
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๖ 

วันอังคารท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

 
ผูมาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๑. พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล  
นายประเสรฐิ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน 

กรรมการ 
กรรมการ 

๔. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

 
เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช.  

๑. นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร   เลขานุการ 
๒. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผูชวยเลขานุการ 
๓. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ 
๔. นายอดุลย วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ  
๕. พันเอก สมมาส สําราญรัตน รักษาการผูอํานวยการ (กท.) 
๖. นางสาวธัญญรดาวรรน ธนนันทธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๗. นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๘. นายเนวนิ พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๙. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๑๐. นางสาวนารีรัตน เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๑๑. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๑๒. นางสาวญาณิน  วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๑๓. นางสาวปยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๑๔. นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจาง (กท.) 
 
 
 

 
 
 



๒ 
 
ผูช้ีแจง 

๑. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๒. นายชัยยุทธ            มังศรี    ผูอํานวยการ (รท.) 

๓. นายจาตุรนต โชคสวัสดิ์ ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ (ปท.๑) 

๔. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ (ปท.๒) 

๕. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย  
โทรคมนาคม (จท.) 

๖. นางสุพินญา จําป ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (มท.) 
๗. นางสาวพรพักตร สถิตเวโรจน ผูบริหารระดับตน (มท.) 
๘. นายชาญวิทย โวหาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (รท.) 
๙. นางสาวแสงนภา รังคสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท.๑)  
๑๐. นายชวัลวิทย ธีระพันธ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 
๑๑. นายศุภกาญจน บุญจันทร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 
๑๒. นางสาวณัฐสุดา อัคราวัฒนา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (มท.) 
๑๓. นายปติชัย พงษวานิชอนันต ลูกจาง (รท.) 
๑๔. นางสาววัชลาวลี เดชสําราญ ลูกจาง (รท.)  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 (ไมมี)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  

รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๖ วันจันทรท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม  ๑. รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๒๙ /๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม 

๒๕๕๖ โดยมีการแกไข ดังนี้ 
(๑) หนาท่ี ๒ ระเบียบวาระท่ี ๒ มติท่ีประชุม บรรทัดท่ี ๔ แกไขขอความให
ถูกตองจาก “มิใชเใชบังคับเฉพาะเจาะจง” เปน“มิใชใชบังคับเฉพาะเจาะจง” 
(๒) หนาท่ี ๑๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ มติท่ีประชุม ขอ ๒ บรรทัดท่ี ๑ แกไขจาก 
“มอบมาย” เปน “มอบหมาย” 



๓ 
 
 ๒. รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๖ วันจันทรท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

โดยมีการแกไข ดังนี้ 
(๑) หนาท่ี ๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บรรทัดท่ี ๔ แกไขขอความจาก “อยา” เปน 
“อยู” 
(๒) หนาท่ี ๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บรรทัดท่ี ๔ เพ่ิมเติมขอความจาก “ทรวง” 
เปน “กระทรวง”  

 ๓. รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๖ โดยมีการแกไข ดังนี้  

  (๑) หนาท่ี ๓ ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ มติท่ีประชุม เพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ “รายงาน
ผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๖  ถึง ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๖ 

  กสทช.ประวิทยฯ ใหความเห็นตอรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค . ครั้งท่ี 
๒๐/๒๕๕๖  ถึง ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๖ ดังนี้ 

    ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๖ 
   ๑) ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ใหตรวจสอบความคืบหนา ถาหากลด อัตรา

คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมแลว คําขอของ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
ก็ไมตองพิจารณาโดยปริยาย 

   ๒) ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ถาเปนรายงานทางวิชาการ  เห็นควรใหเผยแพร
ตอสาธารณชน  

   ๓) ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ใหปรับปรุงขอเท็จจริงใหเปนปจจุบัน เนื่องจาก
การจัดทําหลักเกณฑมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ี
ใชเทคโนโลยี (E-UTRA) อยูในข้ันตอนรับฟงความคิดเห็นสาธารณะแลว 

๔) ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ ใหสํานักงาน กสทช . ตรวจสอบในประเด็น   

Fair Usage Policy ซ่ึงผูใหบริการปรับลดความเร็วในการรับสงขอมูลลงต่ํากวา

ความเร็วมาตรฐานของบริการ ๓G   

ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๖ 

   ๑) ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ใหปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน เนื่องจาก ราง
ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรฐานการคุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุด  การ
อนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ .ศ. ...  ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

 

ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๖ 

๑) ระเบียบวาระท่ี ๔ .๔ ใหตรวจสอบหนังสือจาก  บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  และปดระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี CDMA แลวหรือไม 

ท้ังนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีมาตรการเยียวยาผูใชบริการ

อยางไร” 



๔ 
 

(๒) หนาท่ี ๔ วาระคงคางการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ “กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา
คําสั่งทางปกครองสามารถยกเลิกได  ๒ แบบ คือ  ผูออกคําสั่งยกเลิกเอง หรือ
พิจารณาตามกระบวนการอุทธรณ 

