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สรุปความเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. .... 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน 
กสทช.) ได้จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชำชนทั่วไปต่อต่อร่ำงประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  เรื่อง อัตรำค่ำตอบแทนกำร
เชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง พ.ศ. .... ในวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค 
กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือขอรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน กสทช. ต่อร่ำง
ประกำศ กสทช. เรื่อง อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง พ.ศ. .... ระหว่ำงวันที่ 
๒๐ มีนำคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๕๗ เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรำ ๒๘ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วย 

ส ำนักงำน กสทช. มีประเด็นที่ขอรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  เรื่อง อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็น
อัตรำอ้ำงอิง พ.ศ. ....  ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๑. ด้านความเหมาะสมของการยกเลิกค าสั่งของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกบัอัตราค่าตอบแทนการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามข้อ ๓ 

๒. ด้านความเหมาะสมของการก าหนดนิยาม ตามข้อ ๔ 

๓. การก าหนดให้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงตามประกาศนี้ เป็นอัตราอ้างอิง
ส าหรับกิจการ ตามข้อ ๕ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

๔. ด้านความเหมาะสมของกรณีที่จะน าอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงไปใช้ ตามข้อ ๖ 

๕. ด้านความเหมาะสมของการยกเว้นไม่ต้องแสดงหลักการและวิธีการค านวณอัตราการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามข้อ ๗ 

๖. การก าหนดให้ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง และระยะเวลาในการใช้อัตรา
ดังกล่าวให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ หรือจนกว่าคณะกรรมการจะประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น ตามข้อ ๘ และ
ตารางแนบท้ายประกาศ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

๖.๑ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง และระยะเวลาในการใช้อัตราดังกล่าว ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

๖.๒ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง และระยะเวลาในการใช้อัตราดังกล่าว ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมประเภทโทรศัพท์ประจ าที่ 

๗. ข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นๆ 
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ในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะในวันที ่๑๐ เมษำยน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ 
มีผู้เข้ำกำรกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ รวม ๑๐๘ รำย โดยมีผู้แสดงควำมคิดเห็นจ ำนวน ๑๑ รำย 
แบ่งเป็นผู้ประกอบกำรจ ำนวน ๙ รำย สถำบันกำรศึกษำ ๑ รำย และประชำชนทั่วไปจ ำนวน ๑ รำย ดังนี้ 

กลุ่มผู้ให้ความคิดเห็น จ านวน รายชื่อ 
ผู้ประกอบการ ๙ รำย  บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
 บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 
 บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 
 บริษัท โทเทิ่ล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด 
 บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ำกัด 
 บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ำกัด 

สถาบันการศึกษา ๑ รำย มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
ประชาชนทั่วไป ๑ รำย ว่ำท่ีร้อยตรีทรงพล สงวนจิตร 

รวม ๑๑ ราย  
 

 ส ำนักงำน กสทช. ขอน ำเสนอสรุปควำมคิดเห็นที่ได้รับดังนี้ 

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น 

๑. ด้ำนควำมเหมำะสมของกำรยกเลิก
ค ำสั่ งของ กสทช. ที่ เกี่ยวข้องกับอัตรำ
ค่ ำ ต อ บ แ ท น ก ำ ร เ ช่ื อ ม ต่ อ โ ค ร ง ข่ ำ ย
โทรคมนำคม ตำมข้อ ๓ 

มีความเหมาะสม 

เห็นด้วยตำมที่ส ำนักงำน กสทช. เสนอ เนื่องจำกเป็นกำรยกเลิกอัตรำอ้ำงอิงหรืออัตรำช่ัวครำวที่
ผ่ำนมำในอดีตซึ่งมีอัตรำที่ไม่สอดคล้องกัน  
ไม่มีความเหมาะสม 
มีควำมกังวลในประเด็นกำรยกเลิกค ำสั่งอัตรำอ้ำงอิงเดิมตำมข้อ ๓ ให้มีผลบังคับใช้ทันทีตำมที่ระบุ
ในข้อ ๒ แต่ตรงส่วนอัตรำอ้ำงอิงใหม่ตำมตำรำงแนบท้ำยให้มีผลใช้บังคับอัตรำในวันที่ ๑ ก.ค. 
๒๕๕๗ อำจเกิดควำมไม่ต่อเนื่องในช่วงเปลี่ยนผ่ำน  

