
๑ 

สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ (ร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง ห้ามเรียกเก็บค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมจากผู้ใช้บริการในอัตราที่แตกต่างกันส าหรับบริการโทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน (เพิ่มเติม)  

ตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ผู้เสนอความคิดเห็น / 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
 

ประเด็นที่ ๑ ท่านเห็นว่า บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงข่าย (on-net) และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างโครงข่าย (off-net) เป็นบริการโทรคมนาคม
ลักษณะหรือประเภทเดียวกันหรือไม่ อย่างไร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
แสดงควำมเห็นผ่ำนทำงจดหมำย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-mail)  : 
telco.tariff@nbtc.go.th  
ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 มีควำมเห็นว่ำทั้งสองอย่ำงเป็นบริกำรโทรคมนำคมที่มีลักษณะ
หรือประเภทเดียวกัน เนื่องจำกเป็นกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยที่ใช้
คลื่นสัญญำณโทรศัพท์เหมือนกัน แตกต่ำงกันที่ผู้ให้บริกำรของแต่ละ
คลื่นสัญญำณนั้นๆ 

 

 

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๔ มีมติว่า การให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงข่าย (on-net) และการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างโครงข่าย (off-net) ไม่เป็นบริการ
โทรคมนาคมที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกันในกรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจัดให้มีระบบการแจ้งให้
ผู้ ใช้บริการทราบถึงความแตกต่างระหว่างก ารให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว  

กรณีนี้ไม่จ าต้องออกค าสั่งเพ่ิมเติม จากค าสั่ง กสทช. ที่ 
๑๙/๒๕๕๓ เรื่อง ห้ามเรียกเก็บค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม
จากผู้ ใ ช้ บริ การ ใน อัตร าที่ แ ตกต่ า งกั นส าหรั บบ ริ ก า ร
โทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน  ลงวันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่อย่างใด เนื่องจากการด าเนินการเพ่ือให้
ผู้ ใช้บริการสามารถรับทราบถึงความแตกต่างระหว่ าง 
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงข่าย (on-net) และ
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างโครงข่าย (off-net) เป็น
ส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลเพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการตามค าสั่ง 
กทช. ที ่๑๙/๒๕๕๓  

 

 

น ำ ย ฤ ท ธิ ร อ น  ท วี ท รั พ ย์   
นักสืบสวนสอบสวนช ำนำญกำร
พิเศษ /ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค แสดงควำมเห็น 
ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail)  :telco.tariff@nbtc.go.th 
ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 เป็นกำรให้บริกำรโทรคมนำคม ที่แตกต่ำงกันในรำยละเอียดของ
ค่ำบริกำรเชื่อมโครงข่ำย 

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส์ เน็ท
เวอร์ค จ ำกัด แสดงควำมเห็นผ่ำน
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

 บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) และบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) เป็นบริกำรโทรคมนำคมคน
ละประเภทกัน เนื่องจำกในกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย 
(on-net) และบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) จะใช้ 
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: telco.tariff@nbtc.go.th ลงวันที่  
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

Network Element ในกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน ต้นทุนในกำรให้บริกำร
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ภำยในโครงข่ ำย (on-net)  และกำรให้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) นั้นมีควำมแตกต่ำงกัน 
เนื่องจำกกำรให้บริกำรโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ระหว่ำงโครงข่ำย เป็น 
กำรให้บริกำรข้ำมโครงข่ำย ซึ่งผู้ให้บริกำรต้องมีต้นทุนส ำหรับกำรจ่ำยค่ำ
เชื่อมต่อโครงข่ำย Interconnection Charge หรือ ค่ำ IC ที่ต้องช ำระ
ให้แก่ ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนที่ กสทช. ได้ก ำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีกำรเรียกเก็บค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม ทั้งในกรณี
ที่มีกำรโทรข้ำมโครงข่ำยไปยังผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยอ่ืน และ
กำรโทรข้ำมโครงข่ำยไปยังผู้ประกอบกำรโทรศัพท์ประจ ำที่ โดยอัตรำค่ำ
เชื่อมต่อโครงข่ำยดังกล่ำวมีกำรค ำนวณเป็นรำยนำที อีกทั้งกำรให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (Off-net) ยังมีกรณีที่ต้องส่งต่อ 
ทรำฟฟิคไปยังผู้ให้บริกำรรำยอ่ืน (Inter Transit) และกำรส่งต่อทรำฟฟิค
ไปยังจุดเชื่อมต่ออ่ืน (Intra Transit) ซึ่งค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย
โทรคมนำคมที่ กสทช. เป็นผู้ก ำหนดให้มีกำรเรียกเก็บระหว่ำงกัน ในกรณี
ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) ล้วนก่อให้เกิด
ต้นทุนที่แตกต่ำงระหว่ำงกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย 
(on-net) และกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) 
เป็นอย่ำงมำก ซึ่ง กสทช. ก็ยอมรับกำรก ำหนดอัตรำที่แตกต่ำงกัน แต่ค ำสั่ง 
กทช. ที่ ๑๙/๒๕๕๓ และค ำสั่งให้บริษัทฯ ยกเลิกรำยกำรส่งเสริมกำรขำย
ตำมอ้ำงถึง กลับก ำหนดให้บริกำรทั้ง ๒ ประเภทต้องมีอัตรำที่เท่ำกัน  
จึงเป็นกำรย้อนแย้งหรือสวนทำงกัน อย่ำงเห็นได้ชัด ทำงเดียวที่จะปฏิบัติ
ตำมค ำสั่ง กทช. ที่ ๑๙/๒๕๕๓ ได้คือ ปรับอัตรำค่ำบริกำรของทั้ง ๒ 
ประเภทให้สูงเท่ำกัน เนื่องจำกในกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำง
โครงข่ำย (off-net) บริษัทมีต้นทุนในกำรให้บริกำรจึงไม่สำมำรถลดลงไป
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เท่ำกับกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) ได้ ดังนั้น 
ด้วยเหตุดังกล่ำวนี้ บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) และ
บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) จึงเป็นบริกำร
โทรคมนำคมคนละประเภทกัน 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิ วนิ เคชั่ น จ ำ กั ด  แสดง
ควำมเห็ นผ่ ำนทำงจ ด ห ม ำ ย
ล ง ท ะ เ บี ย น  ห นั ง สื อ  ที่  
TUC/H/REG/๑๐๕๑/๒๕๖๓ ลง
วันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ 

 บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) และบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) เป็นบริกำรโทรคมนำคมคน
ละประเภทกัน เนื่องจำกในกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย 
(on-net) และบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) จะใช้ 
Network Element ในกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน และมีลักษณะกำร
ให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน ซึ่งท ำให้มีต้นทุนในกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน โดย
บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) จะมีต้นทุนต่อหน่วยที่ 
ต่ ำกว่ำเนื่องจำกผู้ให้บริกำรไม่มีต้นทุนค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม 
ในขณะที่กำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net)  
ผู้ให้บริกำรจะมีภำระต้นทุนค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมซึ่งจะต้องจ่ำย
ให้กับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลำยทำงด้วย นอกจำกนี้ ประกำศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำรำยงำนบัญชีแยกประเภทใน
กิจกำรโทรคมนำคม ซึ่งก ำหนดให้ผู้ให้บริกำรที่มีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนบัญชี
แยกประเภทในกิจกำรโทรคมนำคมจะต้องคิดค ำนวณต้นทุนกำรให้บริกำร
ต่อหน่วย (Service Unit Cost) ของบริกำรค้ำปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ตำม
แบบฟอร์มที่  กสทช . ก ำหนด โดยได้แบ่งแยกกำรคิดค ำนวณต้นทุน 
กำรให้บริกำรเสียง ออกเป็น บริกำร ๑) Mobile On-net ๒) Mobile 
Outgoing Off-net to Domestic ๓ ) Mobile Outgoing Off-net to 
International ซึ่งผลลัพธ์ของกำรจัดท ำรำยกำรบัญชีแยกประเภทและ 
กำรคิดค ำนวณต้นทุนกำรให้บริกำรเสียงตำมประเภทบริกำรและวิธีกำรที่ 
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กสทช. ก ำหนด แสดงให้เห็นแล้วว่ำ บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยใน
โครงข่ำย (on-net)  และบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย  
(off-net) มีส่วนประกอบต้นทุนและต้นทุนกำรให้บริกำรต่อหน่วยที่ไม่
เท่ำกัน และเป็นบริกำรที่แยกส่วนต่ำงหำกจำกกัน  ด้วยเหตุดังกล่ำวนี้ 
บริ กำร โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ภำยในโครงข่ ำย  (on-net) และบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) จึงเป็นบริกำรโทรคมนำคม
คนละประเภทกัน 

