
 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  นิยามของตลาด
และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อให้มีการกําหนดตลาดในกิจการโทรคมนาคม 
ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  สําหรับใช้ในการประเมินสภาพการแข่งขันและกําหนดมาตรการเฉพาะ   
ไว้ล่วงหน้า  อันเป็นการป้องกันการกระทําผูกขาดหรือใช้อํานาจทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรมของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ  (Significant  Market  Power)  
สอดคล้องกับหลักการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
ให้เป็นไปอย่างย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑๑)  และ  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
และตามมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ์เร่ืองนิยามของตลาด
และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวข้องไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง   
พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  นิยามของตลาด

และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน

ประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
“ตลาดที่เก่ียวข้อง”  หมายความว่า  ขอบเขตของตลาดบริการโทรคมนาคมที่กําหนดบนพื้นฐาน

จากหลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์  โดยพิจารณาความสามารถในการทดแทนกันได้ของบริการโทรคมนาคม  
ซึ่งพิจารณาจากประเภทบริการโทรคมนาคม  พื้นที่ให้บริการ  และสภาพการแข่งขัน  เพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณากําหนดผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ  
และกําหนดมาตรการกํากับดูแลล่วงหน้า 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๗ 
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“ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา”  หมายความว่า  ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ 
การใช้บริการโทรคมนาคมต่อร้อยละการเปลี่ยนแปลงของราคาบริการโทรคมนาคมประเภทนั้น 

“ค่าความยืดหยุ่นไขว้ของอุปสงค์ต่อราคา”  หมายความว่า  ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
การใช้บริการโทรคมนาคมประเภทหน่ึงต่อร้อยละการเปล่ียนแปลงของราคาบริการโทรคมนาคม 
อีกประเภทหนึ่ง 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และให้หมายรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต  สัมปทาน  หรือสัญญา 
ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย  
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใช้บังคับ   

“ผู้ใช้บริการปลายทาง”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมจากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม  แต่ไม่รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้รับใบอนุญาตซึ่งนําบริการโทรคมนาคม   
ที่ได้รับไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง 

“ตลาดค้าส่งบริการ”  หมายความว่า  ตลาดการให้บริการโทรคมนาคมโดยการให้เช่าอุปกรณ์หรือ 
สิ่งอํานวยความสะดวกของโครงข่ายโทรคมนาคม  หรือการขายบริการโทรคมนาคมให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  
เพื่อนําไปให้บริการโทรคมนาคมในนามของผู้เช่าหรือผู้ซื้อ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ 

“ตลาดค้าปลีกบริการ”  หมายความว่า  ตลาดการให้บริการโทรคมนาคมแก่ผู้ใช้บริการปลายทาง  
โดยการนําอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง  หรือเช่าอุปกรณ์หรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกของโครงข่ายโทรคมนาคม  หรือการซื้อบริการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  
เพื่อนําไปให้บริการโทรคมนาคมในนามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการกําหนดนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง  
เพื่อประโยชน์ในการประเมินสภาพการแข่งขัน  กําหนดผู้ มีอํานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสําคัญ  
(Significant  Market  Power)  และมาตรการเฉพาะ  อันเป็นการป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาด
หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม 

ข้อ ๗ ให้นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดที่เก่ียวข้องเป็นไปตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 
ในการกําหนดตลาดที่เก่ียวข้อง  (relevant  market)  ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการพิจารณาจาก

หลักเกณฑ์และปัจจัยว่าบริการโทรคมนาคมที่สามารถทดแทนกันได้เนื่องจากลักษณะ  ราคา  และการใช้งาน
ของบริการโทรคมนาคมตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์  โดยให้คํานึงถึงปัจจัยทางด้านอุปสงค์หรือด้านอุปทาน  
ได้แก่  เทคนิคของโครงข่าย  ลักษณะและประเภทของบริการโทรคมนาคม  เขตพ้ืนที่ของบริการโทรคมนาคม  
ผู้รับใบอนุญาตและกลุ่มของผู้ใช้บริการปลายทาง  และการเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งประกอบด้วย 
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(๑) ความสามารถในการทดแทนกันด้านอุปสงค์สําหรับบริการโทรคมนาคมหน่ึง  โดยพิจารณา
ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา  และค่าความยืดหยุ่นไขว้ของอุปสงค์ต่อราคา   

(๒) ความสามารถในการทดแทนกันด้านอุปทานสําหรับบริการโทรคมนาคมประเภทหน่ึง  
(supply  substitutability) 

(๓) การทดสอบผู้มีอํานาจผูกขาดโดยสมมุติ  (Hypothetical  monopolist  test)  โดยใช้เกณฑ์
การกําหนดเพิ่มราคาเพียงเล็กน้อยแต่มีนัยสําคัญได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยยังคงมีกําไร  (Small  but  
Significant  and  Non-transitory  Increase  in  Price : SSNIP  Test)   

