
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม 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. นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๗.นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจ้าง (กท.)  

๘.นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล ลูกจ้าง (กท.)  

๙.นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ ลูกจ้าง (กท.)  

 
ผู้ชี้แจง 

๑. นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม 
๒. นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน การอนุญาตประกอบกิจการ

  โทรคมนาคม ๑ 
๓. นายชัยยุทธ มังศรี ผู้อ านวยการกลุ่มงาน รับเรื่องร้องเรียน และ

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
๔. นางสาวพูลศิริ    นิลกิจศรานนท์  ผู้อ านวยการกลุ่มงาน การอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๒ 
๕. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ 



๒ 

 

๖. นายสุวัฒน์  วสุเสถียร  ผู้บริหารระดับต้น (ดท.) 
๗. นายณัฐวุฒิ อาจปรุ ผู้บริหารระดับต้น  (วภ.) 
๘. นางสาวสุดารัตน์   แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท ๒) 
๙. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๑๐. นายภูริต ประสานศักดิ์  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๑๑. นางสาวแสงนภา  รังคสิริ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท 
๑๒. ร้อยโท เจษฎา  ศิวรักษ ์เลขานุการ กสทช. ( พันเอก เศรษฐพงค์ฯ) 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๕.๔๕ น. 
ประธาน กสทช. ขอเชิญ กสทช. ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ ส านักงาน กสทช.  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการควบรวม

กิจการระหว่างบริษัททรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนลคอมมิวนิเคชั่น จ ากัด
(กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานวิชาการและ

จัดการทรัพยากรโทรคมนาคมพิจารณาตรวจสอบผลกระทบในระยะยาวต่อตลาดที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 

 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ความเห็นของบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ ากัด ในเรื่องการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กลุ่มงานบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานบริหารและจัดการ

เลขหมายโทรคมนาคมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ชัดเจนว่า แม้จะมีข้อสงวน
ไว้แล้วว่าผู้ให้บริการมีสิทธิก าหนดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายได้ตามต้นทุน หากจะ
ปรับเปลี่ยนก็ต้องเสนอให้ กทค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพราะเป็นอ านาจของ กทค. 
ที่จะก าหนดอัตราการโอนย้ายเลขหมาย นอกจากนี้ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอข้อมูล
แสดงปริมาณการโอนย้ายรายเดือนให้ที่ประชุมทราบอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อประกอบการ
พิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าบริการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หาก
พบว่าปริมาณการโอนย้ายเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจนก็ไม่มีเหตุที่จะต้องปรับเพิ่มราคาค่าบริการ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

แบบท่ีสาม(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ) น าเสนอ

ข้อเท็จจริงกรณีบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบที่สาม ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเมื่อส านักงาน กสทช. ได้วิเคราะห์
แล้วเห็นสมควรให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง แทนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 

ตรวจสอบความชัดเจนและวิเคราะห์ในประเด็นเรื่องคุณสมบัติและเง่ือนไขการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองและแบบที่สามให้ชัดเจน แล้วให้น าเสนอต่อที่ประชุม 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง 

 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง 
เพื่อให้บริการให้เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท อีลีทเทค เทเลคอม จ ากัด(กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณบีริษัท อีลีทเทค เทเลคอม จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เพื่อให้บริการให้เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม(Network 
Provider) 

 
มติที่ประชุม อนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 

ให้แก่บริษัท อีลีทเทค เทเลคอม จ ากัด เพ่ือให้บริการให้เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม(Network 
Provider) โดยมีขอบเขตและการอนุญาตตามเงื่อนไขที่กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ขออนุญาตเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ต ในใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม และขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
หมายเหตุ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ ขอถอนระเบียบวาระนี้ โดยส่วนงาน

เลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท เอ. แอนด์  

มารีน (ไทย) จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 

น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จ ากัด  ขอขยายระยะเวลาการเริ่ม
ให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ อินเทอร์เน็ต  VoIP ภายใต้ใบอนุญาตการให้ บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ครบก าหนด (วันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๖ )  

 
 
 
 



๕ 

 

