
๑ 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ ๒) 

ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความเห็น ส านักงาน กสทช. 

๑.๑ การก าหนดนิยามและขอบเขตตลาดที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด 

 มีความเหมาะสม การทบทวนนิยามตลาดฯ ใหม่มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์
ของการให้บริการในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการก ากับดูแลท่ีท่ัวถึง เกิดการแข่งขันอย่างเสรี  
เป็นธรรมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

- รับทราบ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  มีความเหมาะสม การทบทวนนิยามทุกตลาดพร้อมกัน เนื่องจากบริการ
โทรคมนาคมหลายบริการมีความเกี่ยวข้องกัน หรือสามารถทดแทนกันได้ 

- รับทราบ 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด 
 

 เห็นด้วยกับการทบทวนทุกตลาดพร้อมกันเป็นรอบอย่างน้อยทุกๆ ๓ ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และไม่เกิดภาระการก ากับ
ดูแลมากเกินไป 

- รับทราบ 

บริษัท เดอะไวท์สเปซ จ ากัด  การก าหนดนิยามและขอบเขตตลาดควรทบทวนตามสภาพความจ าเป็น และความ
เร่งด่วนของแต่ละตลาด  
 การแบ่งตลาดย่อยตามประเภทลูกค้า หรือ Geographical Market ควรท าใน
ตลาดใหม่หรือตลาดท่ีมีมูลค่าตลาดไม่สูงนัก เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถวางแผน
งบประมาณการลงทุนอย่างเหมาะสมกับขนาดของตลาดย่อยท่ีก าหนด 

- รับทราบ 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ควรทบทวนทุกตลาดพร้อมกัน เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

- รับทราบ 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด  ควรทบทวนทุกตลาดพร้อมกัน - รับทราบ 
๑.๒ การก าหนดนิยามและขอบเขตตลาดในตลาดค้าปลีกเหมาะสมหรือไม่  
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด 

 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  
 ไม่มีความจ าเป็นต้องแบ่งตลาดย่อยเป็นตลาดผู้ใช้งานประเภทบุคคลท่ัวไป 
(Resident) และตลาดส าหรับผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจ (Corporate) เนื่องจากเส้น
แบ่งระหว่างการใช้งานยังไม่มีความชัดเจน 

- รับทราบและเห็นสอดคล้องกับความเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 



๒ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความเห็น ส านักงาน กสทช. 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแบ่งตลาดย่อยในตลาดส าหรับผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจ 

(Corporate) และตลาดส าหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลท่ัวไป (Resident) เนื่องจาก
ขนาดตลาดผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจจะมีขนาดเล็กกว่าตลาดส าหรับผู้ใช้บริการ
ประเภทบุคคลท่ัวไป และผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจจะมีอ านาจต่อรองท่ีสูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลท่ัวไป  

- รับทราบและเห็นสอดคล้องกับความเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด 
 

 ไม่จ าเป็นต้องแบ่งตลาดย่อยในตลาดส าหรับผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจ (Corporate) 
และตลาดส าหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลท่ัวไป (Resident) เนื่องจากตลาดท้ังสอง
ไม่ได้ความแตกต่างในด้านประเภทบริการ  

- รับทราบและเห็นสอดคล้องกับความเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ไม่ควรแบ่งตลาดย่อย เนื่องจากเป็นการลงรายละเอียดมากเกินไป - รับทราบ 
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด  เสนอให้แก้ไขนิยามตลาด เสนอให้แก้ไขนิยามตลาด  

บริการโทรศพัท์ประจ าท่ีภายในประเทศ หมายความว่า ..... เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ
โทรศัพท์ภายในประเทศท่ีเป็นข้อมูลเสียง (Voice Traffic) … 
บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ หมายความว่า ....เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ
โทรศัพท์ภายในประเทศท่ีเป็นข้อมูลเสียง (Voice Traffic) 

- ปรับแก้ไขแล้ว 

๑.๓ การก าหนดนิยามและขอบเขตตลาดในตลาดค้าส่งเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด 

 มีความเหมาะสมในระดับหน่ึง  
 ไม่มีความจ าเป็นในการแบ่งตลาดย่อยตามพื้นท่ีการให้บริการ (Geographical 
Market) เพราะการให้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทยไม่มีการให้บริการ
โทรคมนาคมรูปแบบเฉพาะท่ีแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งต่างจากสหราชอาณาจักรท่ี
ปรึกษาใช้ศึกษา 