บริษัท  ดีแทค  ไตรเน็ต  จ ำกัด 
แสดงควำมเห็นผ่ำนทำงจดหมำย
ลงทะเบียน หนังสือ ที่  DTN.RS-
NBTC ๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวำคม ๒๕๖๓ 

 บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) และบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) เป็นบริกำรโทรคมนำคมคน
ละประเภทกัน เนื่องจำกในกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย 
(on-net) และบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) จะใช้ 
Network Element ในกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน ซ่ึงท ำให้มีต้นทุนใน 
กำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน อีกทั้งกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำง
โครงข่ำย (off-net) ยังมีภำระต้นทุนค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยซึ่งจะต้องจ่ำย
ให้กับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลำยทำงด้วย  

 ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่ำวนี้ บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย 
(on-net) และบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) จึงเป็น
บริกำรโทรคมนำคมคนละประเภทกัน 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 
(มหำชน) แสดงควำมเห็นผ่ำนทำง
จดหมำยลงทะเบียน หนังสือ ที่ รก.
(กร.)/๑๑๗๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม 
๒๕๖๓ 

 เห็นว่ำกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) 
และ กำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย  (off-net) เป็น
บริกำรโทรคมนำคมมีลักษณะหรือประเภทที่มีควำมแตกต่ำงกัน เนื่องจำก
มีกำรใช้องค์ประกอบของโครงข่ำย (Network element) แตกต่ำงกัน มี
ต้นทุนของกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน โดยบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยใน
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โครงข่ำย (on-net) ไม่มีค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม 
(ค่ำ IC) บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) มีกำรคิดค่ำ 
IC ระหว่ำงผู้ประกอบกำร 

ประเด็นที่ ๒ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงข่าย (on-net) และการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างโครงข่าย (off-net) ที่ผู้รับ
ใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้จัดท าระบบสร้างความรับรู้เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความแตกต่างระหว่างการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงข่าย 
(on-net) และการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างโครงข่าย (off-net) เป็นบริการโทรคมนาคมที่มีลักษณะหรือประเภทแตกต่างกัน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
แสดงควำมเห็นผ่ำนทำงจดหมำย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-mail)  : 
telco.tariff@nbtc.go.th ลงวันที่ ๗ 
ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 เห็นด้วย แต่ควรมีกำรสร้ำงกำรรับรู้อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ สอดคล้องกับมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ว่า 
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงข่าย (on-net) และ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ท ร ศั พท์ เ ค ลื่ อ น ที่ ร ะ ห ว่ า ง โ ค ร ง ข่ า ย  
(off-net) ไม่เป็นบริการโทรคมนาคมที่มีลักษณะหรือประเภท
เดียวกันในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
จัดให้มีระบบการแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบถึงความแตกต่าง
ระหว่างการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว  

น ำ ย ฤ ท ธิ ร อ น  ท วี ท รั พ ย์   
นักสืบสวนสอบสวนช ำนำญกำร
พิเศษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค แสดงควำมเห็น 
ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) : telco.tariff@nbtc.go.th 
ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 เห็นด้วยกับกำรสร้ำงควำมรับรู้แก่ผู้ใช้บริกำร เพ่ือให้ทรำบถึง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในโครงข่ำย (on-
net) และกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 
(มหำชน) แสดงควำมเห็นผ่ำนทำง
จดหมำยลงทะเบียน หนังสือ ที่ รก.

 เห็นด้วย เพรำะจะท ำให้ผู้ใช้บริกำรทรำบควำมแตกต่ำงก่อนที่จะ
เรียกไปเลขหมำยปลำยทำงได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้บริกำรเพ่ือ
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(กร.)/๑๑๗๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม 
๒๕๖๓ 

ประกอบกำรตัดสินใจในกำรเลือกใช้งำนเครือข่ำย และรำยกำรส่งเสริมกำร
ขำยที่เหมำะสมกับกำรใช้งำนของตน 

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส์ เน็ท
เวอร์ค จ ำกัด แสดงควำมเห็นผ่ำน
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
: telco.tariff@nbtc.go.th ลงวันที่  
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 กำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยประเภทโทรในโครงข่ำย (on-net) 
และ โทรนอกโครงข่ำย (off-net) เป็นกำรส่งเสริมกำรขำยที่มุ่งค ำนึงถึง
ประโยชน์และควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำรเป็นส ำคัญ และ 
ผู้ใช้บริกำรประสงค์ที่จะเลือกใช้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและ
พฤติกรรมกำรใช้บริกำรที่ เหมำะสมกับตนเองให้มำกที่สุด ดังนั้น 
ผู้ใช้บริกำรโดยส่วนมำกมีพฤติกรรมกำรโทรติดต่อหมำยเลขปลำยทำงเป็น
ประจ ำ ซึ่งผู้ใช้บริกำรทรำบอยู่แล้วว่ำหมำยเลขดังกล่ำวเป็นโครงข่ำย
เดียวกันหรือต่ำงโครงข่ำย   
  นอกจำกนี้ บริษัทฯได้มีกำรจัดท ำระบบสร้ำงควำมรับรู้เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรในกำรตรวจสอบเลขหมำย ได้โดยกดผ่ำน 
USSD เพ่ือท ำกำรตรวจสอบว่ำหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลำยทำงนั้นอยู่
ในโครงข่ำย/นอกโครงข่ำย หรือไม่  ในส่วนของ AWN สำมำรถที่จะกด 
USSD หมำยเลข *๗๒๗* (หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ )# ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบได้ตำมประสงค์โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ  
 

 

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ มีมติว่า การให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงข่าย (on-net) และการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างโครงข่าย (off-net) ไม่เป็นบริการ
โทรคมนาคมที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกันในกรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจัดให้มีระบบการแจ้งให้
ผู้ ใช้บริการทราบถึงความแตกต่างระหว่างการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว 

- ทั้ งนี้  เพรำะตำมเจตนำรมณ์ของค ำสั่ ง  กทช .  ที่   
๑๙/๒๕๕๓ เรื่อง ห้ำมเรียกเก็บค่ำบริกำรในกิจกำรโทรคมนำคม
จำกผู้ ใ ช้ บริ กำร ใน อัตร ำที่ แ ตกต่ ำ งกั นส ำหรั บบ ริ ก ำ ร
โทรคมนำคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน เพ่ือคุ้มครองรักษำ
ผลประโยชน์ผู้ใช้บริกำรโทรคมนำคมจ ำนวนหลำยสิบล้ำนคนที่
ต้องมีภำระในกำรตรวจสอบอัตรำค่ำบริกำร  ในเลขหมำย
โทรคมนำคมปลำยทำงที่ ใ ช้ บ ริ ก ำ รแต่ ละครั้ ง ว่ ำ เป็ น 
กำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) หรือ
กำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย  (off-net) 
เนื่องจำกกำรตรวจสอบโดยกำรกดผ่ำน USSD แม้ว่ำจะไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ แต่ถือว่ำเป็นภำระของผู้ใช้บริกำร อย่ำงไรก็ดี 
กำรจัดให้มีระบบการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความแตกต่าง
ระหว่ำงกำรให้บริกำร on-net และกำรให้บริกำร off-net ต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อผู้ใช้บริกำร โดยจะเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิ วนิ เคชั่ น จ ำ กั ด  แสดง
ควำมเห็ นผ่ ำนทำงจ ด ห ม ำ ย
ล ง ท ะ เ บี ย น  ห นั ง สื อ  ที่  
TUC/H/REG/๑๐๕๑/๒๕๖๓ ลง
วันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ 

 บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) และบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) เป็นบริกำรโทรคมนำคม 
คนละประเภทกันโดยสภำพของกำรให้บริกำรเองอยู่แล้ว ตำมเหตุผลที่
กล่ำวไว้ในข้อ ๑ โดยไม่เกี่ยวข้องว่ำจะมีกำรจัดท ำระบบสร้ำงควำมรับรู้
หรือไม่ ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำระบบสร้ำงควำมรับรู้เป็นวิธีกำรเพ่ืออ ำนวย 
ควำมสะดวกให้ผู้ ใช้บริกำรได้ตรวจสอบและรับทรำบว่ำหมำยเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่ำวอยู่ในโครงข่ำยของบริษัทฯ ที่จะเป็นบริกำร
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ภำยในโครงข่ ำย  (on-net) หรือ เป็นหมำยเลข
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่นอกโครงข่ำยของบริษัทฯ ที่จะเป็นบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) โดยบริษัทฯ ได้จัดให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบได้ผ่ำนกำรกด USSD เพ่ือท ำกำรตรวจสอบ
โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบได้ตำมควำมประสงค์โดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพ่ิมเติม ทั้งนี้  ผู้ ใช้บริกำรโดยส่วนมำกมีพฤติกรรมใน 
กำรติดต่อไปหำเลขหมำยปลำยทำงซึ่งเป็นเลขหมำยที่ติดต่อเป็นประจ ำอัน
ซ่ึงผู้ใช้บริกำรทรำบอยู่แล้วว่ำเลขหมำยดังกล่ำวเป็นเลขหมำยที่อยู่ภำยใน
โครงข่ำยเดียวกัน หรืออยู่ต่ำงโครงข่ำย เป็นไปตำมรูปแบบของกำรใช้งำน
รำยกำรส่งเสริมกำรขำยที่ผู้ใช้บริกำรเลือกใช้บริกำรอยู่แล้ว  

ผู้ใช้บริกำร และถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลเพ่ือคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ ตามค าสั่ง กทช. ที ่๑๙/๒๕๕๓ 

 

บริษัท  ดีแทค  ไตรเน็ต  จ ำกัด 
แสดงควำมเห็นผ่ำนทำงจดหมำย
ลงทะเบียน หนังสือ ที่  DTN.RS-
NBTC ๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวำคม ๒๕๖๓ 

 บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) และบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) เป็นบริกำรโทรคมนำคมคน
ละประเภทกันโดยสภำพของกำรให้บริกำรเองอยู่แล้ว ตำมเหตุผลที่กล่ำวไว้
ในข้อ  ๑  กำรจัดท ำระบบสร้ ำงควำมรับรู้ จึ ง เป็น เ พียงกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริกำรเท่ำนั้น ซึ่งบริษัทฯ มีบริกำรตรวจสอบหมำยเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ว่ำอยู่ในเครือข่ำยดีแทคหรือไม่ โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถ 
กด *๑๐๒*(หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ )# เพ่ือท ำกำรตรวจสอบว่ำ
หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นอยู่ในโครงข่ำยของบริษัทฯ หรือไม ่

ประเด็นที่ ๓ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หากจะห้ามผู้รับใบอนุญาตที่เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดในตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศเรียกเก็บ
ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมจากผู้ใช้บริการในอัตราที่แตกต่างกันส าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงข่าย (on-net) และการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระหว่างโครงข่าย (off-net) แม้ว่าจะได้มีการจัดท าระบบสร้างความรับรู้เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความแตกต่างระหว่างบริการดังกล่าว 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 
(มหำชน) แสดงควำมเห็นผ่ำนทำง
จดหมำยลงทะเบียน หนังสือ ที่ รก.

 เห็นด้วยกับกำรห้ำมผู้รับใบอนุญำตที่เป็นผู้มีอ ำนำจเหนือตลำดใน
ตลำดค้ำปลีกบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศเรียกเก็บค่ำบริกำรใน
กิจกำรโทรคมนำคมจำกผู้ ใช้บริกำรในอัตรำที่แตกต่ำงกันส ำหรับ 

 

กำรห้ำมผู้รับใบอนุญำตที่เป็นผู้มีอ ำนำจเหนือตลำดใน
ตลำดค้ำปลีกบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศเรียกเก็บ



๘ 

ผู้เสนอความคิดเห็น / 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
 

(กร.)/๑๑๗๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม 
๒๕๖๓ 

กำรให้บริกำรโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ภำยในโครงข่ำย ( on-net)  และ 
กำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) เนื่องจำก 
ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยใหญ่มีควำมได้เปรียบจำกกำรมีผู้ใช้บริกำร
ในโครงข่ำยของตนจ ำนวนมำก หำกก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรที่แตกต่ำงกัน
ระหว่ำงกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำยและกำรให้บริกำร
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ระหว่ ำง โครงข่ ำย เ พ่ือจู ง ใจ ให้ผู้ ใช้บริ กำรที่มี 
กำรโทรภำยในโครงข่ำยของตน (on-net) ได้รับค่ำบริกำรที่ถูกกว่ำกำรโทร
ต่ำงโครงข่ำย (off-net) จะท ำให้ผู้ให้บริกำรรำยเล็กและรำยใหม่ไม่สำมำรถ
แข่งขันได้ 

ค่ำบริกำรในกิจกำรโทรคมนำคมจำกผู้ใช้บริกำรในอัตรำที่
แตกต่ำงกันส ำหรับกำรให้บริกำร on-net และกำรให้บริกำร  
off-net แม้ว่ำจะได้มีกำรจัดท ำระบบการแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบถึงความแตกต่างระหว่างการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ดังกล่าว จะต้องศึกษำเชิงลึกถึงผลกระทบต่อกำรแข่งขันตำม
สภำวะตลำดปัจจุบัน ก่อนจะออกมำตรกำรก ำกับดูแล เพ่ือไม่
เป็นกำรแทรกแซงตลำดเกินสมควร และโดยที่ปัจจุบันไม่มีผู้มี
อ ำนำจเหนือตลำดในตลำดค้ำปลีกบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภำยในประเทศ กรณีพบว่ำ ผู้ ให้บริกำรรำยใหญ่รำยใดมี 
ควำมได้เปรียบและใช้อ ำนำจทำงกำรตลำดที่ไม่เป็นธรรม อันมี
ลักษณะเป็นกำรผูกขำด หรือลด หรือจ ำกัดกำรแข่งขันใน 
กำรให้บริกำรแล้ว ส ำนักงำน กสทช. สำมำรถที่จะก ำกับดูแลได้
ตำมประกำศ กทช. เรื่อง มำตรกำรเพื่อป้องกันมิให้มีกำรกระท ำ
อันเป็นกำรผูกขำดหรือก่อให้ เกิดควำมไม่ เป็นธรรมใน 
กำรแข่งขันในกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งข้อ ๙ 
ก ำหนดว่ำ “กำรกระท ำของผู้ รับใบอนุญำตที่มีส่วนแบ่ง
กำรตลำดเกินกว่ำร้อยละ ๒๕ ของแต่ละประเภทกำรบริกำร 
หรือกำรกระท ำอ่ืนใดของผู้รับใบอนุญำตที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนดให้เป็นผู้มีอ ำนำจเหนือตลำด ดังต่อไปนี้ ให้ถือ
ว่ำเป็นกำรใช้อ ำนำจทำงกำรตลำดที่ไม่เป็นธรรมอันมีลักษณะ
เป็นกำรผูกขำด หรือลด หรือจ ำกัดกำรแข่งขันในกำรให้บริกำร
โทรคมนำคมที่คณะกรรมกำรก ำหนด (๓) ก ำหนดอัตรำ



๙ 

ผู้เสนอความคิดเห็น / 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
 

ค่ำบริกำรหรือสินค้ำต่ ำกว่ำทุน เพ่ือให้คู่แข่งไม่สำมำรถแข่งขัน
ได้ หรือเพ่ือให้บริษัทลูกหรือบริษัทในเครือได้เปรียบในกำร
แข่งขัน” ซึ่งน ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำหำกมีกรณีที่กำร
ก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร on net และบริกำร off net มีลักษณะ
ที่เป็นกำรกีดกันทำงกำรค้ำซึ่งมีผลเป็นกำรจ ำกัดกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรม 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
แสดงควำมเห็นผ่ำนทำงจดหมำย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-mail)  : 
telco.tariff@nbtc.go.th ลงวันที่ ๗ 
ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 ควรจัดท ำรำยละเอียดอย่ำงละเอียด และอย่ำงย่อ เพ่ือให้เข้ำใจได้
ง่ำย เข้ำถึงผู้บริโภค (ผู้ใช้บริกำร) ทุกเพศทุกวัย และน ำเสนอข้อมูลที่มี
ควำมน่ำสนใจ ท ำให้เห็นถึงควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของกำร
ให้บริกำรทั้งสองอย่ำงอย่ำงชัดเจน โดยอำจจะน ำเสนอออกมำในรูปแบบ
ของวำรสำร บทควำม แผ่นพับ กำรโฆษณำ เป็นต้น 

กำรจัดท ำระบบการแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบถึงความ
แตกต่างระหว่างให้บริกำร on-net และกำรให้บริกำร off-net 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำร 

