทียม
รายไดดังกลาวขางตน มีตนทุนที่บริษัทฯ ตองนําลงทุนในตางประเทศ และยังตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎหมาย
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8. สถาบัน TRIDI

ความคิดเห็น
ของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ ยังอาจถูกมาตรการกีดกันเนื่องจากเปนบริษัทตางชาติ ดังนั้น บริษัทมีภาระตนทุนการดําเนิน
ธุรกรรมในตางประเทศสูงมากและยังตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ กฎ กติกา ที่แตกตางจากผูประกอบกิจการโทรคมนาคม
รายอื่นที่ทําธุรกรรมในประทศ บริษัทเห็นวาเพื่อใหเปนไปตามหลักการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมอันเปนเจตนารมณของ
กทช. รายไดหลังหักคาลดหยอนกอนที่จะนํามาคิดคาธรรมเนียม ควรจะใชรายไดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศเทานั้น (บริษัทมีรายไดประมาณ 60 % ที่อยูนอกประเทศเปนรายไดที่เสียคาสัมปทาน
ใหกระทรวงดวย)
¾ รายได ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศ ได แ ก รายได ที่ เ กิ ด จากการให เ ช า ช อ งสั ญ ญาณดาวเที ย มภายในประเทศของ
หนวยงานตางๆ หรือเอกชนภายในประเทศ ซึ่งโดยปกติแลว ทางบริษัทฯ จะใหบริการกับผูที่ไดรับอนุญาตและมี
license เทานั้น
¾ รายไดจากตางประเทศ ไดแก รายไดที่เกิดจากการใหเชาชองสัญญาณดาวเทียมในตางประเทศ ไมไดเกี่ยวของ
กับกิจการในประเทศไทย เชน การใชบริการ VSAT ในแตละประเทศ การใหบริการเชาชองสัญญาณสําหรับทีวี
ของตางประเทศ เปนตน
 ตามสั ญ ญาสั ม ปทานดํ า เนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สารภายในประเทศ บริ ษั ท ฯ จ า ยผลประโยชน ต อบแทนรายป แ ก
กระทรวงฯ จากรายไดที่เกิดจากใหใชวงจรดาวเทียมเทานั้น ไมนับรวมรายไดที่เกิดจาก บริการคุณคาเพิ่ม (Value added
service) อื่นๆ เชน คา Uplink, System Integration และไมรวมรายไดจากการขายอุปกรณปลายทางดวย ดังนั้น ถา
บริษัทฯ เขาขายที่จะตองจายเงินเขากองทุน USO รายไดที่จะนํามาคิดควรเปนรายไดจากการใหใชวงจรดาวเทียม
เทานั้นเชนเดียวกัน
 เงินที่จะถูกจัดสรรเขากองทุน ควรจะเปนการหักออกจากคาสัมปทานที่บริษัทจายอยูเดิมดวย เพื่อไมเปนการเพิ่มภาระ
ตนทุนของบริษัทฯ
 เสนอเพิ่มเติมในข อ 32 คาใชจายที่สามารถนํามาหั กเปนคาลดหยอน ใหเพิ่ ม (5) “คาใชจายจากการซื้อผลิต ภัณฑ
โทรคมนาคมจากผูผลิตภายในประเทศ การรวมทุนวิจัยกับสถาบันวิจัย หรือทุนการศึกษา ตลอดจนการจัดฝกอบรมแก
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ความคิดเห็น
กลุมเปาหมายทางสังคม” เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูมีหนาที่จัดสรรเงินรายไดเขากองทุน (Operator)

3.6 ประเด็นอื่นๆ
หนวยงาน
1. บมจ. ทีโอที

2. บมจ. กสท โทรคมนาคม

3. บ. Super Broadband
Network
(นายสุทธิศักด กุนทีกาญจน)

