
 

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เร่ือง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวของ พ.ศ. ... 

ระหวางวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 
และเวทีรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

 
 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
(บทอารัมภบท) 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดนิยามของตลาดและ
ขอบเขตของตลาดที่เกี่ยวของ  เพื่อใชในการประเมินสภาพ
การแขงขันและกําหนดมาตรการเฉพาะไวลวงหนาสําหรับ
ตลาดที่เกี่ยวของใดที่ประเมินแลววามีการแขงขันอยางไมมี
ประสิทธิภาพเพื่อปองกันการกระทําผูกขาดหรือใชอํานาจ
ทางการตลาดที่ไมเปนธรรมของผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่มีอํานาจเหนือต ลาดอยางมีนัยสําคั ญ 
(Significant Market Power )ทั้งน้ี เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  และสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใหเปนไปอยางย่ังยืนและมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งสอดคลองกับความกาวหนาของ
เทคโนโลยี 

ไมมี  แกไขเปน 

“โดยที่เปนการสมควร  ปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง นิยามของ
ตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวของ พ .ศ . 
๒๕๕๑ เพื่อใหมีการกําหนดตลาดในกิจการโทรคมนาคมตาม
สภาวการณในปจจุบัน  สําหรับ ใชในการประเมินสภาพการ
แขงขันและกําหนดมาตรการเฉพาะไวลวง หนา อันเปนการ
ปองกันการกระทําผูกขาดหรือใชอํานาจทางการตลาดที่ไม
เปนธรรมของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มี
อํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญ (Significant Market 
Power) สอดคลองกับหลักการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมใหเปนไป
อยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสอดคลองกับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยี  
” 
เหตุผล : แกไขปรับปรุงถอยคําเพื่อความเหมาะสม 
  

หน้า ๑ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
(บทอาศัยอํานาจ) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗ (๑๑) และ 
(๒๔) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  อันเปนกฎหมาย
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๕ มาตรา  ๓๖ มาตรา  ๔๑ มาตรา  ๔๓ มาตรา  ๔๕ 
มาตรา  ๔๖ มาตรา  ๔๗ มาตรา  ๖๑ และมาตรา  ๖๔ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และตามมาตรา  
๒๑ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๔  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ 
และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงออกประกาศไว 
ดังตอไปน้ี  

 ไมม ี แกไขเปน 
“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗ (๑๑) และ (๒๔) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ การ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  และตามมาตรา  ๒๑ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 
๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑเรื่อง
นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวของ ไว 
ดังตอไปน้ี” 
เหตุผล: 
๑) ตัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ออก เน่ืองจากปจจุบันถูก

ยกเลิกแลว 
๒) ไมควรกําหนดมาตรา ๔๐ เปนบทอาศัยอํานาจในราง

ประกาศฯ ฉบับน้ี เน่ืองจาก กทค. มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติ
ใด ๆ แทน กสทช . ตามมาตรา ๒๗ (๑๑ ) แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อยูแลว ประกอบกับ
รางประกาศฯ ฉบับน้ี เปน “ประกาศ กสทช .” ที่ออก
โดย กสทช . และลงนามโดยประธาน กสทช . เพียงแต
การปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับน้ีจะเปนอํานาจหนาที่
ของ กทค . ซึ่งปฏิบัติหนาที่แทน กสทช . ตามกฎหมาย
เทาน้ัน แตกตางจากกรณี “ประกาศที่ออกโดย กทค . 
หรือ กสท.” และลงนามโดยประธาน กสท. หรือประธาน 

หน้า ๒ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
กทค. ที่จะตองกําหนดอํานาจในการปฏิบัติหนาที่แทน 
กสทช. ตามมาตรา ๔๐ ไวดวย 

ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ  เรื่อง  นิยามของตลาดและขอบเขต
ตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวของ พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก ประกาศ คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขต
ตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวของ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 ไมม ี ไมมีการแกไข 

  เพ่ิมเติมเปนขอ ๔ ของรางประกาศฯ 
“บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่
มีกําหนดไวแลวในประกาศน้ีหรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศน้ี 
ใหใชประกาศน้ีแทน” 
 
เหตุผล : เน่ืองจากเปนการกําหนดไวในกรณีที่มีเน้ือความตาม
ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศ
ฉบับน้ี ใหใชประกาศฉบับน้ีแทน และเปนรูปแบบของการราง
ประกาศฯ โดยทั่วไป 

หน้า ๓ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 

ขอ ๔ ในประกาศน้ี 

“ตลาดที่เกี่ยวของ ” หมายความวา  ขอบเขตของ
ตลาดบริการโทรคมนาคมที่กําหนดจากหลักเกณฑทาง
เศรษฐศาสตร โดยพิจารณาความสามารถในการทดแทนกั น
ไดของบริการโทรคมนาคมซึ่งพิจารณาจากปจจัยประเภท
บริการโทรคมนาคม  พื้นที่ใหบริการ  และสภาพการแขงขัน 
เพื่อจะใชในการประกอบในการพิจารณากําหนดผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในแตละกรณีที่มี
อํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญ  และกําหนดมาตรการ
กํากับดูแลลวงหนา 

“คา ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา ” 
หมายความวา รอยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช
บริการโทรคมนาคมตอรอยละการเปลี่ยนแปลงของราคา
บริการโทรคมนาคมประเภทน้ัน 

“คาความยืดหยุนไขวของอุปสงคตอราคา ” 
หมายความวา รอยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช
บริการโทรคมนาคมประเภทหน่ึงตอรอยละการเปลี่ยนแปลง
ของราคาบริการโทรคมนาคมอีกประเภทหน่ึง 

“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และใหหมายรวมถึงผูไดรับ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจากบริษัท ทีโ อที จํากัด (มหาชน ) หรือบริษัท 

บริษัท  ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  (คุณระพีภรณ     
เลิศวงศวีรชัย) 
ควรนํานิยามของคําวา “ผูใชบริการ” ออก เน่ืองจากไมไดมี
การกลาวถึงผูใชบริการในรางประกาศฯ ฉบับน้ี 

นิยามของคําวา “ตลาดคาสงบริการ” และคําวา 
“ตลาดคาปลีกบริการ” มีนิยามที่แคบเกินไป ไมครอบคลุมใน
บางกรณี ซึ่งจะทําใหในหลายตลาดเหลือผูประกอบการใน
ตลาดน้ันเพียงรายเดียว จึงเสนอวาการใหนิยามของ
ผูประกอบการในตลาดคาสงบริการ ควรระบุวาเปนการ
ใหบริการกับผูรับใบอนุญาตเปนหลกั สวนนิยามของ
ผูประกอบการในตลาดคาปลีกบริการ ควรระบุวาเปน
ผูประกอบการแกผูใชปลายทาง 

นิยามคําวา “เลขาธิการ” ตัดออกเน่ืองจากไมมีคําวา 
“เลขาธิการ” ปรากฏอยูในสวนอื่นใดของประกาศ 
 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (นายกิติตศักด์ิ 
ศรีประเสริฐ) 

ตัดนิยามคําวา “ผูใชบริการ ” ใน (ราง ) ประกาศ 
กสทช. ทั้ง ๒ ฉบับออก เน่ืองจากมิไดมีกลาวถึงในเน้ือหาของ
รางประกาศทั้ง ๒ ฉบับ 

 นิยามคําวา “ตลาดคาปลีกบริการ” ควรกําหนดให
ชัดเจนวาเปนการนําบริการโทรคมนาคมไปใหบริการแก
ผูใชบริการปลายทาง (end user) 
 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (คุณนพคุณ ศรีสวัสด์ิ) 

ปรับปรุงคํานิยามบางสวน 
 
“ตลาดที่เกี่ยวของ” หมายความวา ขอบเขตของตลาดบริการ
โทรคมนาคมที่กําหนด บนพื้นฐาน จากหลักเกณฑทาง
เศรษฐศาสตร โดยพิจารณาความสามารถในการทดแทนกัน
ไดของบริการโทรคมนาคมซึ่งพิจารณาจากประเภทบริการ
โทรคมนาคม  พื้นที่ใหบริการ  และสภาพการแขงขัน เพื่อใช
ประกอบการพิจารณากําหนดผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่มีอํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญ  และ
กําหนดมาตรการกํากับดูแลลวงหนา 
เหตุผล: เพื่อความกระชับของถอยคํา 
 
“ผูรับใบอนุญาต ” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และใหหมายรวมถึงผูไดรับอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาใหประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย หรือ
การสื่อสารแหงประเทศไทย อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใชบังคับ 
เหตุผล : เน่ืองจากผูใหสัมปทานเปนองคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย หรือการสื่อสารแหงประเทศไทย  
 

“ผูใชบริการปลายทาง ” หมายความวา ผูใชบริการ
โทรคมนาคมจากการใหบริการของผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม แตไมรวมถึงผูใชบริการที่เปนผูรับ

หน้า ๔ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
กสท โทรคมนาคม จํากัด ( มหาชน ) อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช
บังคับ 

“ผูใชบริการ ” หมายความวา ผูใชบริการ
โทรคมนาคมจากการใหบริการของผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม แตไมรวมถึงผูใชบริการที่เ ปนผูรับ
ใบอนุญาตซึ่งนําบริการโทรคมนาคมที่ไดรับในฐานะ
ผูใชบริการไปประกอบกิจการอีกทอดหน่ึง 

“ตลาดคาสงบริการ ” หมายความวา ตลาดการ
ใหบริการโทรคมนาคมโดยการใหเชาอุปกรณหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกของโครงขายโทรคมนาคม หรือการขายบริการ
โทรคมนาคมใหแกผูรับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อนําไปใหบริการ
โทรคมนาคมในนามของผูเชาหรือผูซื้อ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย 

