รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
_______________________________
ผูมาประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
๑. พันเอก เศรษฐพงค
มะลิสุวรรณ
๒. นายสุทธิพล
ทวีชัยการ
๓. นายประเสริฐ
ศีลพิพัฒน
๔. นายประวิทย
ลี่สถาพรวงศา

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เจาหนาที่สํานักงาน กสทช.
๑. นายกอกิจ
๒. นายพิชัย
๓. นายสุทธิศักดิ์
๔. นางสาวธัญญรดาวรรน
๕. นางสาววรุณรัตน
๖. นางสาวนารีรัตน
๗. นางสาวปยวรรณ
๘. นางสาวกฤติยา
๙. นายรัชพล

ดานชัยวิจิตร
สุวรรณกิจบริหาร
ตันตะโยธิน
ธนนันทธวัฒน
กิจภากรณ
เมธีกุล
บุญสุข
วิสุทธาภารณ
สุคนธชาติ

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)
พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.)
พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.)
พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.)
ลูกจาง (กท.)

ผูไมมาประชุม
๑. พลเอกสุกิจ
๒. นายอดุลย
๓. พันเอก สมมาส

ขมะสุนทร
วิเศษบุปผา
สําราญรัตน

กรรมการ (ติดภารกิจ)
ผูชวยเลขานุการ (ติดภารกิจ)
รักษาการผูอํานวยการ (กท.) (ติดภารกิจ)

ผูชี้แจง
๑. นางสาวพูลศิริ

นิลกิจศรานนท

๒. นางสาวจิตสถา

ศรีประเสริฐสุข

ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม

๒
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางสุพินญา
นายมนูญ
นายวิทยา
นางสาวกนกอร
นายโสรัจจ
นายศุภกาญจน

จําป
ดวงคาบแกว
ตอบุณยศุภชัย
ฉวาง
ศรีพุฒ
สุริยะวงศ

ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท.2)
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (รท.)
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (รท.)
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.)
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.)

เริ่มประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
ประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๔.๑

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน ) ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง(กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
๒)
ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม๒ (นางสาวพูลศิริฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน) ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง เลขที๑/๕๓/๐๒๖
่
ซึ่งไดรับใบอนุญาตเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
หมดอายุวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Medium
MVNO เนื่องจากบริษัท ดิจิตอล เจน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัทฯ ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง แลว

๓
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติใหยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ ง เลขที่ ๑/๕๓/๐๒๖
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ตามขอ ๒๖(๓) ของเงื่อนไขในการอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่งเนื่องจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด
(มหาชน) ผูขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึยั่ง งมิไดเปดใหบริการ
การยกเลิกใบอนุญาตดังกลาวไมสงผลกระทบตอผูใชบริการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งเปนไปตามขอ ๕ ของเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง ตามที่กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
จัดทําสรุปฐานขอมูลสถานะปจจุบันของผูใหบริการMVNO วาในขณะนี่มีผูยื่นคําขอใหบริการ
จํานวนเทาใด เปดใหบริการแลวจํานวนเทาใด และสิ้นสุดการใหบริการจํานวนเทาใด

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

บริษทั เพย เน็ตเวอรค จํากัด ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
(กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
๒)
ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม๒ (นางสาวพูลศิริฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณี บริษัท เพย เน็ตเวอรค จํากัด ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๐/๐๑๘ เพื่อใหบริการบัตรโทรศัพทระหวางประเทศ
(International Calling Card Service) วันที่อนุญาต ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ หมดอายุวันที่
๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิไดยื่นขอ ตออายุใบอนุญาตลวงหนาภายใน ๓๐ วัน
กอนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีกา รใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบทีห่ นึ่งและเปนการกระทําผิดเงื่อนไขในการอนุญาตเปน
ครั้งที่สอง อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีผูใชบริการจํานวนมาก ดังนั้นการไม อนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตจะสงผลกระทบตอผูใชบริการ
กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาหาก กทค . ไมอนุญาตใหบริษัทฯ ตออายุใบอนุญาต
อาจสงผลกระทบตอผูใชบริการจํานวนมาก อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิที่ยื่นคําขอ
อุทธรณตอคณะกรรมการเพื่อใหทบทวนการพิจารณาได ตามข อ ๑๐ ของประกาศ กทช .
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ซึ่งในการ
พิจารณาอุทธรณ กทค. สามารถพิจารณาทบทวนไดทั้งปญหาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
ความเหมาะสม นอกจากนี้ เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมยื่นขอตอใบอนุญาตฯ ลาชา สํานักงาน กสทช. ควรมีหนังสือแจงเตือนใหผูรับ
ใบอนุญาตเมื่อใกลถึงกําหนดเวลาที่ตองยื่นเรื่องขอตออายุใบอนุญาต
กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นวาเพื่อไมเปนการเลือกปฏิบัติ และเพื่อปองกันผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นตอผูใชบริการ จึงเห็นควรอนุมั ติใหบริษัท เพย เน็ตเวอรค จํากัด ตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ตามที่สํานักงานเสนอ พรอมทั้ง เสนอ