๒. ด้ำนควำมเหมำะสมของกำรก ำหนด
นิยำม ตำมข้อ ๔ 

มีความเหมาะสม 

เห็นด้วยในกำรก ำหนดในนิยำม ซึ่งหมำยรวมถึงผู้รับใบอนุญำตทุกรำยด้วยควำมเท่ำเทียมกัน เนื่องจำก
บริกำรกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดโดยธรรมชำติ 
ไม่มีความเหมาะสม 
 นิยำม “ผู้รับใบอนุญำต” ควรใช้ค ำว่ำ “ผู้รับใบอนุญำตที่มีโครงข่ำยโทรคมนำคม” แทน เพื่อให้
สอดคล้องกับค ำนิยำมใน ประกำศ กสทช. เรื่อง กำรใช้และเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 กำรก ำหนดนิยำม“ผู้รับใบอนุญำต” ไม่ถูกต้อง และเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
โดยที่ถูกต้องควรก ำหนดเพิ่มเติมนิยำมใหม่ของ “ผู้รับใบอนุญำต” ให้ชัดแจ้งว่ำ ไม่รวมถึงผู้ที่ท ำ
สัญญำร่วมกำรงำนและร่วมลงทุนขยำยบริกำรโทรศัพท์พื้นฐำน รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมกับ
องค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ ขอเสนอนิยำมในข้อ ๔ ของร่ำงประกำศอัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ือมต่อ
โครงข่ำยโทรคมนำคมอ้ำงอิงฯ ใหม่ว่ำ “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และให้หมายความ
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ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น 

รวมถึ งผู้ ไ ด้ รั บอนุญาต  สั มปทาน  หรื อสัญญา ให้ ประกอบกิ จการ โทรคมนาคมจาก
การสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่ท าสัญญาร่วมการงานและร่วม
ลงทุนขยายบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยก่อน
วันท่ีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ 

๓. กำรก ำหนดให้อัตรำค่ำตอบแทนกำร
เช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำ
อ้ำงอิงตำมประกำศนี้  เป็นอัตรำอ้ำงอิง
ส ำหรับกิจกำร ตำมข้อ ๕ มีควำมเหมำะสม
หรือไม่ อย่ำงไร 

มีความเหมาะสม 
เนื่องจำกกำรคิดอัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิงตำมประกำศ
นี้ คิดจำกต้นทุนของกำรให้บริกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมประเภทเสียงเท่ำนั้น จึงเห็นว่ำ
เหมำะสมแล้วที่จะใช้อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมตำมประกำศส ำหรับ
บริกำรกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมด้วยทรำฟฟิกประเภทเสียงเท่ำน้ัน 

ไม่มีความเหมาะสม 
เสนอให้ตัดควำมในข้อ ๕ วรรคสองออกทั้งหมด คือตัดข้อควำม “อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงตามประกาศนี้ ไม่ได้เป็นอัตราอ้างอิงส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมที่ให้บริการเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต” เนื่องจำกปัจจุบันผู้ให้บริกำรเสียงผ่ำน
โครงข่ำยอินเตอร์เน็ตไม่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง จึงอยู่นอกบังคับของประกำศฉบับนี้แล้วตำม
นิยำมของค ำว่ำ “ผู้รับใบอนุญำต” ในข้อ ๔ กำรคงข้อควำมในข้อ ๕ วรรคสอง ท ำให้เกิดควำม
ซ้ ำซ้อน 

๔. ด้ำนควำมเหมำะสมของกรณีที่จะน ำอัตรำ
ค่ำตอบแทนกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม
ที่เป็นอัตรำอ้ำงอิงไปใช้ ตำมข้อ ๖ 

มีความเหมาะสม 
เหมำะสมแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมกรณีต่ำงๆ ตำมประกำศ/กฎเกณฑ์ที่ถูกยกเลิกตำมข้อ ๓ 

ไม่มีความเหมาะสม 
 ตำม (ร่ำง) ประกำศ ข้อ ๖ (๑) ก ำหนดให้อัตรำอ้ำงอิงฯ ใช้ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตไม่สำมำรถ
เจรจำตกลงอัตรำฯ ระหว่ำงกันได้ หรือในกรณีที่มีข้อพิพำทที่เกี่ยวข้องกับอัตรำฯ นั้น เป็นกำรเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรรำยที่ได้ประโยชน์จำกอัตรำอ้ำงอิงฯ โดยจะไม่ยอมรับอัตรำฯ ของ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่อัตรำฯ แตกต่ำงจำกอัตรำอ้ำงอิงฯ ก่อให้เกิดเป็นข้อพิพำท เพื่อให้ใช้อัตรำ
อ้ำงอิงฯ ดังกล่ำว ซึ่งจะเห็นได้ว่ำอัตรำค่ำตอบแทนของผู้ประกอบกำรแต่ละรำยที่ก ำหนดให้สะท้อน
ต้นทุนตำมวิธี LRAIC ไม่ได้ถูกน ำมำใช้งำนจริงตำมวัตถุประสงค์ของประกำศ กสทช. เรื่อง กำรใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ข้อ ๖ (๓) ของ ร่ำง ประกำศ ก ำหนดให้ใช้อัตรำอ้ำงอิงตำมประกำศนี้ใน “กรณีอื่นๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร” เห็นว่ำเป็นกำรก ำหนดขอบเขตของกำรน ำไปใช้กว้ำงเกินไป และอำจ
เป็นกำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรมำกเกินไป 

