
หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

  หน้า ๑ 

หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

ที่ประชุม กทค. มติครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘  และครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการค านวณอัตรา
ค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 

๑. ข้อมูลรายการส่งเสริมการขายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีน ามาค านวณ 
  การรายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจ าเดือน ซึ่งผู้ให้บริการมีหน้าที่
รายงานให้ส านักงาน กสทช. ทราบเป็นประจ าทุกวันสิ้นเดือน ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กทช. เรื่อง อัตราข้ันสูง
ของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 

๒. แนวทางในการค านวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี จ าแนกรายการส่งเสริมการขาย
ออกเป็น ๓ ส่วนด้วยกัน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การค านวณหาอัตราค่าบริการเฉลี่ยส าหรับรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid 
๑) จ าแนกค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการออกเป็นแต่ละประเภทบริการ โดยผู้ประกอบการ

จ าแนกค่าใช้จ่ายในแต่ละบริการ หรือสัดส่วนรายได้ที่ผู้ประกอบการได้รับจากการให้บริการแต่ละประเภท 
อ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการรายงานกับส านักงาน กสทช. และการรายงานผลประกอบการและงบการเงนิ
รายไตรมาสทางเวปไซต์  และข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม   ส านักวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม ส านักงาน กสทช. 

๒) น าปริมาณหรือสิทธิที่ได้รับในแต่ละบริการ มาหารเฉลี่ย เพื่อหาค่าบริการต่อหน่วย
ในรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ 

๓) ในกรณีที่รายการส่งเสริมการขายนั้น มีบริการที่ไม่ได้รวมเข้าไปกับค่าบริการเหมาจ่าย 
จะน าค่าบริการส่วนเกินหรืออัตราค่าบริการปกติในรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ มาใช้ในการค านวณด้วย 

๔) ในกรณีที่รายการส่งเสริมการขายนั้น ส าหรับอุปกรณ์ Tablet/dongle หรืออุปกรณ์
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต จะคิดค่าบริการเฉพาะบริการ Mobile Internet 

ยกตัวอย่างเช่น  โปรโมช่ัน A  --- เหมาจ่าย ๕๐๐ บาท รับสิทธิ Voice ๔๐๐ นาที SMS ๑๐๐ ครั้ง  MMS 
๑๐๐ ครั้ง และ Mobile  Internet ๗๕๐ MB 

 
ค่าบริการ
เหมาจ่าย 

สิทธิทีไ่ด้รบั สัดส่วนรายได้ 
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ใช้บริการ 

ค่าบริการต่อ
หน่วย 

Voice 

๕๐๐ บาท 

๔๐๐ นาที ๖๒.๙๐% ๓๑๔.๕ ๐.๗๙ 

SMS ๑๐๐ ข้อความ ๒.๐๗% ๑๐.๓๕ ๐.๑๐ 

MMS ๑๐๐ ข้อความ ๒.๐๗% ๑๐.๓๕ ๐.๑๐ 
Mobile 
Internet ๗๕๐ MB ๓๒.๙๖% ๑๖๔.๘ ๐.๒๒ 

ดังน้ัน โปรโมชั่น A มีค่าบริการเสียง ๐.๗๙ บาท/นาที   SMS ๐.๑๐ บาท/ข้อความ                      
MMS ๐.๑๐ บาท/ข้อความ และ Mobile Internet ๐.๒๒ บาท/MB 
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ดังนั้น ใน ๑ รายการส่งเสริมการขาย ประกอบด้วยอัตราค่าบริการเฉลี่ย ๔ ประเภทคือ ค่าบริการประเภท
เสียง ค่าบริการข้อความสั้น (Short Message Services: SMS) ค่าบริการข้อความมัลติมเีดีย    

(Multimedia Message Services: MMS) และค่าบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) 

๒.๒  การค านวณหาอัตราค่าบริการเฉลี่ยส าหรับรายการส่งเสริมการขายในระบบ Prepaid 
๑) อัตราค่าบริการประเภทเสียง  -- อัตราค่าบริการเฉลี่ย ๔ นาที  
๒) อัตราค่าบริการประเภท SMS และ MMS –ค่าบริการต่อข้อความ 
๓) อัตราค่าบริการ Internet – อัตราค่าบริการต่อ MB  แต่หากน าเสนอหน่วยเป็น 

บาทต่อนาที จะน าข้อมูลความเร็วเฉลี่ยในการ download ข้อมูลใน ๑ วินาที มาแปลงหน่วยเป็น บาทต่อ MB 

๒.๓ การค านวณหาอัตราค่าบริการเฉลี่ยส าหรับรายการส่งเสริมการขายประเภทบริการเสริม 
(Ontop) 

 

เหมาจ่าย รับสิทธ ิ
แบบที่ ๑ บริการเสียง 
แบบที่ ๒ บริการ SMS   
แบบที่ ๓ บริการ MMS 
แบบที่ ๔ บริการ Mobile Internet 
แบบที่ ๕ บริการเสียง  บริการ SMS  บริการ MMS บริการ Mobile Internet 

การค านวณอัตราค่าบริการประเภทบริการเสริม มีหลักการในการค านวณคล้ายกับบริการ 
Postpaid  โดยน าค่าบริการเหมาจ่ายมาแยกเป็นค่าใช้จ่ายรายบริการ  และเมื่อทราบค่าใช้จ่ายในแต่ละบริการ
แล้วจะน ามาหารด้วยปริมาณหรือสิทธิที่ได้รับในแต่บริการ เพ่ือหาราคาค่าบริการต่อหน่วย 

