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สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง 

ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
และในการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ ส านักงาน กสทช. 

 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
๑. ความเหมาะสม
ของระยะเวลาใน
การใช้อัตรา
ค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่
เป็นอัตราอ้างอิง 
ตามตารางแนบ
ท้าย (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. 
เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่
เป็นอัตราอ้างอิง 

๑) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต 

 - คุณวันชัย ฉัตรฐิติ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  เห็นด้วยที่จะก ำหนดระยะเวลำบังคับใช้ ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) และขอแตะประเด็น Pure LRIC ว่ำ ถ้ำส ำนักงำน จะไปสู่วิธี Pure LRIC เห็นว่ำ
จะต้องเริ่มศึกษำแล้ว เพรำะวิธี Pure LRIC ค่อนข้ำงซับซ้อนและมีผลกระทบต่ออุตสำหกรรมเยอะ DTN เคยให้ควำมเห็นว่ำถ้ำจะไปสู่ Pure LRIC 
จริงๆ อำจจะต้องมีกำรปรับกำรก ำกับดูแลที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ด้วย เช่น กำรท ำบัญชีแยกประเภท  (Accounting Separation) ต้องมีกำรปรับกฎเกณฑ์
ด้วย เพรำะว่ำ ต้นทุนค่ำประมูลคลื่นซึ่งเป็นต้นทุนขนำดใหญ่ เมื่อเป็นวิธี Pure LRIC จะไม่ได้น ำมำคิดในบริกำร call termination อย่ำงไรก็ตำม ใน
ควำมเป็นจริงต้นทุนค่ำคลื่นยังมีอยู่ จะต้องหำที่ลง ซึ่งอำจจะน ำไปทบที่บริกำรโทรออก (call outgoing) แทน หมำยควำมว่ำจะเป็นต้องปรับกำร
ก ำกับดูแลในส่วนอื่นไปด้วย 

 - คุณพิชิต แก้วมาคูณ (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๑๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

  ระยะเวลำในกำรบังคับใช้อัตรำอ้ำงอิงตำมตำรำงแนบท้ำย (ร่ำง) ประกำศฯ ล่วงหน้ำเป็นเวลำ ๓ ปีเป็นระยะเวลำที่เหมำะสมแล้ว กำรก ำหนด
อัตรำอ้ำงอิงล่วงหน้ำท ำให้ผู้ประกอบกำรทรำบต้นทุนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมล่วงหน้ำได้จึงสำมำรถวำงแผนธุรกิจในระยะยำวได้ และจะได้
มีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำควำมเหมำะสมในกำรเปลี่ยนมำตรฐำนกำรค ำนวณจำก LRIC+ เป็น Pure LRIC รวมถึงจะต้องพิจำรณำปรับกำรก ำกับ
ดูแลที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน 

เห็นควรยืนยันระยะเวลำ
ใ น ก ำ ร ใ ช้ อั ต ร ำ
ค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อ
โครงข่ำยโทรคมนำคมที่
เป็นอัตรำอ้ำงอิง ตำม
ต ำ ร ำ ง แน บท้ ำ ย ร่ ำ ง
ประกำศ กสทช. ฯ ตำม
ควำมเห็นส่วนใหญ่ของผู้
แ ส ด ง ค ว ำ ม เ ห็ น ว่ ำ
ระยะ เวลำ  ๓  ปี เป็ น
ระยะเวลำที่ เหมำะสม 
เพรำะช่วยให้สำมำรถ
วำงแผนธุรกิจในระยะ
ยำว และไม่เป็นภำระกับ
ผู้ประกอบกำร 

ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ดั ง ก ล่ ำ ว
สอดคล้องกับแผนงำน
ของส ำนักงำน กสทช. ที่
จ ะปรั บปรุ งประกำศ 
กสทช. เรื่อง มำตรฐำน
ก ำ ร ค ำ น ว ณ อั ต ร ำ
ค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อ

๒) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 

 - คุณระพีภัทิย์ เลิศวงศ์วีรชัย (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  เห็นด้วยที่จะก ำหนดระยะเวลำบังคับใช้ ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) และส ำนักงำน กสทช. ควรจะเริ่มศึกษำเตรียมกำรเพื่อจะไปสู่ Pure LRIC ในปี 
๒๕๖๖ ตั้งแต่ตอนประกำศฉบับนี้บังคับใช้เลย เพรำะจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องมำตรฐำนกำรค ำนวณที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอีก ซึ่งต้องใช้เวลำ
ด ำเนินกำร ๑ ปี หลังจำกประกำศมำตรฐำนกำรค ำนวณออกมำแล้ว ที่ปรึกษำได้ค ำนวณตำมวิธีกำรใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลำด ำเนินกำรอีก ๑ ปี จึงควรเริ่ม
เตรียมกำรแต่เนิ่นๆ 

 - นายกนกศักดิ์ นิ่มนวลรัตน์ (หนังสือที่ TUC/H/REG/๖๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒) 

  บริษัทฯ เห็นว่ำระยะเวลำในกำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง เป็นระยะเวลำ ๓ ปี ตำมตำรำงแนบ



- ๒ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
ท้ำย มีควำมเหมำะสมส ำหรับกำรเข้ำท ำสัญญำกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยตำมสภำวะอุตสำหกรรมในปัจจุบัน โดยในระหว่ำงที่ร่ำงประกำศนี้ได้ประกำศใช้
บังคับแล้ว บริษัทฯ ขอเสนอให้ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำศึกษำและก ำหนดมำตรฐำนกำรค ำนวณอัตรำค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมในรูปแบบ 
Pure LRIC และเมื่อได้ผลกำรศึกษำแล้ว ส ำนักงำน กสทช. อำจพิจำรณำกำรใช้วิธี Pure LRIC หรือก ำหนดระยะเวลำในช่วงเปลี่ยนผ่ำนที่เหมำะสม
ในกำรใช้อัตรำอ้ำงอิงด้วยวิธี Pure LRIC เพื่อให้ค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยเป็นอัตรำที่สะท้อนต้นทุนที่สุด เพื่อส ำหรับกำรประกำศใช้ในปี 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

โครงข่ำยโทรคมนำคม 
(ประกำศมำตรฐำนกำร
ค ำนวณฯ) ไปสู่วิธีกำร
ค ำนวณแบบ Pure LRIC 
ที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น 
จึงจ ำเป็นต้องใช้เวลำใน
กำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำ ใจไปพร้อมกับผู้ มี
ส่ วน ได้ เ สี ยต่ ำ งๆ  ใน
อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม
โทรคมนำคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓)  บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  

 -  คุณเยาวลักษณ์ พิณบรรเลง (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับระยะเวลำกำรบังคับใช้ เรื่อง Pure LRIC หรือ LRIC+ มันต้องมีกำรปรับเปลี่ยนสูตรวิธีคิด เพรำะระยะเวลำที่บังคับใช้นี้ 
อยู่ภำยใต้สูตรเดิมของประกำศเดิม เชื่อว่ำที่ปรึกษำต้องมีกำรศึกษำด้วยวิธี Pure LRIC ไว้แล้ว จึงไม่จ ำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ เห็นว่ำควรจะใช้อัตรำตำม
ประกำศเป็นปีต่อปีไปก่อน ซึ่งอำจจะมีอัตรำที่ลดลงได้ ส่วนระยะเวลำกำรศึกษำควรใช้เวลำแค่ ๒ ปี เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ 