๔
ใหสํานักงาน กสทช . กําหนดบทลงโทษ อาทิเชนคิดคาปรับกับผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตชากวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
มติที่ประชุม

๑. อนุญาตใหบริษัท เพย เน็ตเวอรค จํากัด ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการบัตรโทรศัพทระหวางประเทศ (International Calling
Card Service) ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๕๐/๐๑๘ วันที่อนุญาต ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ หมดอายุ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามที่กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
๒ เสนอ
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม๒
มีหนังสือแจงตักเตือนบริษัท เพย เน็ตเวอรค จํากัด ใหดําเนินการตออายุใบ อนุญาตเปนไป
ตามเงื่อนไขในการอนุญาต และตองปฏิบัติตามกฎห มายวาดวยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมาตรการที่เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ที่คณะกรรมการกําหนด รวมถึงเงื่อนไขในการอนุญาตโดยเครงครัด
ตามที่กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
๒ เสนอ
๓. ใหสํานักงาน กสทช . โดย กลุมงา นการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
รับขอสังเกตของที่ประชุม กทค. ในประเด็นเรื่องการสงจดหมายแจงเตือนผูรับใบอนุญาตเมื่อ
ใกลครบกําหนดยื่นขอตออายุใบอนุญาต และการกําหนดบทลงโทษผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตชากวาระยะ เวลาที่กฎหมายกําหนด
ไปดําเนินการโดยเร็วตอไป

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๑๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒ ของการประชุม
กทค. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้
“๑. ผมมีขอสังเกตวา หนังสือของบริษัทที่มีการสงเขามาวันที่ ๑ สิงหาคมนั้น
ทางสํานักงาน กสทช. มีการลงรับไวในเวลา๑๖.๕๐ นาฬิกา ซึ่งเปนเวลานอกเวลาราชการ
๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ เพียง ผูป ระสงคจะประกอบกิจการ
ลักษณะดังกลาวไดแจงใหคณะกรรมการทราบ คณะกรรมการตองออกใบอนุญาตให
แต กสทช . ไปกําหนดกฎเกณฑใหตองมีการอนุญาตและมีการตออายุใบอนุญาต
อยางไรก็ตาม การขอตออายุใบอนุญาตฯ ตองกระทํา ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตาม
ประกาศ กทช . เรื่อง เงื่อนไขมาต รฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
เงื่อนไขในการอนุญาต กําหนดวา การขอตออายุใบอนุญาตฯ ตองกระทําการกอนวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน ประกอบกับสํานักงาน กสทช. ไดมีหนังสือ แจง