“ตลาดคาปลีกบริการ” หมายความวา ตลาดการ
ใหบริการโทรคมนาคมโดยการเชาอุปกรณหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกของโครงขายโทรคมนาคม หรือการซื้อบริการ
โทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อนําไปใหบริการ
โทรคมนาคมในนามของผูเชาหรือผูซื้อ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย 

“คณะกรรมการ ” หมายความวา คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ 

 ในสวนของตลาดคาปลีกบริการ มีการกําหนดนิยาม
ตลาดและแบงขอบเขตตลาดที่ชัดเจน โดยใชการคํานวณคา
ความยืดหยุน แตในตลาดคาสงบริการกลับไมมีการคํานวณที่
ชัดเจน จึงเห็นวาควรทําใหโปรงใส โดยจัดทําหลักเกณฑใน
การนิยามตลาดคาสงบริการใหเปนขอใหชัดเจน 
 
บริษัท เรียล ฟวเจอร จํากัด 

๑) บริษัทฯ เห็นวา การกําหนดคํานิยามของคําวา 
“ตลาดคาสงบริการ ” และ “ตลาดคาปลีกบริการ ” ควร
มุงเนนหลักการพิจารณาที่วาตลาดคาสงบริการ และตลาดคา
ปลีกบริการมีความแตกตางกันที่กลุมของผูใชบริการเปน
สําคัญ โดยตลาดคาสงบริการเปนตลาดการใหบริการ
โทรคมนาคมในระดับตนนํ้าหรือการขายบริการโทรคมนาคม
หรือการใหเชาโครงขายโทรคมนาคมแกผูใชบริการที่เปนผูรับ
ใบอนุญาต ในขณะที่ ตลาดคาปลีกบริการเปนตลาดการ
ใหบริการโทรคมนาคมในระดับปลายนํ้าหรือการใหบริการแก
ผูใชบริการปลายทาง โดยในขอเท็จจริง ผูใหบริการ
โทรคมนาคมในระดับตนนํ้าสามารถใหบริการโทรคมนาคมใน
ระดับปลายนํ้าดวยและเปนคูแขงขันในตลาดคาปลีกบริการ
ไดเ ชนเดียวกับผูใหบริการโทรคมนาคมในระดับปลายนํ้า 
ดังน้ัน การกําหนดนิยาม “ตลาดคาปลีกบริการ ” ตามราง
ประกาศฯ จึงยังไมสมบูรณเพียงพอ 
๒) บริษัทฯ เห็นควรใหเพิ่มคํานิยามของคําวา “ตลาดคาปลีก
บริการ” ใหครอบคลุมถึงตลาดการใหบริการโทรคมนาคม

ใบอนุญาตซึ่งนําบริการโทรคมนาคมที่ไดรับไปประกอบ
กิจการอีกทอดหน่ึง 
เหตุผล : เพื่อใหมีความชัดเจนในคําจํากัดความ และมีการ
อางอิงถึงในสวนอื่นของประกาศ เชน  “ตลาดคาปลีก
บริการ” 
 

“ตลาดคาปลีกบริการ ” หมายความวา ตลาดการใหบริการ
โทรคมนาคมแกผูใชบริการปลายทาง โดยการนําอุปกรณหรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกของโครงขายโทรคมนาคม ของตนเอง 
หรือ เชาอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของโครงขาย
โทรคมนาคม หรือการซื้อบริการโทรคมนาคมของผูรับ
ใบอนุญาตรายอื่น  เพื่อนําไปใหบริการโทรคมนาคมในนาม
ตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย 
เหตุผล: เพื่อใหครอบคลุมถึงตลาดการใหบริการโทรคมนาคม
ของผูประกอบการที่เปนเจาของโครงขายและนําบริการ
โทรคมนาคมไปใหบริการคาปลีกแกผูใชบริการปลายทางดวย  
 

ตัดนิยาม “เลขาธิการ” ออก 
เหตุผล: ไมมีคําวา “เลขาธิการ” ปรากฏอยูในสวนอื่นใดของ
ประกาศ  
 

หน้า ๕ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 

“เลขาธิการ ” หมายความวา เลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

“สํานักงาน ” หมายความวา สํานักงาน

คณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ของผูประกอบการที่เปนเจาข องโครงขายและนําบริการ
โทรคมนาคมไปใหบริการคาปลีกแกผูใชบริการปลายทางดวย 
มิใชกําหนดใหตลาดคาปลีกหมายความถึงเพียงตลาดการ
ใหบริการโดยการเชาอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
โครงขายโทรคมนาคมหรือการซื้อบริการโทรคมนาคมของ
ผูรับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อนําไปใหบริการโทรคมนาคมในนาม
ตนเองเพียงเทาน้ัน เน่ืองจากในตลาดคาปลีกจะประกอบไป
ดวยผูประกอบการที่เปนเจาของโครงขายซึ่งใหบริการแก
ผูใชบริการปลายทางเชนเดียวกับผูประกอบการที่เชา
โครงขายหรือซื้อบริการโทรคมนาคมมาขายตอแกผูใชบริการ 
ตัวอยางเชน ในตลาดคาปลีกบริก ารโทรศัพทเคลื่อนที่ จะมี
ทั้งผูใหบริการที่มีโครงขายเปนของตนเอง และผูใหบริการที่
เปนผูขายตอบริการ (MVNO) ซึ่งถือเปนคูแขงขันในตลาดคา
ปลีกบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใหบริการแกผูใชบริการ
ปลายทางเชนเดียวกัน และในตลาดคาปลีกบริการโทรศัพท
ระหวางปร ะเทศ จะมีทั้งผูใหบริการที่มีเกตเวยโทรศัพท
ระหวางประเทศเปนของตนเอง และผูใหบริการในรูปแบบ 
Calling Card ซึ่งเปนผูแขงขันในตลาดเดียวกัน รวมถึงใน
ตลาดคาปลีกอินเทอรเน็ตประจําที่ และตลาดคาปลีก
อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ก็เปนไปในลักษณะเดียวกันน้ี 

ขอ ๕ ประกาศน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดนิยามของตลาด และขอบเขต
ตลาดที่เกี่ยวของ  เพื่อประโยชนในการประเมินสภาพการ
แขงขัน  โดยหากตลาดที่เกี่ยวของใดมีการแขงขันอยางไมมี

ไมม ี เปลี่ยนแปลงเปนในขอ ๕ เปน ดังน้ี 
“ขอ ๖ ใหคณ ะกรรมการกําหนดนิยามของตลาดและ
ขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการ
ประเมินสภาพการแขงขัน กําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาดอยาง
มีนัยสําคัญ (Significant Market Power) และมาตรการ

หน้า ๖ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการจะดําเนินการกําหนดมาตรการ
เฉพาะสําหรับผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มี
อํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญ  (Significant Market 
Power) เพื่อปองกันการกระทําผูกขาดหรือใชอํานาจทาง
การตลาดที่ไมเปนธรรม  ในลักษณะกําหนดมาตรการกํากับ
ดูแลลวงหนา (Ex-ante regulation) 

เฉพาะ อันเปนการปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการ
ผูกขาดหรือกอใหเกิดความไมเป นธรรมในการแขงขันใน
กิจการโทรคมนาคม” 
เหตุผล:  ปรับเปลี่ยนถอยคําแตคําหมายยังคงเดิม 

ขอ ๖ นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดที่
เกี่ยวของใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศในเอกสาร
ภาคผนวกทายประกาศน้ี 

ไมมี ยุบรวมกับขอ ๖ ๗ และ ๘ 

ขอ ๗ ในการกําหนดตลาดที่เกี่ยวของ  (Relevant 
Market) ใหคณะกรรมการพจิารณาจากหลักเกณฑและ
ปจจัยวาบริการโทรคมนาคมที่สามารถทดแทนกันได
เน่ืองจากลักษณะ  ราคา  และการใชงานของบริการ
โทรคมนาคมตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร  โดยใหคํานึงถึง
ปจจัยทั้งทางดานอุปสงคและ/หรือดานอุปทาน ไดแก เทคนิค
ของโครงขาย ลักษณะและประเภทของบริการโทรคมนาคม  
เขตพื้นที่ของบริการโทรคมนาคม  กลุมของผูใชบริการ  และ
การเขาถึงโครงขายโทรคมนาคม 

 

บริษัท เรียล ฟวเจอร จํากัด 
ในขอ ๗ ของรางประกาศฯ มีการกลาวถึง “กลุมของ

ผูใชบริการ” ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงในการพิจารณาความสามารถ
ในการทดแทนกันไดของบริการโทรคมนาคมเพื่อนําไปสูการ
กําหนดตลาดที่เกี่ยวของ (Relevant Market) ซึ่งอาจจะแบง
ไดเปนตลาดคาสงบริการและตลาดคาปลีกบริการ ในขณะที่ 
เมื่อพิจารณารวมกับคํานิยามของคําวา “ผูใชบริการ ” ตาม
รางปร ะกาศฯ จะพบวา คํานิยามน้ันหมายถึงเพียง 
“ผูใชบริการโทรคมนาคมจากการใหบริการของผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แตไมรวมถึง
ผูใชบริการที่เปนผูรับใบอนุญาตซึ่งนําบริการโทรคมนาคมที่
ไดรับในฐานะผูใชบริการไปประกอบกิจการอีกทอดหน่ึง ” 
โดยบริษัทฯ เห็นวาไมครบถวนตามบริบทของ ผูใชบริการ ใน
ขอ ๗ ที่อาจหมายถึง ผูใชบริการของตลาดคาสงบริการ อัน
ไดแก ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งใชเปน

ยุบรวมกับขอ ๖ ๗ และ ๘ 
 

หน้า ๗ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
ปจจัยหน่ึงในการพิจารณากําหนดตลาดที่เกี่ยวของ (ตลาดคา
สงบริการ) ดวย 

 

