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เรื่อง อัตราค่าบริการโทรศัพท์ 

เรียน เลขาธิการคณะริฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแสดงประโยชน์ของการคิดค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานแต่ละรูปแบบ

1. เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิชิารฌา

1.1 กระทรวงคมนาคมได้ริบแข้งจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ว่า 

เนื่องจากโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคูกกำหนดขึ้นภายใต้สภาวการณ์ให้บริการที  ่

ไม่มีการแข่งขัน จึงทำให้มีรูปแบบการคิดค่าบริการที่จำกัดทางเลือกของ$าช้บริการประกอบกับภาวะ 

เศรษฐกิจที่ตกตํ่าของประเทศในปัจจุบันมีผลทำให้ประชาชนและ$ประกอบธุรกิจประสบปัญหาในการ

คำเน้นงาน ด้งนั้น เพิ่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่การแข่งขันเสรีโทรคมนาคมr และเป็นการร่วม 

แกัไขปัญหาด้งกล่าว ทศท. จึงได้พิจารณากำหนดแนวทางการคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากโครงสร้างอัตราค่า 

บริการในปัจจุบัน ภายใต้หลักการด้งนี้

เ) บุ่งเน้นให้เกิดความสมตุลของอัตราค่าบริการโทรศัพท์

2) เพิ่มทางเลือกให่กับ§ใข้บริการในการเดึอกใช้รูปแบบการคิดค่าบริการไต้ตาม 

ความพึงพอใจ และเหมาะสมกับการใช้งานของตนเอง

1.2 คณะกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 12/2542 

เมอวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 ได้พิจารณาให่ความเห็นชอบแนวทางการคิดค่าบริการโทรศัพท์ด้งนี้

L2.1 การคิดค่าใช้โทรศัพท์ทางไกลกรณีมีเศษเป็นวินาที มีหลักเกณฑ์การคิด คือ

1.2.1.1 กรณีมีระยะเวลาในการสนทนาไม่ถึง 1 นาที คิดเป็น 1 นาทีเต็ม

1.2.1.2 กรณีมีระยะทลาในการสนทนามากกว่า 1 นาที ในส่วนของเศษ 

นาทีชุดห่าย สามารถแบ่งการพิจารณาได้เป็น 2 แนวทาง ด้งนี้

1) แนวทางที่] - เศษ1-30วินาทีให้ปัดลง(ไม่คิดเงิน)

- เศษ 31-60 วินาทีให้ปัดขึ้น (คิดเป็น 1 นาที)

/2)แนวทางที่ 2...
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2) แนวทางที่ 2 คิดทุก ๆ 6 วินาที (เศษ 1-5 วินาที คิดเป็น 6 วินาที)

การคิดค่าใช้โทรศัพท์พื่นฐานทางไกล โนระยะแรกชะนำการคิดเศษของ 

นาทีตามแนวทางที่1 มาใช้ก่อน ส่วนแนวทางที่2 ซะนำมาใช้ในระยะต่อไปเมื่อมีการปรับปรูงระบบบัล 

เรียบเอยแล้ว
1.2.2 รูปแบบการคิดค่าบริการที่ผู้เช่าสามารถเสือกได้ ดังนี้

ค่าบริการ รูปแบบที่ 1 

(อัตราที่ใช้ในปัจจุบัน)

รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3

1. ค่าเช่า (บาท/เดือน) 100 120 90

2. ค่าใช้ห้องถิ่น 3 บาท/ครั้ง 3 บาท/ครั้ง อัตรา 1 บาท/นาที

3. ค่าใช้ทางไกล ใช้อัตรา 3,6,9,12,15,18 ใช้อัตรา 3,6,9,12,12,12 ใช้อัตรา3,6,9,12,12,12

(บาท/นาที) (3 ภาคเวลา) (3 ภาคเวลา) (3 ภาคเวลา)

หมายเหตุ: โทรศัพท์สาธารณะปรับเฉพาะอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ

รูปแบบการคิดค่าบริการดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบต่อผู้เช่า และทศท.