- รับทราบ ส านักงาน กสทช. เห็นควรก าหนด
ตลาดตามพื้นที่การให้บริการ เพื่อให้เกิดการ
ก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ผูกขาดโดยธรรมชาติลดลงและผู้ใช้บริการมี
ทางเลือกที่หลากหลายขึ้น  

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  เห็นด้วยกับการท่ีน ามิติด้านพื้นท่ีการให้บริการมาใช้ในการก าหนดตลาดค้าส่ง 
เนื่องจากเกิดปัญหาการผูกขาดโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นในบางพื้นท่ี และสามารถ
ก าหนดมาตรการก ากับดูแลเพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้อ านาจเหนือตลาดในการ
บิดเบือนสภาพตลาดและการแข่งขันในตลาดปลายน้ า 

- รับทราบ 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด 

 ขอเสนอให้เพิ่มค านิยามของบริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้ครอบคลุม
ถึ งประ เภทบริการรับทราฟฟิคจาก ต่างประ เทศมายั งประ เทศไทย ( VoIP 
Termination) ของผู้ให้บริการ VoIP ซึ่งต่อตรง (Terminate) ไปยังผู้ให้บริการ

ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง นิยาม
ของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ี
เกี่ยวข้อง (ฉบับท่ี ๒) เนื่องจากครอบคลุมการ



๓ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความเห็น ส านักงาน กสทช. 
โทรศัพท์ภายในประเทศ ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านี้เพิ่มจ านวนมากขึ้นและยังไม่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลการแข่งขัน และมีแนวโน้มท่ีก่อให้เกิดการรับทราฟฟิคท่ีผิดกฎหมายเข้า
สู่ประเทศไทย หรือไม่แสดงเบอร์ต้นทางที่ถูกต้อง 

เชื่อมต่อโดยใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Voice 
over Internet Protocol: VoIP)  

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ไม่ควรแบ่งตลาดย่อยตามพื้นท่ีให้บริการ เนื่องจากเป็นการสร้างความซับซ้อน
ให้กับผู้รับใบอนุญาต/ผู้ให้บริการ  

- รับทราบ ส านักงาน กสทช. เห็นควรก าหนด
ตลาดตามพื้นที่การให้บริการ เพื่อให้เกิดการ
ก ากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ผูกขาดโดยธรรมชาติลดลงและผู้ใช้บริการมี
ทางเลือกที่หลากหลายขึ้น 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด  ควรมีการปรับปรุงนิยามบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ ให้ครอบคลุม
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ให้บริการ Content Provider 
ต่างประเทศ และกลุ่มลูกค้าองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน  

การก าหนดนิยามตลาดจะก ากับดูแลเฉพาะผู้
ให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจาก กสทช. เท่านั้น  

๑.๔ การปรับปรุงนิยามของตลาดเข้าถึงบรอดแบนด์มีความเหมาะสมหรือไม่   
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด 

 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว - รับทราบ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  เสนอนิยามให้ครอบคลุมการใช้ส าหรับบริการอื่นๆ นอกจากบริการอินเทอร์เน็ต 
เนื่องจากการให้เช่าสายใยแก้วน าแสง ซึ่งในทางเทคนิคแล้วสามารถให้บริการ
โทรคมนาคมใดก็ได้ เช่น บริการอินเทอร์เน็ต บริการโทรศัพท์ประจ าท่ี บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี จึงอาจท าให้ใยแก้วน าแสงน าไปใช้บริการอื่นท่ีไม่ใช่บริการ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมกับนิ ยามนี้ 

ตลาดนี้เป็นการก าหนดขอบเขตเพื่อก ากับดูแล
เฉพาะบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แต่หาก
ผู้รับใบอนุญาตมิได้ท าสายใยแก้วน าแสงมา
ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ก็จะไม่เข้า
ขอบเขตและนิยามของตลาดนี้  ซึ่ งมีความ
เหมาะสมแล้ว 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด 
 

 ก าหนดนิยามตามภูมิศาสตร์โดยแบ่งตามจ านวนผู้ให้บริการอาจไม่เพียงพอ มีความ
จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยด้านพฤติกรรมการก าหนดราคาขายในพื้นท่ีด้วย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่น้ันๆ 

