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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรม
2.1 โทรคมนาคม
การสื่ อสารระยะไกลโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผ่า นทางสัญญาณไฟฟ้า
หรื อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เนื่ องจากเทคโนโลยีที่แตกต่างก ันจานวนมาก เทคโนโลยีการสื่ อสาร
โทรคมนาคมในช่วงต้นประกอบด้วยสัญญาณภาพ เช่น ไฟสัญญาณ, สัญญาณควัน, โทรเลข,
สัญญาณธงและเครื่ องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ ตัวอย่างอื่นๆของการ
สื่อสารโทรคมนาคมก่อนช่วงที่ทนั สมัยได้แก่ขอ้ ความเสียงเช่นกลอง, แตรและนกหวีด เทคโนโลยี
การสื่ อสารโทรคมนาคมด้วยไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าได้แก่โทรเลข, โทรศัพท์และ โทรพิมพ์,
เครื อข่าย, วิทยุ, เครื่ องส่งไมโครเวฟ, ใยแก ้วนาแสง, ดาวเทียมสื่อสารและอินเทอร์เน็ต
การขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกลในทางปฏิบตั ิแล้ว เรายอมรับว่าเมื่อมี
การขยายขอบเขตดังกล่าว อะไรบางอย่างอาจต้องมีการสูญเสียไป ดังนั้นคาว่า โทรคมนาคม นั้นจะ
รวมถึงรู ปแบบทั้งหมดของการสื่ อสารดั้งเดิม ที่ มีการดัดแปลงหรื อปรับปรุ งให้สามารถสื่ อสารได้
ระยะไกลซึ่งรวมถึง วิทยุ, โทรเลข, โทรทัศน์, โทรศัพท์, การสื่อสารข้อมูล และเครื อข่าย
คอมพิว เตอร์
2.2 บัตรโทรศัพท์
เป็ นบัตรโทรศัพท์เริ่ มมีการใช้ในครั้งแรกเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้โทรศัพท์สาธารณะ ซึ่ง
ในสมัยนั้นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยงั ไม่แพร่ ห ลาย ด้วยราคาและค่าบริ การแพง ระบบโทรศัพท์สา
ธารณนะ จึงเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับผูใ้ ช้บริ การ บัตรโทรศัพท์จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งซึ่งสะดวก
ในการใช้งาน ณ จุดที่ให้บริ การ การซื้ อขาย มีจาหน่ายทัว่ ไปตามร้านค้า และร้านสะดวกซื้อ การ
ออกแบบลักษณะของบัตรจะเป็ นภาพต่างๆ เป็ นชุดๆ ซึ่งทาให้นกั สะสมได้เก็บสะสม จนเวลาผ่าน
ไปบัตรโทรศัพท์ในปั จจุบนั มีผนู ้ ิยมใช้น้อยลง
บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ที่สามารถใช้เรี ยกออกจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ
233 ปลายทางทัว่ โลก โดยมีเลขหมายเรี ยกเข้าระบบคือ 154และ 00180084242273 ซึ่งเป็ นเลขหมาย
โทรฟรี สามารถเรี ยกได้จากทั้งโทรศัพท์พ้นื ฐานและโทรศัพท์มือถือทุกเครื อข่าย และสามารถ
นาไปใช้ในต่างประเทศเพื่อเรี ยกกลับประเทศไทยรวมทั้งเรี ยกต่อไปยังประเทศอื่นๆโดยมีเลขหมาย
โทรฟรี เรี ยกเข้าระบบจากประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศ
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2.3 การสื่ อสารระหว่ างประเทศ
การสื่ อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศเป็ นเขตของการสื่ อสารที่ เกีย่ วข้องก ับการถ่ายทอดทัว่
โลกของข้อมูลจากผูบ้ ริ หารขององค์กรธุรกิจให้ก ับลูกค้าและคู่คา้ ในลักษณะที่ มีประสิทธิภ าพ
กระบวนการ entails การส่งข้อความที่ครอบคลุมในบริ บทที่ มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสีย
ได้รับรายละเอียดที่ถูกต้องในเวลา ความเข้าใจมืออาชีพและแนวทางการสื่อสารธุรกิจระหว่าง
ประเทศจะไม่เพียง แต่ช่วยให้การไหลเวียนของคุณภาพของสินค้าและบริ การ แต่ยงั ช่วยเพิ่ม
ความสัมพันธ์ก ับลู กค้าเช่นเดียวก ับผลการดาเนิ นงานของธุรกิจและผลกาไร กานสื่ อสารธุรกิจ
ระหว่างประเทศเป็ นโปรแกรมระดับธุรกิจที่ มุ่งเน้นความหมายสาหรับผูท้ ี่ฝึกซ้อมในส่ว นที่กว้าง
ของการสื่ อสารทางธุรกิจ
การสื่ อสารธุรกิจระหว่างประเทศเตรี ยมความพร้อมสาหรับนักเรี ยนกระบวนการทางธุรกิจ