มติที่ประชุม อนุญาตให้ บริษัท เอ.  แอนด์ มารีน(ไทย) จ ากัด  ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ กทค. มีมติที่ประชุมนี้ ทั้งนี้ 
มอบหมายให้กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ รับข้อเสนอแนะของ       
ที่ประชุม กทค. ไปด าเนินการในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการขอขยายระยะเวลาการเริ่ม
ให้บริการแล้วน าเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายส่งบริการและบริการขายต่อบริกา ร   

(กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ) น าเสนอการพิจารณา

ความเห็นที่มีต่อสัญญาและเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายส่ง
บริการและบริการขายต่อบริการ ระหว่างบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด ผู้ขายส่งบริการ 
กับบริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จ ากัด ผู้ขายต่อบริการ เพื่อให้ความเห็นชอบ
สัญญาดังกล่าว  

 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบบทวิเคราะห์ความเห็นที่มีต่อสัญญาและเงื่อนไขการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทการขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ บริษัท ทรู 
อินเทอร์เน็ต จ ากัด ผู้ขายส่งบริการ กับบริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
ผู้ขายต่อบริการ ตามท่ีกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. เห็นชอบแบบสัญญาและเง่ือนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายส่ง
บริการและบริการขายต่อบริการ ระหว่างบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด ผู้ขายส่งบริการ 
กับบริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ผู้ขายต่อบริการ โดยให้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขในข้อ ๑๔  ของสัญญาให้เป็นไปตามประกาศ กทช. เรื่อง การประกอบ
กิจการโทรคมนาคมประเภทการขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ และปรับปรุง
แก้ไขข้อก าหนดในเรื่องการก าหนดราคาค่าเสียหายส าหรับอุปกรณ์มิให้ขัดต่อข้อ ๑๕ 
ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วย 

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม  ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของผู้รับใบอนุญาต และด าเนินการในประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องอ่ืน
ต่อไป 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๒๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ของการประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ “เนื่องจากตามค าสั่ง กทช. ที่ ๓๒/๒๕๕๓ ได้
ก าหนดให้บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญใน
ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประกอบกับบทวิเคราะห์เรื่อง price Squeeze 



๖ 

 

และการทดสอบ Market Relevancy ส านักงาน กสทช. ได้ให้ความเห็นว่า การขายส่ง
บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตจ ากัด สามารถเป็นตลาดที่เก่ียวข้อง
เพียงรายเดียว ซึ่งเป็นบริการที่หารายอ่ืนมาทดแทนได้ยาก และสามารถท่ีจะมีอ านาจ
ทางการตลาดเพียงพอที่จะก าหนดราคาค่าบริการได้ อีกทั้งการวิเคราะห์ Efficient 
Component Pricing Rules (ECPR) ของส านักงาน กสทช. ยังพบว่า ราคาขายส่งที่
ควรจะเป็นมีความแตกต่างจากราคาขายส่งที่ก าหนดไว้ในสัญญาที่ท ากับบริษัท ทรู 
ดิจิตอล เอ็นเตอน์เทนเม้นท์ จ ากัด เป็นอย่างมาก โดยที่ราคาท่ีก าหนดตามสัญญานั้น
เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาขายปลีกของทางบริษัทเองด้วย ผมจึงเห็นว่าประเด็น
ดังกล่าวมีความส าคัญสมควรที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเมื่อ 
กทค. เห็นชอบต่อสัญญาดังกล่าวแล้ว ย่อมจะต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา
ด้วย เนื่องจากข้อสัญญาประเภทนี้มีสาระส าคัญอยู่ที่การก าหนดอัตราราคาขายส่ง เมื่อ
ราคาขายส่งมีความ ใกล้เคียงกับราคาขายปลีก แม้ในที่นี้จะเป็นสัญญาที่ท ากับรายเดียว 
แต่ก็จะเป็นบรรทัดฐานส าหรับคู่สัญญารายอื่นด้วย ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นอุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัดของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด เข้าข่ายเป็นการกีดกันการแข่งขัน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงเห็นควรที่จะต้องตรวจสอบในประเด็นที่เก่ียวข้องและ
แสวงหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในกรณีนี้ที่คู่สัญญาเป็นบริษัท
ในเครือเดียวกัน และผู้ขายส่งเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้โดยไม่
จ าต้องรอให้เกิดการร้องเรียน แต่เป็นเรื่องท่ีคณะกรรมการสามารถเล็งเห็นปัญหาและ
มอบหมายส านักงาน กสทช. ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงภายใต้ฐานอ านาจทาง
กฎหมายที่เหมาะสมต่อไปได”้ 