๕
เตือนการตออายุใบอนุญาตฯ ใหบริษัทฯ ทราบแลว กรณีจึงเปนการละเลยตอหนาที่ที่
กฎหมายบังคั บและเปนความผิดของบริษัทฯ เอง โดยไมปรากฏกรณีที่มีพฤติการณที่
จําเป นและมิไดเกิดจากความผิดของผูขอ ซึ่งเจาหนาที่อาจขยายระยะเวลาและ
ดําเนินการสวนหนึ่งส วนใดที่ลวงมาแลวเสียใหมก็ได
ตามมาตรา ๖๖ แหง
พระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ผมจึงเห็นวา กรณี
เปนการขอตออายุใบอนุญาตเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และ
ไมมีเหตุตาม
กฎหมายใหขยายระยะเวลายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตได
๓. อยางไรก็ดี เนื่องจากกรณีนี้มีผูใชบริการคงคางอยูประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย
เมื่อพิจารณาประกอบกับ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ ฯ ที่กําหนดให ผูประสงค
จะประกอบกิจการ เพียงแจงใหกรรมการทราบก็ไดรับอนุญาตแลว จึงเห็นควรคํานึงถึง
ผลกระทบหากพิจารณาไมอนุญาตการขอตอ อายุใบอนุญาต ดวย นอกจากนี้ ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
หนึ่ง ขอ ๑๐ เรื่องการอุทธรณ ไดกําหนดใหอํานาจ กทค . รับ อุทธรณ พิจารณาการไม
ตออายุใบอนุญาต โดย กทค. อาจพิจารณาทบทวนคําสั่งได ไมวาในเรื่องขอเท็จจริง ขอ
กฎหมาย หรือความเหมาะสม ดังนั้น ในชั้นนี้ สํานักงาน กสทช. สามารถดําเนินการ ได
๒ แนวทางคือ ไมตอใบอนุญาตและรอการอุทธรณ หลังจากนั้นจึงพิจารณา อุทธรณ ให
ตามความเหมาะสมตอไปตามนัยประกาศดังกลาว อีกทางคือ พิจารณาตามเจตนารมณ
แหง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม ฯ ที่วาง หลักวาการประกอบ
กิจการ โทรคมนาคม ประเภทหนึ่ง เพียงแจง ความประสงค ใหคณะกร รมการทราบ ก็
เพียงพอ โดย ไมไดกําหนดใหมีการตออายุ ใบอนุญาตไว ดังนั้น กรณีนี้เพื่อ คํานึง
ผูใชบริการที่ยังคางอยู ก็สามารถดําเนินการได ๒ ทาง อยางไรก็ ตาม ถาอาจเปนกรณีที่
ไมมีผูใชบริการคางอยู ก็ควรจะตองยึดตามขอกฎหมายโดยเครงครัด
๔. ผมยืนยันแนวทางแกไขปญหาซึ่งไดมีการเสนอตอที่ประชุม มาโดยตลอดวา
สํานักงาน กสทช. ควรจะมีระบบฐานขอมูลผูรับอนุญาตที่ ใกลจะหมดอายุใบอนุญาต
และควร มีระบบแจงเตือนลวงหนา ในระยะเวลาที่เหมาะสม เชน สามเดือนหรือหก
เดือน เพื่อให ผูใหบริการ สามารถขอตออายุได ถูกตอง รวมทั้งอ าจพิจารณาแกไข
ประกาศ กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
เงื่อนไขในการอนุญาต ในประเด็นที่เปนปญหาดังกลาวดวย”

๖
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๔.๑

รายงานผลการดําเนินการขึ้นทะเบียนรายชื่อ ตามระเบียบ กสทช . วาดวยการไกล
เกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม)
ผูแทนผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรอ งเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
(นางสาวกนกอรฯ) นําเสนอขอเท็จจริงเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูประสงคจะขึ้น
ทะเบียนรายชื่อ ตามขอ ๑๐ วรรคสาม ของระเบียบ กสทช. วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กําหนด
วา เมื่อสํานักงาน กสทช. ไดตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะตองหาม และเอกสารหลักฐานของ
ผูขอขึ้นทะเบียนรายชื่อแลวเสนอตอ ลสทช. เพื่อนําเสนอรายชื่อบุคคลดังกลาว ตอ กทค.
กอนขึ้นทะเบียนรายชื่อเพื่อใหความเห็นชอบและขึ้นทะเบียนรายชื่อ ซึ่งสํานักงาน กสทช.
ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารประกอบการสมัครและคัดเลือกผูประสงคจะขอ
ขึ้นทะเบียนรายชื่อตามระเบียบ กสทช . วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทฯ ดังกลาวแลว
สํานักงาน กสทช. จึงขอนําเสนอรายชื่อผูขอขึ้นทะเบียนจํานวน ๒๐ ราย ตามรายชื่อ ดังนี้
๑. นายพิชญา เพิมทอง
่ ๒. ดร.พิณลัพธพร นาคสมบูรณ ๓. นายอรรณพ ชัยพรธนรัตน๔.
วาที่ พ.ต. อนุชาด ปาลกะวงศ ณ อยุธยา๕. พล.ต.ต.หญิงลัดดาวัลย ชัยแสงจันทร ๖. นาย
สุธี สุวรรณโพธิ์ ๗. นายเกียรติยศ บูรณะสัมฤทธิ์ ๘. นายวชิรวิทย เจียมพิริยะ ๙. นางดวง
จันทร บุ ญรอดชู 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