๕. ด้ำนควำมเหมำะสมของกำรยกเว้นไม่ต้อง
แสดงหลักกำรและวิธีกำรค ำนวณอัตรำกำร
เช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม ตำมข้อ ๗ 

มีความเหมาะสม 
มีควำมเหมำะสมแล้ว เนื่องจำกหำกผู้ประกอบกำรไม่ยอมรับอัตรำอ้ำงอิงซึ่งเสมือนกับเป็นอัตรำ
กลำงของอุตสำหกรรมก็ต้องแสดงให้เห็นว่ำอัตรำกลำงไม่เหมำะอย่ำงไร มีควำมแตกต่ำงกับต้นทุน
ของตนอย่ำงไร และสมควรต้องแสดงวิธีกำรค ำนวณและโครงสร้ำงต้นทุนว่ำแตกต่ำงจำกอัตรำกลำง
อย่ำงไร ทั้งนี้ กำรยกเว้นดังกล่ำวยังเป็นกำรลดภำระให้ผู้ประกอบกำรและเป็นกำรลดภำระในกำร
ก ำกับดูแลของ กสทช. 

๖. กำรก ำหนดให้ อัตรำค่ำตอบแทนกำร
เช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำ
อ้ำงอิง และระยะเวลำในกำรใช้อัตรำ
ดังกล่ำวให้ เป็นไปตำมตำรำงแนบท้ำย
ประกำศนี้ หรือจนกว่ำคณะกรรมกำรจะ

มีความเหมาะสม 
เห็นด้วยกับอัตรำอ้ำงอิงดังกล่ำว 

ไม่มีความเหมาะสม 
 ขอเสนอให้น ำอัตรำอ้ำงอิง และระยะเวลำในกำรบังคับใช้ตำมตำรำงแนบท้ำยร่ำงประกำศ 
กสทช. เรื่อง อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง พ.ศ. .... ฉบับท่ี
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ประกำศก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ตำมข้อ ๘ 
และตำรำงแนบท้ำยประกำศ มีควำม
เหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร 

๖.๑ อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ือมต่อ
โครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง 
และระยะเวลำในกำรใช้อัตรำดังกล่ำว 
ส ำหรั บกิ จกำร โทรคมนำคมประ เภท
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

๖.๒ อัตรำค่ำตอบแทนกำรเช่ือมต่อ
โครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง 
และระยะเวลำในกำรใช้อัตรำดังกล่ำว 
ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมประเภทโทรศัพท์
ประจ ำที ่

ส ำนักงำน กสทช. น ำมำรับฟังควำมคิดเห็นเฉพำะกลุ่ม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ (ร่ำง
ประกำศฯ ฉบับวันที่ ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗) มำบังคับใช้ หรืออย่ำงน้อยที่สุด ขอให้พิจำรณำน ำ
อัตรำอ้ำงอิงของปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ตำมร่ำงประกำศฯ ฉบับวันท่ี ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ มำบังคับใช้ 
ตำมระยะเวลำที่ กสทช. เห็นสมควร ก่อนท่ีจะมีกำรทบทวนอัตรำอ้ำงอิงใหม่อีกครั้ง 
 

ประเภทกจิกำร 
บริกำรกำรเชือ่มตอ่
โครงข่ำยโทรคมนำคม 

อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำ
อ้ำงอิง (บำท/นำที) 

พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

เป็นต้นไป 

โทรศัพท์เคลือ่นที ่

Call Origination ๐.๔๕ ๐.๓๔ ๐.๒๖ ๐.๒๐ ๐.๑๕ 

Call Termination ๐.๔๕ ๐.๓๔ ๐.๒๖ ๐.๒๐ ๐.๑๕ 

Call Transit ๐.๐๖ ๐.๐๔ ๐.๐๒ ๐.๐๒ ๐.๐๒ 

โทรศัพท์ประจ ำที ่

Call Origination ๐.๔๕ ๐.๓๔ ๐.๓๒ ๐.๓๒ ๐.๓๒ 

Call Termination ๐.๔๕ ๐.๓๔ ๐.๓๒ ๐.๓๒ ๐.๓๒ 

Call Transit ๐.๑๖ ๐.๑๖ ๐.๑๖ ๐.๑๖ ๐.๑๖ 

ตำรำงแนบท้ำยร่ำงประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทัศน ์และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
เรื่อง อัตรำค่ำตอบแทนกำรเชือ่มต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่เป็นอัตรำอ้ำงอิง พ.ศ. ....  

ฉบับวันที ่๒๑ กุมภำพนัธ์ ๒๕๕๗ 
 

เนื่องจำกอัตรำอ้ำงอิงดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงอัตรำที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในแต่ละปี และ
สอดคล้องกับต้นทุนกำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำรที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำ รวมถึงยังส่งผลให้
อัตรำค่ำบริกำรขำยปลีกมีแนวโน้มที่จะลดลงตำมไปด้วย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคใน
ท้ำยที่สุด ทั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่ำค่ำตอบแทนกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดต่ ำลงใน
อัตรำที่มำกกว่ำค่ำตอบแทนกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์ประจ ำที่โดยเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงด้ำนต้นทุนกำรให้บริกำรและจ ำนวนผู้ใช้บริกำรของโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
โทรศัพทป์ระจ ำที ่
 กำรก ำหนดอัตรำอ้ำงอิงฯ เพียงแค่ ๒ ช่วงเวลำ โดยไม่แสดงให้เห็นถึงอัตรำที่มีแนวโน้มลดลง
เรื่อยๆ ในปีต่อๆ ไป จะเป็นกำรเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยใหญ่ เนื่องจำก
ผู้ใช้บริกำรจำกโครงข่ำยเล็กจะโทรออกไปหำผู้ใช้บริกำรในโครงข่ำยที่ใหญ่กว่ำ  ส่งผลให้ผู้รับ
ใบอนุญำตฯที่มีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรภำยในโครงข่ำยน้อยกว่ำต้องเป็นฝ่ำยจ่ำยค่ำตอบแทนกำร
เชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมให้แก่ผู้รับใบอนุญำตฯ ที่มีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรภำยในโครงข่ำยมำกกว่ำ 

 กำรก ำหนดอัตรำอ้ำงอิงฯ เพียงแค่ ๒ ช่วงเวลำ โดยไม่แสดงให้เห็นถึงอัตรำที่มีแนวโน้มลดลง
เรื่อยๆ ในปีต่อๆ ไป จะเป็นอุปสรรคต่อกำรแข่งขันและกำรเข้ำสู่ตลำดของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 
เนื่องจำกผู้รับใบอนุญำตรำยใหม่ที่เพิ่งเข้ำสู่ตลำด ย่อมมีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรภำยในโครงข่ำยจ ำนวน
น้อยกว่ำผู้รับใบอนุญำตรำยเดิมในตลำด ประกอบกับอัตรำอ้ำงอิงมีลักษณะเป็นอัตรำแบบสมมำตร 
(Symmetric Rate) ระหว่ำงผู้รับใบอนุญำตฯทุกรำย ส่งผลให้ผู้รับใบอนุญำตรำยใหม่ย่อมต้องเป็น
ฝ่ำยจ่ำยส่วนต่ำงของค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมให้แก่ผู้รับใบอนุญำตรำยเดิมใน
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ตลำดทุกรำยอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ยิ่งค่ำตอบแทนกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมมีอัตรำ
สูง จะยิ่งส่งผลต่อต้นทุนรวมของผู้ประกอบกำรรำยใหม่สูงขึ้น 

 ควรพิจำรณำขยำยระยะเวลำอัตรำอ้ำงอิง Mobile Call Origination/Termination ที่ ๐.๔๕ 
บำท/นำที ออกไปจนถึงสิ้นปี ๒๕๕๘ จะมีควำมเหมำะสมกว่ำ 