กสทช . สุทธิพลฯ แสดงความเห็น แตกตางจากความเห็นของสํานักงาน กสทช . 
เนื่องจากการใชอํา นาจของ กทค .  ตามมาตรา ๖๕ แหงพ ระราชบัญญัติ การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ.๒๕๔๔ นั้น ขอเท็จจริงจะตอง ปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาตซ่ึงไดรับคําสั่งจากเลขาธิการ กสทช . ตามมาตรา ๖๔  แหง
พระราชบัญญัติ เดียวกันไมพอใจในคําสั่งดังกลาว และไดยื่นอุทธรณคําสั่งนั้นตอ 
กทค. แตขอเท็จจริงในกรณีนี้ปรากฏวา ภายหลังบริษัท สวัสดีชอป จํากัด ไดรับ
คําสั่งของเลขาธิการ กสทช . ใหระงับการใชคลื่นค วามถ่ียาน ๕ GHz ไดยื่น
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ กทค . แตขณะท่ีอยูในระหวางกระบวนการพิจารณา
อุทธรณตามมาตรา ๖๕ นั้น สํานักงาน กสทช . ไดถอนเรื่องดังกลาวในการ
ประชุม กทค . ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เนื่องจาก
ขอเท็จจริงท่ีเปนเหตุแหงการออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น กระบวนการ
พิจารณาในเรื่องนี้ จึงไมถือวาอยูในระหวางการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๕ 
แหงพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔        อีก
ตอไป  สําหรับกรณีเหตุแหงการออกคําสั่งเปลี่ยน แปลงไปนั้น ยอมมีผลทําให
คําสั่งของเลขาธิการ กสทช . ออกโดยอาศัยขอเท็จจริงท่ีคลาดเคลื่อน มีผลทําให
เปนคําสั่งท่ีไมชอบดวยกฎหมาย แตคําสั่งทางปกครองแมจะไมชอบดวยกฎหมาย
ยอมยังคงมีผลอยูตราบเทาท่ียังไมมีการเพิกถอนดังกลาว เม่ือกรณีนี้ไมใช
กระบวนการพิจารณาอุท ธรณดังกลาวขางตน ประกอบกับตาม พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ.๒๕๔๔ มิไดกําหนดกระบวนการเพิกถอน
คําสั่งทางปกครองไวเปนกรณีเฉพาะการเพิกถอนคําสั่งดังกลาว จึงตองเปนไป
ตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    พ.ศ.๒๕๓๙ โดยเม่ือ
พิจารณาตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ ไดกําหนดให “เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีอาจเพิก
ถอนคําสั่งทางปกครองได ...”  ในกรณีนี้ เลขาธิการ กสทช . ในฐานะผูออกคําสั่ง
นั้นเอง จึงยอมมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งดังกลาวตามหลักเกณฑของมาตรา ๔๙ 
และมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ ฉบับเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือใหการใชอํานาจ
เพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกลาวเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย จึงเห็นสมควร
ใหเลขาธิการ กสทช. ในฐานะเจาหนาท่ีผูออกคําสั่งเปนผูพิจารณาเพิกถอนคําสั่ง
ของตนเองตามหลักเกณฑของมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตอไป 



๕ 
 

กสทช. สุกิจฯ ใหขอสังเกตเรื่องการเพิกถอนฯ ผูไดรับผลกระทบมีสิทธิไดรับคา
ทดแทนความเสียหาย แตถาเปนกรณียกเลิกฯไมตองพิจารณาทดแทน
คาเสียหาย วาทางฝายกฎหมายไดมีการพิจารณาถึงประเด็นนี้หรือไม 

กสทช . ประเสริฐ ฯ แสดงความเห็น วาไมมีความจําเปนตองพิจารณาคําอุทธรณ 
เนื่องจาก กทค. ไดมีคําสั่งยกเลิกใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีสาม
ไปแลว ซ่ึงมีผลทําใหเปนการลบลางเหตุปจจัยของคําอุทธรณไปแลวในตัวเอง” 

(๓) หนาท่ี ๑๓ ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ “กสทช . สุทธิพลฯ 
แสดงความเห็นวาการบังคับใชประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง
และบริการเพ่ือสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ไมควรมีผลบังคับใชยอนหลังไปถึง
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดยควรกําหนดระยะเวลาการบังคับใชประกาศใหเริ่ม
นับแตวันท่ีประกาศในราชกิจานุเบกษา  

กสทช . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวาการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑและวิธีการ
จัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง
และบริการเพ่ือสังคมในครั้งนี้จะชวยลดภาระใ หกับผูรับใบอนุญาต โดยตาม
กฎหมายแลวประกาศไมควรมีผลบังคับใชยอนหลัง ดังนั้น  จึงเห็นดวยตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ วาใหประกาศ มีผลใชบังคับในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกในการคํานวนและการตรวจสอบในการดําเนินการ 

กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นตอร ายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะตอ (ราง) ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายได
เพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ
สังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ในประเด็นการชี้แจงเรื่องไมอนุญาตใหผูประกอบการ
นําคา IC ท่ีจายใหกับผูรับสัมปทานมาหักลดหยอน  และการจัดเก็บคา USO 
จะตองไมเปนการเลือกปฏิบัติ” 

 
หมายเหตุ   ๑. ท่ีประชุม กทค. ยังไมรับรองรายงานการประชุม กทค. ระเบยีบวาระคงคางการประชุม 

กทค. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ และระเบียบวาระการประชุม กทค . ครั้งท่ี 
๒๙/๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เนื่องจาก กสทช .ประวิทยฯ ยังไมไดจัดสงคําสงวน
ระเบียบวาระดังกลาว 

 ๒. ท่ีประชุม กทค. ยังไมรับรองรายงานการประชุม กทค. ระเบยีบการประชมุ กทค. ครั้งท่ี 
๓๐/๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ และระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เนื่องจาก กสทช . ประวิทยฯ 
ยังไมไดจัดสงคําสงวนระเบียบวาระดังกลาว 



๖ 
 
 ๓. ท่ีประชุม กทค. ยังไมรับรองรายงานการประชุม กทค . ระเบียบวาระคงคางการประชุม 

กทค . ครั้งท่ี ๓๑ /๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕  ๕.๑  ๕.๓  ๕.๔  ๕.๕ และ ๕.๖ 
เนื่องจาก กสทช. ประวิทยฯ ยังไมไดจัดสงคําสงวนระเบียบวาระดังกลาว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๖  
 กสทช. ประวิทยฯ ใหความเห็นตอรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๖ 

ดังนี้ 
๑) ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ คงคางจากการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๖  

ใหตรวจสอบวาสํานักงาน กสทช. ไดแจงใหบริษัท เอ แอนด มารี(ไทย) จํากัด 
ทราบผลการอนุญาตแลวหรือยัง 

๒) ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ 
ใหตรวจสอบวานอกเหนือจากการแจงผลให บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน ) ทราบผลก ารพิจารณาแลว สํานักงาน กสทช . ไดนําเสนอ
เรื่องเขาสูท่ีประชุม กสทช . เพ่ือพิจารณาหรือไม เนื่องจากการปรับปรุงแผน
แมบทคลื่นความถ่ี เปนอํานาจหนาท่ีของ กสทช. 