มติที่ประชุม

มติที่ประชุมเสียงขางมาก (รองประธาน กสทช. พัน เอก เศรษฐพงค ฯ กสทช. สุทธิพลฯ
กสทช. ประเสริฐฯ) เห็นชอบรายชื่อของผูประสงคจะขึ้นทะเบียนรายชื่อจํานวน ๒๐ ราย
ตามขอ ๑๐ วรรคสาม ของระเบียบ กสทช . วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กลุมงานรับเรื่อง
รองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเสนอ เพื่อใหสํานักงานดําเนินการจัด
ใหมีทะเบียนรายชื่อตามระเบียบดังกลาวตอไป ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. แจง
กลุมงานที่เกี่ยวของใหระมัดระวังในเรื่องการเสนอวาระการประชุม เพื่อใหดําเนินการเปนไป
ตามระเบียบตอไป
มติที่ประชุมเสียงขางนอย(กสทช. ประวิทยฯ) สงวนความเห็นและไมลงมติในระเบียวาระนี
บ ้

๗
หมายเหตุ

กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๑๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ ของการประชุม
กทค. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ “เนื่องจากกระบวนการเสนอวาระดังกลาว
สํานักงาน กสทช . ไมไดเสนอเรื่องใหผมและ กทค . แตละทานพิจารณาตามขั้นตอนการ
กลั่นกรองตามมติที่ประชุม กทค . ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ โดยที่ผมเปนกรรมการที่มีหนาที่
รับผิดชอบการกลั่นกรองของกลุมงานรับเรื่องรองเรียนในกิจการโทรคมนาคมโด ยตรง
ประกอบกับเนื้อหาของวาระดังกลาวมีรายละเอียดจํานวนมากที่จะตองคอยพิจารณา
ดังนั้น หากตองลงมติในชั้นนี้ ผมยอมไมอาจทําโดยใชดุลพินิจอยางรอบคอบได”

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การดําเนินการปรับปรุงเพื่อใหมีการแกไขขอสัญญาที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่ อนที่รูปแบบใหมบนคลื่นความถี่ ๘๐๐ MHz ใหสอดคลองกับมาตรา ๔๖
แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม)
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี
บริษัท กสท โทรคมนาคม (จํากัด ) มหาชน นําสงสัญญาที่ เกี่ยวของกับการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่รูปแบบใหมบนคลื่นความถี่ ๘๐๐ MHz ที่จัดทําขึ้นระหวางบริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) และกลุมบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ซึ่งไดทําการแกไขใหถูกตองตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กทค . ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช . ไดตรวจสอบสัญญาฉบับดังกลาวแลวพบวา
คูสัญญาไดแกไขใหสอดคลองตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครบถวนเรียบรอยแลว

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบผลการแกไขขอสัญญาที่เปนไปตามมติที่ประชุม กทค . ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒. เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช . โดยกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม มีหนังสือแจงผลการ
แกไขขอสัญญาที่เปนไปตามมติที่ประชุม กทค . ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๕ ดังกลาว เพื่อให บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จัดทํารางสัญญาฉบับ
แกไขและลงนามโดยสมบูรณ มาใหสํานักงาน กสทช. ตอไป

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๑๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒ ของการประชุม
กทค. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้