 

น ำ ย ฤ ท ธิ ร อ น  ท วี ท รั พ ย์   
นักสืบสวนสอบสวนช ำนำญกำร
พิเศษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค แสดงควำมเห็น 
ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) : telco.tariff@nbtc.go.th 
ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 เห็นด้วย เพรำะจะท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถตรวจสอบข้อมูล 
ข่ำวสำรเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของอัตรำค่ำบริกำรตำมสิทธิของผู้บริโภค  
ที่กฎหมำยได้รับรองไว้ 

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส์ เน็ท
เวอร์ค จ ำกัด แสดงควำมเห็นผ่ำน
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

 ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีกำรก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจเหนือตลำดในตลำด
ค้ำปลีก บริกำรโทรศัพท์ เคลื่อนที่ภำยในประเทศ ไม่สำมำรถเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรในกิจกำรโทรคมนำคมในอัตรำที่แตกต่ำงกันส ำหรับกำรให้บริกำร

 

กำรห้ำมผู้รับใบอนุญำตที่เป็นผู้มีอ ำนำจเหนือตลำดใน
ตลำดค้ำปลีกบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศเรียกเก็บ
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: telco.tariff@nbtc.go.th ลงวันที่  
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ภำยในโครงข่ ำย (on-net)  และกำรให้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) จะท ำให้ผู้ใช้บริกำรของผู้
ให้บริกำรที่มีอ ำนำจเหนือตลำดนั้นเสียประโยชน์จำกกำรที่ไม่สำมำรถใช้
อัตรำ on-net ในรำคำต่ ำได้ นอกจำกนี้ กำรออกค ำสั่งที่ ๑๙/๒๕๕๓ เรื่อง
ห้ำมเรียกเก็บค่ำบริกำรโทรคมนำคม  จำกผู้ใช้บริกำรในอัตรำที่แตกต่ำงกัน
ส ำหรับบริกำรโทรคมนำคมลักษณะหรือประเภทเดียวกันในปี ๒๕๕๓ นั้น  
มีจุดประสงค์หลัก เพ่ือป้องกันมิให้เกิดกรณีผู้ประกอบกำรมีอ ำนำจเหนือ
ตลำดคิดค่ำบริกำรท่ีมีลักษณะที่กีดกันทำงกำรค้ำหรือเลือกปฏิบัติทำงรำคำ 
และเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม แต่ปัจจุบันสภำพกำรแข่งขัน
ทำงกำรตลำดเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก ไม่มีผู้ประกอบกำรรำยใดที่มี
อ ำนำจเหนือตลำด อีกทั้ง กสทช. มีกำรออกประกำศ แนวปฏิบัติต่ำงๆ 
ตำมมำเพ่ือก ำกับดูแลมำกขึ้นเพ่ือป้องกันกำรผูกขำดอยู่แล้ว ไม่ว่ำจะเป็น
มำตรกำรในกำรก ำกับดูแลอัตรำค่ำบริกำรด้วยกำรออกประกำศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำก ำหนดผู้มีอ ำนำจเหนือตลำดใน
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๒  ซึ่งต่อมำส ำนักงำนฯได้มีค ำสั่ง กสทช. ที่ 
๗๖.๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง ระบุผู้มีอ ำนำจเหนือตลำดอย่ำงมีนัยส ำคัญในแต่ละ
ตลำดโทรคมนำคมท่ีเกี่ยวข้องและให้ผู้มีอ ำนำจเหนือตลำดอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ปฏิบัติตำมมำตรกำรเฉพำะที่ก ำหนด ลงวันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๘ โดย
เห็นว่ำ ตลำดค้ำปลีกบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ ถือเป็นตลำด
ที่มีกำรแข่งขันกันอย่ำงเสรี ซึ่งเมื่อพิจำรณำค ำสั่งดังกล่ำวแล้วจะสะท้อนให้
เห็นว่ำ ตลำดค้ำปลีกบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศเป็นตลำดที่ไม่
จ ำเป็นต้องก ำกับดูแลล่วงหน้ำ และไม่มีผู้มีอ ำนำจเหนือตลำด (SMP) เมื่อ
ตลำดมีกำรแข่งขันที่สูงขึ้นและควำมเหลื่อมล้ ำในกำรประกอบกิจกำรลดลง 
สภำพกำรแข่งขันในตลำดโทรคมนำคมในปัจจุบันได้แตกต่ำงออกไป  
กำรก ำกับดูแลขององค์กรก ำกับดูแลจึงควรปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับ

ค่ำบริกำรในกิจกำรโทรคมนำคมจำกผู้ใช้บริกำรในอัตรำที่
แตกต่ำงกันส ำหรับกำรให้บริกำร on-net และกำรให้บริกำร  
off-net แม้ว่ำจะได้มีกำรจัดท ำระบบการแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบถึงความแตกต่างระหว่างการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ดังกล่าว จะต้องศึกษำเชิงลึกถึงผลกระทบต่อกำรแข่งขันตำม
สภำวะตลำดปัจจุบัน ก่อนจะออกมำตรกำรก ำกับดูแล เพ่ือไม่
เป็นกำรแทรกแซงตลำดเกินสมควร และโดยที่ปัจจุบันไม่มีผู้มี
อ ำนำจเหนือตลำดในตลำดค้ำปลีกบริกำรโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ภำยในประเทศ กรณีพบว่ำ ผู้ ให้บริกำรรำยใหญ่รำยใดมี 
ควำมได้เปรียบและใช้อ ำนำจทำงกำรตลำดที่ไม่เป็นธรรม อันมี
ลักษณะเป็นกำรผูกขำด หรือลด หรือจ ำกัดกำรแข่งขันในกำร
ให้บริกำรแล้ว ส ำนักงำน กสทช. สำมำรถที่จะก ำกับดูแลได้ตำม
ประกำศ กทช. เรื่อง มำตรกำรเพ่ือป้องกันมิให้มีกำรกระท ำอัน
เป็นกำรผูกขำดหรือก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในกำรแข่งขันใน
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งข้อ ๙ ก ำหนดว่ำ “กำร
กระท ำของผู้รับใบอนุญำตที่มีส่วนแบ่งกำรตลำดเกินกว่ำร้อยละ 
๒๕ ของแต่ละประเภทกำรบริกำร หรือกำรกระท ำอ่ืนใดของ
ผู้รับใบอนุญำตที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดให้เป็นผู้มี
อ ำนำจเหนือตลำด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรใช้อ ำนำจทำง
กำรตลำดที่ไม่เป็นธรรมอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำด หรือลด 
หรือจ ำกัดกำรแข่ งขัน ในกำรให้บริกำร โทรคมนำคมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด (๓) ก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรหรือสินค้ำต่ ำ
กว่ำทุน เพ่ือให้คู่แข่งไม่สำมำรถแข่งขันได้ หรือเพ่ือให้บริษัทลูก
หรือบริษัทในเครือได้ เปรียบในกำรแข่งขัน” ซึ่ งน ำมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำหำกมีกรณีที่กำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร 



๑๑ 
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ความคิดเห็น / ข้อเสนอ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
 

สภำพตลำด และควรสนับสนุนด้ำนกฎระเบียบกำรก ำกับดูแลเพ่ือให้
ผู้ประกอบกำรภำยใต้ใบอนุญำตสำมำรถแข่งขันได้ 

 ดังนั้น กำรที่จะห้ำมผู้ที่มีอ ำนำจเหนือตลำด (SMP) ในกำรขำย
รำคำ on-net และ off-net  ในอัตรำที่แตกต่ำงกัน ทั้งๆที่เป็นบริกำรที่
แตกต่ำงกันนั้น ย่อมไม่เป็นธรรมในกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ และถือว่ำเป็น
กำรก ำกับล่วงหน้ำที่เกินควำมจ ำเป็น 

on net และบริกำร off net มีลักษณะที่เป็นกำรกีดกันทำง
กำรค้ำซึ่งมีผลเป็นกำรจ ำกัดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 

 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิ วนิ เคชั่ น จ ำ กั ด  แสดง
ควำมเห็ นผ่ ำนทำงจ ด ห ม ำ ย
ล ง ท ะ เ บี ย น  ห นั ง สื อ  ที่  
TUC/H/REG/๑๐๕๑/๒๕๖๓ ลง
วันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ 