ที่ทนั สมัยรวมทั้งการตลาดระหว่างประเทศและผูท้ ี่ทายอดขายในทัว่ โลกจาเป็ นที่จะต้องมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญในตลาดต่างประเทศทั้งหมดเป็ นเพราะข้อมูลเป็ นสิ่งที่ทา้ ทายและต้องใช้ทักษะเพียง
พอที่จะเกิดขึ้นก ับการแก ้ปั ญหา การสื่ อสารเป็ นพื้นที่หลักในธุรกิจนี้ใด ๆ สาหรับองค์กรระหว่าง
ประเทศ, การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศจะช่วยในการเตรี ยมผูจ้ ดั การของพวกเขาสาหรับการ
เจริ ญเติบโตและทันสมัย ในโลกของธุรกิจ การสื่ อสารธุรกิจระหว่างประเทศจะรู ปร่ างสายอาชีพ
สาหรับการปฏิบตั ิในอนาคตของคุณ โอกาสการจ้างงานเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาระดับปริ ญญาที่มี
มากมายในองค์กรระหว่างประเทศเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด, การสื่ อสารหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
ประชาสัมพันธ์ หนึ่งยังสามารถส่งเสริ มการศึกษาของเขาหรื อของเธอหลังจากที่จบการศึกษาด้วย
เกียรตินิยมธุรกิจระหว่างการสื่ อสาร
2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ก ับสารสนเทศ ทาให้สารสนเทศมีประโยชน์
และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ ที่จะ
รวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่ อ หรื อสื่ อสารระหว่างก ัน ในระบบสารสนเทศนั้นประกอบด้วย 5 ส่วน
หลักๆ ได้แ ก่ บุคลากร ขั้นตอนการทางาน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล ปั จจุบนั เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการติดต่อสื่ อสาร การเป็ นแหล่งข้อมูล
ความรู ้ การดาเนิ นธุรกิจ และอื่นๆ อีกนับไม่ถว้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาจากคาว่า “เทคโนโลยี” รวมก ับคาว่า
“สารสนเทศ” “เทคโนโลยี” หมายถึง สิ่งที่ มนุษย์พฒั นาขึ้น เพื่อช่วยในการทางานหรื อแก ้ปั ญหาต่าง
ๆ เข่น อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักรวัสดุ หรื อ แม้กระทัง่ สิ่งที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น ระบบหรื อ

5

กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดารงชีวิตของมนุ ษย์ง่ายและสะดวกยิง่ ขึ้น “สารสนเทศ” หมายถึง
ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ข่าวสาร ความรู ้ ที่ได้มีการบันทึ ก ประมวลหรื อดาเนินการด้วยวิธีใดๆไว้ และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์แ ละเผยแพร่ ท้ งั ส่วนบุคคลและสังคม ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง การนาเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิม่ ให้ก ับสารสนเทศ ทาให้สารสนเทศ
มีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรื อสื่อสารระหว่างก ัน เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกีย่ วข้องโดยตรงก ับเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการจัดการ สารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอน วิธีการดาเนินการ ซึ่งเกีย่ วข้องก ับซอฟต์แวร์ เกีย่ วข้องก ับตัว
ข้อมูล เกีย่ วข้องก ับบุคลากร เกีย่ วข้องก ับกรรมวิธีการดาเนิ นงานเพื่อให้ขอ้ มูลเกิดประโยชน์
สูงสุด นอกจากนี้แ ล้วยังรวมไปถึง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ
ฯลฯ
ความก ้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอานวย
ความสะดวกสบายต่อการดาชีวิตเป็ นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริ มปั จจัยพื้นฐานการดารงชีวิต
ได้เป็ นอย่างดี เทคโนโลยีทาให้การสร้างที่ พกั อาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและ
ให้บริ การต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทาให้ระบบการผลิต
สามารถผลิต สินค้าได้เป็ นจานวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทาให้มีการ
ติดต่อสื่อสารก ันได้สะดวก การเดิ นทางเชื่อมโยงถึงกนั ทาให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสาร
ก ันได้ตลอดเวลา
พัฒนาการของเทคโนโลยีทาให้ชีวิตความเป็ นอยู่เปลี่ยนไปมาก ลองย้อนไปในอดีตโลกมี
กาเนิ นมาประมาณ 4600 ล้านปี เชื่อก ันว่าพัฒนาการตามธรรมชาติทาให้เกิดสิ่งมีชีวิตถือกาเนิ นบน
โลกประมาณ 500 ล้านปี ที่แล้ว ยุคไดโนเสาร์มีอายุอยูใ่ นช่วง 200 ล้านปี สิ่งมีชีวิตที่เป็ นเผ่าพันธุ์
มนุ ษย์ ค่อย ๆ พัฒนามา คาดคะเนว่าเมื่อห้าแสนปี ที่แล้วมนุษย์สามารถส่งสัญญาณท่าทางสื่อสาร
ระหว่างก ันและพัฒนามาเป็ นภาษา มนุ ษย์สามารถสร้างตัวหนังสื อ และจารึ กไว้ตามผนึ กถ้ า เมื่อ
ประมาณ 5000 ปี ที่แล้ว กล่าวได้ว่ามนุ ษย์ตอ้ งใช้เวลานานพอสมควรในการพัฒนาตัวหนังสือที่ ใช้
แทนภาษาพูด และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อ
ประมาณ 5000 ปี ที่แล้ว กล่าวได้ว่าฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุ ษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้
เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปี ที่แล้ว
เทคโนโลยีเริ่ มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ ทาให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มขึ้นมาก
เทคโนโลยีพฒั นามาจนถึงการสื่อสารกนั โดยส่งข้อความเป็ นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณ
ร้อยกว่าปี ที่แล้ว และเมื่อประมาณห้าสิบปี ที่แล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิว เตอร์ทาให้มี
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การใช้สารสนเทศในรู ปแบบข่าวสารมากขึ้น ในปั จจุบนั มีสถานที่วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ แ ละ
สื่อต่าง ๆ ที่ ใช้ในการกระจ่ายข่าวสาร มีการแพร่ ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงาน
เหตุการณ์สด เห็ นได้ชดั ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก บทบาทของการพัฒนา
เทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์แ ละส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่า
ในช่วงสี่ห้าปี ที่ผ่านมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกีย่ วข้องให้เห็นอยูต่ ลอดเวลา
2.5 การโฆษณา
การให้ขอ้ มูล ข่าวสาร เป็ นการสื่ อสารจูงใจผ่านสื่ อโฆษณาประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรื อ
โน้มน้าวใจให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย มีพฤติ กรรมคล้อยตามเนื้อหาสารที่โฆษณา อันเอื้ออานวยให้
มีการซื้อหรื อใช้สินค้าและบริ การ ตลอดจนชักนาให้ปฏิบตั ิตามแนวความคิดต่าง ๆ ทั้งนี้ขอให้ผู ้
โฆษณาหรื อผูอ้ ุปถัมภ์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อนั้น ๆ
อีกทั้งเป็ นการประกาศสินค้าหรื อบริ การให้ประชาชนโดยทัว่ ไปทราบ เป็ นเครื่ องมือ
สื่อสารทางเพื่อบอกกล่าวให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงคุณค่าและความแตกต่าง รู ้จกั และก่อให้เกิด พฤติ กรรม
การซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การนั้นในอดีตการเริ่ มต้นของการโฆษณาจะเป็ นลักษณะของการร้องป่ าว
ประกาศเชิญชวน ปั จจุบนั ทาโดยเผยแพร่ งานโฆษณา ผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่ น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์
สื่อวิทยุ เป็ นต้น โดยเจ้าของกิจการจะว่าจ้างบริ ษทั รับทาโฆษณา เพื่อทาการโฆษณาสิ นค้าและ
บริ การในสื่ อต่าง ๆ เช่ น ป้ ายโฆษณากลางแจ้งตามถนนสายหลัก ซึ่งเป็ นสื่ อที่ช่วยประหยัด
งบประมาณได้และสามารถตอกย้าตราสินค้าได้อีกทางใดทางหนึ่ง
2.6 การใช้ สื่อวิดโี อ
มัลติ มีเดียที่ สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายได้ การนา เสนอวิดีโอมีหลาย
รู ปแบบ เช่น วิดีโอเพื่อ การศึกษา วิดีโอ เพื่อความบันเทิง ประโยชน์ ของวิ ดีโอมีมากมาย นอกจาก
