เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หนา้ ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมทีต่ ้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง การก าหนดลั ก ษณะและประเภทของกิ จ การโทรคมนาคม
ที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมต่อการกากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) (๖) (๒๔) และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กาหนดลักษณะและประเภท
ของกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘
(๒) ประกาศคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง ลั ก ษณะและประเภท
ของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘
(๓) ประกาศคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง ลั ก ษณะและประเภท
ของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) ลงวัน ที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมตามลักษณะและประเภทที่กาหนดให้
ต้องได้รับใบอนุญาตตามประกาศนี้ จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.
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ข้อ ๕ ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม กาหนดโดยยึดหลักโครงข่ายโทรคมนาคม
และบริการโทรคมนาคม ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้
๕.๑ ลั ก ษณะของกิ จ การโทรคมนาคมที่ มี โ ครงข่ า ยโทรคมนาคมเป็ น ของตนเอง
ถือเกณฑ์การกาหนดลักษณะกิจการโทรคมนาคม โดยพิจารณาจากหลักกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง
หลักการบริหารจัดการ ทั้งนี้ สามารถจาแนกลักษณะกิจการโทรคมนาคมสาหรับการให้บริการโทรคมนาคม
ได้ ๓ ลักษณะ ดังนี้
๕.๑.๑ การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ (Network Provider Only)
๕.๑.๒ การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และเพื่อให้บริการ
โทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider)
๕.๑.๓ การให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกในกิจการโทรคมนาคม รวมถึง
การให้เช่าเครื่องหรืออุปกรณ์ โดยผู้ให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกหรือผู้ให้เช่าเครื่องหรืออุปกรณ์
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคมของผู้เช่า
๕.๒ ประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่เป็นการให้บริการโทรคมนาคมถือ เกณฑ์
การกาหนดประเภทกิจการโทรคมนาคมตามบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมปลายทาง (End User)
จาแนกประเภทกิจการโทรคมนาคมสาหรับการให้บริการโทรคมนาคมได้ ๓ ประเภท ดังนี้
๕.๒.๑ การให้บริการเสียง (Voice)
๕.๒.๒ การให้บริการข้อมูล (Data)
๕.๒.๓ การให้บริการพหุสื่อ หรือสื่อผสม (Multimedia)
ทั้งนี้ ตัวอย่างกิจการโทรคมนาคมปรากฏตามภาคผนวก ก และ ข แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ กสทช. อาจประกาศกาหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมได้
ข้อ ๗ ลั ก ษณะและประเภทของกิ จ การโทรคมนาคมที่ ต้ อ งรั บ ใบอนุ ญ าตแบบที่ ห นึ่ ง
ซึ่งจะต้องเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองและสมควร
ให้มีการบริการได้โดยเสรี
ข้อ ๘ ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องรับใบอนุญาตแบบที่สอง ซึ่งจะต้องเป็น
การให้บริการโทรคมนาคมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริการจากัดเฉพาะกลุ่มบุคคล หรือการให้บริการโทรคมนาคม
ที่ไม่มีผลกระทบโดยนัยสาคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรือการให้บริการโทรคมนาคม
ที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค มีดังนี้
๘.๑ การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองเพื่อให้เช่าใช้
๘.๒ การประกอบกิ จ การโทรคมนาคมที่ มี โ ครงข่า ยโทรคมนาคมเป็น ของตนเอง
เพื่อให้เช่าใช้และให้บริการโทรคมนาคม
๘.๓ การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง
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ข้อ ๙ ลั ก ษณะและประเภทของกิ จ การโทรคมนาคมที่ ต้ อ งรั บ ใบอนุ ญ าตแบบที่ ส าม
มีดังต่อไปนี้
๙.๑ การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองเพื่อให้
เช่าใช้ที่มีลักษณะการให้บริการ ในกรณี ดังนี้
๙.๑.๑ การให้บริการโทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
จานวนมาก
๙.๑.๒ การให้บริการโทรคมนาคมซึ่งอาจมีผลกระทบโดยนัยสาคัญต่ อการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม
๙.๑.๓ การให้บริการโทรคมนาคมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
๙.๑.๔ การให้บริการโทรคมนาคมซึ่งมีเหตุจาเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ
๙.๑.๕ การให้บริการโทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจากัดเฉพาะ
กลุ่มบุคคลและมีผลกระทบโดยนัยสาคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
๙.๑.๖ การให้บริการโทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจากัดเฉพาะ
กลุ่มบุคคลและอาจมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
๙.๑.๗ การให้บริการโทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจากัดเฉพาะ
กลุ่มบุคคลและมีเหตุจาเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ
๙.๒ การประกอบกิ จ การโทรคมนาคมที่ มี โ ครงข่า ยโทรคมนาคมเป็น ของตนเอง
เพื่อให้เช่าใช้ และให้บริการโทรคมนาคมที่มีลักษณะการให้บริการ ดังนี้
๙.๒.๑ กรณี เ ป็ น การให้ เ ช่ า ใช้ โ ครงข่ า ยโทรคมนาคมที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ผลกระทบใน ๙.๑
๙.๒.๒ กรณีให้ บริการโทรคมนาคมโดยใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง
ตามวัตถุประสงค์และผลกระทบใน ๙.๑
ข้อ ๑๐ การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
มีตัวอย่างบริการโทรคมนาคมปรากฏตามภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มที่ อ าจมี ผ ลกระทบโดยนั ย ส าคั ญ
ต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค หรือมีเหตุจาเป็น
ต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ หรือในกรณีที่เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงนโยบายการกากับดูแล กสทช.
อาจประกาศเปลี่ ย นแปลงบริก ารโทรคมนาคมที่ ต้อ งได้รั บใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคม
แต่ละแบบได้
ข้อ ๑๒ การประกอบกิ จ การโทรคมนาคมของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามลั ก ษณะและประเภท
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม
ที่ต้องได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ และประกาศ
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คณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ เรื่ อ ง ลั ก ษณะและประเภทของกิจ การโทรคมนาคม
ที่ต้องได้รั บใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ ให้ มีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปจนกว่าใบอนุญาต
ดังกล่าวจะสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างโครงข่ายกิจการโทรคมนาคม
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม
ที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
โครงข่ายกิจการโทรคมนาคม

