
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่  ๑๖/๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๑. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล 
นายประเสริฐ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน์ 

กรรมการ 
  กรรมการ 

๔. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร    เลขานุการ  
๒. นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ  
๔. นายอดุลย์  วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ  
๕. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้บริหารระดับต้น (กท.)  
๖. นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๗. นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๘. นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจ้าง (กท.)  
๙. นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจ้าง (กท.) 
๑๐. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ       ลูกจ้าง (กท.) 
๑๑. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล ลูกจ้าง (กท.)  
๑๒. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ ลูกจ้าง (กท.)  

 
ผู้ชี้แจง 
 

๑. นายชุติเดช  บุญโกสุมภ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน                                        
  การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  

๒. นายด ารงค์  วัสโสทก   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตและ 
      ก ากับวิทยุคมนาคม 

javascript:showContact('5830')


๒ 

 

๓. นางสุพินญา จ าปี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม 

๔. นางสาวอัญชลี      เจิดรังษี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

๕. นางนุสรา   ชูกูล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม  

๖. นางสาวอรวรี  เจริญพร  ผู้บริหารระดับต้น (นท.) 
๗. นายชัยยุทธ  มังศรี ผู้บริหารระดับต้น  (มท.) 
๘. นายภูริต ประสานศักดิ์   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๙. นางบวร  นากนาคา  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ทท.) 
๑๐. นางสาวศิริพร   หงส์ชัชวาล    ลูกจ้าง (นท.) 
๑๑. นายสุดนภา   อึ้งตระกูล  ลูกจ้าง (นท.) 
๑๒. นายภาสุ เสริมศรีสุวรรณ  ลูกจ้าง (ชท.)  
๑๓. นายคณิน   นิติวงศ ์  ลูกจ้าง (ชท.) 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๑. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
๒. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
๓. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๕๖ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
โดยไมม่ีการแก้ไข   

 
หมายเหต ุส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุ รายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๓ เมษายน 

๒๕๕๖ และรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวาระ
การประชุมและเสนอให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาอีกครั้ง 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการด าเนินการตามมติ กทค. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ และ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 
  

มติที่ประชุม  รับทราบตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ไปตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
ในส่วนต่างๆ ดังนี้ 

- ในส่วนของมติครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วาระอ่ืนๆ เกี่ยวกับเรื่องบีเอฟเคทีที่มีการระบุว่า
ด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ ๑๕ กุมภาพันธ์ แต่ที่ประชุม กทค. มีมติเมื่อ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ซึ่งเท่ากับเป็นการด าเนินการเสร็จก่อนมีมติ จึงไม่น่าเป็นไปได้  

- ในส่วนของมติ ครั้งท่ี ๙ วาระ ๔.๑ ซึ่งที่ประชุม กทค. มีมติมอบหมายให้ตรวจสอบ
เรื่องต้นทุน แต่รายงานผลการด าเนินการไม่มีการตอบในข้อนี้ว่าคืบหน้าอย่างไร และ
เรื่องการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
๑๘๐๐ MHz ไม่ควรจะระบุว่าเป็นเรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการ เนื่องจากมีการ
น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ตามท่ี กทค. มีมติแล้ว” 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระคงค้างจากการประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที ่๔.๑ การจัดท ากระบวนการท าความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นความเสี่ยงจากการได้รับ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคมที่มีการน าไปให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(คณะท างานจัดท ากระบวนการท าความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นความเสี่ยงจากการ
ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคมท่ีมีการน าไปให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  (นางนุสราฯ) 
น าเสนอรายงานการจัดท ากระบวนการท าความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นความเสี่ยง
จากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคมท่ีมีการน าไปให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และขอความเห็นชอบต่อแนวทางท่ีเสนอ 

   ทั้งนี้ ที่ประชุม กทค. ได้ให้ข้อสังเกตดังนี้  
   ๑) ข้อมูลที่จะน าเสนอต่อประชาชน จะต้องมีความชัดเจน เป็นปัจจุบัน โดยเป็น