 -  คุณกุลฤดี จาดป้อม (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  ก่อนที่จะพูดถึงระยะเวลำบังคับใช้ ขอกลับมำพูดถึงจุดประสงค์ของกำรก ำกับ คือ เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริกำรโทรคมนำคม แต่ใน
วันนี้ อัตรำที่ออกมำรู้สึกว่ำไม่มีควำมเป็นธรรมต่อผู้ให้บริกำร ระหว่ำงโทรศัพท์ประจ ำที่ (fixed) กับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile) เรำจะเห็นว่ำอัตรำ
ของ fixed จะสูงกว่ำ mobile ถ้ำพิจำรณำย้อนกลับไปในอดีต จะพบว่ำอัตรำ IC ของ fixed และ mobile จะเท่ำกัน จำกข้อมูลที่เป็นค่ำเฉลี่ยของทั่ว
โลกแล้วพบว่ำ ข้อมูล IC ของ fixed จะต่ ำว่ำ mobile แต่ในประเทศเรำกลับสวนทำงกัน คือ ค่ำ IC ของ mobile ต่ ำว่ำ fixed ค่อนข้ำงเยอะ และต่ ำ
ว่ำมำตรฐำนที่เป็นอยู่ อันนี้จึงเป็นจุดที่ขอให้ช่วยพิจำรณำด้วยว่ำเรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบำยหรือไม่ ที่มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อ
ผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้อัตรำ fixed ที่สูงก็ย้อนกลับไปเป็นต้นทุน (cost) ส่วนหนึ่งของผู้บริโภค ทำง mobile เรำโดนก ำหนดรำคำของบริกำรเสียง (Voice) 
รำคำค้ำปลีกที่ ๐.๖๙ บำทต่อนำที ถ้ำเทียบกับอัตรำ IC ของ fixed ที่ ๐.๒๘ บำทต่อนำที หรือเกือบ ๓๐% ของรำคำ Voice นอกจำกนี้เรำยังต้อง
ขำยบริกำรเหล่ำนี้ให้ MVNO/MVNA ที่ลดจำกรำคำ Voice ที่ก ำหนดอีก ๓๐% เท่ำกับผู้ประกอบกำร MNO แทบจะไม่เหลืออะไรแล้ว ดังนั้นจึงขอ
ฝำกเป็นประเด็นแรกไว้ว่ำ อัตรำ IC ระหว่ำง fixed กับ mobile ถือว่ำเป็นธรรมแล้วหรือไม่ ต่อมำในส่วนที่สอง ประเด็นกำรใช้วิธี Pure LRIC ใน
อนำคต ก็ต้องย้อนกลับมำดูว่ำต้นทำงของรำคำที่เร่ิมต้นว่ำถูกต้องแล้วหรือยัง ถ้ำใช่ก็น่ำจะเป็นทำงที่ถูก แต่ถ้ำรำคำต้นทำงไม่ใช่ เรำจะด ำเนินกำรไปสู่ 
Pure LRIC มันก็จะผิดไปตลอด แล้วกำรให้บริกำร IC ต้นทุนที่ถูกน ำมำคิดจะมีเรื่อง node และ traffic อื่นๆ แต่ในส่วนของ mobile เรำเข้ำใจว่ำมี
บริกำรอ่ืนๆ นอกเหนือจำก fixed ค่อนข้ำงเยอะ เช่น MMS, SMS ซึ่งถ้ำเป็นสองบริกำรนี้ พอจะเข้ำใจได้เพรำะเป็นกำรส่งต่อไปภำยนอกได้ แต่บำง
บริกำรเช่น Data มันไม่ได้ส่งไปโครงข่ำยผู้ให้บริกำรอื่นๆ แต่กลับถูกเอำมำคิดว่ำเป็น traffic ส่วนหนึ่ง ถึงนั้นวิธีกำรคิดว่ำ IC ของ mobile ที่คิด 
traffic ของ Data รู้สึกว่ำไม่มีควำมเป็นธรรม ต่อมำในเรื่องกำรคิดต้นทุน ซึ่งในสูตรกำรค ำนวณมีกำรคิดเรื่อง CAPEX CoC OPEX แต่ในควำมเป็น
จริง จะมีกำรคิดเร่ืองค่ำเสื่อมรำคำ ส่วนของ mobile อำจจะคิดที่ ๑๐ ปีเป็นค่ำเสื่อมรำคำ ดังนั้นกำรลงทุนเมื่อ ๔-๕ ปีที่แล้ว ใน ๕ ปีถัดไปก็คือไม่มี
แล้ว แต่ในของ fixed เรำเห็นว่ำค่ำเสื่อมรำคำนี้ยังคงย้อนกลับมำเป็นต้นทุนอยู่ตลอด ไม่ว่ำจะคิดด้วยสมมุติฐำนใดก็ตำม fixed ก็ยังสูงว่ำ mobile จึง



- ๓ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
เห็นว่ำสูตรนี้อำจจะยังไม่ปรับแต่งให้เหมำะสมกับประเทศไทยหรือไม่ เพรำะฉะนั้น ประเด็นระยะเวลำบังคับใช้ ถ้ำเริ่มต้นด้วยควำมเท่ำเที ยมกัน
ระหว่ำง fixed และ mobile เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริกำรแล้ว ไม่ว่ำจะบังคับใช้ระยะเวลำเท่ำใดก็ถือว่ำเหมำะสม ส่วนเรื่องอัตรำ เห็นว่ำ ณ วันนี้อัตรำ
ของ mobile ยังต่ ำกว่ำมำตรฐำน ในขณะที่ fixed สูงกว่ำมำตรฐำน จึงเห็นว่ำยังไม่เหมำะสม 

 - นายสุเทพ  เตมานุวัตร์ (หนังสือที่ BRD.AWN ๐๔๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒) 

  กำรปรับปรุงอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิงเพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลและกำรก ำหนด
อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นธรรมต่อผู้ให้บริกำรโทรคมนำคมโดยค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ 
จึงมีควำมเห็นว่ำ ค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ระหว่ำงผู้ให้บริกำรควรเป็นอัตรำเดียวกันทั้งอุตสำหกรรม 

  บริษัทฯ มีควำมเห็นดังนี้ ก่อนกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (อัตรำIC) ควรมีกำรสอบทำน
เร่ืองของหลักกำรที่มำของตัวเลขที่น ำเสนอนั้นมีควำมถูกต้องเหมำะสมแล้วหรือยัง บริษัทฯ รับทรำบว่ำ อัตรำIC ใน(ร่ำง)ประกำศฉบับนี้ใช้อ้ำงอิงจำก
หลักสำกล LRIC หรือ LRIC+ ในกำรค ำนวณ  แต่รำยละเอียดสูตรในกำรค ำนวณและผลที่ได้ขัดแย้งกับอัตรำ IC ที่ทั่วโลกใช้ในปัจจุบัน กล่ำวคือ กำร
เชื่อมต่อโครงข่ำยในประเทศอื่นอัตรำค่ำเชื่อมต่อ Fixed line ถูกกว่ำ Mobile ค่อนข้ำงมำก ดังนั้นจึงชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องในกำรค ำนวณดังกล่ำวและ
ขอให้ทบทวนที่มำของสูตรเพื่อให้สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุงอัตรำ IC ฉบับนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ให้บริกำร
ก่อนที่จะก ำหนดระยะเวลำ หำกกรอบกำรค ำนวณถูกต้องจึงจะก ำหนดระยะเวลำที่เหมำะสม แต่อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงนี้เป็นรอยต่อของ Technology 
Digital Transformation กำรใช้ ๕G Technology ซึ่งเป็น Technology ใหม่ ยังไม่มีภำพของ Demand, Device, Case study อย่ำงชัดเจนเป็น
รูปธรรม ดังนั้นกำรก ำหนดเงื่อนเวลำ ๓ ปี เป็นกำรประมำณกำรล่วงหน้ำก่อน New Technology เกิด อำจเป็นกำรก ำหนดอัตรำล่วงหน้ำเกิน 
Technology และก่อให้เกิดอุปสรรคในกำรสร้ำง Environment ใหม่ของ ๕G ดังนั้น จึงมีควำมเห็นว่ำกำรก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวในขณะนี้ไม่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอให้ก ำหนดระยะเวลำเป็นปีต่อปี ในช่วงของรอยต่อ Technology ในปัจจุบันจะเป็นกำรเหมำะสมที่สุด 

 

 

 

 

โปรดดูเอกสำรแนบท้ำย
สรุ ปกำ รรั บฟั ง ควำม
คิ ด เ ห็ น ส ำ ธ ำ ร ณ ะ 
ประเด็นที่ ๑ (หน้ำที่ ๑)  

 

 

โปรดดูเอกสำรแนบท้ำย
สรุ ปกำ รรั บฟั ง ควำม
คิ ด เ ห็ น ส ำ ธ ำ ร ณ ะ 
ประเด็นที่ ๓ (หน้ำที่ ๗)  

๔) บมจ. กสท โทรคมนาคมนาคม 

 - คุณคนองฤทธิ์ บัวงาม (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  เห็นด้วยที่จะก ำหนดระยะเวลำบังคับใช้ ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) เป็นระยะเวลำที่จะไม่เป็นภำระกับทั้งส ำนักงำนและผู้ประกอบกำร ที่จะต้อง
เจรจำเร่ืองอัตรำในอนำคต 

 -  พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (หนังสือที่ กสท รก.(ชร)/๙๒๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒) 

  เห็นด้วยตำม (ร่ำง) ประกำศ กสทช. ที่ก ำหนดระยะเวลำ ๓ ปี เนื่องจำกอุตสำหกรรมโทรคมนำคมสำมำรถปรับตัวได้เพื่อปรับรำคำตลำดให้
เหมำะสมกับอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม อย่ำงไรก็ตำมก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ ๓ ปีดังกล่ำว ส ำนักงำน กสทช. ควร
ศึกษำวิธีกำรค ำนวณแบบ Pure LRIC เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในกำรค ำนวณอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย
โทรคมนำคม เนื่องด้วยเทคโนโลยีมีกำรพัฒนำตลอดเวลำ ซึ่งส่งผลให้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ลดลง 



- ๔ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
๕) บมจ. ทีโอที  

 - คุณมาโนช บุญชื่น (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  ประเด็นแรก เรื่องระยะเวลำ TOT ไม่ขัดข้อง TOT ค่อนข้ำงจะเห็นด้วยที่ก ำหนดระยะ ๓ ปี เพรำะที่ประกำศฯ อัตรำอ้ำงอิงที่ผ่ำนมำซึ่งก ำหนด 
๒ ปี ก็มีกำรขยำยอีก ๑ ปีมำโดยตลอด กำรก ำหนดล่วงหน้ำ ๓ ปีท ำให้ง่ำยต่อกำรวำงแผนล่วงหน้ำ ทั้งแผนธุรกิจและกำรท ำรำคำ 

 -  คุณมนต์ชัย หนูสง (หนังสือที่ ทีโอที/๖๐๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒) 

  ระยะเวลำ ๓ ปี ในกำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนฯ ตำม (ร่ำง) ประกำศฉบับนี้มีควำมเหมำะสม เนื่องจำกจะท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถวำงแผน
ธุรกิจล่วงหน้ำได้ 

๖) บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น 

 -  นางนิศานาถ อยู่วัฒนา (หนังสือที่ TICC/REG/๔๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒) 

