
 

- ๑ - 

สรุปการรับฟ*งความคิดเห็นสาธารณะ 

(ร:าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานการคำนวณอัตราค:าตอบแทนการเช่ือมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระหว:างวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

และในการประชุมรับฟ*งความคิดเห็นสาธารณะผ:านส่ืออิเล็กทรอนิกส[ (Video Conference) เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

ประเด็น ผูhแสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 

๑. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน

การบังคับใชh (ร:าง) ประกาศ กสทช. 

เร ื ่อง มาตรฐานการคำนวณอัตรา

ค:าตอบแทนการเช ื ่อมต:อโครงข:าย

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร[แซล คอมมิวนิเคช่ัน (คุณระพีภัทย[ เลิศวงศ[วีรชัย แสดงความคิดเห็นในการประชุมฯ) 

 เห็นด)วยกับระยะเวลาในการบังคับใช)ร7างประกาศฯ 

๒) บจ. แอดวานซ[ ไวร[เลส เน็ทเวอร[ค 

 - คุณวิสิฐศักด์ิ เจริญไชย แสดงความคิดเห็นในการประชุมฯ 

  เห็นด)วยกับระยะเวลาในการบังคับใช)ร7างประกาศฯ 

 - ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

  บริษัทฯ เห็นว7าประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณฯ ควรเริ่มให)มีผลบังคับใช)ภายในปK ๒๕๖๔ เพื่อให)สอดคล)องกับแนว

ทางการประกาศ กสทช. เร่ือง อัตราค7าตอบแทนการเช่ือมต7อโครงข7ายโทรคมนาคมท่ีเปTนอัตราอ)างอิงท่ีจะเร่ิมใช)ในต)นปK ๒๕๖๕ 

๓) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนังสือท่ี DTN.RS-NBTC ๑๓๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เห็นด)วย เพื่อให)สอดคล)องกับร7างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค7าตอบแทนการเชื่อมต7อโครงข7ายโทรคมนาคมที่เปTนอัตราอ)างอิง พ.ศ. 

๒๕๖๔ ซ่ึงคำนวณอัตราอ)างอิงเปTนไปตามร7างประกาศฯ ฉบับน้ี 



 

- ๒ - 

ประเด็น ผูhแสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 

๔) บมจ. โทรคมนาคมแห:งชาติ (หนังสือท่ี เอ็นที/๒๖๘ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 ไม7เหมาะสม เนื่องจากเปTนการเปลี่ยนวิธีการคำนวณใหม7 ทำให)ผู)ประกอบการไม7สามารถปรับเปลี่ยนและวางแผนธุรกิจได)ทัน ควรมี

การศึกษา วิเคราะห_ผลกระทบในด)านต7างๆ จากวิธีการคำนวณตามหลักการ Pure LRIC ให)ละเอียดถี่ถ)วนก7อน ดังนั้น จึงเห็นควรใช)วิธีการ

คำนวณอัตราค7าตอบแทนการเชื่อมต7อโครงข7ายฯ ตามหลักการเดิม (LRIC+) ไปก7อน เนื่องจากอัตราค7าตอบแทนการเชื่อมต7อโครงข7ายฯ  

ตามหลักการ LRIC+ มีแนวโน)มลดต่ำลงทุกปK และอัตราค7าตอบแทนการเชื่อมต7อโครงข7ายฯ สำหรับปK ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ได)มีการ

ประกาศใช)แล)วเม่ือปK พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๕) บจ. แอมเน็กซ[ (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 ควรมีเวลาให)ผู)ประกอบการเตรียมตัวมากกว7าหรือเท7ากับ ๑ ปK หลังประกาศ 

๖) บจ. โอทาโร เวิลด[ คอร[ปอเรช่ัน (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เหมาะสม 

๗) สำนักงานคณะกรรมการคุhมครองผูhบริโภค (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เหมาะสม 

๒. ความเหมาะสมของมาตรฐานการ

คำนวณอัตราค:าตอบแทนการเชื่อมต:อ

โครงข:ายโทรคมนาคม ตามแนบทhาย 

(ร:าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน

การคำนวณอัตราค :าตอบแทนการ

เชื ่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๔  

๑) บจ. แอดวานซ[ ไวร[เลส เน็ทเวอร[ค 

 - คุณวิสิฐศักด์ิ เจริญไชย แสดงความคิดเห็นในการประชุมฯ 

  เห็นด)วยกับรูปแบบในการบังคับใช)ให)เปTนมาตรฐานเดียวกันท้ังอุตสาหกรรม ทั้งกิจการโทรศัพท_เคลื่อนที่และประจำที่ เนื่องจาก

