
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ  หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

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

นายสุทธิพล 
นายประเสรฐิ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน 

กรรมการ 
  กรรมการ 

๔. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
 

เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช.  
๑. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร   เลขานุการ    
๒. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผูชวยเลขานุการ 
๓. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ 
๔. นางสาวธัญญรดาวรรน ธนนันทธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.) 
๕. นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๖. นางสาวนารีรัตน เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๗. นางสาวปยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๘. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภารณ พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๙. นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจาง (กท.) 

 

ผูไมมาประชุม 
๑. พลเอกสุกิจ  ขมะสุนทร   กรรมการ (ติดภารกิจ) 
๒. นายอดุลย วิเศษบุปผา   ผูชวยเลขานุการ (ติดภารกิจ) 
๓.   พันเอก สมมาส สําราญรัตน   รักษาการผูอํานวยการ (กท.) (ติดภารกิจ) 

 
ผูช้ีแจง 
๑. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ 

 โทรคมนาคม ๒ 

๒.   นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย 

     โทรคมนาคม 



๒ 
 

๓.   นางสุพินญา จําป ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  

๔.   นายมนูญ ดวงคาบแกว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท.2) 

๕.   นายวิทยา ตอบุณยศุภชัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (รท.) 

๖. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (รท.) 

๗. นายโสรัจจ ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 

๘. นายศุภกาญจน สุริยะวงศ   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  น.  
 

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ไมมี 
    
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ไมมี  
                                                                     
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน ) ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๓/๐๒๖ ซ่ึงไดรับใบอนุญาตเม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
หมดอายุวันท่ี ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ เพ่ือใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ  Medium  
MVNO เนื่องจากบริษัท ดิจิตอล เจน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัทฯ ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง แลว  



๓ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติใหยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ ง เลขท่ี ๑/๕๓/๐๒๖ 
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ตามขอ ๒๖(๓) ของเง่ือนไขในการอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง เนื่องจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) ผูขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง ยังมิไดเปดใหบริการ 
การยกเลิกใบอนุญาตดังกลาวไมสงผลกระทบตอผูใชบริการ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ซ่ึงเปนไปตามขอ ๕ ของเง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
จัดทําสรุปฐานขอมูลสถานะปจจุบันของผูใหบริการ MVNO วาในขณะนี่มีผูยื่นคําขอใหบริการ
จํานวนเทาใด เปดใหบริการแลวจํานวนเทาใด และสิ้นสุดการใหบริการจํานวนเทาใด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท เพย เน็ตเวอรค จํากัด ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

(กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณี บริษัท เพย เน็ตเวอรค จํากัด ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๐/๐๑๘ เพ่ือใหบริการบัตรโทรศัพทระหวางประเทศ 
(International Calling Card Service) วันท่ีอนุญาต ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ หมดอายุวันท่ี 
๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท้ังนี้ บริษัทฯ มิไดยื่นขอ ตออายุใบอนุญาตลวงหนาภายใน ๓๐ วัน 
กอนวันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ ตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีกา รใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง  และเปนการกระทําผิดเง่ือนไขในการอนุญาตเปน
ครั้งท่ีสอง อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีผูใชบริการจํานวนมาก ดังนั้นการไม อนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตจะสงผลกระทบตอผูใชบริการ 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาหาก กทค . ไมอนุญาตใหบริษัทฯ ตออายุใบอนุญาต
อาจสงผลกระทบตอผูใชบริการจํานวนมาก อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิท่ียื่นคําขอ
อุทธรณตอคณะกรรมการเพ่ือใหทบทวนการพิจารณาได ตามข อ ๑๐ ของประกาศ กทช . 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ซ่ึงในการ
พิจารณาอุทธรณ กทค. สามารถพิจารณาทบทวนไดท้ังปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
ความเหมาะสม นอกจากนี้ เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมยื่นขอตอใบอนุญาตฯ ลาชา สํานักงาน กสทช. ควรมีหนังสือแจงเตือนใหผูรับ
ใบอนุญาตเม่ือใกลถึงกําหนดเวลาท่ีตองยื่นเรื่องขอตออายุใบอนุญาต 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นวาเพ่ือไมเปนการเลือกปฏิบัติ และเพ่ือปองกันผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนตอผูใชบริการ จึงเห็นควรอนุมั ติใหบริษัท เพย เน็ตเวอรค จํากัด ตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ตามท่ีสํานักงานเสนอ พรอมท้ัง เสนอ