  บริษัทฯ เห็นว่ำระยะเวลำในกำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง เป็นระยะเวลำ ๓ ปี ตำมตำรำงแนบ
ท้ำย มีควำมเหมำะสมส ำหรับกำรเข้ำท ำสัญญำกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยตำมสภำวะอุตสำหกรรมในปัจจุบัน โดยในระหว่ำงที่ร่ำงประกำศนี้ได้ประกำศใช้
บังคับแล้ว บริษัทฯ ขอเสนอให้ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำศึกษำและก ำหนดมำตรฐำนกำรค ำนวณอัตรำค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมในรูปแบบ 
Pure LRIC และเมื่อได้ผลกำรศึกษำแล้ว ส ำนักงำน กสทช. อำจพิจำรณำกำรใช้วิธี Pure LRIC หรือก ำหนดระยะเวลำในช่วงเปลี่ยนผ่ำนที่เหมำะสม
ในกำรใช้อัตรำอ้ำงอิงด้วยวิธี Pure LRIC เพื่อให้ค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยเป็นอัตรำที่สะท้อนต้นทุนที่สุด เพื่อส ำหรับกำรประกำศใช้ในปี 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

๗) บจ. แอมเน็กซ์  

 -  นายธวัชชัย ล้ าสมบัติ (แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

  เหมำะสม 

๘) บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น  

 -  นายเทพมงคล ไหวคิด (แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒) 

  บริษัทฯ เห็นด้วยกับ ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง 

 



- ๕ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
๙) บจ. เดอะ ไวท์สเปซ  

 - คุณชลชนิศร์ กาญจนาสน์ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  เห็นด้วยทั้งในเร่ืองของอัตรำและระยะเวลำ 

 -   ด.ร.ชัยยศ จิรบวรกุล (หนังสือที่ WSOPT ๐๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒) 

  ไม่มีประเด็น 

๑๐) บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

 -  คุณปชา ธ ามรงค์ธรรม (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  เห็นด้วยทั้งในเร่ืองของอัตรำและระยะเวลำ 

๒. ความเหมาะสม
อัตราค่าตอบแทน
การเชื่อมต่อ
โครงข่าย
โทรคมนาคมที่เป็น
อัตราอ้างอิง ตาม
ตารางแนบท้าย 
(ร่าง) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่เป็น
อัตราอ้างอิง  

๑) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต 

 - คุณวันชัย ฉัตรฐิติ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  เร่ืองอัตรำที่เป็น mobile เห็นด้วยว่ำต้องใช้ตำมต้นทุน ส่วนของอัตรำ fixed เข้ำใจว่ำส ำนักงำนปรับให้เพิ่มขึ้นจำกต้นทุนนิดนึง มันจึงมีควำม
แตกต่ำงว่ำท ำไมอัตรำของ mobile ถึงให้อัตรำเท่ำต้นทุน แต่อัตรำของ fixed ถึงให้อัตรำสูงกว่ำต้นทุน ส่วนต่ำงระหว่ำง fixed กับ mobile ที่ ๐.๐๙ 
บำทจ ำเป็นต้องรักษำระดับให้คงที่ไว้ทุกปีหรือไม่ ถ้ำฝั่ง mobile ใช้อัตรำเท่ำต้นทุน ฝั่ง fixed ก็ควรจะใช้อัตรำให้เท่ำกับต้นทุนเช่นกัน มันเป็นค ำถำม
เดียวกับที่ AWN ถำมว่ำ ทุกประเทศทั่วโลกเท่ำที่เห็น อัตรำของ fixed มันต่ ำกว่ำ mobile ก็พอเข้ำใจได้ว่ำที่ประเทศไทย อัตรำ fixed สูงกว่ำ เพรำะ
บริบทมันต่ำงกัน แต่ในเมื่อผลกำรศึกษำออกมำแล้ว ฝั่ง fixed ก็ควรใช้อตัรำที่ต้นทุนเหมือน mobile เช่นกัน 

 - คุณพิชิต แก้วมาคูณ (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๑๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

  บริษัทฯ เห็นว่ำควรก ำหนดอัตรำอ้ำงอิงของทั้งโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงข่ำยโทรศัพท์ประจ ำที่ตำมต้นทุนของผู้ประกอบกำรที่มี
ประสิทธิภำพ (MEO) ของอุตสำหกรรม เนื่องจำกตำมผลกำรศึกษำครั้งล่ำสุดนั้น ต้นทุนของ MEO ของทั้งโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงข่ำย
โทรศัพท์ประจ ำที่ไม่แตกต่ำงจำกอัตรำอ้ำงอิงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมำกนัก จึงไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องก ำหนด glide path เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบต่อ
อุตสำหกรรมดังเช่นอดีตที่ผ่ำนมำ 

เห็นควรปรับปรุงอัตรำ
ค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อ
โทรคมนำคมที่เป็นอัตรำ
อ้ำงอิง ตำมตำรำงแนบ
ท้ำยร่ำงประกำศ กสทช. 
ฯ  ใ น ส่ ว น บ ริ ก ำ ร
โทรศัพท์ประจ ำที่  (ไม่
ต้องปรับค่ำ (adjusted)) 
ตำมควำมเห็นส่วนใหญ่
ที่ได้จำกผลกำรค ำนวณ
ของที่ ป รึ กษำด้ ว ยวิ ธี 
LRIC+ ต ำ ม ป ร ะ ก ำ ศ
มำตรฐำนกำรค ำนวณฯ 
ซึ่งมีที่มำจำกต้นทุนของ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ที่ มี
ประสิทธิภำพ (MEO) 
ข อ ง อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม 

๒) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 

 - คุณระพีภัทิย์ เลิศวงศ์วีรชัย (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  เห็นเหมือนกับทำง DTN คือในประเด็นที่อัตรำของ mobile จะเป็น cost orientation แต่ของ fixed จะมีกำร adjust ปรับค่ำให้สูงกว่ำ cost 
ซึ่งกำร adjust มันต้องมีที่มำ ซึ่งเหตุผลเหมือนกับว่ำต้องกำรให้ผู้ประกอบกำร mobile จ่ำยเงิน subsidy ให้กับ fixed คนที่ได้ประโยชน์จริงๆ จึง



- ๖ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
เป็นผู้ประกอบกำร fixed ดังนั้นที่ถูกต้องจึงควรให้ต้นทุนจริงเป็นอย่ำงไรก็ควรคิดค่ำ IC เป็นเช่นนั้น ถ้ำกลับไปมองในมุมผู้บริโภค กำรลดอัตรำ IC ลง
มำครั้งนี้ ทำง กสทช. ก็ได้มีกำรปรับลดกำรก ำกับดูแลค่ำเฉลี่ยของอัตรำค้ำปลีก (retail) ของ mobile เนื่องจำกให้อัตรำ IC mobile ลดลง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ในขณะที่ของ fixed ไม่ได้ถูกก ำกับดูแลอัตรำค้ำปลีก ดังนั้น เงินค่ำ IC ที่  ผู้ประกอบกำร mobile จ่ำยเงิน subsidy ให้กับ 
fixed มันไม่ได้ถูกผ่องถ่ำยไปถึงผู้บริโภคใดๆ เลย คนที่ได้รับประโยชน์มีแค่ผู้ประกอบกำร fixed ถ้ำเรำไปมองว่ำเป็นกำร balance traffic ระหว่ำง 
mobile กับ fixed ให้คงที่ มันไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรกับผู้บริโภค 

 - นายกนกศักดิ์ นิ่มนวลรัตน์ (หนังสือที่ TUC/H/REG/๖๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒) 

  บริษัทฯ เห็นด้วยกับกำรก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยที่เป็นอัตรำอ้ำงอิงส ำหรับโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ตำมผลกำรศึกษำ
ของที่ปรึกษำของส ำนักงำน กสทช.  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับกำรก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยส ำหรับโทรศัพท์ประจ ำ
ที่ ด้วยวิธีกำร Adjusted Cost-Orientation ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยไม่ได้ก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนที่แท้จริงตำมผลกำรศึกษำด้วยวิธี LRIC+ เพื่อที่จะ
รักษำระดับควำมแตกต่ำงระหว่ำงอัตรำค่ำตอบแทนบริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่กับบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้คงอยู่ที่ ๐.๐๙ บำท/นำที เช่นเดียวกับ
อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยอ้ำงอิงที่ก ำหนดในปัจจุบัน เนื่องจำก บริษัทฯ เห็นว่ำ วิธีกำรดังกล่ำวเป็นกำรเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์ประจ ำที่ในกำรคงไว้ซึ่งระดับรำยได้ที่เกิดจำกค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่โดยไม่ค ำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริง โดยให้ผู้
ให้บริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นผู้อุดหนุนโดยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยให้แก่ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์ประจ ำที่สูงกว่ำต้นทุน
ที่แท้จริง อีกทั้ง กำรก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยอ้ำงอิงซึ่งเป็นกำรช่วยเหลือผู้ให้บริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์ประจ ำที่ดังกล่ำว ยังไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริกำรแต่อย่ำงใด เนื่องจำก กสทช. ไม่มีกำรก ำหนด เงื่อนไขใบอนุญำต หรือกฎเกณฑ์ก ำกับดูแลอื่นใดที่บังคับให้ผู้ให้
บริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์ประจ ำที่โอนถ่ำยผลประโยชน์ดังกล่ำวสู่ผู้ใช้บริกำร ดังเช่นในกรณีของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องอยู่ภำยใต้
กฎเกณฑ์กำรก ำกับดูแลอัตรำค่ำบริกำรค้ำปลีก ซึ่งมำตรกำรที่ก ำกับผู้ให้บริกำรโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้ น ท ำให้ผู้ใช้บริกำรได้รับประโยชน์จำก
กำรปรับลดของอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยจำกกำรลดอัตรำค่ำบริกำรค้ำปลีกดังกล่ำวด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ กสทช . พิจำรณำใช้
อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยของโทรศัพท์ประจ ำที่ตำมแนวทำงของผลกำรศึกษำด้วยวิธี LRIC+ โดยไม่ต้องมีกำร Adjusted เพื่อไม่ให้เกิด
กำรเอ้ือประโยชน์เกินสมควรแก่ผู้ประกอบกำรประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมและก่อให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบระหว่ำง
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมโทรคมนำคม 

เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ผล ก ำ ร
ค ำ น ว ณ อั ต ร ำ
ค่ ำ ต อ บ แ ท น บ ริ ก ำ ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่  

อีกทั้ ง  กำรก ำหนดให้
ควำมต่ำงระหว่ำงอัตรำ
ค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อ
โครงข่ำยระหว่ำงบริกำร
โทรศัพท์ประจ ำที่และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ 
๐.๐๙ บำท/นำที เป็น
กำรช่วยเหลือผู้ให้บริกำร
โ ค ร ง ข่ ำ ย โ ท ร ศั พ ท์
ประจ ำที่  ซึ่งก่อให้เกิด
ควำมไม่เป็นธรรม และ
ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์
กับผู้ใช้บริกำร 

 

 

 

 

 

โปรดดูเอกสำรแนบท้ำย
สรุ ปกำ รรั บฟั ง ควำม
คิ ด เ ห็ น ส ำ ธ ำ ร ณ ะ 
ประเด็นที่ ๒ (หน้ำที่ ๕) 

๓) บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

 -  คุณเยาวลักษณ์ พิณบรรเลง (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องอัตรำ เหมือนกับควำมเห็นของ TUCH เร่ืองส่วนต่ำงระหว่ำง fixed กับ mobile จะเห็นว่ำร้อยละส่วนต่ำงมันต่ำงกัน
ค่อนข้ำงเยอะมำก ซึ่งค่ำมันสวิงมำตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ พอจะต่อไปอีก ๓ ปีเลยเห็นว่ำระยะเวลำมันยำวเกินไป ตำมแผนของส ำนักงำนที่จะ
ปรับปรุงมำตรฐำนกำรค ำนวณ กำรออกอัตรำภำยใต้มำตรฐำนกำรค ำนวณเดิมไปอีก ๓ ปีถือว่ำนำนเกินไป ในต่ำงประเทศอัตรำ IC fixed จะต่ ำกว่ำ 
mobile แต่ของบ้ำนเรำมันแตกต่ำง ก่อนหน้ำนี้ในปี ๒๕๕๙ ยังเท่ำกัน แต่ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ อัตรำ IC fixed ก็สูงกว่ำ mobile มำโดยตลอด ประเด็น



- ๗ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
ต่อมำคือเรื่องต้นทุน fixed มีแนวโน้มผู้ใช้งำนที่ไม่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ mobile มีผู้ใช้งำนเพิ่มขึ้น ต้องลงทุนมำกขึ้น ดังนั้น มันก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริกำร 

 -  คุณกุลฤดี จาดป้อม (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  กำรรักษำควำมแตกต่ำงระหว่ำง อัตรำ IC fixed ที่สูงกว่ำ mobile ๐.๐๙ บำท ในปี ๒๕๖๕ เรำจะเห็นได้เลยว่ำ ควำมแตกต่ำงกันเกือบ 
๑๐๐% (fixed ๐.๑๙, mobile ๐.๑๐) ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ประกอบกำร mobile เชื่อว่ำถ้ำมีกำรจ่ำย IC กันอย่ำงครบถ้วน ผู้ประกอบกำร mobile จะ
ขำดทุนแก่ผู้ประกอบกำร fixed แน่นอน ตอนนี้ยังอำจจะต่ำงกันไม่เยอะ แต่ถ้ำถึงปี ๒๕๖๕ จะเห็นได้ว่ำไม่เป็นธรรมแน่นอน เมื่อดูอดีตที่ผ่ำนมำ
จนถึงปี ๒๕๖๒ ควำมแตกต่ำงจะอยู่ประมำณ ๑๐-๑๕% แต่ถ้ำดูต่อไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จะเห็นได้ว่ำควำมต่ำงจะเพิ่มข้ึนไปเกือบถึง ๑๐๐% อย่ำไปมอง
แค่ตัวเลข ๐.๐๙ บำท แต่ต้องดูเป็นร้อยละซึ่งมีกำรถ่ำงให้แตกต่ำงกันมำกข้ึนทุกที 

 - คุณนายสุเทพ เตมานุวัตร์ (หนังสือที่ BRD.AWN ๐๓๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

  บริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ  อัตรำอ้ำงอิงของค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิงใน (ร่ำง) ประกำศฯนี้   ไม่มีควำมเป็น
ธรรม  ขัดต่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่ำงชัดเจน คือกำรก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นธรรมต่อผู้ให้บริกำ ร
โทรคมนำคม โดยต้องค ำนึง ถึงประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคัญ หำกพิจำรณำจำกอัตรำ   IC ในอดีต  จะเห็นได้ว่ำ  Fixed line และ Mobile มีกำร
ให้บริกำรในอัตรำที่เท่ำเทียมกัน  ตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง 

ปี Fixed line (บำท) Mobile (บำท) 

๕๘ ๐.๔๕ ๐.๔๕ 

๕๙ ๐.๓๔ ๐.๓๔ 

  แต่ตัวเลขของ IC Fixed line และMobile ไม่ได้เป็นอัตรำเดียวเร่ิมตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมำตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง 

ปี Fixed line (บำท) Mobile (บำท) 

๖๐ ๐.๓๑ ๐.๒๗ 

๖๑-๖๒ ๐.๒๘ ๐.๑๙ 

  ซึ่งรำคำดังกล่ำวไม่มีควำมเป็นธรรมต่ออุตสำหกรรมโทรคมนำคม เนื่องจำกกำรก ำหนดอัตรำกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยไม่ได้เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อ
แสวงหำก ำไร แต่เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อสำธำรณะให้โครงข่ำยทุกโครงข่ำยสำมำรถเชื่อมต่อกันได้ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค 

  หำกพิจำรณำตำม (ร่ำง) ประกำศฉบับนี้จะเห็นว่ำกำรก ำหนดอัตรำIC ในอนำคตที่จะเกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับหลักสำกลแล้ว ยังมีกำรก ำหนดให้
อัตรำIC Mobile ยิ่งต่ ำลงกว่ำ อัตรำIC Fixed line เป็นอันมำกจนกระทั้งในปี ๒๕๖๕ อัตรำIC Mobile จะโดนกดต่ ำลงกว่ำอัตรำIC Fixed line 
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ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
เกือบ ๑๐๐%  โดย กสทช.ใช้หลักกำรของกำรก ำหนดให้มีควำมต่ำงกันอยู่ ๐.๐๙ บำทใน ๓ ปีโดยไม่มีหลักกำรอ้ำงอิงที่มำ 

  อัตรำ IC ประเทศไทย ระหว่ำง Fixed line & Mobile เป็นสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องกัน 

 

 
  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับกำรก ำหนดอัตรำIC Fixed line ด้วยวิธีกำร Adjusted Cost-Orientation เพื่อให้รักษำระดับควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงอัตรำค่ำตอบแทนบริกำร Fixed line กับบริกำร Mobile ให้คงอยู่ที่ ๐.๐๙ บำทต่อนำที โดยวิธีนี้จะท ำผู้ให้บริกำร Fixed line มีรำยได้ที่เกิด
จำกค่ำ IC สูงกว่ำควำมเป็นจริง และผู้ให้บริกำรโครงข่ำย Mobile ต้องเป็นผู้รับภำระต้นทุนค่ำ IC เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริกำรแต่
อย่ำงใด   

  อัตรำ IC Fixed line ในประเทศอื่นๆ ต่ ำกว่ำ IC Mobile ในขณะที่อัตรำIC Mobile ประเทศไทยก็ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยอยู่แล้ว ในควำมเห็นของ
ผู้ใช้บริกำรควรต้องพิจำรณำอัตรำ Mobile IC ของประเทศไทยว่ำ อัตรำที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นต่ ำเกินกว่ำควำมเป็นจริงหรือไม่  อัตรำทั่วโลกพบว่ำ 

ปี อตัรา Fixed line(บาท) อตัรา Mobile (บาท)  %ความแตกตา่งระหว่าง IC Fixed line VS Mobile

58 0.45 0.45 0%

59 0.34 0.34 0%

60 0.31 0.27 15%

61-62 0.28 0.19 47%

63 0.22 0.13 69%

64 0.20 0.11 82%

65 0.19 0.10 90%



- ๙ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
อัตรำIC Mobile ในทั่วโลกจะสูงกว่ำ Fixed line ไม่ว่ำจะเป็นในยุโรป หรือเอเซีย กล่ำวคือ Average IC Mobile ทั่วโลกอยู่ ๒.๘๑ USD  แต่ประเทศ
ไทยอยู่ที่ ๑.๕๒ USD  ในขณะที่ Rate ของ IC Fixed line ทั่วโลกอยู่ที่ ๑.๓๕ USD  แต่ประเทศไทยอยู่ที่ ๒.๒๔ USD ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำ IC Fixed line 
ของประเทศไทยสูงกว่ำมำตรฐำน และ IC Mobile ต่ ำกว่ำมำตรฐำน 

  หำกผู้ให้บริกำรฯ โดนก ำกับอัตรำ IC ที่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำง Fixed line และ Mobile โดย ที่ กสทช. แบ่งกำรก ำกับออกเป็นส่วน ๆ 
ไม่ได้มองภำพรวมของประกำศอ่ืน ๆ ที่มีควำมเก่ียวข้องกัน กำรก ำกับเช่นนี้จะท ำให้ผู้ประกอบกำร Mobile ต้องรับภำระเกินควร  