(๔) โครงสร้างตลาดและระดับการแข่งขันในตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
(๕) อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดบริการโทรคมนาคม  โดยพิจารณาทั้งลักษณะด้านโครงสร้างกฎหมาย  

และการกํากับดูแล 
ข้อ ๘ การคํานวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาและค่าความยืดหยุ่นไขว้ของอุปสงค์ต่อราคา  

ให้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้   
(๑) กําหนดประเภทบริการโทรคมนาคมหลักเพื่อเป็นฐานในการพิจารณา 
(๒) คํานวณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของแต่ละประเภทบริการโทรคมนาคมหลักจาก

ข้อมูลตาม  (๑)   
(๓) พิจารณาความสามารถในการทดแทนกันของประเภทบริการโทรคมนาคม  โดยใช้หลักเกณฑ์

การพิจารณา  ดังต่อไปนี้   
 (ก) กรณีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่าสัมบูรณ์น้อยกว่า  ๐.๕  แสดงว่าประเภท

บริการโทรคมนาคมหลักนั้นสามารถกําหนดเป็นตลาดที่เก่ียวข้องหนึ่งตลาด  เนื่องจากประเภทบริการ
โทรคมนาคมดังกล่าวไม่สามารถถูกทดแทนได้จากประเภทบริการโทรคมนาคมอื่นที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน  
และไม่ต้องคํานวณค่าความยืดหยุ่นไขว้ของอุปสงค์ต่อราคากับบริการโทรคมนาคมประเภทอื่น 

 (ข) กรณีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับหรือมากกว่า  ๐.๕  แสดงว่า
ประเภทบริการโทรคมนาคมหลักดังกล่าวอาจสามารถถูกทดแทนได้จากบริการโทรคมนาคมอื่นที่ใกล้เคียง
หรือคล้ายคลึงกัน  และให้นําประเภทบริการโทรคมนาคมอื่นที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน  มารวมกับ
ประเภทบริการโทรคมนาคมหลัก  เพื่อพิจารณาว่าประเภทบริการโทรคมนาคมอื่นสามารถถูกกําหนดเป็น
ตลาดที่เก่ียวข้องเดียวกันกับประเภทบริการโทรคมนาคมหลักหรือไม่  โดยใช้ค่าความยืดหยุ่นไขว้ของอุปสงค์ 
ต่อราคาประกอบในการพิจารณา 

(๔) พิจารณาค่าความยืดหยุ่นไขว้ของอุปสงค์ต่อราคาระหว่างบริการโทรคมนาคมท้ังสองประเภท
เพื่อพิจารณาว่าบริการโทรคมนาคมทั้งสองประเภทดังกล่าว  สามารถทดแทนกันได้หรือไม่  โดยใช้
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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 (ก) หากค่าความยืดหยุ่นไขว้ของอุปสงค์ต่อราคามีค่าเป็นลบ  แสดงว่าประเภทบริการ
โทรคมนาคมสองประเภทนั้นไม่อยู่ในตลาดที่เก่ียวข้องเดียวกัน  โดยไม่ต้องพิจารณารวมเป็นตลาด 
ที่เก่ียวข้องเดียวกัน 

 (ข) หากค่าความยืดหยุ่นไขว้ของอุปสงค์ต่อราคามีค่าเป็นบวก  ให้นําประเภทบริการ
โทรคมนาคมหลักมาทดสอบกับประเภทบริการโทรคมนาคมอื่นตามกระบวนการตาม  (๒)  ถึง  (๔)  จนได้
ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของบริการโทรคมนาคมรวมกันน้อยกว่า  ๐.๕  แสดงว่าบริการ
โทรคมนาคมทั้งสองประเภท  เป็นตลาดที่เก่ียวข้องหนึ่งตลาด 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจพิจารณาว่าบริการโทรคมนาคมหรือ 
กลุ่มบริการโทรคมนาคมและพื้นที่ให้บริการโทรคมนาคมนั้นจะอยู่ในตลาดที่เก่ียวข้องเดียวกันก็ต่อเม่ือ
ผู้ประกอบการสมมุติที่มีเป้าหมายในการทํากําไรสูงสุดและราคาของบริการโทรคมนาคมไม่ได้ถูกแทรกแซงจากรัฐ  
พร้อมทั้งเป็นผู้ให้บริการรายเดียวในปัจจุบันและในอนาคตในเขตพื้นที่นั้นสามารถกําหนดให้มีการเพิ่มราคา
บริการโทรคมนาคมเพียงเล็กน้อยแต่มีนัยสําคัญได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยยังคงมีกําไร  (Small  but  
Significant  and  Non-transitory  Increase  in  Price : SSNIP  Test)  โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณา  ดังนี้   