๔ 
 

ใหสํานักงาน กสทช . กําหนดบทลงโทษ อาทิเชนคิดคาปรับกับผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมท่ียื่นคําขอตออายุใบอนุญาตชากวาระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด   

 
มติท่ีประชุม ๑ . อนุญาตใหบริษัท เพย เน็ตเวอรค จํากัด ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการบัตรโทรศัพทระหวางประเทศ (International Calling 
Card Service) ใบอนุญาตเลขท่ี ๑/๕๐/๐๑๘ วันท่ีอนุญาต ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ หมดอายุ
วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
มีหนังสือแจงตักเตือนบริษัท เพย เน็ตเวอรค จํากัด ใหดําเนินการตออายุใบ อนุญาตเปนไป
ตามเง่ือนไขในการอนุญาต และตองปฏิบัติตามกฎห มายวาดวยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมาตรการท่ีเก่ียวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ท่ีคณะกรรมการกําหนด รวมถึงเง่ือนไขในการอนุญาตโดยเครงครัด  
ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

 ๓ . ใหสํานักงาน กสทช . โดย กลุมงา นการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒              
รับขอสังเกตของท่ีประชุม กทค. ในประเด็นเรื่องการสงจดหมายแจงเตือนผูรับใบอนุญาตเม่ือ
ใกลครบกําหนดยื่นขอตออายุใบอนุญาต และการกําหนดบทลงโทษผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมท่ียื่นคําขอตออายุใบอนุญาตชากวาระยะ เวลาท่ีกฎหมายกําหนด      
ไปดําเนินการโดยเร็วตอไป 

 
หมายเหตุ  กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี  สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๙๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน  

๒๕๕๖ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ของการประชุม 

กทค. ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้  

    “๑. ผมมีขอสังเกตวา หนังสือของบริษัทท่ีมีการสงเขามาวันท่ี ๑ สิงหาคมนั้น 

ทางสํานักงาน กสทช. มีการลงรับไวในเวลา ๑๖.๕๐ นาฬิกา ซ่ึงเปนเวลานอกเวลาราชการ  

    ๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง  ตามพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔  เพียง ผูประสงคจะประกอบกิจการ

ลักษณะดังกลาวไดแจงใหคณะกรรมการทราบ คณะกรรมการตองออกใบอนุญาตให  

แต กสทช . ไปกําหนดกฎเกณฑใหตองมีการอนุญาตและมีการตออายุใบอนุญาต 

อยางไรก็ตาม การขอตออายุใบอนุญาตฯ ตองกระทํา ตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงตาม

ประกาศ กทช . เรื่อง เง่ือนไขมาต รฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

เง่ือนไขในการอนุญาต  กําหนดวาการขอตออายุใบอนุญาตฯ ตองกระทําการกอนวันท่ี

ใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน ประกอบกับสํานักงาน กสทช. ไดมีหนังสือแจง



๕ 
 

เตือนการตออายุใบอนุญาตฯ ใหบริษัทฯ ทราบแลว กรณีจึงเปนการละเลยตอหนาท่ีท่ี

กฎหมายบังคั บและเปนความผิดของบริษัทฯ เอง โดยไมปรากฏกรณีท่ีมีพฤติการณท่ี

จําเป นและมิไดเกิดจากความผิดของผูขอ ซ่ึงเจาหนาท่ีอาจขยายระยะเวลาและ

ดําเนินการสวนหนึ่งส วนใดท่ีลวงมาแลวเสียใหมก็ได ตามมาตรา ๖๖ แหง

พระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ผมจึงเห็นวา  กรณี

เปนการขอตออายุใบอนุญาตเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และ ไมมีเหตุตาม

กฎหมายใหขยายระยะเวลายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตได  

    ๓. อยางไรก็ดี เนื่องจากกรณีนี้มีผูใชบริการคงคางอยูประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย 

เม่ือพิจารณาประกอบกับ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ ฯ ท่ีกําหนดให ผูประสงค