- รับข้อสังเกตไว้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์
ระดับความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันและระบุ
ผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญ 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  มีข้อสังเกตว่าการแบ่งตลาดย่อยตามพื้นท่ีภูมิศาสตร์ ท่ีเจาะจงพื้นท่ีเฉพาะจุดท่ัว
ประเทศ ซึ่งบางกรณีพื้นท่ีเฉพาะจุดนี้เป็นพื้นท่ีของเอกชน และหากเป็นกรณีของ
เอกชนท่ีเจ้าของพื้นท่ีไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. 
แล้ว ส านักงาน กสทช. จะมีแนวทางในการก ากับดูแลอย่างไร 

- รับข้อสังเกตไว้ เพื่อประกอบการวิเคราะห์
ระดับความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันและระบุ
ผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญ 



๔ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความเห็น ส านักงาน กสทช. 
๒. การตัด “บริการวงจรเช่า” ออกจากการก าหนดนิยามตลาด มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด 

 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว - รับทราบ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  ไม่ขัดข้อง จะตัดบริการวงจรเช่าออกจากการก าหนดนิยามตลาด - รับทราบ 
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด 

 เห็นด้วยกับการตัดบริการวงจรเช่าออกจากการก าหนดนิยามตลาด - รับทราบ 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  มีความเหมาะสมแล้ว - รับทราบ 
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด  เหมาะสมแล้ว - รับทราบ 
๓.การเพิ่มบริการเข้าไปในตลาดค้าส่ง มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

๓.๑ บริการเข้าถึงเสาพาดสายสื่อสารและท่อร้อยสายส่ือสารโทรคมนาคม 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด 

 เห็นด้วย เนื่องจากเป็นตลาดท่ีมีการผูกขาดโดยกฎหมายในแต่ละพื้นท่ีและมี
อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดท่ีสูง  ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมามีเพียงรัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ของรัฐบางแห่งท่ีได้รับอนุญาตให้ลงทุนวางท่อร้อยสายสภาพการแข่งขันจึงมีการกระจุก
ตัวในระดับสูง 

- รับทราบ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
 

 เห็นด้วย เนื่องจากยังไม่มีประกาศเฉพาะท่ีดูแลท้ังบริการเสาพาดสายสื่อสาร และ 
บริการท่อร้อยสายสื่อสาร อีกท้ัง ๒ ตลาดย่อยนี้มักเกิดปัญหาในเรื่องของการผูกขาด
โดยสภาพซึ่งเกิดขึ้นท้ังในพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีเอกชน จึงเสนอให้ก าหนดให้
ขอบเขตบริการตามภูมิศาสตร์ด้วย 

- รับทราบ 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด 

 เสนอให้แก้ไข “บริการเสาพาดสายส่ือสาร หมายความว่า บริการเข้าถึงเสาส าหรับ
พาดสายสื่อสารประเภทต่างๆ อาทิ เสาสายโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อให้การก ากับดูแลเสา
ทุกประเภท เนื่องจากเสาส าหรับพาดสายสื่อสารส่วนใหญ่เป็นเสาไฟฟ้า และอาจเกิด
ความไม่ชัดเจนว่า เสาโทรศัพท์ อาจหมายถึงเสาโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือไม่ 

- ปรับแก้ไขแล้ว 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด  เสนอให้แก้ไข “บริการเสาพาดสายส่ือสาร หมายความว่า บริการเข้าถึงเสาส าหรับ
พาดสายสื่อสารประเภทต่างๆ หรือสายอื่นใดท่ีใช้ในกิจการโทรคมนาคม อาทิ เสา
โทรศัพท์ เป็นต้น” 

๓.๒ บริการขายส่งโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด  เสนอให้ปรับปรุงนิยามและขอบเขตตลาดให้ชัดเจน เป็น “หมายความว่า บริการท่ี - ป รั บ ป รุ ง เ ป็ น  “ บ ริ ก า ร ท่ี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร



๕ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความเห็น ส านักงาน กสทช. 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามท่ีให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
(Mobile Network Operator: MNO) ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีให้แก่ผู้ให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operator: 
MVNO) เพื่อน าไปให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแก่ผู้ใช้บริการในนามของผู้ให้บริการ 
MVNO หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่ายเสมือนท่ีขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Virtual Network Aggregator: MVNA)” เพื่อให้
สอดคล้องกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่าย
เสมือนท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุง   