การประยุกต์ใช้
เพื่อให้บริการโทรคมนาคม

๑. โครงข่ายโทรคมนาคมทางสาย ๑.๑ โครงข่ายสายทองแดง (Copper Wire Network)
(Wireline Network)
๑.๒ โครงข่ายใยแก้วนาแสง (Fiber Optic Network)
๑.๓ โครงข่ายเคเบิลใต้นา (Submarine Cable Network)
๑.๔ โครงข่ายสายไฟฟ้า (Power Line Network)
ตัวอย่างบริการภายใต้โครงข่ายโทรคมนาคมทางสาย
(Wireline Network) เช่น
- บริการโครงข่าย
- บริการวงจรเช่า
- บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over IP)
- บริการโทรศัพท์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
- บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (IIG)
๒. โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย
๒.๑ โครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Network) เช่น
(Wireless Network)
- บริการรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารผ่านดาวเทียม
- บริการ Up/Down Link ผ่านดาวเทียม
- บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม
๒.๒ โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
๒.๓ โครงข่ายสื่อสารเฉพาะกลุ่ม (Specific Group) เช่น
- บริการวิทยุคมนาคม Trunked Radio
- บริการวิทยุคมนาคม Single Channel
- บริการวิทยุคมนาคม Multi Channel
๒.๔ โครงข่ายโทรศัพท์ที่ใช้คลื่นความถี่ เช่น
- บริการโทรศัพท์ที่ใช้ Wireless Local Loop: WLL
๒.๕ โครงข่ายวิทยุคมนาคมเชื่อมโยง เช่น
- บริการสื่อสารเชื่อมโยงที่ใช้คลื่นแสง (Photonic Link)
- บริการสื่อสารเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลย่านไมโครเวฟ
- บริการอินเทอร์เน็ตผ่านคลื่นความถี่