ผลการศึกษาจากองค์กรที่เป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือ  
   ๒) ข้อมูลที่แสดงบนป้ายควรครอบคลุมถึงค่าดัชนีชี้วัดมาตรฐานขีดจ ากัดการ

ได้รับคลื่นแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคมท่ีมีการน าไปให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวแผ่คลื่นออกมา 



๔ 

 

อีกท้ังการติดตั้งป้ายจะต้องครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดท่ีสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าด้วย 

   ๓) ในกรณีที่มีการร้องเรียน จะต้องมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอันเป็นที่
ยอมรับทั้งจากผู้ร้องเรียนและผู้ประกอบกิจการ  

   ๔) ควรมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อ
สุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ให้มีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควร
ปรับปรุงให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยน าส่วนที่เป็นด้านเทคนิคไปอยู่ในภาคผนวก 

   ๕) เพ่ือความมีประสิทธิภาพ ส านักงาน กสทช. จะต้องท างานร่วมกันทุกฝ่าย 
จะต้องมีการสุ่มตรวจการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคมท่ีมีการน าไป
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นเนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส านักงาน กสทช. จึงควรก าหนดกรอบเวลา
การท างานให้รวดเร็วและชัดเจน  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจัดท ากระบวนการท าความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นความเสี่ยง

จากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคมท่ีมีการน าไปให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยให้คณะท างานจัดท ากระบวนการท าความเข้าใจกับประชาชนใน
ประเด็นความเสี่ยงจากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคมท่ีมีการน าไป
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รับข้อสังเกตของ กทค. ไปด าเนินการต่อไป  

 
ระเบียบวาระที ่๔.๒ การลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (รสทช. ก่อกิจฯ และกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  
  
มติที่ประชุม กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๖ วันจันทร์ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ ๓) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ) (กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่  (กลุ่มงาน
การอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ขออนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ส าหรับ

เครื่องช่วยเดินอากาศ (กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 
 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ จัดสรรคลื่นความถี่ ๑๔๖-๑๔๖.๕ MHz ส าหรับใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น  (กลุ่มงาน

การอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 
 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง       

ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองเพื่อให้บริการโทรคมนาคมส าหรับรถยนต์รับจ้าง (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ การขอใช้ความถี่ C-Band บนดาวเทียม ASEAN เพื่อให้บริการ VSAT ของบริษัท 

สยามเทเลคอมแอคเซส จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
 
 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ บริษัท สยามคาร์กาเด้น จ ากัด ขอเปลี่ยนชื่อบริษัทที่ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ        
๔ หลัก หมายเลข ๑๖๐๔ (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ บริษัทแอลซี ดีไลท์ จ ากัด ขอยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๑๗๘๐  (กลุ่มงาน

บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ การขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๖๖๓ หมายเลข ๑๖๖๔ 

และหมายเลข ๑๖๖๖ ของสภากาชาดไทย  (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ และ บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค ขอขยายระยะเวลาการจัดให้มี

บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ตามประกาศแผนปฏิบัติการ USO ประจ าปี ๒๕๕๓      
(กลุ่มงานงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ บมจ. ทีโอที ขอขยายระยะเวลาการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ตามประกาศ

แผนปฏิบัติการ USO ประจ าปี ๒๕๕๓ (กลุ่มงานงานบริการโทรคมนาค มโดยทั่วถึงและ
เพ่ือสังคม) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
 



๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ การก าหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ) 
เสนอข้อเสนอแนะเรื่องการก าหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
เป็นการชั่วคราว ตามหนังสือของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เลขที่ ทีโอที/๒๑๕       
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทั้งนี้จากอัตราค่าตอบแทนที่แตกต่างกันอาจท าให้เกิดข้อ
พิพาทระหว่าผู้รับใบอนุญาต และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นราคาเดียวกันทั้ง
อุตสาหกรรม หากแก้ไขอัตราค่าตอบแทนควรใช้อัตราค่าตอบแทนฯชั่วคราวส าหรับ
กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามค าสั่ง กสทช. ที่ ๓๔/๒๕๕๖ ส่วนส าหรับกิจการประจ าที่ 
ควรใช้อัตราค่าตอบแทนฯ อ้างอิง ตามค าสั่ง กทช.ที่ ๘๔/๒๕๕๖ ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนฯ
ชั่วคราวส าหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอัตราชั่วคราวส าหรับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ยังมีความแตกต่างกันอยู่  

 
มติที่ประชุม  ๑. รับทราบ การก าหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามท่ีกลุ่มงาน

โครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย         

ส่งหนังสือเชิญประชุมแก่ผู้ประกอบการทุกรายเพื่อหารือร่วมกัน โดยให้ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน ๑๕ วัน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ แนวทางการ ก ากับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz (วาระต่อเนื่อง

จากการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖) (กลุ่มงาน
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
(นางสาวอัญชลีฯ) น าเสนอแนวทางการก ากับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ห้เป็นไปตาม
เงื่อนไขในการอนุญาต  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ส าหรับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่าน ๒.๑ GHz  

  
มติที่ประชุม  ๑. ที่ประชุม กทค. เสียงข้างมาก (ประธาน กทค. กสทช.สุทธิพลฯ กสทช.ประเสริฐฯ 

และกสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมตเิห็นชอบแนวทางการก ากับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
IMT ย่าน ๒.๑ GHz ดังนี ้

๑.๑  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๒.๑ GHz ที่ได้รับอนุญาต
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ น ารายการส่งเสริมการขายที่ปรากฏในตลาดในปัจจุบัน ไปใช้



๘ 

 

ในการให้บริการบนโครงข่ายย่าน ๒.๑ GHz นั้น ผู้ให้บริการจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการ
ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่า
คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  
๑.๒  ส าหรับรายการส่งเสริมการขายใหม่ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ 
GHz ที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จะต้องก าหนดรายการส่งเสริมการขาย
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขในการอนุญาต กล่าวคือ ต้องก าหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๑๕% ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่
ไม่ใช่ประเภทเสียง ( non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต 
ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็น ดังกล่าว 
๒. เห็นชอบใหส้ านักงาน กสทช. ใช้อัตราค่าบริการเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ค านวณได้ 
ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ของทุกรายการส่งเสริมการขายในตลาด มาค านวณเป็นอัตรา
อ้างอิงเพ่ือใช้ในการก ากับค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ให้เป็น
ธรรม สมเหตุสมผล และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค  
๓.  ให้ส านักงาน กสทช. เร่งรัดด าเนินการตามกระบวนการเพ่ือก าหนดอัตราขั้นสูงของ
ค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง  
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้ลงมติโดยมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในการ
พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ดังนี้ “๑. ตามเงื่อนไขการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม หมวด ๓ เงื่อนไขเฉพาะส าหรับผู้รับใบอนุญาต ภาคผนวก ก     
ข้อ ๗.๕ ได้ก าหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตจะต้องก าหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง ( voice) และ
บริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง ( non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต”  โดยนัยตามเงื่อนไขนี้ ผู้ให้บริการจึงมีหน้าที่ต้องก าหนดอัตราค่าบริการที่
ลดลง ซึ่งเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ดังนั้น การไม่ลดค่าบริการลง แต่เพิ่มบริการ
หรือสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้นในอัตราค่าบริการเดิม แม้ส่งผลท าให้อัตราค่าบริการโดย
เฉลี่ยลดลงได้เช่นกัน แต่ย่อมไม่อาจถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตฯ ข้อ ๗.๕ 
ดังกล่าว ขณะเดียวกันก็จะเป็นการละเมิดต่อค าแถลงของ กทค. เสียงข้างมากเอง ที่เคย
ประกาศต่อสาธารณชนผ่านทางสื่อมวลชนว่า ค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT บนคลื่น
ความถี่ย่าน ๒.๑ GHz จะลดลงอย่างน้อย ๑๕% 