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Network 
Operator: MNO) ขายส่งบริการ
โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ท่ี ใ ห้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน (Mobile 
Virtual Network Operator: MVNO) หรือผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน
ท่ีขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile 
Virtual Network Aggregators: MVNA)” 
- รับทราบและจะด าเนินการให้สอดคล้องกับ 
( ร่ า ง )  ป ร ะ ก า ศ  ก ส ท ช .  เ รื่ อ ง  บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด 

 ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ให้บริการ MNO และ MVNO อยู่ถึง ๑๔ ราย และ
มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องท้ังด้านราคาและคุณภาพการให้บริการผู้ใช้บริการ ประกอบ
กับมีประกาศ กสทช. เรื่องการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน ในการ
ก ากับดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยแล้ว 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด 
 

 มีความไม่ชัดเจนก่อให้เกิดความสับสนในการตีความการให้บริการท่ีครอบคลุมท้ัง 
MVNO และ MVNA รวมถึง ผู้แข่งขันในตลาดนี้ท่ีจะต้องก ากับดูแล คือ ผู้ให้บริการ 
MNO เพียงอย่างเดียว หรือให้หมายรวมถึงผู้ให้บริการ MVNA ท่ีขายส่งบริการต่อให้แก่ 
MVNO ด้วย 

บริษัท เดอะไวท์สเปซ จ ากัด  ลักษณะและประเภทบริการควรระบุเพื่อเกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบโครงข่ายเสมือน ท่ีอยู่ระหว่ าง
กระบวนการปรับปรุง 
 นิยามไม่ชัดเจน ควรชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้เล่นใน Value Chain ให้ชัดเจน 
ระบุถึงผู้ให้บริการต้นน้ าคือใคร สามารถขายต่อบริการขายส่งให้แก่ผู้บ้างใด และผู้
ให้บริการขายส่งรายนั้นๆ สามารถขายต่อให้แก่ผู้ใดได้บ้างก่อนท่ีจะขายต่อให้แก่
ผู้ใช้บริการโดยตรง 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
 

 ไม่จ าเป็นต้องก าหนดนิยามตลาดและผู้มีอ านาจเหนือตลาด เนื่องจาก บริการขาย
ส่งโทรศัพท์เคลื่อนท่ี บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ และ
บริการการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
เป็นเรื่องเฉพาะส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเท่านั้นซึ่งมีการก ากับดูการก ากับ

- รับทราบและยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่ อ ง  นิ ยามของตลาดและขอบเขตตลาด
โทรคมนาคมท่ีเกี่ยวข้อง (ฉบับท่ี ๒) 



๖ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความเห็น ส านักงาน กสทช. 
ดูแลโดยผ่านประกาศเฉพาะอยู่แล้ว 

๓.๓ บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด 
 

 ไม่มีความเหมาะสมและจ าเป็นต้องเพิ่มเป็นบริการใหม่ในนิยามตลาด กสทช. ควร
ปล่อยให้ผู้ใช้บริการเจรจาตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างเสรี ท่ีมีกลไกตลาด และความพึง
พอใจของคู่สัญญา 

- รับทราบและยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่ อ ง  นิ ยามของตลาดและขอบเขตตลาด
โทรคมนาคมท่ีเกี่ยวข้อง (ฉบับท่ี ๒) เนื่องจาก
บริการ Domestic Roaming เป็นบริการท่ี
ส าคัญและจ า เป็น ต่อผู้ ให้บริ การ ท่ีมีความ
ครอบคลุมของโครงข่ายและความสามารถของ
โครงข่าย (capacity) ท่ีไม่เท่าเทียมกัน อันจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้
ให้บริการท่ีมีน้อยกว่าได้และในอนาคตเทคโนโลยี 
๕G และ IoTs จะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้
บริการ Domestic Roaming มากขึ้น 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด 
 