  ตัวอย่ำงกรณีที่ผู้ประกอบกำร MNO  ต้องจัดให้มีบริกำรส ำหรับ MVNO และ MVNA ตำมประกำศ กสทช. ก ำหนด จะท ำให้เกิดภำระเกินควร 
ดังนี้  

  -  ประกำศ กสทช. เร่ืองอัตรำค่ำบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ก ำหนด  ๐.๖๙  บำท 

  -  ประกำศ MVNO และ MVNA ก ำหนดรำคำขำยส่งให้ MVNO และ MVNA ลด๓๐% 

    รำคำขำย MVNO       ๐.๔๘   บำท 

  -  MNO  จ่ำยอัตรำ IC Fixed line      ๐.๒๘   บำท 

  ดังนั้นรำยได้ของ  MNO      ๐.๒๐   บำท  

  จะเห็นได้ว่ำ กำรที่ กสทช. ก ำกับผู้ให้บริกำรแบ่งเป็นเร่ืองๆ จะก่อให้เกิดควำมไม่ยุติธรรมกับผู้ให้บริกำร Mobile มีรำยได้ต่ ำกว่ำ MVNO เพรำะ
ต้องรับภำระอัตรำIC ไม่เป็นกำรส่งเสริมให้เกิด MVNO และ MVNA และเพิ่มภำระผู้ให้บริกำร MNO จนเกินควร ดังนั้นกำรก ำกับอัตรำ IC ควรเป็น
อัตรำเดียวกันทั้งอุตสำหกรรม 

 

๔) บมจ. กสท โทรคมนาคมนาคม 

 - คุณคนองฤทธิ์ บัวงาม (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  ประเด็นอัตรำในร่ำงประกำศต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรค ำนวณ  โดยรำคำอุปกรณ์ในภำคผนวกประกำศมำตรฐำนกำรค ำนวณในกิจกำร 
mobile อัตรำมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ ส่วนกิจกำร fixed อัตรำมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ เช่นกัน ยกเว้นอุปกรณ์ท่อหรือเสำที่อัตรำเพิ่มขึ้น 

  ในฐำนะที่ CAT เป็นผู้ประกอบกำรรำยเล็ก อัตรำ IC ที่ลดลงถือว่ำเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริกำรในอนำคต เพรำะโครงสร้ำงของต้นทุนลดลง 

 -  พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (หนังสือที่ กสท รก.(ชร)/๙๒๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒) 

  เนื่องด้วยอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่มีควำมแตกต่ำงกัน
ประมำณ ๐.๐๙ บำท ดังนั้น จึงควรมีกำรปรับปรุงอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมให้มีอัตรำใกล้เคียงกัน 



- ๑๐ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
๕) บมจ. ทีโอที  

 - คุณมาโนช บุญชื่น (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  ในประเด็นต่อมำเรื่องอัตรำ อยำกจะอ้ำงถึงที่ปรึกษำเร่ืองตัว benchmark จำกต่ำงประเทศ ทำง TOT ก็เคยศึกษำเร่ืองนี้มำก่อน เรำจ ำเป็นต้อง
ดูสภำพของอุตสำหกรรมของประเทศเรำประกอบ อย่ำดูเปรียบเทียบเฉพำะตัวอัตรำ ในต่ำงประเทศ บริกำรค้ำปลีกจะมีโครงสร้ำงที่แตกต่ำงจำกไทย 
ผลกำรศึกษำเองก็ TOT ซึ่งมีกำรจ้ำงที่ปรึกษำมำต่ำงหำกเหมือนกัน ก็มีผลในทิศทำงเดียวกับผลของที่ปรึกษำจำกส ำนักงำน กสทช. เหตุผลคือ 
เทคโนโลยีของ mobile มีกำรเจริญเติบโตแบบก้ำวกระโดด ท ำให้แนวโน้มรำคำ (price trend) ของอุปกรณ์ลดลงอย่ำงมำก ในขณะที่ของ fixed 
รำคำอุปกรณ์มีกำรลดลงไม่มำกเท่ำกับ mobile ประกอบกับประกำศมำตรฐำนกำรค ำนวณได้ใช้หลักเกณฑ์ scorch node :ซึ่งยึดตำมโครงสร้ำงของ
โครงข่ำยของผู้ประกอบกำรจริง ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ท ำให้ต้นทุนสะท้อนข้อเท็จจริง 

 -  คุณมนต์ชัย หนูสง (หนังสือที่ ทีโอที/๖๐๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒) 

  อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ มีควำมเหมำะสม โดยอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ตำม (ร่ำง) ประกำศที่ก ำหนดอัตรำ
ค่ำตอบแทนฯ ของโทรศัพท์ประจ ำที่สูงกว่ำอัตรำโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของอุตสำหกรรมโทรคมนำคมในประเทศ เนื่องจำ ก 
Price Trend (แนวโน้มรำคำ) ของอุปกรณ์และระบบโครงข่ำยของโทรศัพท์ประจ ำที่มีรำคำที่ค่อนข้ำงสูงกว่ำเมื่อเทียบกับรำคำอุปกรณ์ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

๗) บจ. แอมเน็กซ์  

 -  นายธวัชชัย ล้ าสมบัติ (แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

  เหมำะสม 

๘) บจ. โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น  

 -  นายเทพมงคล ไหวคิด (แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒) 

  บริษัทฯ เห็นด้วยกับ ควำมเหมำะสมอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง 

๙) บจ. เดอะ ไวท์สเปซ  

 - คุณชลชนิศร์ กาญจนาสน์ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  เห็นด้วยทั้งในเร่ืองของอัตรำและระยะเวลำ 

 -   ด.ร.ชัยยศ จิรบวรกุล (หนังสือที่ WSOPT ๐๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒) 

  ไม่มีประเด็น 



- ๑๑ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
๑๐) บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

 -  คุณปชา ธ ามรงค์ธรรม (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  เห็นด้วยทั้งในเร่ืองของอัตรำและระยะเวลำ 

๓. ประเด็นอื่นๆ 

(ตำมมติ กสทช. 
คร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๒) 

๓.๑ ควำมเหมะสม
ของวิธีกำรค ำนวณ
อัตรำค่ำตอบแทน
กำรเชื่อมต่อ
โครงข่ำยฯ 
ระหว่ำงวิธี LRIC+ 
และวิธี Pure LRIC 
หรือวิธีอ่ืนๆ 

๓.๒ ควำม
เหมำะสมระหว่ำง
แนวทำงกำร
ก ำหนดอัตรำ
ค่ำตอบแทนกำร
เชื่อมต่อโครงข่ำยฯ 
ตำมแนวทำง 
Glide Path และ 
Cost-Orientation 

๓.๓ กำรก ำหนดให้
ควำมต่ำงระหวำ่ง
อัตรำค่ำตอบแทน

๑) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต 

 - คุณวันชัย ฉัตรฐิติ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  เรื่องของบริกำร IC SMS เห็นด้วยว่ำในปี ๒๕๖๓ ที่อัตรำ IC voice จะต่ ำกว่ำ อัตรำ IC SMS ถือเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลแล้ว แต่อยำกจะ
เรียนว่ำ ที่ผ่ำนมำบริกำร SMS เป็นอัตรำ IC ที่ตกลงกันในตลำด อยำกจะขอโอกำสให้อุตสำหกรรมได้ปรับตัวกันซักพัก ถ้ำยังเห็นว่ำอัตรำ IC SMS ยัง
ไม่ลดลงหรือไม่สมเหตุสมผล ก็ค่อยถือเป็นเหตุผลที่ กสทช. จะเข้ำมำก ำกับอัตรำ IC SMS ส ำนักงำน กสทช. อำจจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
เป็นตัวกลำงให้อุตสำหกรรมได้คุยเพื่อปรับตัวในเร่ืองนี้ 

 - คุณพิชิต แก้วมาคูณ (หนังสือที่ DTN.RS-NBTC ๑๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

๓.๑  ควำมเหมำะสมของวิธีกำรค ำนวณอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ระหว่ำงวิธี LRIC+ และวิธี Pure LRIC หรือวิธีอ่ืนๆ 
 บริษัทฯ เห็นด้วยที่จะมีกำรศึกษำถึงผลดีผลเสียของวิธีกำร Pure LRIC เปรียบเทียบกับ LRIC+ ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน และควรจะมีกำรทบทวน

ถึงพำรำมิเตอร์ที่เก่ียวข้องในกำรค ำนวณให้สอดคล้องกับอุตสำหกรรมโทรคมนำคมของประเทศและเพื่อจัดท ำอัตรำอ้ำงอิงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 
 ๓.๒  ควำมเหมำะสมระหว่ำงแนวทำงกำรก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ตำมแนวทำง Glide Path และ Cost-Orientation 

 ตำมผลกำรศึกษำคร้ังล่ำสุด ต้นทุนของ MEO ไม่ได้แตกต่ำงจำกอัตรำอ้ำงอิงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมำกนัก จึงไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องก ำหนด 
Glide Path อีกต่อไป 
 ๓.๓  กำรก ำหนดให้ควำมต่ำงระหว่ำงอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยบริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ ๐.๐๙ บำท/
นำที 

 ควำมต่ำงระหว่ำงอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยบริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องเป็นไปตำมผลกำรศึกษำต้นทุน
ของ MEO โครงข่ำยโทรศัพท์ประจ ำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ควรก ำหนดควำมต่ำงกันไว้ล่วงหน้ำซึ่งจะท ำให้บิดเบือนกำรก ำกับดูแลได้ 

