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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดและกากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ภายในประเทศ
โดยที่ เป็ น การสมควรก าหนดโครงสร้า งอั ต ราค่ า บริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ ภ ายในประเทศ
ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ รวมทั้งสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวมคลื่นความถี่ในการให้บริการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๖) (๙) และ (๒๔) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ ให้ ใช้บั งคั บ ตั้งแต่วัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจ จานุ เบกษาเป็ นต้ น ไป
เว้นแต่ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ หรือ ค าสั่งอื่ น ใดในส่ว นที่ ได้ ก าหนดไว้แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
“ผู้ใช้บ ริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บ ริการโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ป ลายทางของผู้รับใบอนุญ าต
แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งนาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ได้รับในฐานะผู้ใช้บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง
“ค่าบริการ” หมายความว่า ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้รับใบอนุญาต
เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการจะใช้ประโยชน์ หรือได้ใช้ประโยชน์ในบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
“รายการส่งเสริมการขายหลัก” หมายความว่า รายการเสนอขายบริการที่ผู้ใช้บริการต้องเลือก
เพื่อรับบริการจากผู้รับใบอนุญาต
“รายการส่ ง เสริ ม การขายเสริ ม ” หมายความว่ า รายการเสนอขายบริ ก ารที่ ผู้ ใช้ บ ริก าร
อาจเลือกเพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายหลัก เพื่อรับบริการจากผู้รับใบอนุญาต

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมวด ๑
โครงสร้างอัตราค่าบริการ
ข้อ ๔ ในหมวดนี้ “ผู้ รับ ใบอนุ ญ าต” หมายความว่ า ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบที่สามและผู้รับใบอนุญาตที่เป็นบริษัทในเครือตามประกาศว่าด้วยมาตรการกากับดูแล
การรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงผู้รับใบอนุญาตที่เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของผู้รับ
ใบอนุญาตแบบที่สาม
ส่วนที่ ๑
การกาหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการ
ข้อ ๕ โครงสร้างอัตราค่าบริการบังคับใช้กับบริการ ดังนี้
(๑) บริการเสียง (Voice)
(๒) บริการข้อความสั้น (SMS)
(๓) บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS)
(๔) บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet)
ข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้กาหนดอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการ
ส่งเสริมการขายที่มีการเสนอขายหรือให้บริการทั้งหมด โดยเมื่อเฉลี่ยแล้วต้องเป็นไปตามภาคผนวก ก
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ ในการปฏิบัติตามโครงสร้างอัตราค่าบริการตามข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้
ต้องมีการเสนอขายบริการเสียงโดยมีจานวนรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริง
เป็นหน่วยวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่มีการเสนอขายในตลาด
สาหรับรายการส่งเสริมการขายในส่วนที่เหลือให้คิดอัตราค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเป็นหน่วยนาที
ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้นอย่างน้อย
๑ รายการ โดยให้คิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงเป็นวินาทีและเมกะไบต์เป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้
ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้ ต้องจัดให้มีการเผยแพร่รายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้น
เป็ น การทั่ ว ไปผ่านสื่อที่ ผู้ใช้บ ริการเข้าถึงและเข้าใจได้ ง่ายเพื่ อ ประกอบการตั ด สิน ใจของผู้ใช้บ ริการ
โดยมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
(๑) ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งาน
(๒) สิทธิการใช้งานและค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของแต่ละประเภทบริการ
(๓) อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละ
ประเภทบริการ
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(๔) อัตราค่าบริการต่อหน่วยในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขาย
ส่วนที่ ๒
การกากับโครงสร้างอัตราค่าบริการ
ข้อ ๙ ให้สานักงาน กสทช. ตรวจสอบโครงสร้างอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานที่ผู้รับ
ใบอนุ ญาตตามหมวดนี้ ให้ บริการอยู่ในตลาดเป็นประจาทุกเดือน โดยใช้วิธีการเฉลี่ยรวมทุกรายการ
ส่งเสริมการขายจากอัตราค่าบริการเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละรายการส่งเสริมการขาย โดยถ่วงน้าหนัก
ระหว่างรายการส่งเสริมการขายหลักและรายการส่งเสริมการขายเสริมในสัดส่วนร้อยละแปดสิบและ
ร้อยละยี่สิบตามลาดับ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการเฉลี่ยของทุกรายการส่งเสริมการขายในแต่ละประเภทบริการ
ต้องเป็นไปตามอัตราค่าบริการที่กาหนดไว้ในข้อ ๖
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่สานักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว่า ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้กาหนด
อัตราค่าบริการไม่เป็นไปตามโครงสร้างอัตราค่าบริการตามข้อ ๖ และข้อ ๘ ให้สานักงาน กสทช.
มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้แก้ไขปรับปรุงรายการส่งเสริมการขาย เพื่อให้มีโครงสร้าง
อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่กาหนดในประกาศนี้
ให้ ผู้รับ ใบอนุ ญ าตตามหมวดนี้ รายงานผลการดาเนิน การพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานและ
ช่องทางในการตรวจสอบต่อสานักงาน กสทช. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงาน
กสทช.