รายละเอียดปรากฎด้งเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

1.2.3 การลดค่าเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ470 Mhz. จาก450บาท/เลขหมาย/

เดือน เป็น 300 บาท/เลขหมาย/เดือน เมื่อมีการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบใหม่

ไ.3 ในการนี้ ทศท. ได้ขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ

ให้ความเห็นชอบ

1) การคิดค่าใช้โทรศัพท์ทางไกลกรณีมีเศษเป็นวินาที ตามข้อ 1.2.1

2) การลดค่าเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 Mhz จาก 450 บาท/เลขหมาย/เดือน 

เป็น 300 บาท/เลขหมาย/เดือน เมื่อมีการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบใหม่ ตามข้อ 1.2.3

3) การเพิ่มรูปแบบการคิดค่าบริการที่ผู้เช่าสามารถเสือกได้ตามรูปแบบที่ 2 และ

3 ในข้อ 1.2.2

4) อัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ

ค่าใช้โทรศัพท์ทางไกลลดจากอัตรา3,6,8,12, 15,20บาท/นาที เป็น 3,6,

9,12,12,12 บาท/นาที โดยยังคงมีอัตรา3ภาคเวลา เช่นปัจจุบัน

2. ความเห็นของกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับอัตราค่าบริการโทรศัฟห์ตามที่ ทศท.

เสนอมานั้น จะเป็นประโยชน์ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเสือกรูปแบบการใช้บริการและค่าบริการ

/ไต้เหมา ะสม...
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ได้เหมาะสมกับความด้^งการและทำไค้ประหอัคค่าได้จ่ายจากการได้บริการโทรด้พท์ไค้เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

โดยเฉพาะการได้บริการโทรด้พท์ทางไกล การถดอดราค่าบริการนี้ ไนระยะแรกอาจทำไค้ ทศท. มึรายได้ 

ถดลงบ้าง แด่ไนระยะอาว อัดวาค่าบริการโทรด้พพิ่ที่ลดลงนี้จะเป็นด้วกระ^นใค้รซ็านวนการไข้บริการ 

มากขึ้น ซึ๋งชิะทำไค้ ทศท. รวายได้เหมขึ้นนั่นเอง

3. ผลกวะทบของการมีมคิคณะรัฐมนคร
ห^กคณะรัฐมนตรีมีมตไค้ความเหนชอบอัตราค่าบริการในข้อ 1.3 ที่ ทศท. เสนอ อาจ 

จะมีผถกระทบ ด้งนี้

3.1 ผลกระทบต่อนโยบายรัฐบาล

สอคคด้องกบนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาปัญหาจากวกฤตเศรษฐกิจ คอ เป็น 

การบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ

3.2 ผลกระทบทางต้านกาวเงินแถะงบประมาฌ

ท ในการคำเน้นกาวคิดค่าไข้โทรด้พท์ทางไกลกรณีรเศษเป็นวินาที ตามแนวทาง 
ที่! หรือ2 ใน1ข้อ1.2.1.2 จะมีผถกระทบทำไค้รายได้ค่าได้โทรด้พท์ทางไกลถดลงไกด้เอียงกัน(รวมโครง 

ข่าย TA และ TT&T) กล่าวคือ ในปื 2543 รายไค้จะถดลงประมาณรัอยถะ 7.4 ของรายได้ค่าได้ไทรด้พท์ 

ทางไกล

2) การปรับโครงสรัางอัตราค่าบริการโทรด้พท์ปัจจุบันโดยการถดค่าได้บริการ 

โทรด้พท์ทางไกลภายไนประเทศจากอัตรานาทีถะ15บาทและ18 บาท เป็นนาทีละ12 บาท จะมีผล 

กระทบต่อ ทศท. น้อยมาก เนั่องจาก ทศท. จะมีรายไค้เพิ่มขึ้นจากค่าเช่ารายเด้อนที่เพิ่มขึ้นไน$ปแบบที่ 2 

และการได้ระบบ Time metering ในฐปแบบที่ 3 เป็นการชดเชย

จึงเรียนมาเพิ่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพขิารณาค่อไปด้วย จกขอบคุณยิ่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและพิ่©สาร

โทรด้พท์281-4997 

โทรสาร 281-4191
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