ให้ความรู ้ ให้ ความบันเทิง ยังสามารถ สร้างรายได้ให้ก ับผู ้ ใช้งาน เช่น วิดีโอนาเสนอสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เป็ นต้น
การทางานของวิดีโอมีห ลาย ประเภทซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความ เหมาะสมและความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน เพื่อให้เข้าใจและสามารถเรี ยนรู ้ พร้อมก ับ สร้างวิดีโอได้ดว้ ยตนเองคุณจึงไม่
ควรรอช้า ที่จะทาความรู ้จกั ก ับการสร้างวิดีโอด้วยตน เองการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองด้วย
วิดีโอ สามารถทาได้ง่ายหากทุกคนสามารถ เรี ยนรู ้แ ละเข้าใจการสอนใช้โปรแกรมการ สร้างผลงาน
ในรู ปแบบวิดีโอ เช่น วิดีโอสอน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิดีโอการ สอนสาหรับครู วิดีโอ
นาเสนอผลงาน Presentation วิดีโอWedding วิดีโอหนังสั้น ภาพยนตร์ ซึ่งโปรแกรมที่สามารถใช้
สร้าง วิดีโอในปั จจุบนั มีความหลากหลายให้ผใู ้ ช้ งานเลือกใช้เพื่อให้ตรงก ับวัตถุประสงค์ของตนเอง
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2.6.1 ประโยชน์ ของวีดโิ อ
2.6.1.1 ผูช้ มได้ เห็นภาพ และได้ยินเสียงไปพร้อม ๆ กนั ซึ่งเป็ นการรับรู ้ โดยประสาทสัมผัสทั้ง
ทางซึ่งยอมดีกว่าการรับรู ้ โดยผ่านประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว
2.6.1.2 ผูช้ มสามารถเข้าในกระบวนการที่ ซบั ซ้อนได้โดยอาศัยศักยภาพของเครื่ องมือ
2.6.1.3 การผลิตวีดิโอที่ สามารถย่อขยายภาพทาให้ภาพเคลื่ อนที่ชา้ เร็ว หรื อหยุดนิ่งได้ แสดง
กระบวนการที่ มีความต่อเนื่องมี ลาดับขั้นตอนได้ในเวลาที่ตอ้ งการโดยอาศัยเทคนิคการถ่ายทาและ
เทคนิคการตัดต่อ
2.6.1.4 บันทึ กเหตุการณ์ ในอดีตและหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตางสถานที่ ตางเวลา แล้วนามา
เปิ ดชมได้ทนั ที
2.6.1.5 เป็ นสื่ อที่ใช้ได้ท้ งั เป็ นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และใช้ ก ับมวลชนทุ กเพศ ทุ กวัย
และทุกระดับชั้น
2.6.1.6 วีดิโอที่ได้รับการวางแผนการผลิตที่ดีและผลิตอย่างมีคุณภาพสามารถใช้แทนครู ได้ซ่ ึ ง
จะเป็ นการลดปั ญหาการขาดแคลนครู ได้เป็ นอย่างดี
2.6.1.7 ใช้ได้ก ับทุ กขั้นตอนของการสอนไม่ว่าจะเป็ นการนาเข้าสู่บทเรี ยนขั้นระหว่างกาสอน
หรื อขั้นสรุ ป
2.6.1.8 ใช้เพื่อการสอนซ่ อมเสริ มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6.1.9 ใช้เพื่อบันทึ กภาพที่เกิดจากอุปกรณ์การฉายได้ หลายชนิด เช่ น ภาพสไลด์ ภาพยนตร์
โดยไม่จาเป็ นต้องใช้เครื่ องฉายหลายประเภทในห้องเรี ยน
2.6.1.10 ใช้เป็ นแหล่งสาหรับให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยการทาห้องสมุดวีดิโอใช้
ในการฝึ กอบรมผู ส้ อนด้วยการบันทึ กการสาธิตวิธีการสอน การบันทึ กรายการ หรื อการ
จัดการ ศึกษาใหม่ ๆ
2.6.1.11 ช่วยปรับปรุ งเทคนิควิธีการสอนของครู โดยการใช้เทคนิค การสอนแบบจุลภาค
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2.7 ประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ด้วยรหัส 001
2.7.1 ลักษณะบริการ
เป็ นบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบเรี ยกตรงอัตโนมัติ หรื อ IDD (International
Direct Dialing) ด้วยรหัส 001 โทรติดง่าย คุณภาพเสียงคมชัด ไม่มีเสียงรบกวน สัญญาณเสียง ไม่
ดีเลย์ แสดงเลขหมายต้นทาง (โชว์ CLI) และใช้ส่งแฟกซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรี ยกใช้
บริ การได้จากโทรศัพท์พ้นื ฐานและโทรศัพท์มือถือทุกเครื อข่าย บริ การครอบคลุม 233 ปลายทางทัว่
โลก
2.7.2 วิธีการใช้ บริการ
กด 001 > รหัสประเทศ > รหัสเมือง / รหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่ > หมายเลขปลายทางเช่ น
โทรไปประเทศจีน เมืองปั กกิง่ กด 001 > 86 > 10 > หมายเลขปลายทาง
2.7.3 อัตราค่ าใช้ บริการ