ขอ ๘ หลักเกณฑและ ปจจัยที่ใชในการพิจารณา
กําหนดตลาดที่เกี่ยวของประกอบดวย 

(๑) ความสามารถในการทดแทนกันดาน

อุปสงคสําหรับบริการโทรคมนาคมหน่ึง  โดยพิจารณาคา

ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา  และคาความยืดหยุนไขว

ของอุปสงคตอราคา   

(๒) ความสามารถในการทดแทนกันดาน

อุปทานสําหรับบริการโทรคมนาคมประเภทหน่ึง (Supply 

Substitutability) 

(๓) การทดสอบผูมีอํานาจผูกขาดโดย

สมมุติ (Hypothetical Monopolist Test) โดยใชเกณฑการ

กําหนดเพิ่มราคาเพียงเล็กนอยแตมีนัยสําคัญไดในชวง

ระยะเวลาหน่ึงโดยยังคงมีกําไร (Small but Significant 

and Non-transitory Increase in Price: SSNIP Test)  

(๔) โครงสรางตลาดและระดับการแขงขัน

ในตลาดที่เกี่ยวของที่มีแนวโนมกอใหเกิดการแขงขันที่ไมมี

ประสิทธิภาพ 

(๕) อุปสรรคในการเขาสูตลาดบริการ

โทรคมนาคม  โดยพิจารณาทั้งลักษณะดานโครงสราง

ไมม ี
 
 

ยุบรวมกับขอ ๖ ๗ และ ๘ เปน 

“ขอ ๗ ใหนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดที่เกี่ยวของ
เปนไปตามภาคผนวกทายประกาศน้ี 

ในการกําหนดตลาดที่เกี่ยวของ  (relevant market) ตาม
วรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการพิจารณาจากหลักเกณฑและ
ปจจัยวาบริการโทรคมนาคมที่สามารถทดแทนกันได
เน่ืองจากลักษณะ  ราคา  และการใชงานของบริการ
โทรคมนาคมตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร  โดยใหคํานึงถึง
ปจจัยทางดานอุปสงคหรือดานอุปทาน  ไดแก  เทคนิคของ
โครงขาย ลักษณะและประเภทของบรกิารโทรคมนาคม  เขต
พื้นที่ของบริการโทรคมนาคม  ผูรับใบอนุญาตและกลุมของ
ผูใชบริการปลายทาง และการเขาถึงโครงขายโทรคมนาคมซึ่ง
ประกอบดวย 

(๑) ความสามารถในการทดแทนกันดานอุปสงคสําหรับ

บริการโทรคมนาคมหน่ึง  โดยพิจารณาคาความ

ยืดหยุนของอุปสงคตอราคา  และคาความยืดหยุน

ไขวของอุปสงคตอราคา   

(๒) ความสามารถในการทดแทนกันดานอุปทานสําหรับ

บริการโทรคมนาคมประเภทหน่ึง ( supply 

substitutability) 

หน้า ๘ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
กฎหมาย และการกํากับดูแล 

ในการพิจารณาใชหลักเกณฑและปจจัยตามวรรค
หน่ึง คณะกรรมการอาจพิจารณาใชเฉพาะบางหลักเกณฑ
หรือปจจัยตามที่เห็นสมควรและขอจํากัดของขอมูลที่
คณะกรรมการมีหรือไดรับเพื่อประกอบการพิจารณา 

กรณีที่คณะกรรมการมีหรือไดรับขอมูลไมเพียงพอ
เพื่อประกอบการพิจารณาตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจ
ใชหลักเกณฑตามวิชาเศรษฐศาสตรในการกําหนดสมมุติฐาน
หรือประมาณคาที่เหมาะสมเพื่อใชประกอบในการคํานวณ
หรือพิจารณาก็ได 

(๓) การทดสอบผูมีอํานาจผูกขาดโดยสมมุติ 

(Hypothetical monopolist test) โดยใชเกณฑ

การกําหนดเพิ่มราคาเพียงเล็กนอยแตมีนัยสําคัญได

ในชวงระยะเวลาหน่ึงโดยยังคงมีกําไร (Small but 

Significant and Non-transitory Increase in 

Price: SSNIP Test)  

(๔) โครงสรางตลาดและระดับการแขงขันในตลาดที่

เกี่ยวของ 

(๕) อุปสรรคในการเขาสูตลาดบริการโทรคมนาคม  โดย

พิจารณาทั้งลักษณะดานโครงสรางกฎหมาย  และ

การกํากับดูแล” 

เหตุผล:  

๑) เพื่อความกระชับ 

๒) ขอ ๗ และ ขอ ๘ เปนการอธิบายถึงหลักเกณฑและ

ปจจัยโดยยอและโดยละเอียดตามลําดับ จึงสามารถ

เขียนรวมกันได 

๓) ลดความซ้ําซอนของขอความ เน่ืองจากระบุไวแลวใน

ขอ ๑๒ 

ขอ ๙ การคํานวณคาความยืดหยุนของอุปสงคตอ
ราคาและคาความยืดหยุนไขวของอุปสงคตอราคามีวิธีการ  
ดังน้ี 

(๑) กําหนดประเภทบรกิารโทรคมนาคม

บริษัท  ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  (คุณระพีภรณ     
เลิศวงศวีรชัย) 

รางประกาศฯ ขอ ๙ (๓) (ก)ควรระบคุาความยืดหยุน

แกไขเปน 
“ขอ ๘ การคํานวณคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาและ
คาความยืดหยุนไขวของอุปสงคตอราคา  ใหดําเนินการตาม
ข้ันตอนดังตอไปน้ี  

หน้า ๙ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
หลักเพื่อเปนฐานในการพิจารณา 

(๒) คํานวณคาความยืดหยุนของอุปสงค
ตอราคาของแตละประเภทบริการโทรคมนาคมหลักจาก
ขอมูลตาม (๑)  

(๓) พิจารณาความสามารถในการทดแทน
กันของประเภทบริการโทรคมนาคม โดยใชหลักเกณฑการ
พิจารณา ดังตอไปน้ี  

(ก) หากคาความยืดหยุนของอุป
สงคตอราคา มีคานอยกวา  ๐.๕ แสดงวาประเภทบริการ
โทรคมนาคมหลักน้ันสามารถกําหนดเปนตลาดที่เกี่ยวของ
หน่ึงตลาด เน่ืองจากประเภทบริการโทรคมนาคมดังกลาวไม
สามารถถูกทดแทนไดจากประเภทบริการโทรคมนาคมอื่นที่
ใกลเคียงหรือคลายคลึงกัน  และไมตองคํานวณคาความ
ยืดหยุนไขวของอุปสงคตอราคากับบริการโทร คมนาคม
ประเภทอื่น 

(ข) หากคาความยืดหยุนของอุป
สงคมีคาเทากับหรือมากกวา ๐.๕ แสดงวาประเภทบริการ
โทรคมนาคมหลักดังกลาวอาจสามารถถูกทดแทนไดจาก
บริการโทรคมนาคมอื่นที่ใกลเคียงหรือคลายคลึงกัน  และให
นําประเภทบริการโทรคมนาคมอื่นที่ใกลเคียงหรือคลายคลึง
กัน มารวมกับประเภทบริการโทรคมนาคมหลัก เพื่อพิจารณา
วาประเภทบริการโทรคมนาคมอื่นสามารถถูกกําหนดเปน
ตลาดที่เกี่ยวของเดียวกันกับประเภทบริการโทรคมนาคมหลัก
หรือไม  โดยใชคาความยืดหยุนไขวของอุปสงคตอราคา
ประกอบในการพิจารณา 

ของอุปสงคตอราคาเปนคาสัมบูรณ เพราะในทางปฏิบัติ การ
พิจารณาคาดังกลาวจะไมพิจารณาเครื่องหมาย จึงควรแกไข
ใหชัดเจนเพื่อปองกันขอโตแยงในภายหลัง 
 
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เนทเวอรค จํากัด 

วิธีการคํานวณคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา 
และคาความยืดหยุนไขวของอุปสงคตอรา เพื่อพิจารณา
ความสามารถในการทดแทนกันของบริการโทรคมนาคม ซึ่ง
ทําใหไดซึ่งนิยามและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวของ
ของประเทศไทย ตามภาคผนวกแนบทายของรางประกาศฯ 
มีการกําหนดคาความยื ดหยุนของอุปสงคตอราคาไวที่ ๐.๕ 
น้ัน ทางบริษัทเห็นวา เน่ืองจากการคํานวณคาความยืดหยุน
อุปสงคตอราคาวามีวิธีการคํานวณคาความยืดหยุนอุปสงคตอ
ราคา และคาความยืดหยุนไขว อุปสงคตอราคาดังกลาวมา
เปนเกณฑพิจารณาความสามารถในการทดแทนกันของ
ประเภทบริการโทรคมนาคม ซึ่งนําไปสูการกําหนดตลาด ซึ่ง
มีผลกระทบตอผูประกอบการและอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
กสทช . จึงควรเชิญผูประกอบการที่เกี่ยวของเขารวมหารือ
และช้ีแจงวิธีการหาความยืดหยุนดังกลาวกอนประกาศใช  
 
บริษัท เรียล ฟวเจอร จํากัด 

ขอ ๙ (๓) (ก) และ (ข) การพิจารณาเกณฑคา ความ
ยืดหยุนของอุปสงคตอราคา ควรพิจารณาที่คาสัมบูรณ 
(Absolute Value) ของคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา 

(๑) กําหนดประเภทบรกิารโทรคมนาคมหลักเพื่อเปนฐานใน
การพิจารณา 

(๒) คํานวณคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของแตละ
ประเภทบริการโทรคมนาคมหลักจากขอมลูตาม (๑)  

(๓) พิจารณาความสามารถในการทดแทนกันของประเภท
บริการโทรคมนาคม โดยใชหลกัเกณฑการพิจารณา 
ดังตอไปน้ี  
(ก) กรณี คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา มีคา