จะประกอบกิจการ เพียงแจงใหกรรมการทราบก็ไดรับอนุญาตแลว จึงเห็นควรคํานึงถึง

ผลกระทบหากพิจารณาไมอนุญาตการขอตอ อายุใบอนุญาต ดวย นอกจากนี้ ตาม

ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี

หนึ่ง ขอ ๑๐ เรื่องการอุทธรณ  ไดกําหนดใหอํานาจ กทค . รับอุทธรณพิจารณาการไม

ตออายุใบอนุญาต โดย กทค. อาจพิจารณาทบทวนคําสั่งได ไมวาในเรื่องขอเท็จจริง ขอ

กฎหมาย หรือความเหมาะสม  ดังนั้น ในชั้นนี้สํานักงาน กสทช. สามารถดําเนินการ ได 

๒ แนวทางคือ ไมตอใบอนุญาตและรอการอุทธรณ หลังจากนั้นจึงพิจารณา อุทธรณให

ตามความเหมาะสมตอไปตามนัยประกาศดังกลาว  อีกทางคือพิจารณาตามเจตนารมณ

แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม ฯ ท่ีวาง หลักวาการประกอบ

กิจการ โทรคมนาคม ประเภทหนึ่ง เพียงแจงความประสงค ใหคณะกร รมการทราบ ก็

เพียงพอ โดย ไมไดกําหนดใหมีการตออายุ ใบอนุญาตไว ดังนั้น  กรณีนี้เพ่ือ คํานึง

ผูใชบริการท่ียังคางอยู ก็สามารถดําเนินการได ๒ ทาง อยางไรก็ตาม ถาอาจเปนกรณีท่ี

ไมมีผูใชบริการคางอยู ก็ควรจะตองยึดตามขอกฎหมายโดยเครงครัด 

 ๔. ผมยืนยันแนวทางแกไขปญหาซ่ึงไดมีการเ สนอตอท่ีประชุมมาโดยตลอดวา 

สํานักงาน  กสทช . ควรจะมีระบบฐานขอมูลผูรับอนุญาตท่ี ใกลจะหมดอายุใบอนุญาต

และควร มีระบบแจงเตือนลวงหนา ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เชน สามเดือนหรือหก

เดือน เพ่ือให ผูใหบริการ สามารถขอตออายุได ถูกตอง รวมท้ังอ าจพิจารณาแกไข

ประกาศ กทช . เรื่อง เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

เง่ือนไขในการอนุญาต ในประเด็นท่ีเปนปญหาดังกลาวดวย”   
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ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ รายงานผลการดําเนินการข้ึนทะเบียนรายช่ือ ตามระเบียบ กสทช . วาดวยการไกล

เกล่ียขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผูแทนผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบรโิภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นางสาวกนกอรฯ) นําเสนอขอเท็จจริงเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูประสงคจะข้ึน
ทะเบียนรายชื่อ ตามขอ ๑๐ วรรคสาม ของระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีกําหนด
วา เม่ือสํานักงาน กสทช. ไดตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะตองหาม และเอกสารหลักฐานของ
ผูขอข้ึนทะเบียนรายชื่อแลวเสนอตอ ลสทช . เพ่ือนําเสนอรายชื่อบุคคลดังกลาว ตอ กทค. 
กอนข้ึนทะเบียนรายชื่อเพ่ือใหความเห็นชอบและข้ึนทะเบียนรายชื่อ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. 
ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารประกอบการสมัครและคัดเลือกผูประสงคจะขอ
ข้ึนทะเบียนรายชื่อตามระเบียบ กสทช . วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ ดังกลาวแลว  
สํานักงาน กสทช. จึงขอนําเสนอรายชื่อผูขอข้ึนทะเบียนจํานวน ๒๐ ราย ตามรายชื่อ ดังนี้ 
๑. นายพิชญา  เพ่ิมทอง ๒. ดร.พิณลัพธพร นาคสมบูรณ  ๓. นายอรรณพ  ชัยพรธนรัตน ๔. 
วาท่ี พ.ต. อนุชาด ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ๕. พล.ต.ต.หญิงลัดดาวัลย  ชัยแสงจันทร  ๖. นาย
สุธี สุวรรณโพธิ์ ๗. นายเกียรติยศ บูรณะสัมฤทธิ์ ๘. นายวชิรวิทย เจียมพิริยะ  ๙. นางดวง
จันทร บุญรอดชู ๑๐. นายโวหาร  ยะสารวรรณ ๑๑. นางสาวศศินภา นิติธรรมปพน        
๑๒. นายวัฒนา   เทพเกษตรกุล  ๑๓. นายธนะพัฒน  วิสิทธิ์จิรโชค ๑๔. นางสุจินันท        
หรสิทธิ์ ๑๕. นางเลื่อมใส  ใจแจง ๑๖. นางจามจุรี  สมบัติวงษ ๑๗. นางวงเดือน  เกษสุภะ  
๑๘. นายบุญเลิศ นิติวัฒ นานนท ๑๙. นายเขมชาติ สถิตตันติเวช  ๒๐. น.ท.หญิงบุษทร 
อินทรวิชัย     