๓) ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  
ยังไมมีรายงานผลการดําเนินการ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  ท้ังนี้ ใหสวนงานเลขานุการดําเนินการติดตามขอมูลเพ่ิมเติมตาม
ขอสังเกตของท่ีประชุม กทค. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธใหผูใชบริการโทรศัพท ๑๘๐๐ MHz ทราบ

ขอเท็จจริง  (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมน าคม ๑ และกลุมงานสื่อสาร
องคกร) 

  
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานผลการทดสอบเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการลดขนาด Guard Band ในการ

ใหบริการระบบในยาน ๙๐๐ MHz GSM Band VIII ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา  รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีประโยชนอยางมาก 
อยางไรก็ตาม บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) ขอทดสอบเพ่ือศึกษา
ผลกระทบจากการลดขนาด Guard Band ในการใหบริการระบบในยาน ๙๐๐ MHz 
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GSM Band VIII แตกลับมีการทดสอบโดยใช WCDMA และ LTE ดังนั้น ในอนาคตขอให
สํานักงาน กสทช. ระบุเทคโนโลยีท่ีขอทดสอบใหชัดเจนดวย  

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  ท้ังนี้ ให สํานักงาน กสทช . รับขอสังเกตของท่ีประชุม กทค .           

ไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ รายงานผลการทดสอบและทดลองใหบริการระบบบรอดแบนดไรสายความเร็วสูงดวย

เทคโนโลยี BWA.กับการประยุกตใชงานเพ่ือประโยชนสาธารณะ บนคล่ืนความถี่          
๒๓๐๐ MHz ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (กลุมงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาความเร็วในการรับสงสัญญาณ จะไดคุณภาพดีท่ีสุดใน
ระยะทางไมเกิน ๕๐๐ เมตร และอัตราสวน Subframe ระหวาง Uplink กับ Downlink 
ท่ีเหมาะสม จะทําใหไดความเร็วสูงสุดท่ี ๒๑ Mbps   สําหรับ ๓ Cells   ซ่ึงต่ํากวาคา
กําหนดทางเทคนิคท่ีควรจะไดความเร็วสูงสุดท่ี ๔๒ Mbps    

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช . รับขอสังเกตของท่ีประชุม กทค .           

ไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานการดําเนินการโอนยายผูใชบริการเพ่ือปดระบบโทร ศัพทเคลื่อนท่ี CDMA ของ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ขอใหสํานักงาน กสทช . ตรวจสอบกับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) วาหากผูใชบริการตองการใชบริการตอแตไมตองการท่ีจะซ้ือ
อุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ีใหมท่ีสามารถรองรับกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะมี
นโยบายในการดําเนินการอยางไร จะใหเครื่องโทรศัพทเคลื่อนท่ีกับผูบริโภคหรือไม หรือ
ถือวาเปนการยกเลิกสัญญา หากเปนการยกเลิกสัญญาใหสํานักงาน กสทช . ตรวจสอบวามี
กฎหมายใดรองรับ และถือวาฝายใดเปนฝายบอกเลิกสัญญา 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช . รับขอสังเกตของท่ีประชุม กทค .           

ไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ โครงการพัฒนาเครือขายสารสน เทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Uninet) ไปสูโรงเรียน      

วังไกลกังวลและโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๕ แหง (กลุมงานบริการโทรคมนาคม
โดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม) 
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 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา  สํานักงานควรใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงการ

ดังกลาวใหมีความยั่งยืน โดยควรพิจ ารณาวาจะใชเงินจากกองทุนใดมาพัฒนาโครงการนี้
ตอไปดวย 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช . รับขอสังเกตของท่ีประชุม กทค .           

ไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระคงคางการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ... 

(กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
นําเสนอ รายละเอียดของ รางประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรและบริหาร           
เลขหมายโทรคมนาคม พศ. ... โดยขอปรับปรุงแกไขคาธรรมเนียมตามอัตราเดิม ปรับปรุง
เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และเพ่ิมบทเฉพาะกาล  ตามท่ี กสทช . 
ประวิทยฯ  เสนอ พรอมท้ัง นําเสนอวิธีการเชิญชวนเขารวมและวิธีการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะและกรอบระยะเวลาในการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ในเอกสารการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะควรเพ่ิมเติม
ประเด็นการใชและจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทระหวางประเทศ เพ่ือให
เกิดการประหยัดการใชทรัพยากรเลขหมายฯ ดังกลาว 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ในหลักการของ รางประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรและบริหาร       

เลขหมายโทรคมนาคม พศ. ... และวิธีการเชิญชวนเขารวมและวิธีการรับฟงความคิดเห็น

สาธารณะ กรอบระยะเวลาในการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ มอบหมาย

ใหสํานักงาน กสทช . โดยกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  นําเสนอท่ี

ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย

และแนวทางปฏิบัติตอไป  

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. มีมติรับรองระเบยีบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๖ วันท่ี 
๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ รางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... (กลุมงานบริหารและจัดการ

เลขหมายโทรคมนาคม) 
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 ผูอํานวยการกลุมงาน บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอ

รายละเอียดรางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ....  ซ่ึงไดจัดทําข้ึน
เพ่ือใหสามารถรองรับความตองการใชเลขหมายโทรคมนาคมในอนาคตประมาณ ๓๐ ป ได
อยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพ เปนธรรม คุมคา  และสามารถตอบสนองบริการท่ีจะเกิดจาก
เทคโนโลยีใหมในอนาคต  โดยในรางประกาศฉบับนี้มีการปรับปรุงคํานิยาม และกําหนดการ   
ใชงานกลุมเลขหมายเพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถจําแนกลักษณะและประเภทของบริการเปนไป
โดยงายและชัดเจน และเพียงพอตอการใหบริการ มีการกําหนดใหเลขหมาย ๑๑๒ เปน       
เลขหมายฉุกเฉินแหงชาติตามแนวทางของสหภาพโทรคมนาคม พรอมท้ัง นําเสนอวิธีการเชิญ
ชวนเขารวมและวิธีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและกรอบระยะเวลาในการจัดทําการรับ
ฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา การจะนําเลขหมาย ๑๑๒ มาใชเปนเลขหมายฉุกเฉิน
แหงชาติ สํานักงาน กสทช. จะตองทําการประชาสัมพันธและประสานงานกับหนวยงานหลัก           
ท่ีเก่ียวของกับการใชงานดวย 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาควรจัดหมวดเลขหมายในการสง SMS และ MMS              
ใหชัดเจนวาเลขแตละหมวดใชสําหรับใหบริการประเภทใด เชน หมวดเลขหมายท่ีตอง             
เสียคาใชจายในการสงเลขหมาย  หมวดท่ีมีเนื้อหาสําหรับผูใหญ เปนตน เพ่ือใหผูใชบริการ
สามารถระงับบริการในแตละหมวดไดโดยสะดวก และขอใหสํานักงาน กสทช. ปรับแกไขเดือน
ท่ีระบุในกรอบระยะเวลาในการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะใหถูกตองดวย 

   
มติท่ีประชุม เพ่ือใหเลขหมายโทรคมนาคมสามารถรองรับความตองการใชงานในอนาคตไดอยางเพียงพอ      

มีประสิทธิภาพ เปนธรรม คุมคา และสามารถตอบสนองบริการท่ีจะเกิดจากเทคโนโลยีใหมใน
อนาคต จึงเห็นชอบในหลักการของ รางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ....  วิธีการเชิญชวนเขารวมและวิธีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ และกรอบระยะเวลา
ในการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ดําเนินการเสนอท่ีประชุม กสทช . เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป 

 
 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. มีมตริับรองระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๖ วันท่ี 

๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 

๒. กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๘๓๘ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ของการประชุม กทค . 
ครั้งท่ี ๓๔ /๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้  “๑ . ผมมีความเห็นแตกตางในประเด็นท่ี
คณะทํางานพิจารณาทบทวนแผนเลขหมายโทรคมนาคมฉบับใหม เสนอใหตัดสวนการ
กําหนดเลขหมายฯ ท่ีมีลักษณะเปนเลขหมายสวยออกจาก (ราง) ประกาศ  กสทช . เรื่อง 



๑๐ 
 

แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ...  เนื่องจากหลักในการพิจารณาวาควรจะมีการตัด
หรือแกไขประเด็นใดในประกาศ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ นั้น ควรตองมีการพิจารณาถึง
ขอดี ขอเสีย และประโยชนท่ีเกิดข้ึนเปนสําคัญ ดังนั้น เม่ือ กสทช . ยังไมมีขอสรุปเชิง
นโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องดังกลาว การท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอใหตัดเรื่องออกจึงไม
เหมาะสม อีกท้ัง ในปจจุบัน กสทช. มีการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมใหกับผู
ขอการจัดสรรเลขหมายฯ โดยกักตุนเลขหมายสวยไวสวนหนึ่ง เพ่ือท่ีในภายหลังจะนํามา
จัดสรรโดยวิธีการอ่ืนๆ อาทิ การปร ะมูล อันเปนการปฏิบัติโดย อาศัยอํานาจตามนัยขอ 
๓๔ ของประกาศ กทช . เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรและบริ หารเลขหมายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีอยูระหวางกระบวนการ แกไขและเสนอ รางประกาศฉบับใหม เชนกัน  
ดังนั้น เพ่ือมิใหเกิดขอโตแยง ถึงความไมชอบดวยกฎหมาย ในภายหลัง รวมท้ัง เพ่ือมิให
เนื้อหาของประกาศท้ังสองฉบบัและนโยบายการจัดสรรเลขหมายสวยของ ก สทช . มี
ลักษณะลักลั่นยอนแยงกันเอง จึงควรเพ่ิมเติมเนื้อหา คํานิยามเลขหมาย สวยไวใน (ราง) 
ประกาศฉบับนี้ เสียกอน  หากแม ในอนาคต ก สทช . จะเปลี่ยนแนวนโยบาย โดย ไม
พิจารณาจัดสรรเลขหมายสวยแยกออกจากการจัดส รรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน
ท่ัวไปก็สามารถกระทําไดโดยไมขัดหรือแยงกับ คํานิยามท่ี กําหนดเพ่ิมเติมไวแตอยางใด 
เพราะเปนการระบุเพ่ิมเติมไวเพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องฐานอํานาจทางกฎหมาย ของ 
กสทช. เทานั้น  

๒. ในสวนของหมวดเลข หมายท่ีใชสําหรับบริการขอความสั้น (SMS) ซ่ึงตามราง
ประกาศ กสทช. ฉบับใหม กําหนดใหข้ึนตนดวยเลขหมาย ๔ และ *๔ นั้น ผมเห็นควรท่ี
จะมีการกําหนดโดยแบงเปนประเภทบริการตางๆ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน อาทิ 
กําหนดให Adult Content, Sensitive Content หรือ Gambing Content แยกเปน
อีกหมวดหนึ่งตางหากจาก Commercial Service Content ท่ัวไป ท้ังนี้เพ่ือใหงายตอ
การควบคุมดูแลของ กสทช. และผูใหบริการ รวมท้ังงายและเปนประโยชนตอการใชงาน 
ในกรณีท่ีผูใชบริการตองการยกเลิกบริการประเภทใดก็สามารถเลือกไดโดยไมตองปด
บริการทุกประเภทดังเชนในปจจุบัน 

๓. ขอใหสํานักงาน กสทช . นําเอาประเด็นขอสังเกตของผมไปตั้งเปนประเด็นรับ
ฟงความคิดเห็น หรือนําไปปรับแกไข (ราง) ประกาศดังกลาวดวย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการโทรคมนาคมท่ีผานการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม (กลุมงานรับเรื่องรองเรียน
และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการ กลุมงานรับเรื่องรองเรียน และคุมครองผูบริโภคในกิ จการโทรคมนาคม     
(นายชัยยุทธฯ ) นําเสนอการจัดทํารายละเอียด เรื่องรองเรียนท่ีสามารถหาขอยุติไดในชั้น 
สํานักงาน กสทช. จํานวน ๒๗๘ เรื่อง และเรื่องรองเรียนท่ียังไมสามารถหาขอยุติ ไดในชั้น 