สัมบูรณ นอยกวา  ๐.๕ แสดงวาประเภทบริการ
โทรคมนาคมหลักน้ันสามารถกําหนดเปนตลาดที่
เกี่ยวของหน่ึงตลาด  เน่ืองจากประเภทบริก าร
โทรคมนาคมดังกลาวไมสามารถถูกทดแทนไดจาก
ประเภทบริการโทรคมนาคมอื่นที่ใกลเคียงหรือ
คลายคลึงกัน  และไมตองคํานวณคาความยืดหยุน
ไขวของอุปสงคตอราคากับบริการโทรคมนาคม
ประเภทอื่น 

(ข) กรณีคาความยืดหยุนของอุปสงคมีคาสัมบูรณเทากับ
หรือมากกวา ๐ .๕ แสดงวาประเภทบริการ
โทรคมนาคมหลักดังกลาวอาจสามารถถูกทดแทนได
จากบริการโทรคมนาคมอื่นที่ใกลเคียงหรือคลายคลึง
กัน และใหนําประเภทบริการโทรคมนาคมอื่นที่
ใกลเคียงหรือคลายคลึงกัน มารวมกับประเภท
บริการโทรคมนาคมหลัก  เพื่อพิจารณาวาประเภท
บริการโทรคมนาคมอื่นสามารถถูกกําหนดเปนตลาด
ที่เกี่ยวของเดียวกันกับประเภทบริการโทรคมนาคม

หน้า ๑๐ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
(๔) พิจารณาคาความยืดหยุนไขวของอุป

สงคตอราคาระหวางสอ งประเภทบริการโทรคมนาคม  เพื่อ
พิจารณาวาบริการโทรคมนาคมทั้งสองประเภทสามารถ
ทดแทนกันไดหรือไม โดยใชหลักเกณฑ ดังน้ี 

(ก) หากคาความยืดหยุนไขวของ
อุปสงคตอราคามีคาเปนลบ  แสดงวาประเภทบริการ
โทรคมนาคมสองประเภทน้ันไมอยูในตลาดที่เกี่ยวของ
เดียวกัน  โดยไมตองพจิาร ณารวมเปนตลาดที่เกี่ยวของ
เดียวกัน 

หากคาความยืดหยุนไขวของอุปสงคตอราคามีคา
เปนบวก ใหนําประเภทบริการโทรคมนาคมหลักประเภทมา
ทดสอบกบัประเภทบริการโทรคมนาคมอื่นตามกระบวนการ
ตาม (๒) ถึง (๔) ซ้ําจนกวาจะไดคาความยืดหยุนของอุปสงค
ตอราคาของบริการโทรคมนาคมรวมกันมีคานอยกวา ๐.๕  
แสดงวาบริการโทรคมนาคมรวมกันดังกลาวเปนตลาดที่
เกี่ยวของหน่ึงตลาด  

และในรางประกาศฯ ขอ ๙ (๓) (ก) และ (ข) ควรระบุให
ชัดเจนวาเปน “คาสัมบูรณของคาความยืดหยุนของอุปสงค
ตอราคา” เพื่อความถูกตองตามหลักวิชาการในการพิ จารณา
คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาที่ไมไดพิจารณา
เครื่องหมายลบของคาที่คํานวณได ทั้งน้ี เพื่อมิใหเกิดขอ
โตแยงผลการตีความคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาที่
ถูกตองในทางปฏิบัติแตอาจขัดตอหลักเกณฑที่ระบุไวในราง
ประกาศฯ 

หลักหรือไม  โดยใชคาความยืดหยุนไขวของอุปสงค
ตอราคาประกอบในการพิจารณา 

(๔) พิจารณาคาความยืดหยุนไขวของอุปสงคตอราคาระหวาง
บริการโทรคมนาคม ทั้งสองประเภทเพื่อพิจารณาวา
บริการโทรคมนาคมทั้งสองประเภท ดังกลาว สามารถ
ทดแทนกันไดหรือไม โดยใชหลักเกณฑ ดังน้ี 
(ก) หากคาความยืดหยุนไขวของอุปสงคตอราคามีคา

เปนลบ  แสดงวาประเภทบริการโทรคมนาคมสอง
ประเภทน้ันไมอยูในตลาดที่เกี่ยวของเดียวกัน โดยไม
ตองพิจารณารวมเปนตลาดที่เกี่ยวของเดียวกัน 

(ข) หากคาความยืดหยุนไขวของอุ ปสงคตอราคามีคา
เปนบวก ใหนําประเภทบริการโทรคมนาคมหลักมา
ทดสอบกบัประเภทบริการโทรคมนาคมอื่นตาม
กระบวนการตาม (๒) ถึง (๔) จนไดคาความยืดหยุน
ของอุปสงคตอราคาของบริการโทรคมนาคมรวมกัน
นอยกวา ๐.๕  แสดงวาบริการโทรคมนาคม ทั้งสอง
ประเภท เปนตลาดที่เกี่ยวของหน่ึงตลาด 

 
เหตุผล : ควรระบุใหชัดเจนวาเปน “คาสัมบูรณของคาความ
ยืดหยุนของอุปสงคตอราคา ” เพื่อความถูกตองตามหลัก
วิชาการในการพิจารณาคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา
ที่ไมไดพิจารณาเครื่องหมายลบของคาที่คํานวณได เพื่อมิให
เกิดขอโตแยงผลการตีความคาความยืดหยุนของอุปสงคตอ
ราคาที่ถูกตองในทางปฏิบัติแตอาจขัดตอหลักเกณฑที่ระบุไว
ในรางประกาศฯ  

หน้า ๑๑ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
           ทั้งน้ีวิธีการคํานวณคาความยืดหยุนอุปสงคตอราคา
วามีการคํานวณคาความยืดหยุนอุปสงคตอราคา และคา
ความยืดหยุนไขวอุปสงคตอราคาไดมีการเปดเผยแลวในการ
ประชุมกลุมยอย อยางไรก็ดี รายงานการศึกษาของสํานักงาน
จะเปดเผยในเว็บไซตของสํานักงานตอไป 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการ
อาจจะพิจารณาวาบรกิารโทรคมนาคมหรือกลุมบริการ
โทรคมนาคมและพื้นที่ใหบริการโทรคมนาคมน้ันจะอ ยูใน
ตลาดที่เกี่ยวของเดียวกันก็ตอเมื่อผูประกอบการสมมุติที่ มี
เปาหมายในการทํากําไรสูงสุดและราคาของบริการ
โทรคมนาคมไมไดถูกแทรกแซงจากรัฐ พรอมทั้งเปนผู
ใหบริการรายเดียวในปจจุบันและในอนาคตในเขตพื้นที่น้ัน
สามารถกําหนดใหมีการเพิ่มราคาบริการโทรคมนาคม เพียง
เล็กนอยแตมีนัยสําคัญไดในชวงระยะเวลาหน่ึงโดยยังคงมี
กําไร (Small but Significant and Non-transitory 
Increase in Price: SSNIP Test) โดยมีหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณา ดังน้ี  

(๑) กําหนดประเภทบริการโทรคมนาคม

เปาหมายที่จะพิจารณา 

(๒) กําหนดราคาของประเภทบริการ

โทรคมนาคมเปาหมายของผูประกอบการที่เปนผูผูกขาดโดย

สมมุติ ณ ระดับราคาหน่ึง หรือราคา ณ ระดับตลาดที่มีการ

แขงขันเปนราคาต้ังตนสําหรับการพิจารณาวาผูประกอบที่

ไมม ี
 
 

แกไขในถอยคําเล็กนอย ดังน้ี 
๑) “ขอ ๙ ... คณะกรรมการอาจ จะพิจารณา ...” ตัดคําวา 

“จะ” 
๒) “(ข) หากผูประกอบการ .... เปนผู มีอํานาจ ผูกขาด ... ” 

เพิ่มเติม คําวา “มีอํานาจ” 
เหตุผล : เพื่อความกระชับของถอยคําและมีความหมาย
ชัดเจน 
 

หน้า ๑๒ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
เปนผูผูกขาดโดยสมมุติมีกําไรหรือไม 

(๓) ทดสอบการเพิ่มราคาของบริการ

โทรคมนาคมเปาหมาย โดยกําหนดการเพิ่มราคาข้ึนในอัตรา

รอยละ ๕ ถึงรอยละ ๑๐ ของราคาต้ังตนเปนระยะเวลาอยาง

นอย ๑ ป เพื่อพิจารณาวาผูประกอบการที่เปนผูผูกขาดโดย

สมมุติยังคงมีกําไรหรือไม 

(๔) พิจารณาวาผูประกอบการที่เปนผู

ผูกขาดโดยสมมุติยังคงมีกําไรหรือไมตาม (๓ ) โดยใช

หลักเกณฑ ดังน้ี  

(ก) หากผูประกอบการที่เปนผูผูกขาด

โดยสมมุติยังคงมีกําไร แสดงวาขอบเขตของตลาดที่เกี่ยวของ

มีเพียงประเภทบริการโทรคมนาคมเปาหมายในตลาดเทาน้ัน 

(ข) หากผูประกอบการที่เปนผูผูกขาด

โดยสมมุติไมมีกําไร แสดงวายังมีบริการโทรคมนาคมอื่นที่

อาจทดแทนประเภทบริการโทรคมนาคมเปาหมา ยทางดาน

อุปสงคได ก็ทําใหการทดสอบโดยการเพิ่มบริการโทรคมนาคม

อื่น ๆ ที่ใชทดแทนไดมากที่สุดเขาไปในนิยามตลาดบริการ

โทรคมนาคมเปาหมาย  จนกระทั่งผูประกอบการที่เปนผู

ผูกขาดโดยสมมุติสามารถมีกําไรจากการเพิ่มราคาบริการ

โทรคมนาคม 

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาความสามารถในกา ไมมี แกไขเปน 
“ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาความสามารถในการทดแท

หน้า ๑๓ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
ทดแทนดานอุปทานของบริการหน่ึง โดยคํานึงถึงความสามารถ
ของผูรับใบอนุญาตในการเปลี่ยนการใหบริการของตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาสั้นเพื่อเปนบริการ
ทดแทน  โดยไมเพิ่มตนทุนหรือความเสี่ยงเพิ่มเติมอยางมี
นัยสําคัญ  โดยอาจทดสอบกับเกณฑทดสอบผูผูกขาดโดย
สมมุติ 

ดานอุปทานของบริการหน่ึง โดยคํานึงถึงความสามารถของ
ผูรับใบอนุญาตในการเปลี่ยนการใหบริการของตนเองไดอยาง
มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาสั้นเพื่อเปนบริการทดแทน  
โดยไมเพิ่มตนทุนหรือความเสี่ยงเพิ่มเติมอยางมีนัยสําคัญ โดย
อาจทดสอบกับเกณฑทดสอบผูมีอํานาจผูกขาดโดยสมมุติ” 
เหตุผล: เพื่อใหมีความหมายชัดเจน 

ขอ ๑๒ ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองจัดสงขอมูลแก
คณะกรรมการตามที่คณะกรรมการรองขอเพื่อใชในการ
วิเคราะหและพิจารณากําหนดตลาดที่เกี่ยวของตามประกาศ
น้ี 

กรณีที่คณะกรรมการมีหรือไดรับขอมูลไมเพียงพอ
เพื่อประกอบการวิเคราะหหรือพิจารณาคณะกรรมการอาจใช
หลักเกณฑตามวิชาเศรษฐศาสตรในการกําหนดสมมุติฐาน
หรือประมาณคาที่เหมาะสมเพื่อใชประกอบในการคํานวณ
หรือการพิจารณาก็ได 

ไมมี แกไขเปน 
“ขอ  ๑๒  ผูรับใบอนุญาตมีหนาที่ตองจัดสงขอมูล แก
คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการรองขอเพื่อใชในการ
วิเคราะหและพิจารณากําหนดตลาดที่เกี่ยวของตามประกาศ
น้ี...” 
เหตุผล: เพื่อความกระชับของถอยคํา 
 

ขอ ๑๓ กรณีมีบริการโทรคมนาคมเกิดข้ึนใหม
หลังจากมีการประกาศตลาดที่เกี่ยวของแลว จะไมไดรับการ
พิจารณาใหอยูในบังคั บตามประกาศน้ี  เวนแตกรณีที่
คณะกรรมการเห็นสมควรใหคณะกรรมการ มีอํานาจ
ประกาศเพิ่มเติมเปนรายกรณีไป 

ไมมี ปรับยายมาเปนสวนหน่ึงในขอ ๑๒ เปน 
“ขอ ๑๒ ... ภายใตความในวรรคหน่ึง ในกรณีที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการอาจกําหนดเพิ่มเติมให บริการโทรคมนาคม ที่
เกิดข้ึนใหมอยูภายใตบังคับประกาศฉบับน้ีก็ได” 
เหตุผล: เพื่อความตอเน่ืองและใหอํานาจในการกําหนดตลาด
เพิ่มเติมไดในภายหลัง 

ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนทางดานเศรษฐกิจหรือ

ความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อสงเสริมใหมีการลงทุนและ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ที่กําหนดวา “เพื่อประโยชนทางดานเศรษฐกิจหรือ

ความมั่นคงของประเทศ หรือเพื่อสงเสริมใหมีการลงทุนและ

ตัดขอ ๑๔ ออก 
 
เหตุผล :  

หน้า ๑๔ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  

หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ คณะกรรมการอาจกําหนด

ยกเวนการบังคับใชทั้งฉบับหรือแตเฉพาะบทบัญญัติขอหน่ึง

ขอใดของประกาศน้ีก็ได 

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ คณะกรรมการอาจกําหนด
ยกเวนการบังคับใชทั้งฉบับหรือแตเฉพาะบทบัญญัติขอหน่ึง
ขอใดของประกาศน้ีก็ได” บมจ. กสท เห็นวา การกําหนดให
อํานาจ กสทช . สามารถยกเวนการบังคับใช (ราง) ประกาศ
ดังกลาวไดทั้งฉบับหรือแตเฉพาะบทบัญญัติขอใดขอหน่ึง เปน
การใหอํานาจ กสทช . สามารถใชดุลยพินิจไดเองและ
กอใหเกิดการผูกขาดตลาดโทรคมนาคมโดยผูรับใบอนุญาต
เฉพาะรายซึ่งขัดกับหลักการสาระสําคัญของ (ราง) ประกาศ
ดังกลาว อีกทั้งการใชดุลยพินิจของ กสทช . ตามขอ ๑๔ ทํา
ใหไมตองมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะจากผูมีสวนได
เสีย ขัดตอหลักเกณฑในการออกประกาศ ของ กสทช . ที่
จะตองจัดใหมีการรับ ความคิดเห็นสาธารณะจากผูมีสวนได
เสียกอน กสทช. จึงจะมีอํานาจออกประกาศที่เปนขอบัญญัติ
ใด ๆ ได จึงเห็นควรใหตัดขอ ๑๔ ออก เพื่อใหสอดคลองและ
เปนไปตามหลักเกณฑการออกประกาศของ กสทช. 

 

๑) การกําหนดให กสทช. สามารถใชดุลพินิจในการยกเวน

การบังคับใชรางประกาศฯ ทั้งฉบับ หรือแตบางสวนได 

ซึ่งการกําหนดถอยคําในลักษณะดังกลาวน้ีเปนการให

อํานาจ กสทช . ใชดุลพินิจโดยที่ไมมีขอบเขตที่แนนอน 

อาจขัดตอพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเปน

กฎหมายแมบทที่กําหนดให ตองรับฟงความคิดเห็น

สาธารณะกอนที่จะออกหรือแกไขปรับปรุงประกาศฯ 

และอาจเปนการขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

๒) การกําหนดใหอํานาจ กสทช. สามารถยกเวนการบังคับใช 

(ราง ) ประกาศดังกลาวไดทั้งฉบับหรือแตเฉพาะ

บทบัญญัติขอใดขอหน่ึง เปนการใ หอํานาจ กสทช . 

สามารถใชดุลยพินิจไดเองและกอใหเกิดการผูกขาดตลาด

โทรคมนาคมโดยผูรับใบอนุญาตเฉพาะรายซึ่งขัดกับ

หลักการสาระสําคัญของ (ราง) ประกาศดังกลาว 

ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการทบทวนการวิเคราะห

และประเมินตลาดที่เกี่ยวของทุกระยะเวลาสองปหรือตาม

ระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด  โดยคํานึงถึง

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของ

ไมมี ปรับแกเปน ดังน้ี 

“ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการทบทวนการวิเคราะหและประเมิน
ตลาดที่เกี่ยวของ ตามขอ ๗ ทุกระยะเวลาสองปหรือตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด  โดยคํานึงถึง
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของ
ตลาดและสภาพการแขงขัน ทั้งน้ี ใหสํานักงานจัดใหมีการรับ

หน้า ๑๕ จาก ๒๗ 
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ตลาดและสภาพการแขงขัน 

ทั้งน้ี ใหสํานักงานจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะจากผูรั บใบอนุญาตและผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการพิจารณาทบทวนการวิเคราะหและประเมิน
ตลาดที่เกี่ยวของดวย 

 

ฟงความคิดเห็นสาธารณะจากผูรับใบอนุญาตและผูมีสวน
เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนการวิเคราะหและ
ประเมินตลาดที่เกี่ยวของดวย 
ภายใตความในวรรคหน่ึง ในกรณีที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการอาจกําหนดเพิ่มเติมให บริการโทรคมนาคม ที่
เกิดข้ึนใหมอยูภายใตบังคับประกาศฉบับน้ีก็ได” 
เหตุผล: เพื่อใหการทบทวนสามารถมีการกําหนดเพิ่มเติมใน
การกําหนดตลาดโทรคมนาคมตามบริการที่เกิดข้ึนใหม 
 

ขอ  ๑๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการตาม
ประกาศน้ีไดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  หากปรากฏ
ภายหลังวามีหลักเก ณฑและวิธีการกําหนดนิยามของตลาด
และตลาดที่เกี่ยวของตามหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตรอื่น
ใดที่ใชอยางแพรหลายเปนที่ยอมรับ  และเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมการประกอบกิจการของประเทศไทย 

 

ไมมี ตัดขอ ๑๖ ออก 

เหตุผล : การเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการ
ตาง ๆ ตามประกาศน้ี กสทช . ไมสามารถใชดุลพินิจในการ
กระทําการดังกลาวไดเอง หาก กสทช. ตองการแกไขปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ ในประกาศน้ี จะตองดําเนินการ
ตามข้ันตอนทางนิติบัญญัติโดยทั่วไป กลาวคือ อาจยกเลิก
ประกาศฯ ฉบับน้ี และออกเปนประกาศฯ ฉบับใหม หรือแกไข
เพิ่มเติมโดยการออกเปนประกาศฉบับที่ ๒ เพื่อยกเลิก หรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงบางขอของประกาศฯ ฉบับน้ี แทน 

ขอ ๑๗ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามประกาศน้ี  
ใหคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  มีอํานาจหนาที่
ปฏิบัติการใด ๆ แทนคณะกรรมการในสวนที่เกี่ยวกับกิจการ
โทรคมนาคมตามประกาศน้ี  ทั้งน้ีตามที่บัญญัติไวในมาตรา  
๔๐ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และ

ไมมี ตัดขอ ๑๗ ออก 

เหตุผล  : เน่ืองจากการที่ กทค . ปฏิบัติหนาที่ใด ๆ แทน 
กสทช . ตามมาตรา ๒๗ (๑๑ ) แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