๓.๔  ระยะเวลำกำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ 
 ระยะเวลำ ๓ ปี มีควำมเหมำะสมแล้ว เพื่อจะได้มีเวลำในกำรศึกษำทบทวนมำตรฐำนกำรค ำนวณและกำรก ำกับดูแลที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 

 ๓.๕  อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ที่ต้องกำรให้มีกำรก ำหนดอัตรำอ้ำงอิงเพิ่มเติม ยกตัวอย่ำงเช่น ค่ำบริกำร SMS Termination 
 เนื่องจำก SMS Termination เป็นอัตรำที่อุตสำหกรรมเจรจำตกลงกันได้ บริษัทฯ จึงเห็นว่ำควรจะให้เวลำอุตสำหกรรมในกำรปรับตัวเพื่อ

หำอัตรำ SMS Termination ที่เป็นที่ยอมรับกันในอุตสำหกรรมได้ก่อน ในกรณีที่อุตสำหกรรมไม่สำมำรถเจรจำเพื่อก ำหนดอัตรำที่เหมำะสมและ
สมเหตุสมผลได้ กสทช.จึงจะก ำหนดอัตรำ SMS Termination ต่อไป 

๓.๑ เห็นควรยืนยันใช้
วิ ธี ก ำ ร ค ำ น ว ณ แ บ บ 
LRIC+ ตำมประกำศ
มำตรฐำนกำรค ำนวณฯ 
ปัจจุบัน ตำมควำมเห็น
ส่วนใหญ่ที่เห็นว่ำมีควำม
เหมำะสมแล้ว อย่ำงไรก็
ดี  ส ำนักงำนฯ ขอรับ
ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ขั้ น ต อ น แ ล ะ
กระบวนกำรปรับปรุง
ประกำศมำตรฐำนกำร
ค ำนวณฯ ไปสู่ วิ ธีกำร
ค ำนวณแบบ Pure LRIC 
รวมถึงกำรสร้ำงควำมรู้
ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ วิ ธี ก ำ ร
ค ำนวณแบบ Pure LRIC 
ไว้พิจำรณำด ำเนินกำร
ต่อไป 

๓.๒ เห็นควรยืนยันใช้
แนวทำ งกำรก ำหนด
อัตรำค่ำตอบแทนกำร



- ๑๒ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
กำรเชื่อมต่อ
โครงข่ำยระหว่ำง
บริกำรโทรศัพท์
ประจ ำที่และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อยู่ที่ ๐.๐๙ บำท/
นำท ี

๓.๔ ระยะเวลำกำร
ใช้อัตรำ
ค่ำตอบแทนกำร
เชื่อมต่อโครงข่ำย
โทรคมนำคม 

๓.๕ อัตรำ
ค่ำตอบแทนกำร
เชื่อมต่อโครงข่ำยฯ 
ที่ต้องกำรให้มีกำร
ก ำหนดอัตรำ
อ้ำงอิงเพิ่มเติม 
ยกตัวอย่ำงเช่น 
ค่ำบริกำร SMS 
Termination เป็น
ต้น 

๒) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 

 - คุณวีณา แสงสิริภิญโญ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  เร่ืองของบริกำร IC SMS เห็นด้วยกับ DTN ในปัจจุบันนี้เรำใช้อัตรำที่ตกลงเจรจำกันในอุตสำหกรรม หำก กสทช. ต้องกำรก ำหนดอัตรำอ้ำงอิง
ของ IC SMS คงต้องขอกลับไปศึกษำกันก่อนว่ำบริษัทที่มีกำรส่งทรำฟฟิค SMS กันเป็นแบบไหนกัน อัตรำควรจะเป็นเท่ำไหร่ และอยำกให้ที่ปรึกษำ
แชร์ผลกำรศึกษำ เพื่อที่กำรค ำนวณของทั้งอุตสำหกรรมจะได้ชัดเจน จึงอยำกขอเวลำเพื่อท ำกำรศึกษำและปรับตัวด้วย 

 - นายกนกศักดิ์ นิ่มนวลรัตน์ (หนังสือที่ TUC/H/REG/๖๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒) 

๓.๑  ประเด็นมำตรฐำนกำรค ำนวณ  
 บริษัทฯ ขอเสนอให้เริ่มมีกำรศึกษำมำตรฐำนกำรค ำนวณค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยด้วยวิธีกำร Pure LRIC โดยเร็ว เนื่องจำกกำร

ค ำนวณด้วยวิธีกำร Pure LRIC เป็นวิธีกำรที่จะได้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยที่สะท้อนต้นทุนส่วนเพิ่มอย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้ เนื่องจำก 
วิธีกำร Pure LRIC ต้องมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรค ำนวณใหม่ที่แตกต่ำงจำกเดิม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำมำกข้ึนกว่ำวิธีกำร LRIC+ ประกอบกับ กสทช. 
มีหน้ำที่ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจถึงวิธีกำรและมำตรฐำนกำรค ำนวณให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสำหกรรมอีกด้วย ดังนั้น หำก กสทช . สำมำรถเริ่ม
ศึกษำมำตรฐำนกำรค ำนวณได้เร็วแล้ว ก็จะสำมำรถท ำให้เกิดผลสรุปของอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยที่สะท้อนต้นทุนอย่ำงแท้จริงที่จ ะ
สำมำรถน ำมำใช้เป็นอัตรำอ้ำงอิงในปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไปได้ทันเช่นกัน หรืออำจจะได้แนวทำงในกำรพิจำรณำก ำหนดระยะเปลี่ยนผ่ำนไปสู่วิธีกำร 
Pure LRIC ที่ชัดเจนได้เหมำะสมยิ่งขึ้น และไม่เป็นกำรประวิงเวลำในกำรใช้มำตรฐำนกำรค ำนวณด้วยวิธี LRIC+ ต่อไปอีก 

๓.๒  ประเด็นปัญหำที่เกิดจำกกำรเรียกเก็บอัตรำค่ำตอบแทนส ำหรับเลขหมำยพิเศษเพื่อสังคม  
 บริษัทฯ ขอเรียนว่ำ ที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน กสทช. ได้อนุมัติเลขหมำยพิเศษเพื่อใช้ในกิจกำรเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ โดย

ก ำหนดให้ ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ ยกเว้นกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรหรือเรียกเก็บค่ำบริกำรในอัตรำต่ ำกว่ำปกติในกำรเรียกออกไปยังเลขหมำยพิเ ศษ
ดังกล่ำว โดยไม่มีกำรก ำหนดข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขค่ำชดเชยในส่วนฝต้นทุนค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมส ำหรับเลขหมำยพิเศษดังกล่ำวแต่อย่ำง
ใด  ส่งผลให้ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เป็นผู้รับผิดชอบแบกรับต้นทุนดังกล่ำวไว้  กล่ำวคือ ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ ที่เรียกไปยังเลข
หมำยพิเศษจะมีภำระกำรถูกเรียกเก็บค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมประเภทบริกำร Call Termination จำกผู้ให้บริกำรโครงข่ำยที่
เป็น Host ของเลขหมำยพิเศษ และผู้ให้บริกำรโครงข่ำยที่เป็น Host ของเลขหมำยพิเศษ รับภำระต้นทุนโครงข่ำยที่จัดหำให้กับเจ้ำของเลขหมำย
พิเศษ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ กสทช. พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งเบำภำระของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยหรือผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์ส ำหรับกำรให้บริกำรเลขหมำยพิเศษ ไม่ว่ำจะเป็นกำรก ำหนดเลขหมำยพิเศษเพื่อสังคม กำรสนับสนุนต้นทุนกำรให้บริกำรด้วยกำรยกเว้น
กำรเรียกเก็บอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม และ/หรือสำมำรถน ำเอำต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกรณีดังกล่ำวทั้งหมด ไปหัก
ลดหย่อนจำกรำยได้เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม เป็นต้น 

 

เชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ตำม
แ น ว ท ำ ง  Cost-
Orientation ตำม
ควำมเห็นส่วนใหญ่ โดย
ไม่จ ำ เป็นต้องก ำหนด 
Glide Path เพื่อลด
ผลกระทบ 

๓.๓ เหมือนประเด็นที่ ๒.  

๓.๔ เหมือนประเด็นที่ ๑.  

๓.๕ ส ำหรับบริกำรอื่นๆ 
เช่น SMS Termination 
ส ำนักงำนฯ จะรับไป
ศึ กษำ เพื่ อ เ สนอแนว
ทำงกำ รก ำกั บดู แลที่
เหมำะสมต่อ  กสทช . 
ต่อไป 
 

- ประเด็นปัญหำที่ เกิด
จำกกำรเรียกเก็บอัตรำ
ค่ำตอบแทนส ำหรับเลข
หมำยพิเศษเพื่อสังคม 
ส ำนักงำนฯ โดย ชท. จะ
ป ร ะ ส ำ น ส ำ นั ก ที่
เกี่ยวข้องเพื่อด ำเนินกำร
ต่อไป 



- ๑๓ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
๓) บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

 - นายสุเทพ เตมานุวัตร์ (หนังสือที่ BRD.AWN ๐๓๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

ข้อ ๓.๑ - ๓.๔ บริษัทฯ ได้ให้ควำมเห็นแล้วตำมรำยละเอียดข้ำงต้น  
ข้อ ๓.๕ บริษัทฯ เห็นว่ำกำรก ำหนดอัตรำอ้ำงอิงเพิ่มเติมควรก ำหนดเมื่อเกิดควำมไม่เป็นธรรมและมีปัญหำกับผู้ให้บริกำรทุกๆรำยกระทบต่อ