๑๑ 
 

สํานักงาน กสทช. จํานวน ๗๕ เรื่อง โดยไดสรุปขอเท็จจริง และขอพิจารณาเรื่องรองเรียน
แยกรายละเอียดของเรื่องรองเรียนแตละเรื่อง 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการจัดทํารายละเอียดเรื่องรองเรียน ท่ียังไมสามารถหาขอยุติไดในชั้นสํานักงาน 

กสทช . และเนื่องจากยังมีรายละเอียดหลายประการท่ียังไมมีความชัดเจน จึงเห็นควร
มอบหมายใหทางสํานักงานฯ โดยกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม จัดทํารายละเอียดใหครบถวนเพ่ือนําเสนอท่ีประชุม กทค . อีกครั้งหนึ่ง  ท้ังนี้  
ใหจัดแบงกลุมของเรื่องรองเรียนท่ีมีลักษณะเดียวกันใหเปนหมวดหมูเพ่ือความรอบคอบใน
การพิจารณา เนื่องจากเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมนี้เปนเรื่องท่ี
มีความสําคัญและ กทค. จะตองพิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบ และใหความเปนธรรม
แกทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือมิใหสงผลกระทบตออุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวม ดังนั้น จึง
ขอใหสวนงานเลขานุการฯ ตรวจสอบวันท่ี กทค. ทุกทานไมติดภารกิจสําคัญอ่ืนใด เพ่ือจัดใหมี
การประชุม  กทค. วาระพิเศษ เพ่ือ การพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการในกิจการ
โทรคมนาคมตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอมาในระเบียบวาระนี้ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี  สทช. ๑๐๐๓ .๑๐/๘๓๙ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ของการประชุม กทค . 
ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ ๑. พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๓๑ กําหนดวา เพ่ือประโยชนในการคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอาเปรียบจากผู
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ให กสทช . มี
หนาท่ีตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบกิจการโทรคมนาคม มิใหมีการดําเนินการ
ใดๆ ในประการท่ีนาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค โดยให กสทช . แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการข้ึน  พิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องรองเรียนและปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ี กสทช . กําหนด  และมาตรา ๒๗ (๖) ประกอบมา ตรา ๔๐ กําหนดให 
กทค. มีอํานาจหนาท่ี พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือใหผูใชบริการไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม
และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เง่ือนไข หรื อคาธรรมเนียมการ
อนุญาตดังกลาว  ประกอบกับ  พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ฯ มาตรา  ๔๕ 
กําหนดวา  ผูใดไดรับความเดือดรอนเสียหายอันเนื่องมาแตการใหบริ การโทรคมนาคม
ของผูรับใบอนุญาต ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการได และมาตรา ๔๖ กําหนดให
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือรองเรียน โดยตองใหคูกรณีมีโอกาสไดชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาผูรับใบอนุญาตกระทําการโดยฝาฝนกฎหมาย 
เง่ือนไขการอนุญาตสัญญาก ารใหบริการ หรือไมเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการท่ีดี 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ี
กําหนด  



๑๒ 
 

 ดังนั้น ผมจึงเห็นวา ตามกฎหมายแลว กทค. มีหนาท่ีโดยตรงในการตรวจสอบ
การดําเนินการของผูประกอบกิจการโทรคมนาคม มิใหมีการดํา เนินการใดๆ ในประการ
ท่ีเปนการเอาเปรียบผูบริโภคตามเรื่องรองเรียนท่ีคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดาน
กิจการโทรคมนาคมพิจารณาและเสนอความเห็นมา 

  ๒. พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ มาตรา ๓๐ วรรคสอง กําหนดวา ในกรณี
ท่ี กทค. และคณะอนุกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนตาม  พรบ. นี้ ปฏิบัติหนาท่ีลาชากวาท่ีกําหนด
ตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ให
สํานักงาน กสทช. รับผิดชดใชความเสียหายใหแกบุคคลนั้น และใหเรียกเงินชดใชคืนจาก 
กทค . และคณะอนุกรรมการผูเปนตนเหตุแหงความลาชานั้น แลวแตกรณี หากความ
เสียหายนั้นเกิดจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง  ดังนั้น หาก กทค . ไมเรงตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีเปนการเอาเปรียบผูบริโภคตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและเสนอ
มา ปลอยใหลาชาเกิดความเดือดรอนเสียหายและทําใหผูใชบริการไมไดรับความยุติธรรม  
(Justice delayed is justice denied) กทค. ยอมมีความรับผิด  ตองชดใชคาเสียหาย
แกผูใชบริการ เนื่องจากการงดเวนการกระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรงตามกฎหมายดังกลาว  ท้ังนี้ มีแนวคําพิพากษาซ่ึ งกําหนดอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดของหนวยงานทางปกครองไว เชน คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ .๘/๒๕๔๕ 
และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๑๙๙/๒๕๔๓ 

   ๓. ผมเห็นวา เม่ือมีการจัดเรื่องรองเรียนเปนกลุมหมวดหมูแลว อีกท้ังเปนเรื่อง
ท่ีมีขอเท็จจริงอยางเดียวกัน ขอวินิจฉัย ของรายท่ีเหลือสามารถใชแนวทางเดียวกันได ท่ี
ประชุม กทค. ก็ควรตองเรงพิจารณาเรื่องรองเรียนเหลานั้นโดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนของเรื่องท่ีคณะอนุกรรมการฯ และสํานักงานฯ มีความเห็นสอดคลองกัน ไมควรท่ี
จะประวิงเวลาดวยการมอบหมายใหสํานักงานฯ กลับไปจัดทําวาระ มาใหมหรือผลักเรื่อง
ไปรอประชุม กทค . นัดพิเศษท่ียังไมมีการนัดหมายท่ีชัดเจน เนื่องจากจะกอใหเกิดภาระ
ท้ังตอผูรองเรียนและสํานักงาน กสทช. อีกท้ังอาจเปนเหตุใหถูกฟองคดีได” 

