รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
ณ หองประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
_______________________________
ผูเขาประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
๑. พันเอก เศรษฐพงค
มะลิสุวรรณ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม
๒. นายสุทธิพล
ทวีชัยการ
กรรมการ
๓. นายประเสริฐ
ศีลพิพัฒน
กรรมการ
๔. นายประวิทย
ลี่สถาพรวงศา
กรรมการ
๕. พลเอก สุกิจ
ขมะสุนทร
กรรมการ
เจาหนาที่สํานักงาน กสทช.
๑. นายพิทยาพล จันทนะสาโร เลขานุการ
๒. นายพิชัย
สุวรรณกิจบริหาร
ผูชวยเลขานุการ
๓. นายสุทธิศักดิ์
ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ
๔. นายอดุลย
วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ
๕. พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูบริหารระดับตน (กท.)
๖. นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)
๗. นางสาวศิริพร พุกกะเวส พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.)
๘. นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจาง (กท.)
๙. นางสาวพิชรดา
โสมกุล
ลูกจาง (กท.)
๑๐. นางสาวญาณิน
วัชรบุญโชติ
ลูกจาง (กท.)
๑๑. นางสาวนารีรัตน
เมธีกุล ลูกจาง (กท.)
๑๒. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ ลูกจาง (กท.)
ผูชี้แจง
๑. นายเชิดชัย ขันธนะภา ที่ปรึกษาประจํา กสทช. ประเสริฐฯ
๒. นายชุติเดช บุญโกสุมภ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานโครงขาย
พื้นฐานการใชและเชื่อมตอโครงขาย
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงาน
การอนุญาต
๓. นายองอาจ เรืองรุงโสม
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑
30

30

๒
๔. นางสาวอัญชลี

เจิดรังสี ปฏิบัติหนาที่

ผูอํานวยการกลุมงานคาธรรมเนียม
และอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม
๕. นายดํารงค วัสโสทก ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาต
และกํากับวิทยุคมนาคม
๖. นางสุพินญา
จําป
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย
โทรคมนาคม
๗. นางสาววัจนา ชื่นทองคํา ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานการตางประเทศ
๘. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
๙. นายจาตุรนต โชคสวัสดิ์ ผูบริหารระดับตน (ปท.๒)
๑๐. นางสาวอรวรี เจริญพร ผูบริหารระดับตน (นท.)
๑๑. นางสาวพรพักตร สถิตเวโรจน ผูบริหารระดับตน (มท.)
๑๒. นางสาวรุจิรา ธรรมชาติ
ผูบริหารระดับตน (ตย.)
๑๓. นายอธิวัจน เอี่ยมดิลกวงศ ผูบริหารระดับตน (ทท.)
๑๔. นายปรัชพัฒน วงศเนติศิลป พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.)
๑๕. นางขวัญใจ สุปญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.)
๑๖. นายศุภกาญจน บุญจันทร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.)
๑๗. นายภาสุ เสริมศรีสุวรรณ
ลูกจาง (ชท.)
๑๘. นางสาวศิริพร หงสชัชวาล ลูกจาง (นท.)
๑๙. นา ยสุดนภา อึ้งตระกูล ลูกจาง (นท.)
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.
ประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๕ วันศุกรที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

๓
มติที่ประชุม
๑.
โดยไมมีการแกไข
๒.

ระเบียบวาระที่ ๓
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รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
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รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๕ วันศุกรที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
โดยไมมีการแกไข
๓. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๕ วัน พุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
โดยแกไข ดังนี้
หนาที่ ๑๓ ระเบียบวาระที่ ๕.๕ มติที่ประชุม ขอ ๒ แกไขขอความดังนี้
“อัตราของอนุกรรมการ” เปน “จํานวนของอนุกรรมการ”
เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สวนงานเลขานุการประธาน
กสท. พันเอก นที ศุกลรัตน )
มติที่ประชุม

รับทราบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ผลการประชุมระดับโลก วา ดวยโทรคมนาคมระหวางประเทศ (WCIT-12) (กลุมงาน
การตางประเทศ)
มติที่ประชุม

รับทราบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การกําหนดกรอบเวลาและแผนการดําเนินการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการวิทยุ
คมนาคมสําหรับรถยนตรับจาง (กลุมงานอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม และ
กลุมงานบริหารความถี่วิทยุ)
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
(นายองอาจฯ) นําเสนอความเปนมาและรายละเอียดในเรื่องของการกําหนดกรอบเวลาและ
แผนการดําเนินการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับรถยนตรับจางตอ
ที่ประชุมเพื่อขอพิจารณาอนุมัติกรอบเวลาและแผนการดําเนินการประมูลคลื่นความถี่
เพื่อใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับรถยนตรับจาง

๔
มติที่ประชุม

เห็นชอบแนวทางการดําเนินการ ประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับ
รถยนตรับจาง ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดย ในเบื้องตนมอบหมาย ใหสํานักงาน
กสทช. จัดตั้งคณะทํางาน เพื่อพิจารณาดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการที่เสนอนี้
แลวใหนําเสนอผลการดําเนินการตอที่ประชุม กทค. ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ แนวทางการตอบคําขอใหทบทวนการดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง
อัตราขั้น
สูงของคาบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเสียงในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการ
โทรคมนาคม (นางสาวอัญชลีฯ) รายงาน ประเด็นคําขอจาก บริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ
สมาพันธพิทักษสิทธิ์ผูบริโภคแหงประเทศไทย ขอความอนุเคราะหใหพิจารณาทบทวน
เกี่ยวกับการดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของคาบริการโทรคมนาคม
สําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเสียงในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาแนว
ทางการตอบกลับ
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มติที่ประชุม

เห็นชอบแนวทางการแจงตอบบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และสมาพันธพิทักษสิทธิ์ผูบริโภคแหง
ประเทศไทย โดยยืนยันการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของคาบริการ
โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเสียงในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่มีผลใชบังคับอยูโดยเครงครัด และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ติดตามการ
ดําเนินการตามประกาศดังกลาวของผูประกอบการโดยใกลชิดดวย

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ แบบของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม
(นางสุพินญาฯ) นําเสนอ
รายละเอียดและชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับแบบของสัญญาใหบริการโทรคมนาคมของ
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด เพื่อเสนอขอพิจารณาแบบของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม
เพื่อการรับฟงความคิดเห็นเฉพาะกลุมกอนจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

แบบของสัญญาใหบริการโทรคมนาคมของ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด ตามที่
กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคมเสนอ และใหดําเนินการตามแนวทางที่เสนอตอไป

๕
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การยกเลิกการทําสัญญาที่ทํากับตางประเทศจํานวน ๔ ฉบับ
(กลุมงานกฎหมาย
โทรคมนาคม)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม
(นางสุพินญาฯ) นําเสนอ
รายละเอียดและชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยกเลิกการทําสัญญาระหวาง บมจ. กสท
โทรคมนาคม และบริษัทตางประเทศจํานวน ๔ ราย ซึ่งไดแก บริษัท TML(TMZ) ประเทศ
นิวซีแลนด บริษัท China Unicom ประเทศจีน บริษัท Pacifica Telecom, Inc. จาก
หมูเกาะไชบัน ในหมูเกาะมารีนาเหนือ และบริษัท PT SMART Telecom ประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อขอใหพิจารณาอนุมัติการขอยกเลิกการทําสัญญาดังกลาว
มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอยกเลิกการทําสัญญาระหวาง บมจ. กสท
โทรคมนาคม และบริษัท
ตางประเทศจํานวน ๔ ราย ซึ่งไดแก บริษัท TML(TMZ) ประเทศนิวซีแลนด บริษัท China
Unicom ประเทศจีน บริษัท Pacifica Telecom, Inc. จากหมูเกาะไชบัน ในหมูเกาะ
มารีนาเหนือ และบริษัท PT SMART Telecom ประเทศอินโดนีเซีย ตามที่กลุมงาน
กฎหมายโทรคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางความชัดเจน ของการบอกเลิกสัญญา
กสทช. พลเอก สุกิจ ฯ จึงมีขอสังเกต ใหสํานักงาน กสทช. ขอเอกสารยินยอมการ ยกเลิก
สัญญาของบริษัทคูสัญญา จาก บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อใชเปนเอกสาร นํา เสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ กทค. ดวย