 เสนอควำมเห็นเพิ่มเติมให้ใช้อัตรำอ้ำงอิง ๐.๔๕ ตั้งแต่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ และ
มีกำรปรับลดอัตรำอ้ำงอิง ลงตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙ เป็นต้นไปและบริษัทเห็นว่ำอัตรำอ้ำงอิงที่
เหมำะสมส ำหรับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙ เป็นต้นไปควรเท่ำกับ ๐.๔๐ บำท (ปรับลดลงจำก 
๐.๔๕ บำทประมำณ ๑๐%) 
 อัตรำ Call Transit ของกิจกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ควรปรับเป็น ๐.๑๖ บำท/นำที ให้เท่ำกับ
อัตรำ Call Transit ของกิจกำรโทรศัพท์ประจ ำที่ เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่ออุตสำหกรรม 

 เนื่องจำกกำรโทรภำยพื้นที่เดียวกันในกรณีโทรศัพท์ประจ ำที่ (Local call) ผู้ประกอบกำรนิยม
คิดอัตรำค่ำบริกำรกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นต่อครั้ง ไม่ใช่ต่อนำทีตำมที่อัตรำอ้ำงอิง
ก ำหนด บริษัทจึงเห็นว่ำ กสทช. ควรก ำหนดอัตรำดังกล่ำวในร่ำงประกำศให้มีควำมชัดเจน เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรเจรจำท ำสัญญำระหว่ำงผู้ประกอบกำร 

๗. ข้อเสนอแนะในประเด็นอ่ืนๆ  สนับสนุนให้มีกำรจัด focus group ส ำหรับกรณีกำรโทรภำยพื้นที่เดียวกันในกรณีโทรศัพท์
ประจ ำที ่(Local call) 

 ควรบังคับให้ผู้ประกอบกำรทุกรำยต้องเจรจำท ำสัญญำกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมก่อน
บังคับใช้อัตรำอ้ำงอิง กำรบังคับใช้เฉพำะผู้ประกอบกำรที่อยู่ในระบบกำรเช่ือมต่อฯ ขณะที่ยังมี
ผู้ประกอบกำรบำงรำยไม่เข้ำสู่ระบบกำรเช่ือมต่อฯ ท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในกำรแข่งขัน 
และเกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบระหว่ำงผู้ประกอบกำรที่เข้ำสู่ระบบกำรเช่ือมต่อฯ และ
ผู้ประกอบกำรที่ไม่เข้ำสู่ระบบกำรเช่ือมต่อฯ 

 กสทช. ควรเปิดเผยแบบจ ำลองต้นทุน รวมทั้งข้อมูลอ้ำงอิงที่ กสทช. เลือกใช้ต่อสำธำรณะ 
เพื่อให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรค ำนวณฯ และเพื่อให้
เป็นที่ยอมรับของทั้งอุตสำหกรรม ทั้งนี้ ในหลำยประเทศที่มีกำรก ำกับดูแลที่ดี เช่น Ofcom 
(UK), ECTEL (กลุ่มประเทศในแคริเบียน), NPT (นอร์เวย์), NITA (เดนมำร์ค) และอีกหลำย
ประเทศ มีกำรเปิดเผย LRIC Cost model (ในรูปแบบ Microsoft Excel) บนเว็บไซต์ ของ
หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลไม่ได้เก็บเป็นควำมลับ ดังนั้น บริษัทจึงขอสนับสนุนให้ กสทช. เปิดเผย
ข้อมูลดังกล่ำวด้วยเช่นกัน 

 อัตรำค่ำตอบแทนที่มีกำรตกลงในสัญญำกำรเช่ือมต่อที่ได้ลงนำมระหว่ำงกันไปแล้ว จะสำมำรถน ำ
อัตรำอ้ำงอิงฯ ตำมประกำศนี้มำใช้ร่วมได้หรือไม่อย่ำงไร ซึ่งในปัจจุบันมีกำรแก้ไขอัตรำ
ค่ำตอบแทนในสัญญำกำรเช่ือมต่อของคู่สัญญำบำงคู่ไปแล้ว หำกคู่สัญญำที่เหลือไม่ได้น ำอัตรำนี้
มำใช้จะเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดแย้งในอนำคต รวมถึงกำรกีดกันกำรเข้ำท ำสัญญำกำรเช่ือมต่อ
โครงข่ำยในอนำคตด้วยหรือไม่ บริษัทเห็นว่ำ ในสัญญำที่ได้มีกำรลงนำมกันแล้วควรจะมีกำรปรับ
อัตรำมำเป็นอัตรำเดียวกันนี้ท้ังอุตสำหกรรม เพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมและแข่งขนัได้อย่ำงเสรี 

 

 ทั้งนี้ส ำนักงำน กสทช. อยู่ระหว่ำงกำรประมวลควำมเห็นทั้งหมดเสนอคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เพ่ือพิจำรณำต่อไป 