คิดค่าใช้บริ การขั้นต่า 1 นาที นาทีต่อไป คิดเป็ นหน่วย หน่วยละ 6 วินาที เศษของหน่วยคิด
เป็ น 1 หน่วย
2.7.4 หมายเหตุ
2.7.4.1 อัตราค่าใช้บริ การปลายทาง USA ไม่รวม Hawaii และ Alaska
2.7.4.2 การใช้บริ การ CAT 001 จากหมายเลขโทรศัพท์พ้ืนฐาน CAT จะเป็ นผูเ้ รี ยก
เก็บค่าใช้บริ การไปยังผูใ้ ช้บริ การโดยตรง
2.7.4.3 การใช้บริ การ CAT 001 จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือทุ กระบบจะถูกคิด
ค่าบริ การรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือ (กรณี แบบจดทะเบียนรายเดือน/
ระบบ Postpaid) หรื อหักจากบัตรเติมเงิน (กรณี แบบบัตรเติ มเงิน/ระบบ Prepaid)
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ตารางที่ 2.7.1 อัตราค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 001
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ตารางที่ 2.7.2 อัตราค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 001
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ตารางที่ 2.7.3 อัตราค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 001
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ตารางที่ 2.7.4 อัตราค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 001
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ตารางที่ 2.7.5 อัตราค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 001
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ตารางที่ 2.7.6 อัตราค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 001
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ตารางที่ 2.7.7 อัตราค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 001
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2.8 ประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ด้วยรหัส 009
2.8.1 ลักษณะบริการ
เป็ นบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบเรี ยกตรงอัตโนมัติ หรื อ IDD
(International Direct Dialing) ด้วยรหัส 009 ราคาประหยัด สามารถเรี ยกใช้บริ การได้จาก
โทรศัพท์พ้นื ฐานและโทรศัพท์มือถือทุ กเครื อข่าย บริ การครอบคลุม 233 ปลายทางทัว่ โลก
2.8.2 วิธีการใช้ บริการ
กด 009 > รหัสประเทศ > รหัสเมือง / รหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่ > หมายเลข
ปลายทาง เช่น โทรไปประเทศจีน เมืองปั กกิง่ กด 009 > 86 > 10 > หมายเลขปลายทาง
2.8.3 อัตราค่ าใช้ บริการ
คิดค่าใช้บริ การขั้นต่า 1 นาที นาทีต่อไป คิดเป็ นหน่วย หน่วยละ 6 วินาที เศษของ
หน่วยคิดเป็ น 1 หน่วย
₂.8.4 หมายเหตุ
2.8.4.1 อัตราค่าใช้บริ การปลายทาง USA ไม่รวม Hawaii และ Alaska
2.8.4.2 การใช้บริ การ CAT 009 จากหมายเลขโทรศัพท์พ้ืนฐาน CAT จะเป็ นผูเ้ รี ยก
เก็บค่าใช้บริ การไปยังผูใ้ ช้บริ การโดยตรง
2.8.4.3 การใช้บริ การ CAT 009 จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือทุ กระบบจะถูกคิด
ค่าบริ การรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือ (กรณี แบบจดทะเบียนราย
เดือน/ระบบ Postpaid) หรื อหักจากบัตรเติ มเงิ น (กรณี แบบบัตรเติ มเงิ น/ระบบ
Prepaid)
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ตารางที่ 2.8.1 อัตราค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009
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ตารางที่ 2.8.2 อัตราค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009
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ตารางที่ 2.8.3 อัตราค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009
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ตารางที่ 2.8.4 อัตราค่าบริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009