๑) กรณีบริการ Internet แบบไม่จ ากัด (Unlimited) เน่ืองด้วย Fair Usage Policy ซึ่ง
เป็นมาตรฐานสากลในการให้บริการ Internet ที่สามารถใช้งานได้ไม่จ ากัดจ านวนจริงแต่ความเร็วจะถูกปรับลดลง
ตามที่ก าหนดในรายการส่งเสริมการขายน้ันๆ  จึงท าให้ ส านักงาน กสทช. ค านวณค่าบริการในกรณีดังกล่าว โดยเลือก
จากสิทธิการใช้งานที่ได้รับ ยกตัวอย่างเช่น เหมาจ่าย ๗๙๙ บาท รับสิทธิใช้ Mobile Internet ไม่จ ากัด ๓GB ดังน้ัน 
อัตราค่าบริการ Internet ในรายการส่งเสริมการขายน้ี จะเท่ากับ ๐.๒๖ บาท/MB 

๒) กรณีบริการ Internet คิดค่าบริการหน่วยเป็นเวลา  น าข้อมูลความเร็วเฉลี่ยในการ 
Download ข้อมูลใน ๑ วินาที เพื่อมาแปลงค่าบริการต่อหน่วยเป็น MB 

๓) กรณีเหมาจ่ายค่าบริการแบบ Buffet ส านักงาน กสทช. จะน าทุกๆ นาทีที่สามารถใช้งาน
ได้มาค านวณเพื่อหาค่าบริการเฉลี่ยในบริการน้ันๆ ยกตัวอย่างเช่น เหมาจ่ายสัปดาห์ละ ๑๐๐ บาท รับสิทธิโทรตี ๕ – ๕ 
โมงเย็นฟรี ซึ่งเท่ากับ ๑๒ ชั่วโมง หรือ ๕,๐๔๐ นาที/สัปดาห์  ดังน้ัน อัตราค่าบริการประเภทเสียงในรายการส่งเสริม
การขายน้ี จะเท่ากับ ๐.๒ บาท/นาที 
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๒.๔ การค านวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

เมื่อทราบว่าในแต่ละรายการส่งเสริมการขาย มีอัตราค่าบริการในแต่ละบริการเป็นเท่าใด  ใน
อันดับแรกจะน าค่าบริการในแต่ละบริการ แต่ละรายการส่งเสริมการขาย แต่ละผู้ประกอบการ มาค านวณหาราคา
ค่าบริการเฉลี่ยในตลาด ก าหนดให้น้ าหนักในการค านวณค่าบริการเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายหลัก (Postpaid 
และ Prepaid) และรายการส่งเสริมการขายประเภทบริการเสริม (Ontop) เป็น ๘๐ : ๒๐ โดยมีวิธีการค านวณเป็น ดังน้ี 

๑) ค านวณหาอัตราค่าบริการเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายหลัก โดยน าค่าบริการในทุกๆ
รายการส่งเสริมการขายในระบบ postpaid และ prepaid มาค านวณหาค่าเฉลี่ย  

๒) ค านวณหาอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทบริการเสริม โดยน าค่าบริการในทุกๆ
รายการส่งเสริมการขายประเภทบริการเสริม มาค านวณหาค่าเฉลี่ย  

๓) น าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายหลักและอัตราค่าบริการเฉลี่ยของ
รายการส่งเสริมการขายประเภทบริการเสริมมาค านวณด้วยน้ าหนัก ๘๐ : ๒๐  จะได้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ส าหรับแต่ละประเภทบริการ (ดังแสดงตามภาพ) โดยอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าว 
จะน าไปเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 
กทค. แล้ว 

 
ทั้งน้ีหากส านักงานได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ อาจน ามาปรับวิธีการตรวจสอบและ

สมมติฐานให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้นได้ 
 
ภาพแสดงการค านวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
 

 

 

 

ค านวณหาอัตราค่าบริการเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายหลัก โดยน า
ค่าบริการในทกุๆ รายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid และ 
Prepaid มาค านวณหาค่าเฉลี่ย 

ค านวณหาอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบรกิารเสริม โดยน าค่าบรกิารใน
ทุกๆ รายการส่งเสริมการขายประเภทบริการเสริม มาค านวณหา
ค่าเฉลี่ย 

น าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของรายการสง่เสริมการขายหลักและอัตรา
ค่าบริการเฉลี่ยของรายการส่งเสริมการขายประเภทบริการเสริมมา
ค านวณด้วยน้ าหนัก ๘๐:๒๐ จะได้อัตราค่าบรกิารเฉลี่ยในตลาด 
ส าหรับแต่ละประเภทบรกิาร 
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Voice SMS MMS Internet 

บาท/นาที บาท/ข้อความ บาท/ข้อความ บาท/MB 

อัตราเฉลี่ย ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  ๐.๖๙ ๑.๑๔ ๓.๑๑ ๐.๒๖ 

รายการส่งเสริมการขายของผู้รับใบอนุญาต ๑ 

Pro ๑  ๐.๗ ๑.๒ ๓.๕ ๐.๓ 

Pro ๒  ๐.๘ ๑.๓ ๒ ๐.๒๕ 

Pro ๓  ๐.๗ ๑ ๒.๘๕ ๐.๒ 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

Pro n  ๐.๕ ๐.๙ ๓ ๐.๒๘ 

อัตราเฉลี่ยของผู้รับใบอนุญาต ๑   ๐.๖๗๕ ๑.๑ ๒.๘๓๗๕ ๐.๒๕๗๕ 

เปรียบเทียบอัตราเฉลี่ยของผู้รับใบอนุญาต
๑ กับอัตราเฉลี่ย ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

ลดลง ๒.๑๗% ลดลง ๓.๑๕% ลดลง ๘.๗๖% ลดลง ๐.๙๖% 

เป็นไปตามเง่ือนไข          

 