 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  บมจ. กสท โทรคมนาคม เสนอให้มีการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) ข้อ ๘.๒ ยุทธศาสตร์การคืนคลื่นความถี่เพื่อน าไปจัดสรรใหม่หรือ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ (กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน บริหารความถี่วิทยุ  (นายเสน่ห์ฯ) น าเสนอ ข้อเท็จจริงกรณี       
บมจ. กสท โทรคมนาคม เสนอให้มีการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่          
(พ.ศ. ๒๕๕๕) ข้อ ๘.๒ ยุทธศาสตร์การคืนคลื่นความถี่เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่หรือ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี 

 

 

 



๗ 

 

มติที่ประชุม ๑. ไม่เห็นชอบข้อเสนอให้ปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
ตามท่ี บมจ. กสท โทรคมนาคม เสนอ เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขและกระบวนการ มาตรา 
๔๘ วรรค ๓ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ ตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีให้ชัดเจน และเร่งรัดการปฏิบัติในเรื่อง
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ตลอดจนเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนดในแผนแม่บทฯ ด้วย และน าเสนอท่ี
ประชุม กทค. อีกครั้ง ก่อน ด าเนินการเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  การด าเนินการปรับปรุงประกาศ กทช. ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ และกลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ) และ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ)  
น าเสนอ การด าเนินการปรับปรุงประกาศ กทช. ที่เก่ียวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมโดยเสนอระยะเวลาการปรับปรุงโครงสร้างการอนุญาต ซึ่งแบ่งได้เป็น    
(๑) ระยะที่ ๑ ให้ด าเนินการรวมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและใบอนุญาต
อินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน (๒) ระยะที่ ๒ ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม
ส าหรับใบอนุญาตแต่ละแบบ โดยอ้างอิงหลักการ Facilities based and service based 
และ (๓) ระยะที่ ๓ ก าหนดให้ผู้ประกอบการ ๑ รายได้รับใบอนุญาต ๑ ใบ ซึ่งครอบคลุม
บริการที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดตามหลักการ one operator one license รวมทั้งขอให้
พิจารณายกเลิกประกาศ กทช. ที่เก่ียวข้องกับการออกใบอนุญาตท้ัง ๙ ฉบับ โดยยกเลิกกลุ่ม
ใบอนุญาตอินเทอร์เน็ต และให้มีเพียงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการด าเนินการปรับปรุงประกาศ กทช. ที่เก่ียวข้องกับการออกใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ในระยะที่ ๑ ในการด าเนินการรวมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช.  
โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ และ กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค. ไปพิจารณาเพ่ือด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 



๘ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การขอเพิ่มบริการพหุสื่อความเร็วสูงแบบไร้สายในเงื่อนไขการอนุญาตใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของบริษัท ทรู ยูนิ เวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ 
จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ)น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณบีริษัท ทรู ยูนเิวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด ขอเพ่ิมบริการพหุสื่อความเร็ว
สูงแบบไร้สาย  โดยใช้เทคโนโลยี WiFi ในเงื่อนไขการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม 

 
มติที่ประชุม ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ พิจารณา

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนและน าเสนอเอกสารรายละเอียดประกอบการ
พิจาณาให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้เสนอแนวทางท่ีเคยด าเนินการแล้ว แล้วน าเสนอให้ที่ประชุม 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ แนวทางเกี่ยวกับก ากับดูแลการประกอบกิจการให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือ

การด าเนินการในลักษณะอ่ืนเป็นการเฉพาะรายท่ีสมควรจะเข้ามาอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแล (คณะท างานศึกษาและจัดท าร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการให้เช่าเครื่อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือการด าเนินการในลักษณะอ่ืนเป็นการเฉพาะรายที่สมควรจะเข้า
มาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้ท างานคณะท างานศึกษาและจัดท าร่างหลักเกณฑ์ฯ (นายจาตุรนต์ฯ ร้อยโท เจษฎาฯ และ
นายภูริชฯ) น าเสนอแนวทางการก ากับดูแลการประกอบกิจการให้เช่าเครื่อง และอุปกรณ์
โทรคมนาคมหรือการด าเนินการในลักษณะอ่ืนเป็นการเฉพาะรายและร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ีต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าประกาศ กสทช. ทั้งสองฉบับนี้จะต้องมีผลบังคับใช้เป็น
การทั่วไป มิใช่ใช้บังคับเฉพาะเจาะจงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  ในส่วนของการก ากับ
ดูแลบริษัท บีเอฟเคที จ ากัด ตามมติที่ประชุม กทค. ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส านักงาน กสทช. 
จะต้องด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า การใช้ค าว่า “เช่า” อาจไม่ครอบคลุมถึงทุกลักษณะ
กิจการโทรคมนาคมท่ี กสทช. ควรเข้าไปก ากับดูแล อันอาจจะส่งผลเสียหายตามมา ดังนั้น
ขอให้ส านักงาน กสทช. ท าการปรับปรุงถ้อยค าให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าควรรวมประกาศทั้งสองฉบับให้เป็นประกาศฉบับเดียว 
และในส่วนของภาคผนวกไม่ควรใช้ค าว่าตัวอย่างควรที่จะระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริการ



๙ 

 

โทรคมนาคมประเภทใดบ้าง และไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องกล่าวถึงบริการโทรคมนาคมท่ีไม่
ต้องรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ในภาคผนวก ง 

 กสทช. ประวิทย์ฯ ให้ความเห็นว่า ส านักงาน กสทช. จะต้องพิจารณากรอบให้ชัดเจนว่า
บริการใดเป็นกิจการโทรคมนาคม มิใช่ก้าวล่วงเข้าไปก ากับดูแลทุกกิจการ เพราะอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบกิจการได้เช่นกัน 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการ
โทรคมนาคมท่ีต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....โดยให้รับข้อสังเกต
ของที่ประชุม กทค. ไปพิจารณาด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

   ๑) การรวมประกาศทั้งสองฉบับให้เป็นประกาศฉบับเดียว  
   ๒) การปรับวิธีการยกตัวอย่างของบริการโทรคมนาคมท่ีต้องได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม  
   ๓) การจัดระบบเก่ียวกับระดับของการก ากับดูแลให้ชัดเจนว่าบริการใดบ้างท่ี

จะต้องด าเนินการตามประกาศนี้ 
   ทั้งนี้ ให้น าเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  
 
หมายเหตุ  ๑. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที ่สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๒๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ของการประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ รายละเอียด  ดังนี้ “๑. เมื่อที่ประชุม กทค.  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖  มีมติ
เสียงข้างมากว่า การด าเนินการให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมมีลักษณะที่
เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมตามนัยมาตรา ๔ แห่ง  พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ส านักงาน กสทช. จึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องปรับแก้ประกาศ กทช. เรื่อง 
ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม  เพราะกฎหมายที่มีอยู่เดิมมีผล
บังคับใช้ชัดเจนอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายมีความมั่นคงแน่นอน ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
หรือแก้ไขบ่อย 
 ๒. เมื่อที่ประชุม กทค. มีมตดิังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากแล้วว่า การที่บริษัท  บีเอฟ
เคทีฯ ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมแก่บริษัท กสทฯ เพียงรายเดียวเป็นการ
เฉพาะเจาะจง มิใช่การประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมฯ การที่ส านักงาน กสทช. ปรับยกร่างประกาศ กทช. เรื่อง ลักษณะ
และประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ีต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
ขึ้นใหม่ โดยก าหนดว่าการให้บริการโทรคมนาคมโดยการเช่าใช้เครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม จึงเป็นการแย้งกับมติ  กทค. ดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง ซึ่งจะท าให้เห็นได้ว่ามติ 



๑๐ 

 