 
ระเบียบวาระคงคางการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท อคิวเมนท จํากัด ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสอง 

ท่ีไมมีโครงขายเปนของตนเอง (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
 

หมายเหต ุ ระเบียบวาระนี้ สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง 

 
 
 



๑๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ มาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอผูใชบริการภายหลังส้ินสุดสัญญาให

ดําเนินการใหบริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูลา Digital PCN ๑๘๐๐ และ
แนวทางการประชาสัมพันธของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) บริษัท 
ทรูมูฟ จํากัด แ ละบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด  (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 
หมายเหต ุ ระเบียบวาระนี้ สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บริษัท เอเน็ต จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองท่ีมี

โครงขายเปนของตนเอง (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต ฯ) 

นําเสนอขอเท็จจริง  กรณี  บริษัท เอเน็ต จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสองท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง  โดยบริษัทฯ ไดแจงความประสงคขอ

ยกเลิกใบอนุญาตฯ เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เพ่ือปรับแผนบรหิารธุรกิจของบริษัทฯ  

ประกอบกับยังมิไดเปดใหบริการ  สํานักงาน กสทช . ไดตรวจสอบแลว พบวา  บริษัทฯ           

มีการดําเนินการถูกตอง และไดชําระคาธรรมเนียมครบถวน    

 

มติท่ีประชุม อนุมัติให บริษัท เอเน็ต จํากัด ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองท่ีมี
โครงขายเปนของตนเอง ตามท่ีแจงความประสงค ท้ังนี้ โดยใหมีผล ภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันท่ี สํานักงาน กสทช. ไดรับหนังสือแจงความประสงคของบริษัทฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บริษัท จีเนียสโซลูช่ัน จํากัด ผูรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

ขอขยายระยะเวลาการเริ่มใหบริการ  (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒)  

 ผูอํานวยการกลุมงาน การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
นําเสนอขอเท็จจริง  กรณี  บริษัท จีเนียสโซลูชั่น จํากัด ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มใหบริการเนื่องจากอยู ในข้ันตอนการ
ข้ึนทะเบียน GPS กับกรมขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม อันเปนผลใหบริษัทฯ ยังไม
สามารถใหบริการไดภายใน กําหนดระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันท่ีไดรับใบ อนุญาต (วันท่ี 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ได 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา  สํานักงาน กสทช . ไดรับหนังสือของ บริ ษัท จีเนียส
โซลูชั่น จํากัด เพ่ือแจงขอขยายระยะเวลาการเริ่มใหบริการในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
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๑๔ 
 

จึงเปนการขอขยายระยะเวลาภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาท่ีกําหนดแลว ดังนั้น กทค . จึง
ไมควรพิจารณาอนุญาตใหขยายระยะเวลาตามคําขอดังกลาว และขอใหสํานักงาน กสทช . 
ทําการตรวจสอบวาสาเหตุท่ีไมสามารถเปดใหบริการภายในกําหนดเกิดจากความลาชา ใน
การดําเนินการ ของกรมการขนสง ทางบก หรือของบริษัทฯ เอง ท้ังนี้ แมวาการกําหนดให
ผูรับใบอนุญาตตองเริ่มใหบริการภายในสามเดือนนับแตวันท่ีไดรับอนุญาตตามแผนการ
ใหบริการและแผนการลงทุน ตามขอ ๓ ของประกาศ กทช. เรื่อง เง่ือนไขมาตรฐานในการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง อาจไมเพียงพอและไมเหมาะสมแกการถือปฏิบัติ แตเม่ือยังมิได
แกไขปรับปรุงประกาศฉบับดังกลาว กทค . จึงยังคงตองยึดถือปฏิบัติตามประกาศ ท่ีมีอยู
ตอไป 

 กสทช . สุกิจฯ แสดงความเห็นวาในการพิจารณาของ กทค . จะตองเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ไมเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หาก กทค . เคยอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตท่ียื่นขอขยาย
ระยะเวลาการเริ่มใหบริการภายหลังวัน ท่ีครบกําหนด  กทค . ก็ควรพิจารณาอนุญาตใน
กรณีของบริษัท  จีเนียสโซลูชั่น จํากัด นี้ดวย ท้ังนี้ กทค . ควรพิจารณาถึงยุทธศาสตรของ
องคกรในการสนับสนุนใหเกิดการใหบริการโทรคมนาคมดวย 

 กสทช . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่งของบริษัท จีเนียสโซลูชั่น จํากัด ยังไมหมดอายุ กรณีนี้ เปนเพียงกรณีท่ีบริษัทฯ 
ไมสามารถเปดใหบริการภายในกําหนด จึงเห็นวาเรื่องนี้นาจะผอนผันได 

 กสทช . สุทธิพลฯ แสดงความเห็นวา  เพ่ือความรอบคอบในการดําเนินงาน สํานักงาน 
กสทช. จึงควรตรวจสอบขอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติใหชัดเจนอีกครั้งกอน  

 
มติท่ีประชุม มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 

ประสานงานกับกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  เพ่ือตรวจสอบขอกฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติตามขอสังเกตของท่ีประชุม กทค. แลวใหนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. อีกครั้ง 

 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค  ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับ

บริการโทรศพัทระหวางประเทศ (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ )     
นําเสนอขอเท็จจริง กรณี บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทระหวางประเทศ  โดยมีแนวทางการดําเนินการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคม สาํหรับบริการโทรศัพทระหวางประเทศ ๓ แนวทาง คือ (๑) การ
ขยายการใชงานเลขหมาย ๐๐๓ เปน ๐๐๓A โดยท่ี A = ๑-๙  (๒) การขยายใชงาน     
เลขหมาย ๐๐X เปน ๐๐XY และ (๓) การเปดใชงานกลุมเลขหมาย ๑๐X 
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๑๕ 
 