ความคิดเห็น
 ควรกลาวถึงคาใชจายในการบํารุงรักษาและการดําเนินงานในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ดวย เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานตอไป
 ในรางหลักเกณฑ ตั้งแตหนา 30 ขอ 8 เปนตนไปมีคําวา “แผนยุทธศาสตร (ฉบับที่ 1)” ทําใหเกิดความสับสน ควรตัดคํา
วา “(ฉบับที่ 1)” ออก แลวเขียนไวในขอสุดทายของประกาศ หลักเกณฑฯ เปนบทเฉพาะกาล ใหเขาใจตรงกันวา “แผน
ยุทธศาสตร” ที่ใชครั้งแรกหมายถึง“ฉบับที่ 1”
 ควรกลาวถึงคาใชจายในการบํารุงรักษาและการดําเนินงานในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ดวย และเสนอใหไมมีจัดเก็บคา USO จาก ทีโอที และ กสท เพื่อให
ดําเนินการบํารุงรักษา USO ในระยะที่ 1 ตลอดอายุใบอนุญาต
 อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ USO
ในการดําเนินการโครงการUSO ผูดําเนินงานอาจมีความจําเปนการพาดสาย หรือติดตั้งอุปกรณในพื้นที่ของหนวยงาน
รัฐ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวอาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติในดานการอนุญาตจากหนวยงานของรัฐ ดังนั้นบริษัทฯ มี
ความเห็นวา กทชควรเปนตัวกลางประสานกับหนวยงานของรัฐอื่นๆ ในการดําเนินงาน.โ ค ร ง ก า ร USO เ ช น ก า ร ข อ
อนุญาตพาดสาย หรือการของติดตั้งอุปกรณที่จําเปนในหนวยงานของรัฐ
 บทลงโทษ
กทช. ควรกําหนดบทลงโทษใหชัดเจนเชนเดียวกับประกาศฉบับปจจุบัน ทั้งในเรื่องการผิดนัดชําระเงิน การไมปฏิบัติ
ตามประกาศ เพื่อใหเกิดความชัดเจน และใหผูรับใบอนุญาตทุกรายปฏิบัติตามรางประกาศดังกลาวอยางถูกตอง
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4. บมจ. ไทยคม

ความคิดเห็น
การดําเนินการชวงเปลี่ยนผาน
 กรณีการนําเงินกองทุนไปใหบริการ USO ตองรอแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ เกือบ 2 ป ตามขอ 25 (1) เห็น
วา การเรียกเก็บเงินเขากองทุนโดยไมนําไปใชประโยชนโดยเร็ว เปนการผิดวัตถุประสงคหลักของประกาศฯ และ
หลักการที่เหมาะสม คลายกับกรณีการจัดเก็บภาษี อันเปนภาระตอผูประกอบการและประชาชน ควรจัดเก็บเพียงพอดี
และใชทันที หากยังไมใชก็ไมควรเก็บ และเห็นวา จะเปนการเสียโอกาสเนื่องจากความตองการของประชาชนในพื้นที่ที่
ขาดแคลนจะไมไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว ทันการ จึงควรดําเนินการไดทันที และคูขนานกันไป มากกวาใหทํา
เฉพาะโครงการในชวงเปลี่ยนผานตามขอ 8 (6) อันจะเปนประโยชนตอประชาชน โดยไมตองรอใหแผนยุทธศาสตรเสร็จ
สิ้น
 เสนอใหนําเงินกองทุนไปรองรับกลุมเปาหมายที่ชัดเจนและเรงดวนไดทันที ดังตอไปนี้
- กลุมเปาหมายที่ 1 : ตามขอมูลความตองการจากหนวยงานของรัฐที่ชัดเจน และเรงดวน เชน ก. มหาดไทย สาธารณสุข
ศึกษาธิการ เปนตน
- กลุมเปาหมายที่ 2: จากกรณีผูใชอินเทอรเน็ตผานดาวเทียมของทีโอทีในพื้นที่หางไกลจํานวนนับหมื่นรายในปจจุบัน
เห็นไดชัดวาประชาชนเดือดรอน เพราะผูใชบริการทั่วไปไมสามารถใหบริการโดยโครงขายภาคพื้นดินในราคามาตรฐาน
ได จึงตองจายคาบริการผานดาวเทียมของทีโอทีที่สูงกวาบริการ ADSL ทั่วไปมาก อันเปนความไมเทาเทียมกันหรือ
Digital Divide ในขณะที่หากทีโอทีใหบริการอินเทอรเน็ตเทากับ ADSL ก็จะขาดทุน (แสดงวาเปนพื้นที่ที่ไมมีศักยภาพ
เชิงพาณิชยในราคามาตรฐานเพราะตนทุนแพงและยังขาดแคลนบริการ ตองกลายเปนภาระราคาสูงตอประชาชน หรือ
ภาระขาดทุนตอผูประกอบการ) ฉะนั้น ควรเรงตอบสนองบริการสวนนี้ โดยสามารถดําเนินการไดทันที เชน กทช. อาจ
ชวยทีโอที ในการสนับสนุนคาใชจายเพื่อใหผูใชบริการอินเทอรเน็ตผานดาวเทียมมีคาใชจาย 590 บาทตอเดือนเทากับ
พื้นที่ที่มีบริการ ADSL โดยที่คุณภาพการใหบริการใกลเคียง เมื่อราคาของการใหบริการอินเทอรเน็ตผานดาวเทียม
เทากับผาน ADSL จะทําใหประชาชนจํานวนมากมีโอกาสใชงานไดงายขึ้น
การดํา เนินโครงการขางตน ทั้งอิ นเทอรเ น็ต และ IPTV ยังชว ยกระตุน เศรษฐกิจอี กทางหนึ่ง รวมถึง สามารถช ว ย
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5. สภาคนพิการทุกประเภท
แหงประเทศไทย