หน้า ๑๖ จาก ๒๗ 
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กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งไดบัญญัติ
ไวในมาตรา ๔๐ แหงพระราช บัญญัติดังกลาวแลว จึงไม
จําเปนตองกําหนดไวในรางประกาศฯ ฉบับน้ีอีก 

ขอ ๑๘ ประกาศน้ีใหใชบังคับแกการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมของผูไดรับอนุญาตสัมปทานหรือสัญญา
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ใชบังคับ และใหผูประกอบกิจการโทรค มนาคม
ดังกลาวมีสิทธิ  หนาที่และความรับผิดเชนเดียวกับผูรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ไมม ี
 

ตัดขอ ๑๘ ออก 

เหตุผล  : เน่ืองจากนิยามคําวา “ผูรับใบอนุญาต ” ได
กําหนดใหมีความหมายรวมถึงผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาใหประกอบกิจการโทรคมนาคมจากองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย หรือการสื่อสารแหงประเทศไทย อยูกอน
วันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ ใชบังคับ ซึ่งมีความครอบคลุมเพียงพอตอการกํากับ
ดูแลผูรับใบอนุญาตที่ไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา อยู
กอนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ใชบังคับแลว 

หน้า ๑๗ จาก ๒๗ 
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ภาคผนวก นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคม
ท่ีเก่ียวของ  

(ก)  ตลาดคาปลีกบริการ(Retailed Market) 

(๑) บริการโทรศัพทประจําที่ภายในประเทศ 

หมายความวา บริการโทรศัพทประจําที่ใน

ประเทศที่รวมการเขาถึง (Access) เพื่อเช่ือมตอ

สัญญาณโทรศัพท (Voice Traffic) 

ภายในประเทศ โดยรวมทุกเทคโนโลยีและ

ลักษณะของโครงขายที่สามารถเขาถึง

ผูใชบริการโทรศัพทประที่ เชน บริการโทรศัพท

ประจําที่ภายในทองถ่ินและบริการโทรศัพท

ประจําที่ทางไกลภายในประเทศผานโครงขาย 

Circuit หรือ Packet Switch บริการรวมแบบ

ดิจิตอล (Integrated Services Digital Network: 

ISDN) บริการโทรศัพทที่ใช Personal 

Communication Telephone (PCT) บริการ

โทรศัพทที่ใช Wireless Local Loop (WLL) และ

บริการโทรศัพทจายเงินสาธารณะ 

(๒) บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในประเทศ 

หมายความวา บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ รวม

บริษัท ดีแทค เน็คเวอรค จํากัด (คุณพิชิต แกวมาคูณ) 

ในสวนของนิยามตลาด เห็นวา บริการอินเทอรเน็ต
ประจําที่และบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ไมสามารถแยกจาก
กันไดเพราะการหลอมรวมทางเทคโนโลยี ดังน้ัน การนิยามให
แบงออกเปนสองตลาดอาจเกิดปญหาตามมาเน่ืองจากตลาด
ไดรวมกันเปนหน่ึงแลว ทําใหไมสามารถนิยามตลาดไดจริง 
หาก กสทช . จะประกาศวาแบงแยกไ ดจริงตามหลัก
เศรษฐศาสตร ขอใหพิจารณาใหชัดเจนและสมเหตุสมผล 
 
บริษัท  ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  (คุณระพีภรณ     
เลิศวงศวีรชัย) 

นิยามของ “บริการอินเทอรเน็ตประจําที่ ” ในสวน
ของตลาดคาปลีกบริการที่นิยามวาเปนบริการเช่ือมตอ
สัญญาณอินเทอรเน็ตผานโครงขายโทรศัพทประจําที่น้ันแคบ
ไป ควรจะนิยามวาเปน โครงขายเขาถึงทางสาย  ซึ่งจะ
ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีอื่นดวย 
 
บริษัท เรียล ฟวเจอร จํากัด 

บริษัทฯ เห็นวา นิยามของตลาดคาปลีกบริการ
อินเทอรเน็ตประจําที่ในภาคผนวกของรางประกาศฯ ควรมี
การแกไขเปน “บริการเช่ือมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตผาน
โครงขายโทรศัพทประจําที่โครงขายเขาถึงทางสายที่มี
ความเร็วไมนอยกวา ๒๖๕ กิโลบิตตอวินาที ” ทั้งน้ี เพื่อให
ครอบคลุมการใหบริการอินเทอรเน็ตผานโครงขายทางส าย

แกไขเปน 
(๒) บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในประเทศ หมายความวา 

บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมการเขาถึง (Access) เพื่อ

เช่ือมตอสัญญาณโทรศัพท (Voice Traffic) ภายในประเทศ 

โดยรวมทุกเทคโนโลยี และลักษณะของโครงขายที่สามารถ

เขาถึงผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน บริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทจายเงินลวงหนา (Pre-paid) ประเภท

จายรายเดือน (Post-paid) และบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผาน

ดาวเทียม และไมรวมบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ 

เหตุผล : บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทจายเงินลวงหนาและ

ประเภทจายรายเดือน เปนลักษณะหรือวิธีเรียกเก็บคาบริการ

จากผูใชบริการ แตบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียมน้ันเป

เทคโนโลยีในการใหบริการ ซึ่งไดรวมอยูในนิยามแลว 

(๔) บริการอินเทอรเน็ตประจําที่ หมายความ วา บริการ
เช่ือมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตผานโครงขายโทรศัพทประจําที่
แบบใชสาย (wired) ที่มีความเร็วไมนอยกวา ๒๕๖ กิโลบิตตอ
วินาที เชน Digital Subscriber Line (DSL) สายใยแกวนํา
แสง (Fiber-optic) สายเคเบิ้ล (Coaxial ) เปนตน 
 
เหตุผล : บริการอินเทอรเน็ตประจําที่สามารถใหบริการบน
เทคโนโลยีอื่น ๆ ได นอกเหนือจากโครงขายโทรศัพทประจําที ่ 
 

หน้า ๑๘ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
การเขาถึง (Access) เพื่อเช่ือมตอสัญญาณ

โทรศัพท (Voice Traffic) ภายในประเทศ 

โดยรวมทุกเทคโนโลยีและลักษณะของโครงขาย

ที่สามารถเข าถึงผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 

เชน บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ประเภทจายเงิน

ลวงหนา (Pre-paid) ประเภทจายรายเดือน (Post-

paid) และบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียม 

(๓) บริการโทรศัพทระหวางประเทศ หมายความวา 

บริการเช่ือมตอสัญญาณโทรศัพท  (Voice 

Traffic) ภายในประเทศไปยังตางประเทศโดย

ผานเกตเวยระหวางประเทศ (International 

Gateway) โดยผูใชสามารถใชบริการผาน

โทรศัพทประจําที่ หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือ

บริการเสียงผานอินเทอรเน็ตก็ได 

(๔) บริการอินเทอรเน็ตประจําที่ หมายความวา 

บริการเช่ือมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตผ าน

โครงขายโทรศัพทประจําที่ที่มีความเร็วไมนอย

กวา ๒๕๖ กิโลบิตตอวินาที 

(๕)  บริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ หมายความวา 

บริการเช่ือมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตผาน

อื่นๆ ที่ไมจํากัดเฉพาะโครงขายโทรศัพทประจําที่ และเปนไป
ตามสภาพการแขงขันที่เกิดข้ึนจริงในประเทศไทยที่มีการ
ใหบริการอินเทอรเน็ตประจําที่ดวยเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

คํานิยามตลาดที่กําหนดในราง ประกาศฯ ขอ  (ก) (๔) 
บริการอินเทอรเน็ตประจําที่ยังไมเหมาะสม เน่ืองจากบริการ
อินเทอรเน็ตประจําที่สามารถใหบริการบนเทคโนโลยีอื่น ๆ 
ได นอกเหนือจากโครงขายโทรศัพทประจําที่ ซึ่ง บมจ . กสท 
เห็นวา ความแตกตางของเทคโนโลยีที่ใช ในการใหบริการไม
ควรนํามากําหนด เปนคํา นิยามเพื่อแบง เปนบริการ
อินเทอรเน็ตประจําที่และบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่  
เน่ืองจากการใหบริการอินเทอรเน็ตผานเทคโนโลยีใด ๆ 
สามารถกระทําไดทั้งในตลาดคาสงและคาปลีก  ดังน้ัน เห็น
ควรกําหนดคํานิยาม  “บริการอินเทอรเน็ตประจําที่ ” 
หมายความวา บริการเช่ือมตอสัญญาณอินเทอรเน็ ตผาน
โครงขายแบบใชสายที่มีความเร็วไมนอยกวา ๒๕๖ กิโลบิตตอ
วินาท ี

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกไขเปน 

หน้า ๑๙ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที ่

(ข) ตลาดคาสงบริการ (Wholesale Market) 

(๑) บริการเกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ 

หมายความวา เกตเวยที่เปนศูนยแลกเปลี่ยน

ขอมูลอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ 

(International Internet Gateway: IIG) เพื่อ

เช่ือมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ 

และศูนยกลางการติดตอเครือขาย

ภายในประเทศ (National Internet 

Exchange: NIX) เพื่อเช่ือมตอสัญญาณ

อินเทอรเน็ต 

(๒) บริการเกตเวยโทรศัพทระหวางประเทศ 

หมายความวา เกตเวยที่เปนชองทางเช่ือมตอ

สัญญาณโทรศัพทภายในประเทศไปยัง

ตางประเทศ โดยใหรวมถึงการเช่ือมตอสัญญาณ

แบบวงจร และการเช่ือมตอโดยใชอินเทอรเน็ต

โปรโตคอล (Voice over Internet Protocol: 

VoIP) 

(๓) บริการรับสายผานโครงขายโทรศัพทประจําที่ 

 
 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

เห็นควรแกไขคํานิยามตลาดที่กําหนดในรางประกาศ

ฯ ขอ (ข) (๑) บริการ เกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ  

เปน “บริการเกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ 

หมายความวา เกตเวยที่เปนศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล

อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (International Internet 

Gateway: IIG) เพื่อเช่ือมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตระหวาง

ประเทศ และศูนยกลางการติดตอเครือขายภายในประเทศ 

(National Internet Exchange: NIX) เพื่อเช่ือมตอสัญญาณ

อินเทอรเน็ต” 

 เห็นวาคํานิยามตลาดที่กําหนดในราง ประกาศฯ ขอ
(ข) (๕) บริการเขาถึงบรอดแบนด (Wholesale Broadband 
Access) ยังไมเหมาะสม เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ระบุไว สวน
ใหญเปนประเภทของโครงขายบรอดแบนดไมใชประเภท
เทคโนโลยีบรอดแบรนด จึงเห็นควรกําหนดคํานิยาม “บริการ
เขาถึงบรอดแบนด (Wholesale Broadband Access)” 
หมายความวา บริการรับสงสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ผานโครงขายชนิดตาง ๆ เชน สายโทรศัพท (Copper 
Cable), สายใยแกวนําแสง (Fiber optic), สายไฟฟา 
(Power lIne), สายเคเบิ้ลทีวี (Coaxial), Fixed Wireless 
Access (FWA), Mobile Wireless Access, ดาวเทียม

 (๑) บริการเกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ 
หมายความวา บริการศูนยกลางการเช่ือมตอไปยังเครือขาย
อินเทอรเน็ตในตางประเทศสําหรับผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ภายในประเทศ เพื่อการใหบริการอินเทอรเน็ตบริการรับสง
ขอมูล หรือบริการโทรคมนาคมในรูปแบบอื่นใด โดยผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศจะทําหนาที่
ดูแลบริหาร รวมทั้งเลือกเสนทางการเช่ือมตอไปยังเครือขาย
อินเทอรเน็ตตางประเทศเอง เกตเวยที่เปนศูนยแลกเปลี่ยน
ขอมูลอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (International Internet 
Gateway: IIG) เพื่อเช่ือมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตระหวาง
ประเทศ และศูนยกลางการติดตอเครือขายภายในประเทศ 
(National Internet Exchange: NIX) เพื่อเช่ือมตอสัญญาณ
อินเทอรเน็ต 
 
เหตุผล  : ปรับเปลี่ยนเพื่อความเขาใจมากย่ิงข้ึน (ตาม
ความเห็นของ บริษัท เรียล ฟวเจอร จํากัด และ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน))  และความคิดเห็นของ ปท.๑ 
 
(๒) บริการเกตเวยโทรศัพทระหวางประเทศ หมายความ
วา บริการศูนยกลางการ เกตเวยที่เปนชองทาง เช่ือมตอ
สัญญาณโทรศัพทภายในประเทศไปยังตางประเทศ โดยให
รวมถึงการเช่ือมตอสัญญาณแบบวงจร และการเช่ือมตอโดยใช
อินเทอรเน็ตโปรโตคอล (Voice over Internet Protocol: 
VoIP) 
 

หน้า ๒๐ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
(Fixed Call Termination Wholesale) 

หมายความวา บริการรับสัญญาณเสียงผาน

โครงขายโทรศัพทประจําที ่

(๔) บริการรับสายผานโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 

(Mobile Call Termination Wholesale) 

หมายความวา บริการรับสัญญาณเสียงผาน

โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 

(๕) บริการเขาถึงบรอดแบนด (Wholesale 

Broadband Access) หมายความวา บริการ

รับสงสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผาน

เทคโนโลยี ตาง ๆ เชน Digital Subscriber Line 

(DSL) สายใยแกวนําแสง (Fiber-optic) สายเคเบิ้ล 

(Coaxial ) Fixed Wireless Access (FWA) Mobile 

Wireless Access สายไฟฟา (Power line 

Communications) ดาวเทียมสื่อสาร (Satellite 

Communications) เปนตน 

(๖) บริการวงจรเชา (Leased Line) หมายความวา 

บริการสื่อสารขอมูลความเร็วสูงดวยการ

เช่ือมตอวงจรเฉพาะราย  (Dedicated Circuit) 

สื่อสาร (Satellite Communications) เปนตน 
เห็นดวยกับการกําหนดตลาดคาสงบริการรับสายผาน

โครงขายโทรศัพทประจําที่ (Fixed Call Termination 
Wholesale) และบริการรับสายผานโค รงขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Call Termination 
Wholesale) เปนบริการในตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวของ 
เน่ืองจากบริการเช่ือมตอโครงขายเปนปจจัยสําคัญในการ
กําหนดทิศทางของธุรกิจบริการโทรศัพทของประเทศทั้ง
บริการโทรศัพทประจําที่ โทรศัพทเคลื่อนที่ และบริการ
โทรศัพ ทระหวางประเทศ เพราะสามารถกําหนดตนทุน
บริการ การต้ังราคาขาย การกีดกันคูแขงที่เปนผูใหบริการ
รายเล็กหรือผูใหบริการรายใหมไมใหเติบโตหรือเขาสูตลาด 
ซึ่งจะนําไปสูการผูกขาดในธุรกิจบริการตอไป กสทช . จึง
จําเปนอยางย่ิงที่จะตองเขามาควบคุมอยางใกลชิดเพื่ อมิให
เกิดการกระทําที่เปนการบิดเบือนสภาพตลาดธุรกิจโทรศัพท
ที่แทจริง 
 
บริษัท  ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  (คุณระพีภรณ     
เลิศวงศวีรชัย) 

นิยามของ “บริการเกตเวยอินเทอรเน็ตระหวาง
ประเทศ ” ในสวนของตลาดคาสงบริการ กลาวถึง 
International Internet Gateway (IIG) และ National 
Internet Exchange (NIX) แตคณะที่ปรึกษาไดระบุเฉพาะ 
IIGดังน้ัน จึงควรระบุในรางประกาศฯ เฉพาะ IIG เทาน้ัน 

นิยามของบริการรับสาย (Call Termination) ทั้งใน

เหตุผล : ปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขาใจงายย่ิงข้ึน 
 
(๓) บริการ รับสายผานโครงขายโทรศัพทประจําที่
เช่ือมตอโครงขายโทรศัพทประจําที่เพื่อใหสามารถเรียกถึงจุด
ปลายทาง  (Fixed Call Termination Wholesale) 
หมายความวา บริการรับสัญญาณเสียงผานโครงขายโทรศัพท
ประจําที่  บริการเช่ือมตอโครงขายโทรศัพท ประจําที่เพื่อให
สามารถเรยีกถึงจุดปลายทางที่เรียกจากผูรับใบอนุญาตราย
หน่ึงไปยังผูรับใบอนุญาตอีกรายหน่ึง 
 
เหตุผล  : ปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับประกาศ  กสทช . 
เรื่อง มาตรฐานการคํานวณอัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอ
โครงขายโทรคมนาคม 
 
(๔) บริการ เช่ือมตอโครงขายโทรศัพท รับสายผาน
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใหสามารถเรียกถึงจุดปลายทาง 
(Mobile Call Termination Wholesale) หมายความวา 
บริการ รับสัญญาณเสียงผานโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่  
เช่ือมตอโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใหสามารถเรียกถึงจุด
ปลายทางที่เรียกจากผูรับใบอนุญาตรายหน่ึงไปยังผูรับ
ใบอนุญาตอีกรายหน่ึง 
 
เหตุผล  : ปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับประกาศ กสทช . 
เรื่อง มาตรฐานการคํานวณอัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอ
โครงขายโทรคมนาคม 

หน้า ๒๑ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
แบบจุดตอจุดดวยระดับความเร็วคงที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนของ Fixed Call Termination และ MobileCall 
Termination ยังมีความหมายไมชัดเจน อาจสรางความ
สับสนวาหมายความรวมเพียงบริการIC Call หรือหมายความ
รวมถึงการคาสงบริการในลักษณะอื่นๆ ดวย 
 
บริษัท ดีแทค เน็คเวอรค จํากัด (คุณพิชิต แกวมาคูณ) 

ในเรื่องบริการรับสายผานโครงขายโทรศัพทประจําที่ 
(Fixed Call Termination Wholesale) และบริการรับสาย
ผานโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Call Termination 
wholesale) เขาใจวาเปนเรื่องของ Interconnection 
Charges, Fixed Termination Rates และ Mobile 
Termination Rates เห็นวา ประกาศ กสทช . เรื่องการใช
และเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม  พ.ศ. 2556 มีความ
เขมงวดกวารางประกาศเรื่องนิยามของตลาดและขอบเขต
ตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวของฯ อยูแลว กลาวคือ (๑) ผู
ใหบริการไมมีสิทธิปฏิเสธการเช่ือมตอ  (๒) อนุญาตให
ผูประกอบการเจรจาทําสัญญาระหวางกันได แตหากตกลงกัน
ไมได ตองนําเรื่องเขากระบวนการระงั บขอพิพาทซึ่งมี
กําหนดเวลาชัดเจน (๓ ) ในกรณีที่ตกลงกันไมได 
คณะกรรมการ กสทช. มีสิทธิกําหนดใหใชอัตราคาตอบแทน
การใชโครงขายโทรคมนาคมอางอิงได จะเห็นไดวา การ
ประกาศใชมาตรการเฉพาะในรางประกาศเรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาผูมีอํานาจเหนือตลาดฯ มีความเขมงวด
นอยกวาการใชมาตรการบังคับในประกาศเรื่องการใชและ