  
มติท่ีประชุม  มติท่ีประชุมเสียงขางมาก (รองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ  กสทช. สุทธิพลฯ  

กสทช. ประเสริฐฯ) เห็นชอบรายชื่อของผูประสงคจะข้ึนทะเบียนรายชื่อจํานวน ๒๐ ราย 

ตามขอ ๑๐ วรรคสาม ของระเบียบ กสทช . วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีกลุมงานรับเรื่อง

รองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเสนอ  เพ่ือใหสํานักงานดําเนินการจัด

ใหมีทะเบียนรายชื่อตามระเบียบดังกลาวตอไป ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. แจง

กลุมงานท่ีเก่ียวของใหระมัดระวังในเรื่องการเสนอวาระการประชุม เพ่ือใหดําเนินการเปนไป

ตามระเบียบตอไป 

 มติท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ) สงวนความเห็นและไมลงมติในระเบียบวาระนี้  
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หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี  สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๙๑๕  ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน  

๒๕๕๖ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม 

กทค. ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้  “เนื่องจากกระบวนการเสนอวาระดังกลาว 

สํานักงาน กสทช . ไมไดเสนอเรื่องใหผมและ กทค . แตละทานพิจารณาตามข้ันตอนการ

กลั่นกรองตามมติท่ีประชุม กทค . ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ โดยท่ีผมเปนกรรมการท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบการกลั่นกรองของกลุมงานรับเรื่องรองเรียนในกิจการโทรคมนาคมโด ยตรง 

ประกอบกับเนื้อหาของวาระดังกลาวมีรายละเอียดจํานวนมากท่ีจะตองคอยพิจารณา 

ดังนั้น หากตองลงมติในชั้นนี้ ผมยอมไมอาจทําโดยใชดุลพินิจอยางรอบคอบได” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การดําเนินการปรับปรุงเพ่ือใหมีการแกไขขอสัญญาท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีรูปแบบใหมบนคล่ืนความถี่ ๘๐๐ MHz ใหสอดคลองกับมาตรา ๔๖ 
แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี
บริษัท กสท โทรคมนาคม  (จํากัด ) มหาชน นําสงสัญญาท่ี เก่ียวของกับการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหมบนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz ท่ีจัดทําข้ึนระหวางบริษัท กสท 
โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน ) และกลุมบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน ) ซ่ึงไดทําการแกไขใหถูกตองตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ ตามมติท่ีประชุม กทค . ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช . ไดตรวจสอบสัญญาฉบับดังกลาวแลวพบวา
คูสัญญาไดแกไขใหสอดคลองตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครบถวนเรยีบรอยแลว 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการแกไขขอสัญญาท่ีเปนไปตามมติท่ีประชุม กทค . ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๕ เม่ือ

วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕   

 ๒. เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช . โดยกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม มีหนังสือแจงผลการ
แกไขขอสัญญาท่ีเปนไปตามมติท่ีประชุม กทค . ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ดังกลาว เพ่ือให บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จัดทํารางสัญญาฉบับ
แกไขและลงนามโดยสมบูรณ มาใหสํานักงาน กสทช. ตอไป   

 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี  สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๙๑๖  ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน  

๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ 
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  “แม บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) และบริษัท บีเอฟเคที     