ส่วนที่ ๓
การทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการ
ข้อ ๑๑ ให้สานักงาน กสทช. ดาเนินการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการเป็นประจาทุกสามปี
หรือในกรณี ที่ผู้รับใบอนุ ญ าตตามหมวดนี้มีห นังสือขอให้ พิจารณาทบทวนโครงสร้างอัต ราค่าบริการ
โดยในการทบทวนให้คานึงถึงสภาพตลาดโทรคมนาคม แนวโน้มโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เสนอขาย
และต้นทุนการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต
ในกรณี ที่สภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคมเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดทาให้
โครงสร้างอัตราค่าบริการไม่เหมาะสม หรือทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างผู้รับใบอนุญาต
ตามหมวดนี้ หรือเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการต้อ งรับภาระเกินสมควรโดยไม่เป็นธรรม กสทช. อาจพิจารณา
ทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการให้เหมาะสม
ข้อ ๑๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามหมวดนี้มีหน้าที่นาส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานแก่สานักงาน
กสทช. ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้จัดทาและนาส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารหรือ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สานักงาน กสทช. กาหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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(๑) รายได้และปริมาณการใช้งานจริงจากการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
โดยให้จาแนกตามประเภทบริการ
(๒) จานวนผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายหลัก และจานวนผู้ใช้บริการที่ใช้รายการ
ส่งเสริมการขายเสริม โดยให้จาแนกตามประเภทบริการ
(๓) ข้อมูลปัจจัยหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างอัตราค่าบริการ
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่สานักงาน กสทช. กาหนด
หมวด ๒
หน้าทีข่ องผูร้ ับใบอนุญาต
ข้อ ๑๓ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตรายงานโครงสร้ า งอั ต ราค่ าบริ ก ารที่ จั ด เก็ บ จากผู้ ใช้ บ ริ ก ารต่ อ
สานักงาน กสทช. ทุกเดือน ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป หากวันครบกาหนดเป็นวันหยุดราชการ
ให้รายงานในวันทาการก่อนวันหยุดราชการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้จัดทาและนาส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สานักงาน กสทช. กาหนด โดยมีรายละเอียดข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย
ดังนี้
(๑) ชื่อรายการส่งเสริมการขาย โดยแบ่งประเภทรายการส่งเสริมการขายหลักหรือรายการ
ส่งเสริมการขายเสริม
(๒) ช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการเสนอขาย และสถานะการเสนอขาย
(๓) ช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการให้บริการ และสถานะการให้บริการ
(๔) ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งาน
(๕) ค่าบริการจาแนกตามประเภทบริการ
(๖) สิทธิการใช้งานที่ผู้ใช้บริการได้รับจาแนกตามประเภทบริการ
(๗) อัต ราค่าบริการเฉลี่ยต่อหน่ วยของแต่ละบริการตามสิทธิการใช้งานของแต่ละรายการ
ส่งเสริมการขาย โดยให้จาแนกตามประเภทบริการ และให้ระบุเป็นอัตราตามหน่วยที่ให้บริการ
(๘) อัตราค่าบริการต่อหน่วยในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของแต่ละรายการส่งเสริมการขาย
โดยให้จาแนกตามประเภทบริการ และให้ระบุเป็นอัตราตามหน่วยที่ให้บริการ
(๙) ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่สานักงาน กสทช. กาหนด
การน าส่ งข้ อ มู ล ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การแจ้ ง โครงสร้ า งอั ต ราค่ าบริ ก ารของผู้ รั บ
ใบอนุญาตตามข้อ ๑๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูง
ของค่าบริการและการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๑๔ ให้ผู้รับใบอนุ ญาตจัด ให้มีระบบการแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลการให้บริการด้วยวิธี
ส่งผ่านบริการข้อความสั้น เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงเลือกรับการแจ้งด้วยช่องทางอื่นที่ผู้ใช้บริการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประสงค์ตามที่ผู้รับใบอนุญาตมีให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับทราบถึงสิทธิในการใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ดังนี้
(๑) การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสาหรับการใช้งาน กรณีบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า
(๒) การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนสิ้นสิทธิการใช้งาน
(๓) การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดอายุการใช้งาน
(๔) การแจ้งข้อมูลการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการภายหลัง
ประกอบด้ วย ค่ าบริก ารเหมาจ่ายรวมตามสิท ธิก ารใช้ งาน สิท ธิการใช้งานและค่าบริการตามสิท ธิ
การใช้ ง านของแต่ ล ะประเภทบริ ก าร อั ต ราค่ า บริ ก ารตามสิ ท ธิ ก ารใช้ ง านของรายการส่ ง เสริ ม
การขายเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละประเภทบริการ และอัตราค่าบริการต่อหน่วยในส่วนที่เกินกว่าสิทธิ
การใช้งานของรายการส่งเสริมการขายในวันที่ผู้ใช้บริการได้รับรายการส่งเสริมการขายใหม่ และจัดให้มี
ช่องทางที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ข้อ ๑๕ นอกเหนื อจากการจัด ส่งใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ
ตามประกาศว่าด้วยมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งปริมาณการใช้งานจริง
ค่าบริการที่ต้องชาระของการใช้งานรอบปัจจุบัน และยอดเงินค้างชาระ ด้วยช่องทางอื่นที่ผู้ใช้บริการ
ประสงค์ตามที่ผู้รับใบอนุญาตมีให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้รับ ใบอนุ ญ าตแจ้งอัต ราค่ าบริการของทุก รายการส่ งเสริม การขายที่ เสนอขาย
เป็นการทั่วไปในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต โดยให้แจกแจงรายละเอียด
ดังนี้
(๑) ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งาน
(๒) สิทธิการใช้งาน
(๓) อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายเฉลี่ยต่อหน่วยของแต่ละ
ประเภทบริการ
(๔) อัตราค่าบริการต่อหน่วยในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อ ๑๗ การให้บริการต่อเนื่องภายหลังระยะเวลาการใช้บริการรายการส่งเสริมการขายเสริม
สิ้นสุดลงจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์จะใช้บริการนั้นต่อไป
ข้อ ๑๘ เมื่ อ สิ้ น สุ ด อายุ ก ารใช้ ง านและผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารไม่ เลื อ กรายการส่ ง เสริ ม การขายใหม่
ให้ผู้รับใบอนุญาตคงให้บริการตามรายการส่งเสริมการขายเดิมต่อไปได้เป็นลาดับแรก หากไม่มีรายการ
ส่งเสริมการขายเดิม ให้ผู้รับใบอนุญาตเปลี่ยนไปให้บริการรายการส่งเสริมการขายขั้นเริ่มต้น
ข้อ ๑๙ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย
จากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ในกรณี ดังนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง

หนา้ ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๑) เมื่อใช้รายการส่งเสริมการขายใด ๆ ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บ
ค่าบริการล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่เปิดใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย
(๒) เมื่อใช้รายการส่งเสริมการขายใด ๆ ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บ
ค่าบริการภายหลังไม่ครบหนึ่งรอบการชาระเงิน
ข้อ ๒๐ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งยิ น ยอมให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารเปลี่ ย นแปลงรอบการใช้ ง านและรอบ
การชาระเงิน โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากผู้ใช้บริการ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ ให้สานักงาน กสทช. จัดทารายงานวิเคราะห์แนวทางการกาหนดและกากับดูแ ล
โครงสร้างอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายเสนอต่อ กสทช.
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ข้อ ๒๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๔ กาหนดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน
ของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดไม่เกินอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานที่มีการเสนอขาย
หรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
กสทช. จะประกาศกาหนดอัตราขั้นสูงสาหรับอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานต่อไป
ให้ ผู้รับใบอนุ ญ าตตามข้อ ๔ น าส่งข้อมูลอัต ราค่าบริการในส่วนที่ เกินกว่าสิทธิการใช้งาน
ของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมดที่มีการเสนอขายหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในวันก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ ให้แก่สานักงาน กสทช. ใช้ประกอบการตรวจสอบของสานักงาน กสทช. ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ในกรณี ที่ สานั กงาน กสทช. ตรวจสอบพบว่า ผู้รับ ใบอนุ ญ าตตามข้อ ๔ กาหนดอัต รา
ค่าบริการไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ สานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขปรับปรุง
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายงานผลการดาเนินการพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานและช่องทาง
ในการตรวจสอบต่อสานักงาน กสทช. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงาน กสทช.
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก ก
อัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดและกากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
ประเภทบริการ
อัตราค่าบริการ*
บริการเสียง
ไม่เกิน ๐.๖๐ บาทต่อนาที
บริการข้อความสั้น
ไม่เกิน ๐.๘๙ บาทต่อข้อความ
บริการข้อความมัลติมีเดีย
ไม่เกิน ๒.๓๓ บาทต่อข้อความ
บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
ไม่เกิน ๐.๑๖ บาทต่อเมกะไบต์
* อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

-๒ภาคผนวก ข
รายการส่งเสริมการขายหลักขั้นเริ่มต้น
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดและกากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
๑) อัตราค่าบริการ
ประเภทบริการ
อัตราค่าบริการ*
บริการเสียง
ไม่เกิน ๐.๐๑๑ บาทต่อวินาที
บริการข้อความสั้น
ไม่เกิน ๑.๐๐ บาทต่อข้อความ
บริการข้อความมัลติมีเดีย
ไม่เกิน ๒.๔๕ บาทต่อข้อความ
บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
ไม่เกิน ๐.๑๘ บาทต่อเมกะไบต์
* อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒) ค่าบริการเหมาจ่ายรวมตามสิทธิการใช้งานสาหรับรายการส่งเสริมการขายในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการภายหลัง โดยทุกบริการรวมกันเท่ากับ ๒๔๐ บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