บริการเช่ือมต7อโครงข7ายฯ เปTนส7วนสำคัญท่ีทำให)ผู)ใช)บริการโทรหากันได) 

 - ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

  บริษัทฯ เห็นว7ามีความเหมาะสมแล)ว หากแต7 กสทช. จำเปTนต)องมีการบังคับใช)ให)เปTนรูปแบบเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม เนื่องจาก

ค7าตอบแทนการเช่ือมต7อโครงข7ายฯ มีผลโดยตรงกับการเช่ือมต7อโครงข7ายระหว7างกันท่ีส7งผลให)ผู)ใช)บริการสามารถโทรติดต7อระหว7างกันได) 



 

- ๓ - 

ประเด็น ผูhแสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 

๒) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนังสือท่ี DTN.RS-NBTC ๑๓๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เหมาะสมแล)ว 

๓) บมจ. โทรคมนาคมแห:งชาติ (หนังสือท่ี เอ็นที/๒๖๘ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 ไม7มีความเหมาะสม เนื ่องจากผลการศึกษาตามมาตรฐานการคำนวณครั ้งนี ้ส7งผลให)อัตราค7าตอบแทนการเชื ่อมต7อโครงข7ายฯ  

ของโครงข7ายโทรคมนาคมประเภท Fixed ลดต่ำลงมาก ซึ่งไม7สอดคล)องกับต)นทุนที่แท)จริงของผู)ประกอบการ ซึ่งมีเหตุผลดังนี้ การใช)

สมมติฐานการวาง Node ในโครงข7าย จากเดิมใช)สมมติฐานโครงข7ายที่สอดคล)องกับโครงข7ายจริงของผู)ประกอบการ (Scorched-node) 

เปTนการใช)โครงข7ายที่ปรับปรุงเทคโนโลยีให)ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ (Modified scorched-node) ซึ่งการใช)สมมติฐานแบบนี้ทำให)

ต)นทุนของโครงข7ายโทรคมนาคมประเภท Fixed ลดลง ไม7สอดคล)องกับการลงทุนที่แท)จริง ที่เดิมต)องลงทุนสร)างโครงข7ายให)ครอบคลุมตาม

ประชากรและภูมิศาสตร_ เพื่อรองรับนโยบายรัฐ ในการให)บริการโทรศัพท_กับประชาชนให)ทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที ่ห7างไกล  

ทุรกันดาร มีประชากรน)อย (Low density) เพื่อให)ประชากรที่ด)อยโอกาสสามารถเข)าถึงระบบโทรคมนาคมได) และในป~จจุบันยังคงเปTน 

ภาระหน)าท่ีของ บมจ. โทรคมนาคมแห7งชาติ ที่ต)องดำเนินการตามนโยบายดังกล7าว ถึงแม)ว7าในป~จจุบันระบบโครงข7ายโทรศัพท_เคลื่อนที่จะ

ครอบคลุมท่ัวถึงมากย่ิงข้ึนแล)วก็ตาม 

๔) บจ. โอทาโร เวิลด[ คอร[ปอเรช่ัน (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เหมาะสม 

๕) สำนักงานคณะกรรมการคุhมครองผูhบริโภค (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เหมาะสม 



 

- ๔ - 

ประเด็น ผูhแสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 

๓. ความเหมาะสมของอายุมาตรฐาน

ของอุปกรณ[โครงข:ายและแนวโนhม

ราคาต :อปy  ตามภาคผนวก (ร : าง) 

ประกาศ กสทช. เรื ่อง มาตรฐานการ

คำนวณอัตราค:าตอบแทนการเชื่อมต:อ

โครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑) บจ. แอดวานซ[ ไวร[เลส เน็ทเวอร[ค 

 - คุณวิสิฐศักด์ิ เจริญไชย แสดงความคิดเห็นในการประชุมฯ 

  เห็นด)วย เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนช่ืออุปกรณ_และเทคโนโลยีให)สอดคล)องกับในป~จจุบันแล)ว 

 - ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

  บริษัทฯ เห็นว7ายังสามารถใช)ตารางตามมาตรฐานการคำนวณได) โดยในร7างประกาศฯ ได)ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มชื่ออุปกรณ_ให)เหมาะสม

กับเทคโนโลยีป~จจุบันแล)ว เช7น Node B เปTน eNode B, HLR เปTน HSS เปTนต)น 

๒) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต (หนังสือท่ี DTN.RS-NBTC ๑๓๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เหมาะสมแล)ว 

๓) บมจ. โทรคมนาคมแห:งชาติ (หนังสือท่ี เอ็นที/๒๖๘ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 - การกำหนดอายุมาตรฐานของอุปกรณ_โครงข7าย โดยอ)างอิงจากต7างประเทศและสอบถามจากผู)จำหน7ายอุปกรณ_โทรคมนาคมไม7