กทค. หรือร่างประกาศฉบับนี้ไม่มีความ ชัดเจนแน่นอน ตามหลักการจัดท าร่างกฎหมาย 
อีกท้ังร่างประกาศยังก าหนดให้ การให้บริการโทรคมนาคมโดยการเช่าใช้เครื่องและ
อุปกรณ์โทรคมนาคมแก่ผู้รับใบอนุญาต เข้าลักษณะและประเภทของกิจการ
โทรคมนาคมท่ีต้องได้รับใบอนุญาตแบบท่ีสอง จึงขัดกับเหตุผลตามมติ กทค. ดังกล่าว 
และขัดหรือแย้ง ( over rule) ต่อ พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม ฯ มาตรา ๔    
และมาตรา ๗ ที่ก าหนดลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคม ไว้แล้ว (เพราะเม่ือการ
ด าเนินการดังกล่าวไม่ใช่การประกอบกิจการตามมาตรา ๔ ก็ไม่อาจเป็น ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา ๗ (๒))  ดังนั้น เมื่อ พ.ร.บ. ประกอบกิจการ              
โทรคมนาคม ฯ เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติมีศักดิ์สูงกว่าประกาศ การร่าง
ประกาศจึงขัดหรือแย้งไม่ได้ และการด าเนินการร่างประกาศของส านักงาน กสทช. 
รวมทั้งมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ ที่มอบหมายให้ส านักงานเร่งด าเนินการ
เรื่องนี้ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ๓. ผมเห็นสอดคล้องกับส านักงาน กสทช. ว่า การให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม
เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปใช้ให้บริการนั้น มีผลกระทบต่อการให้บริการโทรคมนาคม
และควรมีการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและผู้ใช้บริการ จึงจ าเป็นต้องเข้ามาอยู่ในการ
ก ากับดูแลของ กสทช. โดยเมื่อ กทค. มีมติที่ประชุมเป็นเช่นนี้ไปแล้ว ก็อาจด าเนินการได้
ด้วยการออกประกาศ กสทช. ขึ้นใหม่เพ่ือใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ 
ควรแยกให้ชัดระหว่างบริษัท ผู้ดูแลรักษาอุปกรณ์เท่านั้น  (Vendor) กับบริษัทผู้ให้เช่า 
(Carrier) เพ่ือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจและ เป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่
บริษัทผู้ดูแลรักษาอุปกรณ์อ่ืนๆ ไปด้วย” 
 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที ่สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๒๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ของการประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามแนบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ พิจารณารับเรื่องร้องเรียนของนายไกรวัลย์ คทวณิช และการโต้แย้งผลการพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียน (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่องมาตรการเยียวยาผู้ร้องเรียนกรณีถูกคดค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าบริการ

โทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ (กลุ่มงานรับ
เรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ นายนิมิตร์ เทียนอุดม ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)     

คิดค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการ
โทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕  
(กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ นายวรวิทย์ วรวนิชย์ ร้องเรียน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
กรณีประสบปัญหา การคิดค่าบริการระหว่างประเทศผิดพลาด ของโทรศัพท์เคลื่อนที่
หมายเลข ๐๘๔ ๖๘๕ ๖๑๕๑ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระ ๔.๕ ถึง ระเบียบวาระ ๔.๘ ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมและเสนอให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ การให้ผู้รับสัมปทานปฏิบัติตามข้อสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน (กลุ่มงานกฎหมาย

โทรคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอแนวทางการวิเคราะห์

ของส านักงาน กสทช. กรณีข้อ ๘.๒.๒ ของสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูลาร์ ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบแนวทางการวิเคราะห์ของส านักงาน กสทช. กรณีข้อ ๘.๒.๒ ของสัญญาให้

ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคมจ ากัด 
(มหาชน) กับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ถือเป็นข้อสัญญาที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช. 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม มีหนังสือแจ้งบริษัท 
กสท โทรคมนาคมจ ากัด (มหาชน) เพ่ือทราบผลการพิจารณาของ กทค. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคม 
(กลุ่มงานกรรมการกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู้ช่วยเลขานุการ (นายสุทธิศักดิ์ฯ) น าเสนอองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคม 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการขององค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วม

ของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคมตามท่ีเสนอ โดย ให้ กทค. ทุกท่านจัดส่งรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคม ท่านละ ๒ รายชื่อ ให้แก่ประธาน กทค. โดยให้



๑๒ 

 

ส านักงาน กสทช. รวบรวมรายชื่อ และจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคม แล้วให้น าเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๓.๓๐   น. 
 

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

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

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

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

ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ............................................. 
(นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 
  รองเลขาธิการ กสทช. 

 เลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

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

          (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูร้ับรองรายงานการประชุม 