 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา สืบเนื่องจากการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ ซ่ึงผมไมเห็นดวยกับการอ นุมัติการขอเพ่ิมบริการโทรศัพทระหวาง
ประเทศภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ของ บริษัท        
แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด เนื่องจากเปนการเก่ียวเนื่องกับการใหบริการใน
ธุรกิจประเภทเดีย วกัน เพราะมีบริษัท เอไอเอ็น โกล บอลคอม จํากัด ซ่ึงเปนผูใหบริการ
โทรศัพทระหวางประเทศ และมี Access Code อยูแลว แตเม่ือท่ีประชุมมีมติอนุมัติ
ใบอนุญาตฯ ใหแก บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด จึงมีสิทธิท่ีจะขอรับการ
จัดสรรเลขหมาย แตเนื่องจากเหลือเลขหมายสําหรับการจัดสรรเพียงเลขหมายเ ดียว    
จึงทําใหเกิดปญหาในการจัดสรรเลขหมาย 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา เม่ือมีเลขหมายโทรคมนาคมท่ีวางอยู ก็ควรจัดสรร
ใหบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด และตั้งขอสังเกตวาควรมีแนวทางการ
บริหารจัดการระบบเลขหมาย Standard และ Premium ใหถูกตอง เพ่ือรองรับการขอ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมในอนาคต 

 กสทช. สุกิจฯ แสดงความเห็นสอดคลองกับ กสทช . ประเสริฐฯ โดยเสนอใหสํานักงาน 
กสทช . รับขอเสนอของ กสทช . ประเสริฐฯ ไปพิจารณา เพ่ือเปนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเลขหมายใหเหมาะสม 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาในรางประ กาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พศ. ... และรางประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม พ .ศ. ... จะสามารถเพ่ิมเติมขอหลักเกณฑใหกลุมบริษัทเดียวกันสามารถ
ขอรับการจัดสรรไดเพียงหมายเลขเดียวไดหรือไม เนื่องจากจะทําใหบริษัทอ่ืน  ๆ 
สามารถเขาถึงเลขหมายท่ีมีการแขงขันระดับเดียวกันได  

 

มติท่ีประชุม อนุมัติใหจัดสรรเลขหมาย ๐๐๓ และ ๐๐๓๐๐ ให แก บริษัท แอดวานซ ไวรเลส        
เน็ทเวอรค จํากัด สําหรับการนําไปใชใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศ ท้ังนี้ มอบหมาย
ให สํานักงาน กสทช . โดยกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม รับขอสังเกต
ของท่ีประชุม กทค. ไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๘๓๗ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ของการประชุม กทค . 

ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ “กรณี บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 

ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทระหวางประเทศ เปนเรื่อง

สืบเนื่องจากกรณีท่ีบริษัทฯ ขอเพ่ิมบริการโทรศัพทระหวางประเทศ ภายใตใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ซ่ึงไดมีการพิจารณาในการประชุม กทค. ครั้งท่ี 

๓๑/๒๕๕๖ โดยท่ีประชุมเสียงขางมากมีมติอนุญาต แตผมมีความเห็นตางวาไมควร



๑๖ 
 

อนุญาต เนื่องจากเห็นวาบริษัท เอไอเอ็น โกล บอลคอม ซ่ึงเปนบริษัท ในกลุมอินทัช ท่ีมี

บริษัท แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ ๙๙ เชนเดียวกับ

บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เพ่ือใหบริการ

โทรศัพทระหวางประเทศอยูแลว การอนุญาตใหบริษัทฯ เพ่ิมบริการโทรศัพทระหวาง

ประเทศอีก ยอมจะเปนการ ลด หรือจํากัดการแขงขันในการใหบริการกิจการ

โทรคมน าคม  และจะเปน การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน  อันเปนขอ

ตองหามตาม พรบ . องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๑๑) พรบ. 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔  มาตรา ๒๑ ประกอบประกาศ กทช . 

เรื่อง มาตรการเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดความไม

เปนธรรมในการแขงขันในกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๘ และขอ ๙ อยางไร

ก็ตาม เม่ือท่ีประชุม กทค. มีมติอนุญาตแลว บริษัทฯ ก็ยอมมีสิทธิไดรับการจัดสรรเลข

หมายเรียกออกตางประเทศ (access code) ถึงแมวา ณ ขณะนี้จะคงเหลือเลข

หมายเรียกออกตางประเทศ ในหมวด ๐๐x เพียงเลขหมาย ๐๐๓ เลขหมายเดียว ก็ไมอาจ

ปฏิเสธการจัดสรรใหแกบริษัทฯ ได 

 สวนประเด็นท่ีวา เม่ือจัดสรรเลขหมาย ๐๐๓ ใหแกบริษัทฯ แลวจะไมเหลือเลข

หมายในหมวดดังกลาวสําหรับการจัดสรรแกรายใดอีกตอไป ผมเห็นควรใชเปนบทเรียนใน

การกําหนดแนวทางการจัดสรรท่ีรอบคอบรัดกุมในอนาคตตอไป โดยเห็นควรดําเนินการไป

พรอมกับการปรับปรุงประกาศท่ีเก่ียวของในขณะนี้เลย” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ พิจารณาคําขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดท่ี ๓) ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๖) (กลุมงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

ผูอํานวยการกลุมงานวิชาการและจัดการท รัพยากรโทรคมนาคม (นายสุทธิศักดิ์ฯ ) 
นําเสนอคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิ
ในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด ในการ
ใหบริการโทรคมนาคม และมาตรา ๓๙ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ และพิจารณากําหนดแนวทางเลือกในการลดข้ันตอน
การพิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชสิทธิแหงทาง 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานการใหความเห็นชอบของประธาน กทค . ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากท่ี

ประชุม กทค . ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไมเกิน ๔ กิโลเมตร จํานวน ๑ ราย (๑๕ คําขอ) 
เปน เคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๒๘ เสนทาง   



๑๗ 
 

๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 
และการไฟฟาสวนภูมิภาค ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จํานวน       
๖ ราย (๘๔ คําขอ) แบงเปน เคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - OFC)  จํานวน 
๘๒๗ เสนทาง  เคเบิ้ลทองแดง (Copper Cable) จํานวน ๑๐ เสนทาง และเคเบิ้ล           
โคแอคเชียล (Coaxial Cable) จํานวน ๒๓ เสนทาง ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิแหงทาง ทําหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง (กพส .) ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือ
เดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม ครั้งท่ี    
๑๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคมเสนอ 