 กำรก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจเหนือตลำดในตลำดค้ำปลีกบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ ไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำบริกำรในกิจกำร
โทรคมนำคมในอัตรำที่แตกต่ำงกันส ำหรับกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภำยในโครงข่ำย (on-net) และกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำง
โครงข่ำย (off-net) จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำรของผู้ให้บริกำรที่มี
อ ำนำจเหนือตลำดนั้นอย่ำงมำก เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรดังกล่ำวจะเสีย
ประโยชน์จำกกำรที่ไม่สำมำรถใช้รำยกำรส่งเสริมกำรขำยที่มีอัตรำ
ค่ำบริกำรส ำหรับกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) 
ในรำคำต่ ำกว่ำได้ รวมทั้งยังเป็นกำรจ ำกัดจ ำนวนของรำยกำรส่งเสริมกำร
ขำยที่เป็นทำงเลือกที่หลำกหลำยในกำรใช้บริกำร และมีควำมสอดคล้อง
ตรงกับพฤติกรรมกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำร ซึ่งช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย 
กำรโทรเป็นจ ำนวนมำกให้แก่ผู้ใช้บริกำรที่มีกำรเรียกออกไปยังเลขหมำยที่
อยู่ภำยในโครงข่ำยเดียวกันบ่อยครั้งหรือในบำงช่วงเวลำที่เฉพำะเจำะจง 
ดังเช่น โทรหำกลุ่มเพ่ือน กลุ่มครอบครัว กลุ่มองค์กรที่มีกำรใช้งำนเลข
หมำยโทรศัพท์ภำยในโครงข่ำยเดียวกัน นอกจำกนี้ บริษัทฯ เห็นว่ำปัจจุบัน
ตลำดกำรให้บริกำรโทรคมนำคมยังคงมีกำรแข่งขันกันอย่ำงต่อเนื่อง และ 
กสทช. มีเครื่องมือในกำรก ำกับดูแลกำรแข่งขัน หรือก ำกับดูแลอัตรำ
ค่ำบริกำรโทรคมนำคมตำมประกำศที่เกี่ยวข้องหลำยฉบับอยู่แล้ว ดังนั้น 
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หำก กสทช. พิจำรณำก ำหนดห้ำมผู้ให้บริกำรที่มีอ ำนำจเหนือตลำดใน
ตลำดค้ำปลีกบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศเรียกเก็บค่ำบริกำรใน
กิจกำรโทรคมนำคมจำกผู้ใช้บริกำรในอัตรำที่แตกต่ำงกันส ำหรับกำร
ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) และกำรให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) จึงอำจเป็นกำรใช้อ ำนำจใน
กำรก ำกับดูแลที่เกินกว่ำควำมจ ำเป็น บริษัทฯ จึงเสนอให้ กสทช. ปล่อยให้
ผู้ให้บริกำรในตลำดให้บริกำรต่อไปโดยยังไม่ต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำรใดๆ 
เพ่ิมเติมระยะหนึ่งก่อน เพ่ือพิจำรณำสภำพกำรแข่งขันในตลำด ซึ่งหำกเกิด
ปัญหำในกำรแข่งขันขึ้น กสทช. ค่อยพิจำรณำใช้อ ำนำจก ำกับดูแลเพ่ิมเติม
ในภำยหลัง 

บริษัท  ดีแทค  ไตรเน็ต  จ ำกัด 
แสดงควำมเห็นผ่ำนทำงจดหมำย
ลงทะเบียน หนังสือ ที่  DTN.RS-
NBTC ๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวำคม ๒๕๖๓ 

 ไม่เห็นด้วย กำรก ำหนดให้ผู้มีอ ำนำจเหนือตลำดในตลำดค้ำปลีก
บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศไม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำบริกำรใน
กิจกำรโทรคมนำคมในอัตรำที่ แตกต่ำงกันส ำหรับกำรให้บริ กำร
โทรศัพท์ เ คลื่ อนที่ ภ ำย ใน โครงข่ ำย  (on-net) และกำร ให้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) จะท ำให้ผู้ใช้บริกำรของ 
ผู้ให้บริกำรที่มีอ ำนำจเหนือตลำดนั้นเสียประโยชน์จำกกำรที่ไม่สำมำรถใช้
อัตรำ on-net ในรำคำต่ ำได ้ 

 นอกจำกนี้ บริกำร on-net และ off-net เป็นคนละบริกำรโดย
สภำพของตัวบริกำรอยู่แล้ว และกำรมีระบบสร้ำงควำมรับรู้เป็นเพียง 
กำรระบบเพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรเท่ำนั้น ดังนั้นกำรที่จะห้ำม SMP ใน 
กำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร on-net และ off-net ในอัตรำที่แตกต่ำงกัน
ทั้ งๆที่ เป็นบริกำรที่แตกต่ำงกันนั้น  ย่อมไม่ เป็นธรรมต่อ  SMP เป็น 
กำรก ำกับล่วงหน้ำที่เกินควำมจ ำเป็น และท ำให้ผู้ใช้บริกำรของ SMP เสีย
ประโยชน์ 
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ประเด็นที่ ๔ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หากมีการก าหนดเพิ่มเติมว่า การอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถเรียกเก็บค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมจาก
ผู้ใช้บริการในอัตราที่แตกต่างกัน ต้องเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และต้องไม่เป็นการก าหนดอัตราในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้าซึ่งมีผลเป็นการจ ากัด 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ส าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงข่าย (on-net) และการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างโครงข่าย (off-net) 

น ำ ย ฤ ท ธิ ร อ น  ท วี ท รั พ ย์   
นักสืบสวนสอบสวนช ำนำญกำร
พิเศษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค แสดงควำมเห็น 
ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) : telco.tariff@nbtc.go.th 
ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 เห็นด้วย 
  

กำรอนุญำตให้เรียกเก็บค่ำบริกำรในอัตรำที่แตกต่ำงกัน
ต้องเป็นอัตรำที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อำจเป็นกำรจ ำกัดควำม
มีอิสระในกำรก ำหนดรำคำของรำยกำรส่งเสริมกำรขำยของผู้
ให้บริกำร ซึ่งกำรก ำหนดรำคำโดยให้เป็นไปตำมกลไกตลำด จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้ เนื่องจำกในบำงกรณีอำจจะ
เป็นกำรก ำหนดรำคำในอัตรำที่ต่ ำ ส ำหรับช่วงที่กำรใช้งำนไม่
หนำแน่น (off-peak) ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตำมช่วงเวลำของแต่ละ
วัน ซึ่งกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้มีกำรใช้โครงข่ำยอย่ำงเต็มประสิทธิภำพมำกขึ้น อีกท้ังยัง
เป็นกำรช่วยกระจำยปริมำณกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำรซึ่ง
อำจจะไม่ได้มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรใช้บริกำรในช่วงเวลำ
ใช้งำนหนำแน่นออกไป เพ่ือช่วยลดควำมคับคั่งในโครงข่ำย
โทรคมนำคมลงได้  

ทั้งนี้ ส ำนักงำน กสทช. มีเครื่องมือในกำรตรวจสอบกำร
ก ำกับดูแลด้ำนต้นทุนกำรให้บริกำรตำมประกำศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำรำยงำนบัญชีแยกประเภทในกิจกำร
โทรคมนำคม ซึ่งผู้รับใบอนุญำตที่ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มี
โครงข่ำยทุกรำย มีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนบัญชีแยก
ประเภทฯ และมีกำรก ำกับดูแลอัตรำค่ำบริกำร ตำมประกำศ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
แสดงควำมเห็นผ่ำนทำงจดหมำย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-mail)  : 
telco.tariff@nbtc.go.th  
ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 มีควำมเห็นว่ำเป็นเรื่องที่ดี เพรำะจะท ำให้ผู้ใช้บริกำรได้รับกำรบริกำร
ในอัตรำที่เป็นธรรมมำกยิ่งขึ้น และไม่ถูกเอำรัดเอำเปรียบมำกจนเกินไป 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 
(มหำชน) แสดงควำมเห็นผ่ำนทำง
จดหมำยลงทะเบียน หนังสือ ที่ รก.
(กร.)/๑๑๗๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม 
๒๕๖๓ 

 เห็นด้วยหำกมีกำรก ำหนดเพ่ิมเติมว่ำกำรอนุญำตให้ผู้รับใบอนุญำต
รำยเล็กและผู้รับใบอนุญำตรำยใหม่สำมำรถเรียกเก็บค่ำบริกำรในกิจกำร
โทรคมนำคมจำกผู้ใช้บริกำรในอัตรำที่แตกต่ำงกันต้องเป็นอัตรำที่สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับผู้รับใบอนุญำตรำยใหญ่ได้ 