อุตสำหกรรมโทรคมนำคม ส ำหรับค่ำบริกำร SMS Termination นั้นเป็นกำรให้บริกำรเฉพำะ Mobile และผู้ใช้บริกำรเฉพำะกลุ่มเช่น โรงงำน, SME 
โดยผู้ให้บริกำรแต่ละรำยมีต้นทุนบริกำรที่แตกต่ำงกันจึงได้ตกลงก ำหนดอัตรำในกำรท ำสัญญำต่อกน บริษัทฯ จึงเห็นควรให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร
ของตลำดผู้ให้บริกำรในรูปแบบ Self- Regulate เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม  
๔) บมจ. กสท โทรคมนาคมนาคม 

 - พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (หนังสือที่ กสท รก.(ชร)/๙๒๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒) 

 ๓.๑ ควำมเหมำะสมของวิธีกำรค ำนวณอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ระหว่ำงวิธี LRIC+ และวิธี Pure LRIC หรือวิธีอ่ืนๆ 
   ตำม (ร่ำง) ประกำศ กสทช. ฉบับนี้ใช้วิธีกำรค ำนวณแบบ LRIC+ ซึ่งตำมประกำศ กสทช. เรื่องมำตรฐำนกำรค ำนวณอัตรำค่ำตอบแทนกำร
เชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม ก ำหนดว่ำอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมต้องเป็นอัตรำที่สะท้อนต้นทุน โดยให้ใช้หลักกำร
ค ำนวณแบบต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยำว (Long Run Avarage Incremental Cost : LRAIC) มำเป็นกรอบมำตรฐำนในกำรค ำนวณต้นทุน 
 ๓.๒ ควำมเหมำะสมระหว่ำงแนวทำงกำรก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ตำมแนวทำง Glide Path และ Cost-Orientation 
   เห็นด้วยกับแนวทำงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแนวทำง Glide Path และ Cost-Orientation 
 ๓.๓ กำรก ำหนดให้ควำมต่ำงระหว่ำงอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยบริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ ๐.๐๙ บำท/นำที 
   ส ำนักงำน กสทช. ควรใช้วิธีกำรในกำรค ำนวณค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงทั้งบริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่และบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และก ำหนดอัตรำให้เกิดควำมเท่ำเทียมกัน 
 ๓.๔ ระยะเวลำกำรใช้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ 
   มีควำมเห็นเช่นเดียวกับข้อ ๑ 
 ๓.๕ อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ที่ต้องกำรให้มีกำรก ำหนดอัตรำอ้ำงอิงเพิ่มเติม ยกตัวอย่ำงเช่น ค่ำบริกำร SMS Termination 
   ไม่มีเพิ่มเติม 
๕) บมจ. ทีโอที  

 - คุณมาโนช บุญชื่น (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  เร่ืองวิธีกำรค ำนวณ หำกจะเปลี่ยนเป็น Pure LRIC จ ำเป็นจะต้องศึกษำอย่ำงรอบคอบ TOT เคยมีกำรศึกษำวิธีกำรจ่ำย IC ด้วยวิธีต่ำงๆ พบว่ำ
เมื่อค่ำ IC ต่ ำมำกๆ จะกลำยเป็นวิธี sender keep all (ไม่มีกำรจ่ำยค่ำ IC ระหว่ำงกัน) ซึ่งเงื่อนไขของวิธี sender keep all คือ traffic ระหว่ำงทั้งคู่



- ๑๔ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
จะต้องสมดุลกัน นั่นคือ ต้นทุนเร่ือง IC จะเป็น ๐ ทั้งคู่ ในปัจจุบันพบว่ำ traffic ระหว่ำง fixed กับ mobile แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ traffic จำก fixed 
ไหลไป mobile น้อยมำก จะเป็น mobile ไหลเข้ำมำที่ fixed ค่อนข้ำงจะเยอะ ท ำให้อำจมองได้ว่ำ fixed ได้รำยได้จำกค่ำ IC มำก แต่อยำกให้มอง
ด้วยว่ำ mobile ได้รำยได้จำกบริกำร retail มหำศำล ค่ำ IC ที่ mobile จ่ำยออกไปเป็นต้นทุนส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเงินที่ได้รับ ขณะที่ fixed มี
รำยได้ลดลง เพรำะว่ำลักษณะของ traffic ของ fixed มันลดลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นรำยได้ที่ fixed ได้รับจะไม่ครอบคลุมเงินลงทุน กำรยิ่งไปกดค่ำ IC 
โดยเฉพำะกำรใช้วิธี Pure LRIC โดยไม่มีกำร mark up เพิ่มเลย สุดท้ำยทั้งเหตุผลจำก traffic ของ fixed ที่ลดลง ประกอบกำรรำยได้จำก IC ที่ยังไม่
สำมำรถชดเชยเงินลงทุน จะยิ่งท ำให้ผู้ประกอบกำร fixed ล้มหำยตำยจำกแน่นอน ส่วนประเด็นค่ำ IC ที่จะเป็น glide path หรือ cost oriented 
ทำง TOT ไม่ได้มีติดใจประเด็นตรงนี้ ไม่ว่ำวิธีไหนก็ไม่มีควำมแตกต่ำงกันมำกนัก สมัยที่ผลกำรศึกษำออกมำในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ สมัยนั้น mobile ลง
ต่ ำไปมำกกว่ำ fixed แล้วก็เลือกวิธี glide path จะเห็นได้ว่ำ ตอนนั้นเป็นประโยชน์กับฝั่ง mobile มำกกว่ำฝั่ง fixed แล้วผลกำรศึกษำตอนนั้นเป็น 
๕ ปี แล้วก็ตัดเหลือ ๒ ปี จึงอยำกให้ดูในภำพรวมและประวัติศำสตร์ด้วย ส ำหรับเร่ืองควำมแตกต่ำงระหว่ำง mobile กับ fixed ทำง TOT ก็ไม่ได้ติด
ใจว่ำจะเป็น glide path หรือ cost oriented หรือไม่ ถ้ำต้นทุนเป็นอย่ำงไรก็ยอมรับอย่ำงนั้น ขอให้มีหลักกำรว่ำสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ในประเด็น 
SMS เป็นเร่ืองที่ TOT ค่อนข้ำงจะกังวล เพรำะ TOT ได้เสนอมำตลอดว่ำ บริกำร SMS ถูกผูกขำดโดยกลุ่ม mobile มีกำรฮั้วกัน จะเห็นได้ว่ำ รำคำ
ค้ำปลีก SMS นั้นค่อนข้ำงจะสูงมำก สูงกว่ำ Voice อีก ยิ่งค่ำ IC ของ SMS ก็คิดกันที่ ๐.๑๕ บำท ในขณะที่อัตรำ voice call termination ของ 
mobile อยู่ที่ ๐.๑๙ ในปี ๒๕๖๒ และจะลงไปเป็น ๐.๑๓ บำทตำมประกำศใหม่ จะเห็นว่ำมันต่ ำกว่ำของ SMS แล้ว เพรำะฉะนั้นกำรที่ อัตรำ IC 
voice ต่ ำกว่ำ อัตรำ IC SMS แสดงว่ำกำรค ำนวณไม่ได้สะท้อนต้นทุน ตำมที่ประกำศกำรใช้และเชื่อมต่อ ได้ก ำหนดไว้ชัดเจนว่ำอัตรำ IC ต้องสะท้อน
ต้นทุนและเป็น LRIC ยกเว้นว่ำ กสทช. ได้ออกอัตรำอ้ำงอิง (reference rate) และผู้ประกอบกำรยอมรับอัตรำดังกล่ำว จึงจะได้รับกำรยกเว้นจำก 
กสทช. ให้ไม่ต้องแสดงต้นทุน แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีผู้ประกอบกำรรำยใดส่งวิธีกำรค ำนวณด้วย LRIC ในบริกำร SMS ทุกวันนี้บริกำร SMS ถือเป็น
บริกำรที่เข้ำข่ำยผูกขำด (monopoly) ก็ยังไม่ได้มีกำรก ำกับดูแล TOT จึงยังมีค ำถำมอยู่ว่ำควรมีอัตรำอ้ำงอิงของ อัตรำ IC SMS ด้วยหรือไม่ 

 -  คุณมนต์ชัย หนูสง (หนังสือที่ ทีโอที/๖๐๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒) 

 ๓.๑ ควำมเหมำะสมของวิธีกำรค ำนวณอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ระหว่ำงวิธี LRIC+ และวิธี Pure LRIC หรือวิธีอ่ืนๆ 
   กำรที่จะเปลี่ยนวิธีกำรค ำนวณอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ จำก LRIC+ไปเป็น Pure LRIC ควรมีกำรศึกษำอย่ำงรอบคอบ  
เนื่องจำก ทีโอที ได้เคยมีกำรศึกษำวิธีกำรค ำนวณแบบ Pure LRIC แล้วพบว่ำอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ จะมีแนวโน้มลดลงอย่ำงมำก
จนสุดท้ำยจะเป็นลักษณะ Sender Keep All คือมีต้นทุนเป็นศูนย์  โดยที่ผู้ให้บริกำรแต่ละโครงข่ำยมีลักษณะแตกต่ำงกัน เช่น ผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีรำยได้จำกค่ำบริกำร (Retail Price) ในสัดส่วนที่มำก ท ำให้สำมำรถชดเชยต้นทุนค่ำ IC ได้ ในขณะที่ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ประจ ำที่
ที่มีรำยได้ลดน้อยลงไปเร่ือยๆ ท ำให้ไม่สำมำรถน ำรำยได้จำกค่ำบริกำรมำชดเชยต้นทุนของค่ำ IC ได้ 
 ๓.๒ ควำมเหมำะสมระหว่ำงแนวทำงกำรก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ตำมแนวทำง Glide Path และ Cost-Orientation 
   เห็นว่ำกำรก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ แบบ Glide Path นั้นจะเหมำะสมกับอุตสำหกรรมมำกกว่ำ เนื่องจำกอัตรำ
ค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ จะค่อยๆ ลดลง แต่ถ้ำเป็นแบบ Cost-Orientation จะลดลงอย่ำงรวดเร็ว อำจท ำให้อุตสำหกรรมปรับตัวไม่ทัน 