๘
“แม บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) และบริษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย ) จํากัด ไดดําเนินการแกไขขอสัญญาฯ ใหสอดคลองกับมาตรา
๔๖
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ อยางไรก็ตาม บมจ. กสทฯ
ยังคงมีหนาที่ควบคุมการดําเนินการตามสัญญาฉบับดังกลาวใหสามารถบริหาร จัดการ
การใชคลื่นความถี่ไดดวยตนเองโดยสมบูรณ และสํานักงาน กสทช. ตองเขาไปกํากับดูแล
ในทางปฏิบัตดิ วย ยกตัวอยางเชน ในการโฆษณาการใหบริการ ๓G ของผูใหบริการ True
Move H มีการเขียนวา CAT reseller ซึ่งถูกตอง แตหากจะเปนความจริงเชนนั้น บริการ
ในสวนนี้ยอมไมอาจขามไปสูบริการ๔G ที่ใชคลื่น ๒๑๐๐ MHz ได แตการที่ผูใชบริการที่
ซื้อซิม ๓G True Move H บนคลื่น ๘๕๐ MHz ซึ่งเปนซิม MVNO กับ บมจ. กสท แลว
สามารถขามไปสูบริการบนคลื่น๒๑๐๐ MHz ไดนั้น แสดงวามีการใชและการจัดการคลื่น
อยู รวมทั้งในทางกลับกัน กรณีการใชคลื่น ๒๑๐๐ MHz แลวสามารถขามไปสูบริการบน
คลื่น ๘๕๐ MHz โดย บมจ. กสทฯ ไมรับรู ยอมเทากับมีผูใหบริการรายหนึ่งใชคลื่นโดย
ไมไดรับใบอนุญาต เรื่องเชนนี้จึงจําเปนที่สํานักงาน กสทช. ตองเขาไปตรวจสอบ วามีการ
ใชคลื่นโดยไมชอบดวยกฎหมายอยูหรือไม และในทางปฏิบัติเทากับมีการไมทําตามสัญญา
ดังกลาวกันจริงใชหรือไม ซึ่งเปนประเด็นที่ควรตองมีการกํากับดูแลอยางเครงครั”ด
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

พิจารณาคําขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช . เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ ๓) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ )
(กลุมงานวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
ผูอํานวยการกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
(นายสุทธิศักดิ์ฯ )
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีการพิจาณาคําขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ
กทช. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ ๓) ครั้งที่
๑๘/๒๕๕๖) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับ
เสาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน ๗ ราย (๖๐ คําขอ)
แบงเปน เคเบิลใยแก วนําแสง (OFC) จํานวน ๕๙๖ เสนทาง เคเบิลทองแดง (Copper)
จํานวน ๓๘ เสนทาง และเคเบิลโคแอคเชียล (Coaxial) จํานวน ๘๘ เสนทาง และเพื่อ
ทราบรายงานผลการใหความเห็นชอบกรณี Access Network (Node ถึง user)
ระยะทางไมเกิน ๔ กิโลเมตร จํานวน ๒ ราย (๑๘ คําขอ ) เปนเคเบิลใยแกวนํา แสง
(OFC) จํานวน ๔๒ เสนทาง
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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 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง ทําหนาที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง(กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือตังเสา
้ หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด
ในการใหบริการโทรคมนาคม ครั้งที๑๐/๒๕๕๖
่
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามที่กลุม
งานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
เสนอ
๒. รับทราบรายงานการใหความเห็นชอบของประธาน กทค . ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากที่
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 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
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การตออายุการใชงานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ๔ หลัก ของหนวยงานจํานวน๗ ราย
(กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฯ
, บมจ.แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส, บมจ.สายการบินนกแอร, สํานักงานศาลปกครอง, กระทรวงคมนาคม, สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือ กตั้ง , และบจ.ไปรษณียไทย ขอตออายุการใชงานเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๕๗, ๑๑๔๘ ๑๑๔๙ ๑๑๗๕และ ๑๑๘๕, ๑๓๑๘,
๑๓๕๕, ๑๑๒๓, ๑๑๗๑, ๑๕๔๕ ตามลําดับ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๖/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. เพื่อ
พิจารณาตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมฯ บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส บมจ.สายการบินนกแอร สํานักงานศาล
ปกครอง กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบจ
.ไปรษณียไทย
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อนุมัติใหตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๓๕๗ ของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฯหมายเลข ๑๑๔๘ ๑๑๔๙ ๑๑๗๕และ ๑๑๘๕ ของบมจ.
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส หมายเลข ๑๓๑๘ ของบมจ.สายการบินนกแอร หมายเลข ๑๓๕๕
ของ สํานักงานศาลปกครอง หมายเลข ๑๑๒๓ ของกระทรวงคมนาคม หมายเลข ๑๑๗๑
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหมายเลข ๑๕๔๕ ของบจ.ไปรษณียไทย
ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
ตามทีก่ ลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ

๑๐
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม
๑๘.๑๘ น.