  ๓. เห็นชอบแผนผังการวางระบบเคเบิ้ลใยแกวใตน้ําโครงการโครงขายเคเบิ้ลใตน้ําใยแกว 
APG (Asia Pacific Gateway) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑ เสนทาง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ รายงานการตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ

ท่ีสาม และคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีสาม ประจําป ๒๕๕๔ 
(กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
หมายเหต ุ ระเบียบวาระนี้ สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด เซลส จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
นําเสนอขอเท็จจริง  กรณีบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด เซลส จํากัด แจงความประสงคขอ
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีเสมือน
แบบ Medium - MVNO เนื่องจากไมสามารถเจรจาหาขอสรุปแผนธุรกิจรวมกับ บริษัท   
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช . ไดรับหนังสือแจงขอยกเลิกใบอนุญาต
เม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด เซลส จํากัด  ยกเลิก ใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง  ตามท่ีแจงความประสงค โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๖  เปนตนไป ท้ังนี้ เปนไปตามขอ ๕ ของเง่ือนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ท่ีกําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตท่ีประสงคจะเลิกกิจการตองแจง
ใหคณะกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑ เดือน 

 



๑๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท คริสตัลเคลียร โซลูช่ัน จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีหนึ่ง เพ่ือใหบริการ VoIP อัตโนมัติสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ี  (กลุมงานการ

อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

  ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริ ฯ) 

นําเสนอขอเท็จจริง กรณีบริษัท คริสตัลเคลียร โซลูชั่น จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือใหบริการ VoIP อัตโนมัติ สําหรับโทรศัพทเคลื่อนท่ี  
โดยสํานักงาน กสทช. เห็นควรพิจารณากําหนดใหการนําอุปกรณในลักษณะ Chip หรือ
แผนฟลมท่ีใชสําหรับติดตั้งแนบกับ SIM Card โทรศัพทเคลื่อนท่ี เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการใหบริการโดยไมตองกดเลขหมายใหบริการ (Access Number) และรหัส 
PIN ซ่ึงมีรูปแบบการใ หบริการไมตางจากการใหบริการบัตรโทรศัพทระหวางประเทศ 
และเห็นควรอนุญาตใหบริษัท คริสตัลเคลียร โซลูชั่น จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง โดยมีลักษณะและประเภทการใหบริการโทรคมนาคมท่ี
ไดรับอนุญาตและเง่ือนไขเปนไปตามผูไดรับใบอนุญาตบริก ารบัตรโทรศัพทระหวาง
ประเทศ และกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตเพ่ิมเติมสําหรับบริษัท คริสตัลเคลียร โซลูชั่น 
จํากัด รวมท้ังผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการบัตร
โทรศัพทระหวางประเทศ และผูรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง 
บริการ VoIP ทุกราย  ดังนี้ (๑) หามผูรับใบอนุญาตใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ     
(เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการเรียกออกตางประเทศ) ของผูรับใบอนุญาตรายอ่ืน
ท่ีไดรับการจัดสรรจาก กสทช . ในการใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศของตนเอง   
(๒) หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะใชเครื่อ งหมาย “+” ซ่ึงไมถือเปนเลขหมาย
โทรคมนาคม แทนการเรียกออกเพ่ือเชื่อมตอไปยังการใหบริการของตนเอง จะตอง
เจรจาตกลงกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี และ /หรือ ผูใหบริการโทรศัพทระหวาง
ประเทศ (IDD) กอนการใหบริการ และผูรับใบอนุญาตจะตองชี้แจงขอมูลท่ีชัดเจนให กับ
ผูใชบริการดวย  

 

มติท่ีประชุม อนุญาตให บริษัท คริสตัลเคลียร โซลูชั่น จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือใหบริการบัตรโทรศัพทระหวางประเทศ ท้ังนี้  มีเง่ือนไขการ
อนุญาตเปนไปตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
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๑๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การพิจารณาคําอุทธรณของบริษัท สามารถ เทลคอม จํากัด (มหาชน ) เกี่ยวกับการ

นําสงรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคม แกกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ  (กลุมง านกฎหมายโทรคมนาคม  และ   
กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม) 

 
หมายเหต ุ ระเบียบวาระนี้ สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  รายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : กรณีการจัดตั้ง

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด  
(คณะทํางานฯ , กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

เลขาธิการ กสทช . และ ผูแทนกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสาวพรพักตร ฯ) 
นําเสนอขอเท็จจริง  กรณีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด โดยรับฟงขอเท็จจริงจากผูท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้ง
กองทุนรวมฯ อันไดแก บลจ .ไทยพาณิชย กลุ ม บมจ . ทรูฯ และสํานักงาน ก .ล.ต. เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในเรื่องนี้แลว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : กรณี        
การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  ไทยพาณิชย 
จํากัด พรอมมีขอสังเกต และมอบหมายใหสํานักงานมีหนังสือแจงไปยังบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ตามแนวทาง ดังนี้ 

 ๑. การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน (กองทุนรวมฯ ) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน  ไทยพาณิชย จํากัด (บริษัทฯ ) ยอมเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ๒. หากมีการจัดตั้งกองทุนรวมฯแลว การดําเนินกิจการของกองทุนรวมฯ มีลักษณะท่ีมีการ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมดวยการใหเชาทรัพยสิน
โทรคมนาคมแกบคุคลอ่ืนท่ัวไป อันเปนลกัษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงขาย
เปนของตนเอง ซ่ึงเปนการประกอบกิจการท่ีมีวัตถุประสงคในการใหบริการแกบุคคลอ่ืนท่ัวไป 
จะตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ตามมาตรา ๗ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๓. ในการพิจารณาคําวา “การประกอบกิจการ” ตามนัยของ กทค. หมายถึง “การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม” และผูท่ีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะตองมีคุณสมบัติ
ตามเง่ือนไขของมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  



๒๐ 
 
ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๒.๓๐   น. 
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