- ๑๕ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
 ๓.๕ อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ที่ต้องกำรให้มีกำรก ำหนดอัตรำอ้ำงอิงเพิ่มเติม ยกตัวอย่ำงเช่น ค่ำบริกำร SMS Termination 
   เห็นควรมีกำรพิจำรณำก ำหนดอัตรำอ้ำงอิงส ำหรับบริกำร SMS เนื่องจำกบริกำร SMS Termination เป็นลักษณะบริกำรผูกขำด
เช่นเดียวกับบริกำร Voice Termination โดยอัตรำค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ของ SMS ที่ผ่ำนมำถูกก ำหนดโดยผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยใหญ่ 
๒-๓ รำย  และถูกใช้มำเป็นเวลำนำน  โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง  ประกอบกับอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ของ Voice (Mobile) ที่เป็น
อัตรำอ้ำงอิงฯ ในปี ๒๕๖๓ อยู่ที่ ๐.๑๓ บำท/นำที  ในขณะที่ปัจจุบันอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ของ SMS อยู่ที่ ๐.๑๕ บำท/ข้อควำม  
ซึ่งสูงกว่ำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ของ Voice  และหำกพิจำรณำต้นทุนของบริกำร SMS (LRIC) จะพบว่ำต่ ำกว่ำต้นทุนของบริกำร Voice 
อย่ำงมำก 
 - ควำมเห็นเพิ่มเติม 
  กสทช. ควรมีมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำรในบริกำรสำธำรณะประโยชน์ เช่น บริกำร Non Charge โดยให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
น ำค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้มำหักชดเชยกับกองทุน USO ได้ 
๖) บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น 

 - นางนิศานาถ อยู่วัฒนา (หนังสือที่ TICC/REG/๔๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒) 

 ๓.๑ ประเด็นมำตรฐำนกำรค ำนวณ 
   บริษัทฯ ขอเสนอให้เริ่มมีกำรศึกษำมำตรฐำนกำรค ำนวณค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยด้วยวิธีกำร Pure LRIC โดยเร็ว เนื่องจำกกำร
ค ำนวณด้วยวิธีกำร Pure LRIC เป็นวิธีกำรที่จะได้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยที่สะท้อนต้นทุนส่วนเพิ่มอย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้ เนื่องจำก 
วิธีกำร Pure LRIC ต้องมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรค ำนวณใหม่ที่แตกต่ำงจำกเดิม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำมำกขึ้นกว่ำวิธีกำร LRIC+ ประกอบกับ กสทช. 
มีหน้ำที่ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจถึงวิธีกำรและมำตรฐำนกำรค ำนวณให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสำหกรรมอีกด้วย ดังนั้น หำก กสทช. สำมำรถเริ่ม
ศึกษำมำตรฐำนกำรค ำนวณได้เร็วแล้ว ก็จะสำมำรถท ำให้เกิดผลสรุปของอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยที่สะท้อนต้นทุนอย่ำงแท้จริงที่จ ะ
สำมำรถน ำมำใช้เป็นอัตรำอ้ำงอิงในปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไปได้ทันเช่นกัน หรืออำจจะได้แนวทำงในกำรพิจำรณำก ำหนดระยะเปลี่ยนผ่ำนไปสู่วิธีกำร 
Pure LRIC ที่ชัดเจนได้เหมำะสมยิ่งขึ้น และไม่เป็นกำรประวิงเวลำในกำรใช้มำตรฐำนกำรค ำนวณด้วยวิธี LRIC+ ต่อไปอีก 
 ๓.๒ ประเด็นปัญหำที่เกิดจำกกำรเรียกเก็บอัตรำค่ำตอบแทนส ำหรับเลขหมำยพิเศษเพื่อสังคม 
   บริษัทฯ ขอเรียนว่ำ ที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน กสทช. ได้อนุมัติเลขหมำยพิเศษเพื่อใช้ในกิจกำรเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ โดย
ก ำหนดให้ ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ ยกเว้นกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรหรือเรียกเก็บค่ำบริกำรในอัตรำต่ ำกว่ำปกติในกำรเรียกออกไปยังเลขหมำยพิเ ศษ
ดังกล่ำว โดยไม่มีกำรก ำหนดข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขค่ำชดเชยในส่ วนต้นทุนค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมส ำหรับเลขหมำยพิเศษดังกล่ำว 
แต่อย่ำงใด ส่งผลให้ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เป็นผู้รับผิดชอบแบกรับต้นทุนดังกล่ำวไว้  กล่ำวคือ ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ที่เรียกไปยัง
เลขหมำยพิเศษจะมีภำระกำรถูกเรียกเก็บค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมประเภทบริกำร Call Termination จำกผู้ให้บริกำร
โครงข่ำยที่เป็น Host ของเลขหมำยพิเศษ และผู้ให้บริกำรโครงข่ำยที่เป็น Host ของเลขหมำยพิเศษ รับภำระต้นทุนโครงข่ำยที่จัดหำให้กับเจ้ำของ



- ๑๖ - 

ประเด็น ผู้แสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 
ผลการพิจารณา/ 

แนวทางการด าเนินการ 
เลขหมำยพิเศษ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ กสทช. พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งเบำภำระของผู้ให้บริกำรโครงข่ำยหรือผู้
ให้บริกำรโทรศัพท์ส ำหรับกำรให้บริกำรเลขหมำยพิเศษ ไม่ว่ำจะเป็นกำรก ำหนดเลขหมำยพิเศษเพื่อสังคม กำรสนับสนุนต้นทุนกำรให้บริกำรด้วยกำร
ยกเว้นกำรเรียกเก็บอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม และ/หรือสำมำรถน ำเอำต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกรณีดังกล่ำวทั้งหมด 
ไปหักลดหย่อนจำกรำยได้เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม เป็นต้น 
๙) บจ. เดอะ ไวท์สเปซ  

 -   ด.ร.ชัยยศ จิรบวรกุล (หนังสือที่ WSOPT ๐๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒) 

 ๓.๑ ควำมเหมำะสมของวิธีกำรค ำนวณอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ ระหว่ำงวิธี LRIC+ และวิธี Pure LRIC หรือวิธีอ่ืนๆ 
   เสนอให้ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำวิธีกำรค ำนวณแบบ Pure LRIC มำใช้ในกำรค ำนวณอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยฯ จะมีควำม
เหมำะสมกว่ำ กล่ำวคือ ไม่น ำต้นทุนร่วมเกี่ยวข้อง (Relevant Common Cost) อำทิ ค่ำใบอนุญำตจำกกำรประมูลคลื่นควำมถี่ (License Fee), 
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้คลื่นควำมถี่ (Spectrum Fee) รวมถึง Regulatory Cost อื่นๆ เข้ำมำบวกเพิ่ม ทั้งนี้ เพื่อจะเป็นกำรสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของ
กำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม และเป็นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ ของผู้ได้รับใบอนุญำตแต่ละรำยที่มีโครงสร้ำงต้นทุนประเภท Common Cost ที่
แตกต่ำงกัน 
๑๐) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.)  

 -   พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม) 

  หลังจำกที่คิดกันแล้วว่ำค่ำ IC เป็นเท่ำใดทั้ง fixed และ mobile จุดสุดท้ำยที่ต้องค ำนึงถึงคือ ประชำชนผู้บริโภคปลำยทำง ว่ำผลของกำรเรียก
เก็บค่ำ IC กันไปมำ จะท ำให้รำคำค้ำปลีกที่ประชำชนผู้บริโภคปลำยทำงซื้อเหมำะสมหรือไม่ คิดว่ำบริกำร voice ปัจจุบันประชำชนคงไม่ค่อยได้ใช้
มำกเท่ำไหร่แล้ว จะมุ่งเน้นที่ data ในอนำคตจึงต้องพิจำรณำประเด็นบริกำร data ด้วย 
  ประเด็นอื่นนอกจำกนี้ กตป. ได้มีกำรร่วมกับส ำนักงำน กสทช. ในกำรลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธำนี หนองคำยและบึงกำฬ อยำกฝำกประเด็นไปยัง
ผู้ประกอบกำรทั้งผู้ประกอบกำรที่มีโครงข่ำยและ mvno ว่ำคุณภำพของสัญญำณของบริกำร mobile ยังมีบำงพื้นที่นอกตัวเมืองแถวชำยขอบของ
บำงผู้ประกอบกำร มีคุณภำพสัญญำณไม่ดี หรือไม่มีสัญญำณเลย และยังพบสัญญำณmobile ของทำงฝั่งลำวข้ำมมำทำงฝั่งไทยด้วย จำกกำรประชุม
ร่วมจำกชำวบ้ำนในพื้นที่ มีควำมต้องกำรคุณภำพสัญญำณ mobile ที่ดีเพื่อจะใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตในกำรหำรำยได้ กำรมีคุณภำพสัญญำณที่ไม่ดีก็
จะท ำให้โอกำสในกำรหำรำยได้นี้น้อยลง กำรให้ประชำชนได้ใช้บริกำรโทรคมนำคมที่มีคุณภำพตำมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยที่เขำซื้อมำจึงเป็ นสิ่งที่
ส ำคัญ 

 