-๒-

โครงข่ายกิจการโทรคมนาคม

๓. สิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อให้บริการโทรคมนาคม

การประยุกต์ใช้
เพื่อให้บริการโทรคมนาคม
๒.๖ โครงข่ายคลื่นแสง (Photonic Network)
๒.๗ โครงข่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น (Other Electromagnetic Wave
Network)
- โครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคม เช่น เสา ระบบสาย และท่อ เป็นต้น

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างบริการโทรคมนาคม
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม
ที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตัวอย่างบริการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง
๑)
๒)

บริการโทรศัพท์ประจาที่ (Public Switched Telephone Service)
บริการโครงข่ายสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (Integrated Services Digital Network

Service)
๓) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Public Cellular Mobile Telephone Service)
๔) บริการวงจรเช่า หรือช่องสัญญาณเช่า (Leased Circuit/Channel Services)
๕) บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกลุ่ม (Public Trunked Radio Service)
๖) บริ ก ารพหุ สื่ อ ความเร็ ว สู ง (Public Broadband Multimedia Service) หรื อ บริ ก าร
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service)
๗) บริการเชื่อมโยงภาคพืนโลก (Terrestrial Link Service)
๘) บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จากสถานี
แม่ข่าย
๙) บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก ที่มีสถานีแม่ข่ายเป็นของตนเอง
(Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service)
๑๐) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ข่ายเป็นของตนเอง
๑๑) บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต เกตเวย์ ร ะหว่ า งประเทศและบริ ก ารชุ ม สายอิ น เทอร์ เ น็ ต
(International Internet Gateway and Internet Exchange)
ตัวอย่างบริการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง
๑) บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก เพื่อให้บริการจากัดเฉพาะกลุ่ม
บุคคล (Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service)
๒) บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service)
๓) บริการออดิโอเท็กซ์ (Audiotext Service)
๔) บริการมูลค่าเพิ่มการบันทึกและส่ง (Store-and-Retrieve Value-Added Services)
๕) บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Card Service)
๖) บริการโครงข่ายส่วนตัวเสมือนจริงที่ใช้ Internet Protocol (Internet Protocol Virtual
Private Network-IP VPN)
๗) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO

ภาคผนวก ค
ตัวอย่างบริการโทรคมนาคมที่ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม
ที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตัวอย่างบริการโทรคมนาคมที่ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
๑) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตังโต๊ะ (มือถือตังโต๊ะ)
๒) บริการโทรศัพท์ประจาที่แบบหยอดเหรียญ เช่น ประจาบ้าน ร้านค้า
๓) บริการให้เช่าสายสัญญาณภายในอาคารหรือในพืนที่ส่วนบุคคล โดยเจ้าของหรือนิติบุคคล
อาคารชุดหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเจ้าของพืนที่เป็นผู้บริหารจัดการเอง และให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบัติทังในด้านการเข้าถึงบริการและด้านราคา
๔) บริการอิน เทอร์เน็ ตหรือบริการโทรศัพท์ เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
โรงแรมหรือการประกอบธุรกิจอื่น ซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บริการโทรคมนาคมโดยตรง ซึ่งบริการดังกล่าว
บริหารจัดการโดยเจ้าของธุรกิจเอง
๕) การให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการให้เช่าเครื่องหรือ
อุป กรณ์ โดยผู้ให้บ ริการสิ่งอานวยความสะดวกหรือผู้ให้ เช่า เครื่องหรืออุปกรณ์ ไม่มีห น้าที่ในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคมของผู้เช่า หรือมอบสิทธิการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคม
ทังหมดให้แก่ผู้เช่า