 



๙ 

 

๒. ผมเห็นชอบด้วยกับการก าหนดแนวทางการก ากับดูแลค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
IMT ย่านความถ่ี ๒.๑ GHz เป็นสองกรณี หนึ่งคือกรณีการน ารายการส่งเสริมการขายเดิม
ที่ปรากฏในตลาดปัจจุบันไปใช้ให้ลดราคาลงโดยตรงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ และสองคือ
กรณีของรายการส่งเสริมการขายใหม่ที่สามารถก าหนดในลักษณะให้สิทธิประโยชน์หรือ
เพ่ิมบริการได้ โดยเมื่อค านวณแล้วอัตราค่าบริการต้องลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ 
ของบริการที่มีอยู่ในตลาดเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามเงื่อนไขการอนุญาตฯ 
เนื่องจากการใช้แนวทางท้ังสองรูปแบบจะท าให้ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต่างมี
ทางเลือกโดยไม่ถูกบีบบังคับไปในทางใดทางหนึ่งจนไม่สมดุล อย่างไรก็ตาม ผมไม่เห็น
ด้วยที่มีการเปิดให้ผู้รับใบอนุญาตเลือกน ารายการส่งเสริมการขายเดิมมาให้บริการเพียง
บางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิได้มีการก าหนดกรอบด้วยว่าควรต้องน ารายการส่งเสริมการ
ขายในลักษณะใดมาบ้าง เช่น ที่มีผู้ใช้บริการมาก ที่มีอัตราค่าบริการต่ า เป็นต้น ซึ่งท าให้
การก าหนดแนวทางก ากับดูแลเป็นสองกรณีขาดความสมดุล และกลับกลายเป็นการเปิด
ช่องว่างให้ผู้ให้บริการสามารถให้น้ าหนักกับการน าเสนอรายการส่งเสริมการขายใหม่ที่
เน้นการเพิ่มสิทธิประโยชน์หรือเพ่ิมบริการเป็นหลักมากกว่าใช้รายการส่งเสริมการขาย
เดิมแล้วลดราคาค่าบริการลงโดยตรง อีกท้ังกรณีดังกล่าวยังไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งต่อ
ผู้ใช้บริการในระบบเดิมท่ีเปลี่ยนมาใช้บริการใหม่ในย่าน ๒.๑ GHz ที่จะไม่สามารถใช้
รายการส่งเสริมการขายที่ใช้อยู่เดิมโดยได้รับการลดราคาลงอัตโนมัติ เนื่องจากผู้
ให้บริกา รอาจไม่ได้น ารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ มา แต่กลับต้องจ าใจเลือกรายการ
ส่งเสริมการขายใหม่ ซึ่งอาจไม่ตรงตามการใช้งาน และมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับการ
เสนอบริการที่เกินกว่าความต้องการในอัตราราคาเดิม อันเป็นการปิดโอกาสโดยสิ้นเชิงที่
จะได้รับบริการในราคาท่ีถูกลง  แนวทางการก ากับดูแลดังกล่าวจึงไม่มีความเหมาะสม 
และผมไม่อาจเห็นชอบด้วยได้” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๓.๓๐   น. 

 

    ........................................... 
     (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
               ลูกจ้าง 
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

   .............................................. 
  (นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

พันเอก  
       ........................................... 
          (สมมาส ส าราญรัตน์) 
             ผูบ้รหิารระดบัต้น 
          ผูจ้ดรายงานการประชุม 

........................................... 
(นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร) 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน 
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

     พันเอก   
                 ......................................... 

          (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ............................................. 
  (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 

  รองเลขาธิการ กสทช. 
 เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