 
(๕) บริการเขาถึงบรอดแบนด (Wholesale Broadband 
Access) หมายความวา บริการรับสงสัญญาณอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง ดวยโครงขายประเภทตาง ๆ เชน สายโทรศัพท 
(Copper Cable) สายใยแกวนําแสง (Fiber optic) สายไฟฟา 
(Power line) สายเคเบิ้ล (Coaxial) Fixed Wireless Access 
(FWA) Mobile Wireless Access ดาวเทียม (Satellite 
Communication) เปนตน ผานเทคโนโลยีตาง ๆ เชน Digital 
Subscriber Line (DSL) สายใยแกวนําแสง (Fiber-optic) 
สายเคเบิ้ล (Coaxial ) Fixed Wireless Access (FWA) 
Mobile Wireless Access สายไฟฟา (Power line 
Communications) ดาวเทียมสื่อสาร ( Satellite 
Communications) เปนตน 
 
เหตุผล : ปรับเปลี่ยนจากเทคโนโลยีตาง ๆ เปนรูปแบบของ
โครงขาย ตามความเห็นของ ปท.๑ 
 
(๖) บริการวงจรเชา (Leased Line) หมายความวา 
บริการสื่อสารขอมูลความเร็วสูงดวยการเช่ือมตอวงจรเฉพาะ
ราย (Dedicated Circuit) แบบจุดตอจุดดวยระดับความเร็ว
คงที ่เชน บริการแบบ Virtual Private Network 
 
เหตุผล : เพิ่มเติมตัวอยางของบริการวงจรเชา เพื่อความเขาใจ
ที่เพิ่มข้ึน 
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เช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ดังน้ัน เพื่อไมใหเกิดปญหาใน
การบังคับใช จึงเสนอใหนําทั้ง ๒ตลาดน้ีออกจากประกาศ
เรื่องนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่
เกี่ยวของฯ 
 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

ไมควรกําหนดนิยามตลาด Mobile และ Fixed Call 
Termination Wholesale เน่ืองจากตลาดดังกลาวมีการ
กํากับดูแลอยางเขมงวดโดยประกาศอื่นของ กสทช . อยูแลว 
จึงไมมีความจําเปนที่จะตองนิยามตลาดดังกลาว เพื่อ
ควบคุมดูแลตลาดดังกลาวอีก  ซึ่งไดแก  

ก. มาตรา 25 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.2544) ที่กําหนดใหผูประกอบการทุกราย
ตองเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมอยูแลว  

ข. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคําณวนอัตรา
คาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมควบคุมแนว
ทางการกํากับดูแลและการกําหนดอัตราคาตอบแ ทนการ
เช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมที่เปนธรรมอยูแลว 

ค. มีการกํากับดูและอัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอ
โครงขายโทรคมนาคมโดย กสทช. อยูแลว เชน คําสั่ง กสทช . 
เรื่องใหใชอัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขาย
โทรคมนาคมเปนอัตราอางอิง คําสั่ง กสทช . เรื่องอัตรา
คาตอบแทนกา รเช่ือมตอโครงขายเปนการช่ัวคราวสําหรับ
ผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากลยาน ๒.๑ GHz 
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ดวยเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอใหไมกําหนดนิยาม
ตลาด Mobile และ Fixed Call Termination Wholesale 

 
 
ความคิดเห็นอ่ืน ๆ  

บริษัท แอดวานซไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (คุณอนันต 
รัชตมุทธา) 

เห็นดวยกับ วิธีการกําหนดนิยามตลาดและแบง
ขอบเขตตลาด ทั้งในสวนของการใชคาความยืดหยุนของอุป
สงคตอราคาและคาความยืดหยุนไขว แตควรเปดเผย
รายละเอียดของการคํานวณวานิยามของตลาดคาปลีกบริการ 
๕ ตลาดไดมาอยางไร เน่ืองจาก การคํานวณอาจมีความ
ผิดพลาดได ควรพิจารณาวากลุมตัวอยางมีมากเพียงใด เพียง
พอที่จะนํามาใชตัดสินนิยามตลาดน้ีหรือไม และเห็นวาตลาด
ในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สินคาจึงนาจะ
ทดแทนกันไดหมดและตลาดนาจะเปนตลาดเดียวกันทั้งหมด 

ภาคผนวก นิยามและขอบเขตตลาดโทรค มนาคมที่
เกี่ยวของของประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยตลาดคาปลีก
บริการ ๕ ตลาดตามรางประกาศ กสทช. น้ัน  

เห็นวา เน่ืองเทคโนโลยีในปจจุบัน ไดหลอมรวมวิธีการ
สื่อสารใหเปนหน่ึงเดียว ทําใหมีความสามารถในการทดแทน
กันไดขอบบริการโทรคมนาคม ดังน้ัน การแยกตลาดคาปลีก 
๕ ตลาด จะทําใหไมสามารถกํากับดูแลตาลาไดอยางแทจริง 
และจะใหเกิดปญหาในการจําแนกสินคาและบริการอยางมาก
วาเปนสินคาและบริการในตลาดใด ตามภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
เน่ืองจากในรางประกาศฯไดขอกําหนดใหสํานักงานทบทวน
ประกาศอยูแลว หากมีการหลอมรวมการสื่อสารเขาดวยกัน 
สํานักงานสาม ารถปรับปรุงประกาศเพื่อใหตอบสนอง
เทคโนโลยีใหมได 
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ตัวอยาง การใชงานทดแทนกันไดระหวางบริการ

อินเทอรเน็ตประจําที่ภายในประเทศ และบริการอินเทอรเน็ต
เคลื่อนที่ภายในประเทศ หรื อการที่ผูบริโภคสามารถใช
โทรศัพทบาน (โทรศัพทประจําที่ ) เปนตัวรับสัญญาณขอมูล 
(อินเทอรเน็ตประจําที่) แบะจายออกผาน WiFi Router โดย
ผูบริโภคทานน้ีไดใชโทรศัพทมือถือจับสัญญาณจาก WiFi 
Router (อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่) โทรออก (โทรศัพทเคลื่อนที่ ) 
ผาน Line Application ไปหาเพื่อนที่อยูตางประเทศ (IDD) 
เปนตน 
 
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

๑. ควรกําหนดใหมีตลาดคาปลีกบริการ (Retailed 
Market) เพียงตลาดเดียวเพราะวา เมื่อพิจารณาจาก
พฤติกรรมผูบริโภคประกอบแลว ผูบริโภคสามารถใชงาน
สินคาจากตลาดทั้ง ๕ ทดแทนกันไดอยางชัดเจน และทําได
งาย เชน การใชงานของผูบริโภคที่มีขอจํากัดในการดาวน
โหลดขอมูลจากโทรศัพทเคลื่อนที่ตามแพ็คเกจที่ซื้อ (Mobile 
Internet: เชน 1G/เดือน ) ก็จะพยายามเก็บการดาวนโหลด
ขอมูลจํานวนมากไวดาวนโหลดในเวลากลับบาน หรือที่
ทํางาน ซึ่งสวนใ หญจะเปนอินเทอรเน็ตประจําที่ (Fixed 
Internet) และสามารถใชงานในยานความเร็วสูง เชน VDO 
Call ไปยังตางประเทศ (Voice + IDD) 

ดังน้ัน หากมองในแงพฤติกรรมมากกวาลักษณะ
บริการ จึงสรุปไดชัดเจนวา ผูบริโภคสามารถใชสินคา
โทรคมนาคมหลากหลายชนิดทดแทนกันไปมา เพื่อให

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ึนอยูกับการวิเคราะหตลาดวามีความจําเปนในการกํากับดูแล
หรือไม 
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เหมาะสมกับพฤติกรรม ขอจํากัด และประสิทธิภาพที่จะได
สูงสุดของตนเอง ทําใหตลาดคาปลีกโทรคมนาคมประเทศ
ไทยจึงควรถูกพิจารณาเปนเพียงตลาดคาปลีก ๑ ตลาด
เทาน้ัน 

๒. ควรจะกํากับดูแลเฉพาะตลาดคาสง และยกเลิก
การกํากับดูแลตลาดคาปลีกเน่ืองจาก 

๑) การกํากับตลาดคาสง (ตลาดตนนํ้า) ก็เทียบเทากับ
การกํากับตลาดคาปลีก (ตลาดปลายนํ้า ) ดังน้ัน เมื่อมีการ
กํากับดูแลตลาดคาสงใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมและมี
ประสิทธิภาพก็จะสงผลใหตลาดคาปลีกไมเกิดการผูกขาด 
และเกิดการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) การกํากับตลาดคาสง (ตลาดตนนํ้า) ซึ่งจะสงผลตอ
ตลาดคาปลีก (ตลาดปลายนํ้า ) เปนที่ยอมรับวามี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติไดจริง โดยการศึกษาของกลุม
ประเทศยุโรป ดังน้ันจึงเปนที่ยอมรับ และนําไปใชการกํากับ
ดูแลตลาดในกลุมประเทศยุโรป 

๓) การกํากับเฉพาะตลาดคาสง เหมาะกับสภาพตลาด
ในประเทศไทย เน่ืองจากจํานวนผูประก อบการในตลาดคา
ปลีกมีจํานวนมาก จึงทําใหเกิดความยากในกํากํากับดูแล 

 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

ขอสังเกต นอกจากน้ี ตลาดคาปลีกโทรคมนาคม ตาม
EU COMMISSION RECOMMENDATION of 17 
December 2007 ซึ่งบังคับใชในปจจุบัน ก็มิไดมีการนิยาม
ตลาดคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่และตลาดอินเทอรเน็ต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ึนอยูกับขอเท็จจริงในการวิเคราะหตลาด 

หน้า ๒๖ จาก ๒๗ 
 



 

 รางประกาศฯท่ีนําไปรับฟงความคิดเห็น ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ 
เคลื่อนที่แลว ซึ่งเปนผลจากการทบทวน EU COMMISSION 
RECOMMENDATION of 11 February 2003 วาในตลาด
คาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่และตลาดอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่มี
การแขงขันอยูสูงแลว จึงไมตองมีการกํากั บดูแลโดยใช
มาตรการ Ex Ante Regulation แลว 

 

หน้า ๒๗ จาก ๒๗ 
 