(๑) กําหนดประเภทบริการโทรคมนาคมเป้าหมายที่จะพิจารณา 
(๒) กําหนดราคาของประเภทบริการโทรคมนาคมเป้าหมายของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผูกขาด 

โดยสมมุติ  ณ  ระดับราคาหนึ่ง  หรือราคา  ณ  ระดับตลาดที่มีการแข่งขันเป็นราคาตั้งต้นสําหรับ 
การพจิารณาว่าผู้ประกอบที่เป็นผู้ผูกขาดโดยสมมุติมีกําไรหรือไม่ 

(๓) ทดสอบการเพิ่มราคาของบริการโทรคมนาคมเป้าหมาย  โดยกําหนดการเพิ่มราคาขึ้นใน
อัตราร้อยละ  ๕  ถึงร้อยละ  ๑๐  ของราคาตั้งต้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  ๑  ปี  เพื่อพิจารณาว่า
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผูกขาดโดยสมมุติยังคงมีกําไรหรือไม่ 

(๔) พิจารณาว่าผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ผูกขาดโดยสมมุติยังคงมีกําไรหรือไม่ตาม  (๓)  โดยใช้
หลักเกณฑ์  ดังนี้   

 (ก) หากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผูกขาดโดยสมมุติยังคงมีกําไร  แสดงว่าขอบเขตของตลาด 
ที่เก่ียวข้องมีเพียงประเภทบริการโทรคมนาคมเป้าหมายในตลาดเท่านั้น 

 (ข) หากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผูกขาดโดยสมมุติไม่มีกําไร  แสดงว่ายังมีบริการโทรคมนาคมอื่น
ที่อาจทดแทนประเภทบริการโทรคมนาคมเป้าหมายทางด้านอุปสงค์ได้  ก็ทําให้การทดสอบโดยการเพิ่ม
บริการโทรคมนาคมอื่น ๆ  ที่ใช้ทดแทนได้มากที่สุดเข้าไปในนิยามตลาดบริการโทรคมนาคมเป้าหมาย  
จนกระทั่งผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีอํานาจผูกขาดโดยสมมุติสามารถมีกําไรจากการเพิ่มราคาบริการโทรคมนาคม 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๗ 
๑๙ 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาความสามารถในการทดแทนด้านอุปทานของบริการหนึ่ง  
โดยคํานึงถึงความสามารถของผู้รับใบอนุญาตในการเปลี่ยนการให้บริการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในระยะเวลาส้ันเพื่อเป็นบริการทดแทน  โดยไม่เพิ่มต้นทุนหรือความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างมีนัยสําคัญ  
โดยอาจทดสอบกับเกณฑ์ทดสอบผู้มีอํานาจผูกขาดโดยสมมุติ 

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดส่งข้อมูลตามที่คณะกรรมการร้องขอเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
และพิจารณากําหนดตลาดที่เก่ียวข้องตามประกาศนี้ 

กรณีที่คณะกรรมการมีหรือได้รับข้อมูลไม่เพียงพอเพื่อประกอบการวิเคราะห์หรือพิจารณา
คณะกรรมการอาจใช้หลักเกณฑ์ตามวิชาเศรษฐศาสตร์ในการกําหนดสมมุติฐานหรือประมาณค่าที่เหมาะสม
เพื่อใช้ประกอบในการคํานวณหรือการพิจารณาก็ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการทบทวนการวิเคราะห์และประเมินตลาดที่เ ก่ียวข้องตามข้อ  ๗   
ทุกระยะเวลาสองปีหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด  โดยคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี  และความต้องการของตลาดและสภาพการแข่งขัน  ทั้งนี้  ให้สํานักงานจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะจากผู้รับใบอนุญาตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน 
การวิเคราะห์และประเมินตลาดที่เก่ียวข้องด้วย 

ภายใต้ความในวรรคหน่ึง  ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจกําหนดเพิ่มเติมให้บริการ
โทรคมนาคมที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศฉบับนี้ก็ได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



   
 

ภาคผนวก 
นิยามและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมทีเ่กีย่วข้องของประเทศไทย 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เร่ือง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

------------------------------------------- 
 

ตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวข้องของประเทศไทย ประกอบดว้ย 
(ก) ตลาดค้าปลีกบริการ (Retailed Market) 

(๑) บริการโทรศัพท์ประจําที่ภายในประเทศ 
(๒) บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่ภายในประเทศ 
(๓) บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
(๔) บริการอินเทอร์เน็ตประจําที ่
(๕) บริการอินเทอร์เน็ตเคลือ่นที ่