เหมาะสม ควรนำการกำหนดอายุการใช)งานอุปกรณ_ตามมาตรฐานทางบัญชีที่มีการปรับอายุมาตรฐานอุปกรณ_อยู7แล)วมาพิจารณาด)วย 

เพื่อที่จะทำให)มีการบริหารจัดการทรัพย_สินอย7างมีประสิทธิภาพและสะท)อนต)นทุนที่แท)จริงของผู)ประกอบการ เช7น ท7อร)อยสาย (Duct) ที่มี

การปรับจาก ๓๕ ปK เปTน ๔๐ ปK และเสาโทรศัพท_ของกิจการโทรศัพท_ประจำท่ีและกิจการโทรศัพท_เคล่ือนท่ี ควรมีอายุเท7ากัน  

 - แนวโน)มราคา (Price trend) ของโครงสร)างพื้นฐานโทรคมนาคม ที่ปรับให)มีแนวโน)มลดลงจากเดิม ยังไม7เหมาะสม เนื่องจากในความ

เปTนจริงการลงทุนโครงสร)างพ้ืนฐานในป~จจุบันมีข)อจำกัดในการดำเนินการ ซ่ึงก7อให)เกิดค7าใช)จ7ายเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

๔) บจ. แอมเน็กซ[ (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 ขอเสนอปรับเปล่ียนอายุมาตรฐานของ DSLAM, MSAN เปTน ๕ ปK และ Soft Switch, MGW เปTน ๕ ปK 

๕) บจ. โอทาโร เวิลด[ คอร[ปอเรช่ัน (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เหมาะสม 



 

- ๕ - 

ประเด็น ผูhแสดงความคิดเห็น/ความคิดเห็น 

๖) สำนักงานคณะกรรมการคุhมครองผูhบริโภค (ไปรษณีย[อิเล็กทรอนิกส[ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 เหมาะสม 

๔. ประเด็นอ่ืนๆ ๑) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร[แซล คอมมิวนิเคช่ัน (คุณระพีภัทย[ เลิศวงศ[วีรชัย แสดงความคิดเห็นในการประชุมฯ) 

 แสดงความเห็นว7า กรณีค7าธรรมเนียม USO ในทางปฏิบัติค7าธรรมเนียม USO ดังกล7าวจะได)รับการหักลดหย7อนส7วนของรายจ7าย

ค7าตอบแทนการเชื่อมต7อโครงข7ายฯ แล)ว ดังนั้น การพิจารณาค7าธรรมเนียม USO มารวมคำนวณเปTนต)นทุนของบริการเชื่อมต7อโครงข7ายฯ  

มีความเหมาะสมหรือไม7 

๒) บมจ. โทรคมนาคมแห:งชาติ (หนังสือท่ี เอ็นที/๒๖๘ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 - กสทช. ควรมีมาตรการให)ความช7วยเหลือผู)ประกอบการที่ให)บริการสาธารณะประโยชน_ เช7น บริการเลขหมายพิเศษ Non Charge 

เพราะเปTนภาระต)นทุนของผู)ประกอบการท่ีไม7มีรายได)มาชดเชย โดยในการคำนวณต)นทุนในส7วนน้ีมาบวกเพ่ิมใน Model ด)วย  

 - ควรนำผลการศึกษาและการคำนวณอัตราค7าตอบแทนการเช่ือมต7อโครงข7ายฯ บริการ SMS และ MMS มาเป�ดเผยต7อสาธารณะด)วย 

๓) สำนักงานคณะกรรมการการแข:งขันทางการคhา (หนังสือ ด:วนท่ีสุด ท่ี สขค ๐๓๐๑/๒๒๙๒ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 - ร7างประกาศฯ ไม7มีประเด็นใดที่ขัดต7อกฎหมายแข7งขันทางการค)าและกฎหมายลูกที่ออกตามพระราชบัญญัติการแข7งขันทางการค)า 

พ.ศ. ๒๕๖๐ แต7อย7างใด  

 - เห็นควรให)มีการออกประกาศฯ เนื่องจากจะช7วยสนับสนุนให)การประกอบกิจการโทรคมนาคมมีกฎ ระเบียบ ที่จะเอื้อต7อการสร)าง

วัฒนธรรมในการแข7งขันอย7างเสรีและเปTนธรรม ตามหลักการของพระราชบัญญัติการแข7งขันทางการค)า พ.ศ. ๒๕๖๐ อันถือเปTนธรรมนูญ

ทางการค)า ซ่ึงเปTนหลักการสากลท่ีประเทศพัฒนาแล)วถือปฏิบัติ 

 