๑๔ 

ผู้เสนอความคิดเห็น / 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
 

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส์ เน็ท
เวอร์ค จ ำกัด แสดงควำมเห็นผ่ำน
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
: telco.tariff@nbtc.go.th ลงวันที่  
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

  

บริษัทฯ ขอเรียนว่ำ กำรก ำหนดให้เรียกเก็บค่ำบริกำรในอัตรำที่
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนั้น จะเกิดปัญหำอย่ำงมำกในกำรพิสูจน์ต้นทุนที่
แท้จริง อำจจะไม่สอดคล้องกับกำรจัดสรรต้นทุนกำรให้บริกำรระหว่ำง 
กำรเรียกไปยังหมำยเลขภำยในโครงข่ำย (on-net) กับนอกโครงข่ำย (off-
net) ในกรณีที่ผู้ ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) ในรำคำต่ ำกว่ำรำคำปกติ ซึ่ง
อำจจะไม่สำมำรถที่จะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้ ส ำหรับช่วงที่กำรใช้งำน 
ไม่หนำแน่น (off-peak) ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตำมช่วงเวลำของแต่ละวัน ซึ่ง
กำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีกำรใช้
โครงข่ำยอย่ำงเต็มประสิทธิภำพมำกขึ้น  อีกทั้งยังเป็นกำรช่วยกระจำย
ปริมำณกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำรซึ่งอำจจะไม่ได้มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนใน
กำรใช้บริกำรในช่วงเวลำใช้งำนหนำแน่นออกไป เพ่ือช่วยลดควำมคับคั่งใน
โครงข่ำยลงได้   
 กำรที่ผู้ให้บริกำรทุกรำย รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดท ำรำยกำรส่งเสริม
กำรขำยในรูปแบบต่ำงๆ กัน โดยค ำนึงพฤติกรรมลักษณะกำรใช้งำนของ
ผู้ ใช้บริ กำร ในกลุ่ มต่ ำ งๆ อย่ ำงหลำกหลำยนั้ น  แสดงให้ เห็นถึ ง 
ควำมพยำยำมในกำรแข่งขันในกำรให้บริกำร เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรที่มีควำมต้องกำรใช้งำนที่แตกต่ำงกันไป ซึ่งยิ่งมีกำรแข่งขัน
กันมำกเท่ำใดผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือ ผู้ใช้บริกำรที่สำมำรถเลือก
รำยกำรส่งเสริมกำรขำยได้อย่ำงอิสระ ตำมควำมต้องกำรและสมประโยชน์
ของตนอย่ำงแท้จริง 
 

กสทช. เรื่อง กำรก ำหนดและก ำกับดูแลโครงสร้ำงอัตรำ
ค่ำบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ นอกจำกนี้ ส ำหรับ
กำรกีดกันทำงกำรค้ำ มีกำรก ำกับดูแลตำมประกำศ กทช. เรื่อง 
มำตรกำรเพ่ือป้องกันมิให้มีกำรกระท ำอันเป็นกำรผูกขำดหรือ
ก่ อ ให้ เ กิ ดควำม ไม่ เป็ นธรรมในกำรแข่ ง ขั น ในกิ จ กำ ร
โทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งข้อ ๙ ก าหนดว่า “การกระท าของ
ผู้รับใบอนุญาตที่มีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของ
แต่ละประเภทการบริการ หรือการกระท าอ่ืนใดของผู้รับ
ใบอนุญาตที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจ
เหนือตลาด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการใช้อ านาจทางการตลาด
ที่ไม่เป็นธรรมอันมีลักษณะเป็นการผูกขำด หรือลด หรือจ ำกัด
กำรแข่งขันในกำรให้บริกำรโทรคมนำคมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด (๓) ก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรหรือสินค้ำต่ ำกว่ำทุน เพ่ือให้
คู่แข่งไม่สำมำรถแข่งขันได้ หรือเพ่ือให้บริษัทลูกหรือบริษัทใน
เครือได้เปรียบในกำรแข่งขัน” ซึ่งในกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 
หำกมีกรณีที่ กำรก ำหนดอัตรำค่ำบริ กำรกำรใช้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on net) และกำรให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off net) มีลักษณะที่เป็น
กำรกีดกันทำงกำรค้ำ ซึ่งมีผลเป็นกำรจ ำกัดกำรแข่งขันอย่ำง
เป็นธรรมจะมีกำรประเมินหำอัตรำค่ำบริกำรที่สะท้อนต้นทุนที่
เกิดข้ึนจริงและสมเหตุผล 

 

 
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิ วนิ เคชั่ น จ ำ กั ด  แสดง
ควำมเห็ นผ่ ำนทำงจ ด ห ม ำ ย

 กำรก ำหนดให้ผู้ให้บริกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรในอัตรำที่สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงนั้น และอำจไม่สอดคล้องกับกำรจัดสรรสมดุลต้นทุน 
กำรให้บริกำรระหว่ำงกำรเรียกไปยังเลขหมำยภำยในโครงข่ำย  (on-net) 



๑๕ 

ผู้เสนอความคิดเห็น / 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
 

ล ง ท ะ เ บี ย น  ห นั ง สื อ  ที่  
TUC/H/REG/๑๐๕๑/๒๕๖๓ ลง
วันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ 

กับกำรเรียกออกไปยังเลขหมำยภำยนอกโครงข่ำย (off-net) โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในกรณีที่ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) ในรำคำต่ ำกว่ำรำคำปกติซึ่ง
อำจไม่ใช่อัตรำที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ส ำหรับช่วงที่กำรใช้งำนไม่
หนำแน่น (off-peak) ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตำมช่วงเวลำของแต่ละวัน ซึ่งกำร
ก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีกำรใช้โครงข่ำย
อย่ำงเต็มประสิทธิภำพมำกข้ึน อีกท้ังยังเป็นกำรช่วยกระจำยปริมำณกำรใช้
งำนของผู้ใช้บริกำรซึ่งอำจจะไม่ได้มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรใช้บริกำรใน
ช่วงเวลำใช้งำนหนำแน่นออกไป เพ่ือช่วยลดควำมคับคั่งในโครงข่ำย
โทรคมนำคมลงได้ นอกจำกนี้ โดยปกติแล้วผู้ให้บริกำรที่มีโครงข่ำยขนำด
ใหญ่กว่ำก็จะมีต้นทุนในกำรให้บริกำรที่ต่ ำกว่ำผู้ให้บริกำรที่มีโครงข่ำย
ขนำดเล็กกว่ำอยู่แล้วซึ่งเป็นผลจำกกำรประหยัดจำกขนำด (economy of 
scale) ดังนั้น หำกก ำหนดให้อัตรำค่ำบริกำรต้องเป็นอัตรำสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริงนั้น จะท ำให้อัตรำค่ำบริกำรของผู้ให้บริกำรรำยใหญ่นั้นมีอัตรำที่ต่ ำ
กว่ำอัตรำค่ำบริกำรของผู้ให้บริกำรรำยเล็ก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ให้บริกำรรำย
เล็กไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ได้  และอำจส่งผลเป็น 
กำรจ ำกัดกำรแข่งขันในตลำดไปโดยปริยำย อีกทั้ง ภำยใต้ประกำศและ
กฎเกณฑ์ก ำกับดูแลของ กสทช . ที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลอัตรำ
ค่ำบริกำรตำมที่บริษัทฯ ได้เคยเรียนชี้แจงในหนังสือฉบับก่อนหน้ำแล้วนั้น 
ผู้ให้บริกำรจะมีควำมยืดหยุ่นในกำรน ำเสนออัตรำค่ำบริกำรและสิทธิ
ประโยชน์ต่ำงๆ ตำมพฤติกรรมกำรใช้งำนที่หลำกหลำยเป็นทำงเลือกที่
เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำรแต่ละกลุ่ม โดยยังอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ 
กสทช. โดยบริษัทฯ ต้องแจ้งโครงสร้ำงและอัตรำค่ำบริกำรในแต่ละรำยกำร
ส่งเสริมกำรขำยที่จัดเก็บจำกผู้ใช้บริกำรแก่ ส ำนักงำน กสทช . โดยที่อัตรำ
ค่ำบริกำรตำมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยรวมทุกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยโดย



๑๖ 

ผู้เสนอความคิดเห็น / 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
 

เฉลี่ยต้องไม่เกินไปกว่ำอัตรำค่ำบริกำรเฉลี่ยขั้นสูงที่ กสทช . ประกำศ 
ก ำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่ำ กสทช . ไม่ควรก ำหนดให้ค่ำบริกำร
จะต้องเป็นอัตรำที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอีก และปล่อยให้กำรก ำหนด
รำคำและรำยกำรส่งเสริมกำรขำยของผู้ให้บริกำรเป็นไปตำมกลไกตลำด 
เพ่ือให้ผู้ให้บริกำรมีช่องทำงในกำรน ำเสนอรำยกำรส่งเสริมกำรขำยที่
หลำกหลำยเพ่ือแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยยังอยู่
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลอัตรำค่ำบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ กสทช . ใน
ปัจจุบัน 

บริษัท  ดีแทค  ไตรเน็ต  จ ำกัด 
แสดงควำมเห็นผ่ำนทำงจดหมำย
ลงทะเบียน หนังสือ ที่  DTN.RS-
NBTC ๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวำคม ๒๕๖๓ 

 ไม่เห็นด้วย เนื่องจำกกำรก ำหนดให้เรียกเก็บค่ำบริกำรในอัตรำที่
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนั้น จะเกิดปัญหำอย่ำงมำกในกำรพิสูจน์ต้นทุนที่
แท้จริง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ก ำหนด
อัตรำค่ำบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย (on-net) ในรำคำต่ ำกว่ำ
ปกติส ำหรับช่วงที่กำรใช้งำนไม่หนำแน่น (off-peak) ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตำม
ช่วงเวลำของแต่ละวัน  ซึ่งกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรในลักษณะนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีกำรใช้โครงข่ำยอย่ำงเต็มประสิทธิภำพมำกขึ้น 
นอกจำกนี้โดยปกติแล้วผู้ให้บริกำรที่มีโครงข่ำยขนำดใหญ่กว่ำก็จะมีต้นทุน
ในกำรให้บริกำรที่ต่ ำกว่ำผู้ให้บริกำรที่มีโครงข่ำยขนำดเล็กกว่ำอยู่แล้ว 
ซึ่งเป็นผลจำกกำรประหยัดจำกขนำด (economy of scale) ดังนั้น หำก
ก ำหนดให้อัตรำค่ำบริกำรต้องเป็นอัตรำสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนั้น จะท ำให้
อัตรำค่ำบริกำรของผู้ให้บริกำรรำยใหญ่นั้นมีอัตรำที่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำบริกำร
ของผู้ให้บริกำรรำยเล็กซึ่งจะส่งผลให้ผู้ให้บริกำรรำยเล็กไม่สำมำรถแข่งขัน
กับผู้ให้บริกำรรำยใหญ่ได้ ดังนั้นจึงไม่ควรก ำหนดให้ค่ำบริกำรจะต้องเป็น
อัตรำที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  



๑๗ 

ผู้เสนอความคิดเห็น / 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
 

ประเด็นที่ ๕ ประเด็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ค าสั่ง กสทช. เรื่อง ห้ามเรียกเก็บค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมจากผู้ใช้บริการในอัตรา  
ที่แตกต่างกันส าหรับบริการโทรคมนาคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน (เพิ่มเติม) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
แสดงควำมเห็นผ่ำนทำงจดหมำย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( e-mail)  : 
telco.tariff@nbtc.go.th  
ลงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 ควรมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำรต่ำงๆ 
โดยอำจจะน ำเสนอออกมำในรูปแบบของวำรสำร บทควำม แผ่นพับ  
กำรโฆษณำ เป็นต้น ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้เข้ำถึงผู้บริโภคทุกเพศทุก
วัยอย่ำงแท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเลือกใช้บริกำร 

ผู้รับใบอนุญำตจะต้องแจ้งอัตรำค่ำบริกำรของทุก
รำยกำรส่งเสริมกำรขำยที่เสนอขำยเป็นกำรทั่วไปในที่เปิดเผย
เห็นได้ง่ำย ณ ที่ท ำกำรและเว็บไซต์ ตำมข้อ ๑๖ ของประกำศ 
กสทช . เรื่อง กำรก ำหนดและก ำกับดูแลโครงสร้ำงอัตรำ
ค่ำบริกำรของโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ  

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส์ เน็ท
เวอร์ค จ ำกัด แสดงควำมเห็นผ่ำน
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
: telco.tariff@nbtc.go.th ลงวันที่  
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

  

บริษัทฯ ได้เคยให้บริกำรแจ้งเตือนด้วยเสียง เพ่ือแจ้งผู้ใช้บริกำรซึ่ง
ก ำลังโทรออกอยู่นั้นทรำบว่ำหมำยเลขปลำยทำงที่ก ำลังโทรออกไปนั้นเป็น
หมำยเลขปลำยทำงในเครือข่ำยใด และบริษัทฯ พบปัญหำที่เกิดขึ้นจำก
บริกำรนี้ คือ  
  ๑. ขีดควำมสำมำรถและปริมำณกำรท ำงำน ของ Network 
Capacity ที่จะต้องเพ่ิมโหลดในกำรท ำงำนทำงเทคนิคของโครงข่ำย ๒-๓ 
เท่ำตัวในแต่ละเบอร์ หำกกรณีที่ผู้ใช้บริกำร Drop call ระหว่ำงกำรรอสำย
เพ่ิมขึ้นอีกในทุกๆ สำยของกำรโทร จะส่งผลมีควำมเสี่ยงที่จะท ำให้ 
Network ล่มได้ ประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรโทรออกลดลง ท ำให้
บริษัทต้องเตรียม Network Capacity มำกขึ้น  
 ๒. ก่อให้เกิดควำมร ำคำญแก่ผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำก เนื่องจำก
ช่วงเวลำ call setup time ที่นำนขึ้นจำกกำรที่มีเสียง announcement 
แทรกกลำงก่อนที่จะต่อสำยไปยังปลำยทำง  
  จำกปัญหำที่เกิดขึ้นตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น บริษัทฯ พบว่ำมีจ ำนวน
ผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำกไม่เห็นด้วย และเกิดควำมไม่พอใจ จำกกำรที่ call 

 

ผู้ให้บริกำรสำมำรถที่จะออกแบบและพัฒนำระบบการ
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความแตกต่างระหว่างการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงข่าย (on-net) และการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างโครงข่าย (off-net) ได้โดยอิสระ โดย
ให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดควำมร ำคำญต่อ
ผู้ใช้บริกำร  

นอกจำกนี้ กำรจัดให้มีระบบการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
ถึงความแตกต่างระหว่างการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ดังกล่าว เป็นทำงเลือกที่มิได้มีสภำพบังคับให้ผู้รับใบอนุญำต
หรือผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมต้องจัดให้มรีะบบดังกล่ำวแต่
อย่ำงใด ทั้งนี้ หำกผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
รำยใดได้ จั ดท ำระบบดั งกล่ ำว  ให้ ถื อว่ ำ การให้บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงข่าย (on-net) และการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างโครงข่าย (off-net) ไม่เป็นบริกำร
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setup time ที่นำนมำกขึ้น อีกทั้งเป็นหมำยเลขที่ผู้ใช้บริกำรโทรออกบ่อย
ก็จะเป็นกลุ่มเพ่ือนหรือคนรู้จัก ซึ่งผู้ใช้บริกำรทรำบอยู่แล้วซึ่งเป็นหมำยเลข
ในเครือข่ำยใด และขอให้บริษัทฯยกเลิกบริกำรดังกล่ำว  
 ประเด็นเรื่องกำรจัดท ำระบบสร้ำงควำมรับรู้เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำร
ทรำบถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยใน
โครงข่ำย (on-net) และ กำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย 
(off-net) นั้น บริษัทฯ เห็นว่ำบริกำรตรวจสอบผ่ำนระบบ USSD และเป็น
บริกำรมีควำมยืดหยุ่นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรร่ำงประกำศ
ฉบับนี้อยู่แล้ว  
 

โทรคมนำคมที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน และสำมำรถ
ก ำหนดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยที่มีอัตรำแตกต่ำงกันได้ 

 
 

บริษัท  ดีแทค  ไตรเน็ต  จ ำกัด 
แสดงควำมเห็นผ่ำนทำงจดหมำย
ลงทะเบียน หนังสือ ที่  DTN.RS-
NBTC ๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวำคม ๒๕๖๓ 

  