 Domestic Roaming ไม่ใช่ตลาดท่ีจ าเป็นต้องก ากับดูแลในแง่การแข่งขันเป็นการ
เฉพาะ หรือก ากับดูแลในรูปแบบ Ex ante Regulation หรือต้องก าหนด SMP  
เนื่องจากเป็นบริการท่ีเกิดจากการเจรจาและผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาต ไม่ใช่เหตุผลความจ าเป็นด้านความครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการ และไม่ใช่
บริการท่ีจะต้องบังคับให้ทุกรายต้องเปิดให้มีบริการ 
 ควรการก ากับดูแลแลเฝ้าติดตาม (Pre-regulated) ไปก่อน 

๓.๔ บริการการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด 
 

 ไม่มีความเหมาะสมและจ าเป็นต้องเพิ่มเป็นบริการใหม่ในนิยามตลาดฯ การเพิ่ม
บริการเข้าไปในนิยามตลาดจะไม่สามารถบังคับใช้ได้กับกองทุนฯ ซึ่งจะเกิดความไม่เท่า
เทียมและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ  

- รับทราบและยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่ อ ง  นิ ยามของตลาดและขอบเขตตลาด
โทรคมนาคมท่ีเกี่ยวข้อง (ฉบับท่ี ๒) เนื่องจาก
บริการ Mobile infra sharing เป็นบริการท่ี
ส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้าน
โครงข่าย ๕G และ IoTs ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้ และท าให้ผู้ให้บริการรายใหม่สามารถวาง
โครงข่ายให้รวดเร็วและคุ้มค่ามากขึ้นอันเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- รับทราบและน าความเห็นไปพิจารณาในการ
วิเคราะห์ระดับการมีประสิทธิภาพการแข่งขัน
และการก าหนดผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมี
นัยส าคัญต่อไป 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด 
 

 ยังไม่มีความจ าเป็นต้องท่ีจะก ากับดูแลในรูปแบบ Ex-ante Regulation เนื่องจาก 
ปัจจุบันแต่ละผู้ให้บริการได้มีการสร้างเสาโทรคมนาคมของตนเป็นจ านวนมาก และมี
การใช้งานร่วมกันบางส่วนท่ีจ าเป็นอยู่แล้ว ฯ  จึงเสนอให้ก าหนดเป็นเพียงตลาดท่ีเฝ้า
ติดตาม (Pre-regulated) หรืออยูใ่นกลุ่ม Monitoring ไปก่อน 
 



๗ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความเห็น ส านักงาน กสทช. 
๔. การเฝ้าติดตามบริการศูนย์ข้อมูลและบริการโครงข่ายของสรรพส่ิงมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด 

 บริการศูนย์ข้อมูล: ควรตรวจสอบการให้บริการศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการท่ีไม่ได้
รับอนุญาตให้มาด าเนินการขอรับใบอนุญาตให้เรียบร้อย เพื่อความเท่าเทียมและเป็น
ธรรมในการติดตามและข้อมูลท่ีครบถ้วนในการก ากับดูแลในอนาคต  
 บริการโครงข่ายสรรพส่ิง (IoT): ควรมีการเฝ้าติดตามท้ังการให้บริการแบบใช้คลื่น
ความถี่ท่ีต้องได้รับอนุญาตและคลื่นความถี่ท่ีไม่ต้องขออนุญาต เพื่อให้เกิดความเท่า
เทียมและเป็นธรรม 

- รับทราบและยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่ อ ง  นิ ยามของตลาดและขอบเขตตลาด
โทรคมนาคมท่ีเกี่ยวข้อง (ฉบับท่ี ๒) ท่ีจะไม่รวม
ตลาดบริการศูนย์ข้อมูลและบริการโครงข่าย
สรรพสิ่งไว้ในขอบเขตและนิยามตลาด 
- ส านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างศึกษาลักษณะ
และประเภทบริการศูนย์ข้อมูลและบริการ
โครงข่ายสรรพสิ่ง จึงเห็นควรเฝ้าติดตามไปพลาง
ก่อน และส านักงาน กสทช. จะน าความเห็นและ
ข้อสังเกตไปใช้ประกอบการพิจารณาท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
 