6. สํานักงานกองทุนฯ
สํานักงาน กทช.
7. บุคคลทัว่ ไป
(คุณพัททนัน สิงหบุรินทร)

ความคิดเห็น
สนับสนุนโครงการฝกอบรมวิชาชีพของผูตกงาน ตามนโยบายและความพยายามรัฐบาล ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
รุนแรงนี้
 ขอใหพิจารณากําหนดมาตรการในการเขาถึงและการใชประโยชนไดจากบริการโทรคมนาคมในรางหลักเกณฑฯ เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการโทรคมนาคมและบริการสื่อสาธารณะสําหรับคนพิการ
 ขอให พิ จ ารณากํ า หนดมาตรฐานอุ ป กรณ หรื อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และบริ ก าร
โทรคมนาคม เพื่อประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการใหเขาถึงหรือรับรูและใชประโยชนไดจาก
บริการโทรคมนาคมอยางเสมอภาคบุคคลทั่วไป รวมทั้งใหมีการกําหนดมาตรการพื้นฐานบางประการ เพื่อใหผูรับ
ใบอนุญาตจัดใหมีบริการที่สอดคลองกับความตองการจําเปนของคนพิการแตละประเภท
 ชื่อรางนี้ (ไมมีคําวาบริการเพื่อสังคม)ไมตรงกับชื่อหนาปกเอกสาร
 ขอ 5 ควรเพิ่มเติมวาเปาประสงคของหลักเกณฑนี้เพื่อสงเสริมความเทาเทียม เสมอภาคดานโทรคมนาคมในสังคม
 การเปดโอกาสใหมีความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการขั้นพื้นฐาน ในความจริงยังมีความขัดแยงในเรื่องราคา
เพราะโปรโมชั่นของมือถือปจจุบันถูกมาก ทําใหคุณภาพก็อาจลดนอยลงตาม ดังนั้น ควรกําหนดมาตรฐานใหแนนอน
วา ราคาเทานี้ มาตรฐานการใชเทานี้
 การบริการโทรศัพทสาธารณะเลขหมายที่ไมคิดคาบริการ อยากใหโทรฟรีใหครบในการติดตอกับหนวยงานพื้นฐาน
เพื่อรับแจงเรื่องจําเปน เหตุขัดของ สอบถามขอมูลของรัฐ เชน รถเมล ไฟฟา ประปา

4. การดําเนินงานในขั้นตอนตอไป
สํานักงาน กทช. กําลังอยูระหวางการนําเสนอประเด็นและความเห็นของทุกทานตอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ โดยในระหวางการ
ดําเนินงานสํานักงาน กทช. อาจขอใหผูแสดงความเห็นจัดสงเอกสาร หลักฐานเพื่อสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นในกรณีที่เห็นวาเปนประเด็นที่มีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงแกไขสาระสําคัญของ (ราง) หลักเกณฑฯ ทั้งนี้ ภายหลังจาก กทช. ไดพิจารณา (ราง) หลักเกณฑฯ แลว ผลเปนประการใด สํานักงาน
กทช. จะเปดเผยผลใหทราบตอไป