ประเด็นเรื่องกำรจัดท ำระบบสร้ำงควำมรับรู้เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำร
ทรำบถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยใน
โครงข่ำย (on-net) และ กำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย 
(off-net) นั้น บริษัทฯ ได้มีบริกำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร
ดังนี้  
 ๑. กำรแจ้งเตือน SMS ถึงรำยละเอียดของรำยกำรส่งเสริมกำร
ขำย ซึ่งจะแจ้งอัตรำค่ำโทรภำยในโครงข่ำยและอัตรำภำยนอกโครงข่ำย
รวมถึงเงื่อนไขกำรใช้บริกำรต่ำงๆ  
 ๒. บริกำร USSD เพ่ือตรวจสอบหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่ำอยู่
ในโครงข่ำยดีแทคหรือไม่ *๑๐๒* (หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่)# เพ่ือ
ตรวจสอบว่ำเลขหมำยปลำยทำงนั้นเป็นเลขหมำยภำยในโครงข่ำย
ดีแทคหรือไม่  
 บริษัทฯ เห็นว่ำบริกำรทั้ งสองซึ่ งบริษัทฯ  ได้มี ให้บริกำรแก่
ผู้ใช้บริกำรอยู่แล้วนั้น มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประกำศฉบับ
นี้อยู่แล้ว และบริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมต่อส ำนักงำน กสทช ว่ำ ก่อน
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หน้ำนี้บริษัทฯ ได้มีบริกำร “dtac alert” เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรซึ่งก ำลัง
โทรออกอยู่นั้นทรำบว่ำหมำยเลขปลำยทำงที่ก ำลังโทรออกไปนั้นเป็น
หมำยเลขปลำยทำงในเครือข่ำยดีแทคหรือไม่ โดยในกรณีที่เป็นเครือข่ำย
ดีแทคจะมีเสียงแจ้งว่ำ “ดีแทค” อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ พบปัญหำที่เกิดขึ้น
จำกบริกำรนี้ โดยสำมำรถแบ่งเป็น ๒ หัวข้อดังนี้  
 ๑. ปัญหำจำกเครื่องโทรศัพท์ของผู้ใช้บริกำรระบบ ๔G บำงรุ่น ซ่ึง
เกิดจำกข้อบกพร่องของเครื่องโทรศัพท์ของผู้ใช้บริกำรระบบ  ๔G ซึ่ง 
firmware ของเครื่องโทรศัพท์รุ่นนั้นๆ เกิดข้อบกพร่องไม่สำมำรถท ำงำนได้
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  ท ำให้ เมื่อเปิดใช้บริกำร  dtac alert และมี 
กำรโทรออกบนโครงข่ำย ๔G จะเกิดปัญหำในกำรโทร โดยลักษณะของ
ปัญหำนั้นจะแตกต่ำงกันไปตำมโทรศัพท์แต่ละรุ่น โดยเครื่องโทรศัพท์บำง
รุ่นอำจไม่สำมำรถจะโทรออกได้ เลย  แต่ เนื่องจำกในท้องตลำดมี
เครื่องโทรศัพท์จ ำนวนหลำกหลำยรุ่นมำกซึ่งน ำเข้ำมำโดยผู้น ำเข้ำอิสระ
จ ำนวนมำก จึงไม่สำมำรถท ำกำรทดสอบเครื่องโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นที่มีกำรใช้
งำนอยู่ในปัจจุบัน ท ำให้ไม่สำมำรถทรำบได้ล่วงหน้ำว่ำโทรศัพท์รุ่นใดบ้ำงที่
เกิดข้อบกพร่องและลักษณะปัญหำที่เกิดจำกข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้น โดย
กำรแก้ไขนั้นจะต้องให้ผู้ผลิตโทรศัพท์ท ำกำรของ firmware รุ่นใหม่เพ่ือ
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำว ซึ่งผู้ผลิตอำจจะไม่มีแผนในกำรแก้ไขปรับปรุง 
firmware ส ำหรับเครื่องโทรศัพท์บำงรุ่นก็ได้  เนื่องจำกเหตุผลหลำย
ประกำรจำกทำงผู้ผลิต เช่น อำยุของรุ่นโทรศัพท์นั้นๆ จ ำนวนเครื่องที่ขำย
ได ้เป็นต้น  
 ๒. ก่อให้เกิดควำมร ำคำญแก่ผู้ใช้บริกำรจ ำนวนหนึ่ง เนื่องจำก
ช่วงเวลำ call setup time ที่นำนขึ้นจำกกำรที่มีเสียง announcement 
แทรกกลำงก่อนที่จะต่อสำยไปยังปลำยทำง โดยบริษัทฯ พบว่ำมีจ ำนวน
ผู้ใช้บริกำรที่เปิดใช้บริกำร dtac alert จ ำนวนหนึ่งได้ยกเลิกกำรใช้บริกำร 
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dtac alert ภำยหลังจำกที่ได้ใช้งำนไปสักระยะหนึ่ง โดยส่วนใหญ่จะรู้สึก
ร ำคำญจำกกำรที่  call setup time ที่นำนมำกขึ้น  และหมำยเลขที่
ผู้ใช้บริกำรโทรออกบ่อยก็จะเป็นกลุ่มเพ่ือนหรือคนรู้จัก ซึ่งผู้ใช้บริกำรทรำบ 
อยู่แล้วซึ่งเป็นหมำยเลขของดีแทคหรือไม่  
 ด้วยเหตุของข้อจ ำกัดข้ำงต้น  ระบบสร้ำงควำมรับรู้ เ พ่ือให้
ผู้ใช้บริกำรทรำบถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภำยในโครงข่ำย (on-net) และ กำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำง
โครงข่ำย (off-net) ตำมที่ก ำหนดไว้ในร่ำงประกำศนั้น ควรเป็นลักษณะให้
ผู้ใช้บริกำรเป็นผู้เลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้บริกำรก็ได้ โดยต้องไม่เป็นกำรบังคับ
ให้ผู้ใช้บริกำรทุกคนต้องใช้บริกำรระบบดังกล่ำว โดยบริษัทฯ เห็นว่ำระบบ 
USSD *๑๐๒ เป็นระบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของร่ำงประกำศ 
อยู่แล้ว 
 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิ วนิ เคชั่ น จ ำ กั ด  แสดง
ควำมเห็ นผ่ ำนทำงจ ด ห ม ำ ย
ล ง ท ะ เ บี ย น  ห นั ง สื อ  ที่  
TUC/H/REG/๑๐๕๑/๒๕๖๓ ลง
วันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ 

  

บริษัทฯ ขอเรียนว่ำ เมื่อบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย 
(on-net) และบริกำรระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) เป็นบริกำรโทรคมนำคม
คนละประเภทกันโดยสภำพของกำรให้บริกำรเองอยู่แล้ว โดยไม่เกี่ยวข้อง
ว่ำจะมีกำรจัดท ำระบบสร้ำงควำมรับรู้หรือไม่ ตำมเหตุผลที่กล่ำวไว้ในข้อ ๑ 
และข้อ ๒ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่ำควรยกเลิกค ำสั่ง กทช. ที่ ๑๙/๒๕๕๓ 
เรื่อง ห้ำมเรียกเก็บค่ำบริกำรในกิจกำรโทรคมนำคมจำกผู้ใช้บริกำรในอัตรำ
ที่แตกต่ำงกันส ำหรับบริกำรโทรคมนำคมลักษณะหรือประเภทเดียวกัน 
แทนที่จะก ำหนดเป็นลักษณะของกำรแก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่ง  
 ส ำหรับกำรจัดท ำระบบสร้ำงควำมรับรู้เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรทรำบถึง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในโครงข่ำย  
(on-net) และ กำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่ำงโครงข่ำย (off-net) 
นั้น บริษัทฯ เห็นว่ำบริกำรตรวจสอบหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่ำอยู่



๒๑ 

ผู้เสนอความคิดเห็น / 
หน่วยงาน 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอ ผลการพิจารณาของ กสทช. 
 

ภำยในโครงข่ำยเดียวกัน หรือเป็นหมำยเลขท่ีอยู่บนโครงข่ำยอ่ืนด้วยวิธีกำร
ให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถกด USSD เป็นบริกำรซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของร่ำงค ำสั่งอยู่แล้วโดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบได้ 
ตำมควำมประสงค์โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดควำมยืดหยุ่นใน
กำรจัดให้มีกำรสร้ำงควำมรับรู้ของผู้ใช้บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ ได้เพ่ิมเติม 
บริษัทฯ เสนอให้มีกำรปรับปรุงถ้อยค ำจำก “...จัดท ำระบบสร้ำงควำมรับรู้
เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรทรำบถึงควำมแตกต่ำง...” เป็น “...จัดให้มีวิธีกำรเพ่ือให้
ผู้ใช้บริกำรทรำบถึงควำมแตกต่ำง...” 
 

 