 บริการศูนย์ข้อมูล: ควรมีการระบุชัดเจนว่าบริการใดบ้างท่ีถือว่าเป็นบริการ
โทรคมนาคม รวมถึงความแตกต่างจากบริการ colocation และ Cloud service  
 บริการโครงข่ายสรรพส่ิง (IoT): ควรก าหนดนิยามของให้ชัดเจนว่ารวมถึง
โครงข่ายประเภทใดบ้าง นอกเหนือจากโครงข่าย LoRA, NB-IoT จะรวมถึงกรณีการใช้
โครงข่าย mobile broadband หรือการใช้โครงข่าย WiFi หรือไม่ เนื่องจากอาจไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าผู้ใช้บริการซื้อ DATA SIM หรือการสมัครบริการ WiFi ดังนั้นเห็น
ว่าไม่ควรรวมถึงโครงข่าย mobile broadband หรือ WiFi 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด 

 เห็นด้วยท่ีจะก าหนดให้บริการศูนย์ข้อมูลและบริการ IoTs อยู่ในตลาด Pre-
regulated และควรก าหนดค านิยามบริการท่ีเข้าข่ายเป็นบริการโทรคมนาคม หรือ
ก าหนดประเภทบริการท่ีต้องการจะเฝ้าติดตามให้ชัดเจนก่อนด้วย 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
 

 ควรมีความชัดเจนว่านโยบายท่ีจะเฝ้าติดตามบริการใหม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของ กสทช. 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

 การเฝ้าติดตามในตลาดต่าง ๆ ควรมีการระบุชัดเจนหรือไม่ว่า บริการใดบ้างท่ีถือ
เป็นบริการโทรคมนาคม บริการ IoT แบ่งประเภทเป็นคลื่นความถี่ท่ีต้องได้รับอนุญาต 
และคลื่นความถี่ทั่วไป หรือไม่อย่างไร 
 การให้บริการศูนย์ข้อมูลไม่ควรก าหนดรวมกับ Cloud เพราะมีการให้บริการท่ี
แตกต่างกัน 

๕. ความเห็นอื่นๆ (หากมี) 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด บริษัทฯ ขอเสนอให้รวมตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและตลาดค้าปลีกบริการ

อินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ีเข้าด้วยกันเป็นบริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี เนื่องจาก 
- ส านักงาน กสทช. ได้มีการพิจารณาขอบเขต
ตลาด ความสามารถในการทดแทนกันของท้ัง



๘ 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น ความคิดเห็น ความเห็น ส านักงาน กสทช. 
 รายได้รวมของตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและตลาดค้าปลีกบริการ
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ีเกือบท้ังหมดเกิดจากการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
และมีสัดส่วนการใช้บริการผ่านโครงข่ายประเภทอื่น เช่น โครงข่ายดาวเทียม น้อยมาก 
 โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้ให้บริการท้ังบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (voice) 
และบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ี (data) จะมีเพียงส่วนประกอบโครงข่ายบางส่วน
เท่านั้นท่ีใช้เพื่อให้บริการใดบริการหนึ่งเฉพาะเจาะจง 
 โครงสร้างตลาดท้ังสองเหมือนกัน และผู้ให้บริการน าเสนอรายการส่งเสริมการขาย
ท่ีเป็นสว่นผสมของท้ังสองบริการ 
 การเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการจะพิจารณาท้ังบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (voice) 
และบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ี (data) ไปพร้อมกัน  
 เพื่อลดภาระในการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม 
เนื่องจากผู้ให้บริการส่วนใหญ่ไม่สามารถบันทึกรายได้แยกกันระหว่างบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (voice) และบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ี (data) ได้ เนื่องจาก
ลักษณะรายการส่งเสริมการขายมีการขายควบระหว่างบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
(voice) และบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ี (data) 

สองตลาดแล้ว เห็นว่าควรแยกตลาดค้าปลีก
บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและตลาดค้าปลีกบริการ
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ีออกจากกัน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กฟผ. - รับทราบ 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ตลาดท่ีเพิ่มเข้ามาท้ัง ๔ ตลาด และตลาดค้าส่งบริการอื่น ๆ ท่ีมีประกาศต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้ก าหนดไว้เป็นเฉพาะและหลายฉบับอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
จึงควรก าหนดนิยามของบริการท้ังในส่วนของประกาศนิยามตลาดฯ และ ประกาศ
เฉพาะให้ชัดเจนตรงกัน  

- รับทราบและน าความเห็นไปพิจารณาในการ
วิเคราะห์ระดับการมีประสิทธิภาพการแข่งขัน
และการก าหนดผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมี
นัยส าคัญต่อไป 

 