(ประเทศไทย ) จํากัด ไดดําเนินการแกไขขอสัญญาฯ ใหสอดคลองกับมาตรา ๔๖        

แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ อยางไรก็ตาม บมจ. กสทฯ 

ยังคงมีหนาท่ีควบคุมการดําเนินการตามสัญญาฉบับดังกลาวใหสามารถบริหาร จัดการ  

การใชคลื่นความถ่ีไดดวยตนเองโดยสมบูรณ และสํานักงาน กสทช. ตองเขาไปกํากับดูแล

ในทางปฏิบัตดิวย ยกตัวอยางเชน ในการโฆษณาการใหบริการ ๓G ของผูใหบริการ  True 

Move H มีการเขียนวา CAT reseller ซ่ึงถูกตอง แตหากจะเปนความจริงเชนนั้น บริการ

ในสวนนี้ยอมไมอาจขามไปสูบริการ ๔G ท่ีใชคลื่น ๒๑๐๐ MHz ได แตการท่ีผูใชบริการท่ี

ซ้ือซิม ๓G True Move H บนคลื่น ๘๕๐ MHz ซ่ึงเปนซิม MVNO กับ บมจ. กสท แลว

สามารถขามไปสูบริการบนคลื่น ๒๑๐๐ MHz ไดนั้น แสดงวามีการใชและการจัดการคลื่น

อยู รวมท้ังในทางกลับกัน กรณีการใชคลื่น ๒๑๐๐ MHz แลวสามารถขามไปสูบริการบน

คลื่น ๘๕๐ MHz โดย บมจ. กสทฯ ไมรับรู ยอมเทากับมีผูใหบริการรายหนึ่งใชคลื่นโดย

ไมไดรับใบอนุญาต เรื่องเชนนี้จึงจําเปนท่ีสํานักงาน กสทช. ตองเขาไปตรวจสอบ วามีการ

ใชคลื่นโดยไมชอบดวยกฎหมายอยูหรือไม และในทางปฏิบัติเทากับมีการไมทําตามสัญญา

ดังกลาวกันจริงใชหรือไม ซ่ึงเปนประเด็นท่ีควรตองมีการกํากับดูแลอยางเครงครัด” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ พิจารณาคําขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช . เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสาฯ (กพส . ( ชุดท่ี ๓) ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๖ )   
(กลุมงานวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นายสุทธิศักดิ์ฯ ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีการพิจาณาคําขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ  กทช . เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดท่ี ๓) ครั้งท่ี 
๑๘/๒๕๕๖) เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับ
เสาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน ๗ ราย (๖๐ คําขอ ) 
แบงเปน เคเบิลใยแก วนําแสง (OFC) จํานวน ๕๙๖ เสนทาง เคเบิลทองแดง (Copper) 
จํานวน ๓๘ เสนทาง และเคเบิลโคแอคเชียล (Coaxial) จํานวน ๘๘ เสนทาง และเพ่ือ
ทราบรายงานผลการใหความเห็นชอบกรณี Access Network (Node ถึง user ) 
ระยะทางไมเกิน ๔ กิโลเมตร จํานวน ๒ ราย (๑๘ คําขอ ) เปนเคเบิลใยแกวนํา แสง 
(OFC) จํานวน ๔๒ เสนทาง 

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานคร

หลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
จํานวน ๗ ราย (๖๐ คําขอ) แบงเปน เคเบิลใยแกวนําแสง (OFC) จํานวน ๕๙๖ เสนทาง 



๙ 
 

เคเบิลทองแดง (Copper) จํานวน ๓๘ เสนทาง และเคเบิลโคแอคเชียล (Coaxial) จํานวน 
๘๘ เสนทาง  ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง ทําหนาท่ี
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตัง้เสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด
ในการใหบริการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุม
งานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. รับทราบรายงานการใหความเห็นชอบของประธาน กทค . ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากท่ี
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ กรณี Access Network 
(Node ถึง End User) ระยะทางไมเกิน ๔ กิโลเมตร จํานวน ๒ ราย (๑๘ คําขอ) เปนเคเบิล
ใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๔๒ เสนทาง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  การตออายุการใชงานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของหนวยงานจํานวน ๗ ราย 

(กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ)  นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฯ, บมจ.แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส, บมจ.สายการบินนกแอร, สํานักงานศาลปกครอง, กระทรวงคมนาคม, สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือ กตั้ง , และบจ .ไปรษณียไทย  ขอตออายุการใชงานเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๕๗, ๑๑๔๘ ๑๑๔๙ ๑๑๗๕ และ ๑๑๘๕, ๑๓๑๘, 
๑๓๕๕, ๑๑๒๓, ๑๑๗๑, ๑๕๔๕ ตามลําดับ  โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๖/
๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือ
พิจารณาตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมฯ บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส บมจ.สายการบินนกแอร  สํานักงานศาล
ปกครอง  กระทรวงคมนาคม   สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และบจ.ไปรษณียไทย 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๓๕๗ ของธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฯ หมายเลข ๑๑๔๘ ๑๑๔๙ ๑๑๗๕ และ ๑๑๘๕ ของบมจ.
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  หมายเลข ๑๓๑๘ ของบมจ.สายการบินนกแอร  หมายเลข ๑๓๕๕
ของ สํานักงานศาลปกครอง หมายเลข ๑๑๒๓  ของกระทรวงคมนาคม หมายเลข ๑๑๗๑    
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหมายเลข ๑๕๔๕ ของบจ .ไปรษณียไทย           
ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 



๑๐ 
 

ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๘.๑๘   น. 
 


	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