(ข) ตลาดค้าส่งบริการ (Wholesale Market) 
(๑) บริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 
(๒) บริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
(๓) บริการเชื่อมตอ่โครงข่ายโทรศัพท์ประจําท่ีเพ่ือใหส้ามารถเรียกถึงจุดปลายทาง (Fixed Call 

Termination) 
(๔) บริการเชื่อมตอ่โครงข่ายโทรศัพท์โครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที่เพ่ือให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง 

(Mobile Call Termination) 
(๕) บริการเข้าถึงบรอดแบนด์ (Wholesale Broadband Access) 
(๖) บริการวงจรเช่า (Leased Lines) 



   
 

 
- ๒ - 

 
นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวขอ้ง 

 
(ก) ตลาดค้าปลีกบริการ (Retailed Market) 

(๑) บริการโทรศัพท์ประจําที่ภายในประเทศ หมายความว่า บริการโทรศัพท์ประจําท่ีในประเทศที่รวม 
การเข้าถึง (Access) เพ่ือเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ภายในประเทศ โดยรวมทุกเทคโนโลยีและ
ลักษณะของโครงข่ายที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจําที่ เช่น บริการโทรศัพท์ประจําที่
ภายในท้องถ่ินและบริการโทรศัพท์ประจําที่ทางไกลภายในประเทศผ่านโครงข่าย Circuit หรือ 
Packet Switch บริการรวมแบบดิจิตอล (Integrated Services Digital Network: ISDN) บริการ
โทรศัพท์ที่ใช้ Personal Communication Telephone (PCT) บริการโทรศัพท์ที่ใช้ Wireless 
Local Loop (WLL) และบริการโทรศัพท์จ่ายเงินสาธารณะ 

(๒) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ หมายความว่า บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมการเข้าถึง 
(Access) เพ่ือเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ ภายในประเทศ โดยรวมทุกเทคโนโลยี และไม่รวมบริการ
อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย 

(๓) บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ หมายความว่า บริการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ (Voice Traffic) 
ภายในประเทศไปยังต่างประเทศโดยผ่านเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Gateway)  
โดยผู้ ใช้สามารถใช้บริการผ่านโทรศัพท์ประจําที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือบริการเสียง 
ผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ 

(๔) บริการอินเทอร์เน็ตประจําที่ หมายความว่า บริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย 
แบบใช้สาย (wired) ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๕๖ กิโลบิตต่อวินาที เช่น Digital Subscriber Line 
(DSL) สายใยแก้วนําแสง (Fiber-optic) สายเคเบ้ิล (Coaxial) เป็นต้น  

(๕) บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ หมายความว่า บริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

(ข) ตลาดค้าส่งบริการ (Wholesale Market) 
(๑) บริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ หมายความว่า บริการศูนย์กลางการเชื่อมต่อไปยัง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศสําหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ เพ่ือการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต  

(๒) บริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศ หมายความว่า บริการศูนย์กลางการเชื่อมต่อสัญญาณ
โทรศัพท์ภายในประเทศไปยังต่างประเทศ โดยให้รวมถึงการเชื่อมต่อสัญญาณแบบวงจร และ 
การเชื่อมต่อโดยใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Voice over Internet Protocol: VoIP) 

(๓) บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ประจําที่เพ่ือให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง (Fixed Call 
Termination) หมายความว่า  บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ประจําที่เพ่ือให้สามารถเรียกถึงจุด
ปลายทางท่ีเรียกจากผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งไปยังผู้รับใบอนุญาตอีกรายหน่ึง 



   
 

 
- ๓ - 

 
(๔) บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพ่ือให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง (Mobile Call 

Termination) หมายความว่า บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือให้สามารถเรียกถึงจุด
ปลายทางที่เรียกจากผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งไปยังผู้รับใบอนุญาตอีกรายหน่ึง 

(๕) บริการเข้าถึงบรอดแบนด์ (Wholesale Broadband Access) หมายความว่า บริการรับส่งสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายประเภทต่าง ๆ เช่น สายโทรศัพท์ (Copper Cable) สายใยแก้ว
นําแสง (Fiber optic) สายไฟฟ้า (Power lIne) สายเคเบ้ิลทีวี (Coaxial) Fixed Wireless Access 
(FWA) Mobile Wireless Access ดาวเทียมสื่อสาร (Satellite Communications) เป็นต้น 

(๖) บริการวงจรเช่า (Leased Line) หมายความว่า บริการส่ือสารข้อมูลความเร็วสูงด้วยการเชื่อมต่อ
วงจรเฉพาะราย (Dedicated Circuit) แบบจุดต่อจุดด้วยระดับความเร็วคงที่ เช่น บริการแบบ 
Virtual Private Network (VPN) เป็นต้น 

 