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ แนวทางการดําเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขดําที่ อ.๑๐๖๕/๒๕๕๕
(กลุมงาน
กฎหมายโทรคมนาคม)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอรายงาน
ความเปนมาและรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับคดีปกครองในคดีหมายเลขดําที่ อ.
๑๐๖๕/๒๕๕๕ เนื่องจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดยื่นขออุทธรณคําพิพากษาของ
ศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําที่ ๑๐๓๓/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๗๘/๒๕๕๕
ตอศาลปกครองสูงสุด เปนคดีหมายเลขดําที่ อ.๑๐๖๕/๒๕๕๕ เพื่อขอใหศาลกลับคํา
พิพากษาของศาลปกครองกลาง เพื่อขอให กทค. พิจารณามอบหมาย กสทช. ผูรับผิดชอบ
คดี
มติที่ประชุม

มอบหมายใหรองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ เปนผูรับผิดชอบคดี

๖
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การดําเนินการตามความตกลงรายสาขาวาดวยการยอมรับซึ่งกันและกันMRA)
( ภายใต
กรอบสภาหนวยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแหงอาเซียน A( TRC) (กลุมงานการ
ตางประเทศ)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานการตางประเทศ (นางสาววัจนาฯ) นําเสนอ
การดําเนินการของสํานักงาน กสทช. ที่ผานมา และขอคิดเห็นทั้งหมดตความตกลงรายสาขา
อ
วาดวยการยอมรับซึ่งกันและกัน ( MRA) ภายใตกรอบสภาหนวยงานกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมแหงอาเซียน (ATRC) และขอความเห็นชอบในหลักการที่ สํานักงาน กสทช.
จะเขารวมดําเนินการตามความตกลงรายสาขาวาดวยการยอมรับซึ่งกันและกัน (MRA)
สําหรับ MRA-TE Phase I และ MRA-SE กอนแจงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการดําเนินงานที่ผานมาและขอคิดเห็นทั้งหมดตอความตกลงรายสาขาวา
ดวยการยอมรับซึ่งกันและกัน (MRA) ภายใตกรอบสภาหนวยงานกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมแหงอาเซียน (ATRC)
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการตางประเทศ และกลุมงานมาตรฐาน
และเทคโนโลยีโทรคมนาคม รวมกันวิเคราะหและจัดทําผลกระทบดาน ตาง ๆ รวมทั้ง ให
ทําหนังสือแจง ไปยัง สภาหอการคาไทยและสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อ ขอ
ความเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ สําหรับใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ กทค. โดยให
นําเสนอตอที่ประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การรับฟงความคิดเห็นตอประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตให
ใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐานขนาดเล็ก
(กลุมงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
ผูแทนกลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ( นายอธิวัจนฯ) นําเสนอ ผลการ
รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปตอ (ราง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐาน
ขนาดเล็ก ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบรังผึ้ง
(Cellular)
กิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ International Mobile Telecommunications (IMT) และ
กิจการ Broadband Wireless Access (BWA) และหลักการของ (ราง) ประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานี
ฐานขนาดเล็ก ฉบับปรับปรุงแกไขหลังรับฟงความคิดเห็น รวมถึงแนวทางการรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปตอ (ราง) ประกาศ กสทช. ดังกลาว
และเอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็น เพื่อเสนอตอที่ประชุม กสทช. กอน
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปตอไป ตามมาตรา
๒๘ แหง พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓

๗
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาต
ใหใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐานขนาดเล็กและแนวทางการรับฟงความ
คิดเห็น ตามที่กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมเสนอ โดยมอบหมายให
สํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมดําเนินการเสนอที่
ประชุม กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย และ
แนวทางปฏิบัติตอไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ สรุปการประชุมแนวทางการกําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อ
มตอโครงขาย
โทรคมนาคม (กลุมงานโครงขายพื้นฐานการใชและเชื่อมตอโครงขาย)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานโครงขายพื้นฐานการใชและเชื่อมตอโครงขาย
(นายชุติเดชฯ) รายงานความเปนมาและสรุปผลการประชุม แนวทางการกําหนดอัตรา
คาตอบแทนการเชื่อ มตอโครงขายโทรคมนาคม เมื่อ วันจันทร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
พรอมทั้งเสนอผลการศึกษาอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมที่เปน
อัตราชั่วคราวจากโครงการศึกษาการกํากับดูแลอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอจาก
ผูประกอบการมาใหบริการโทรศัพทประจําที่และโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งระบบ ๒ G และ
๓G ทั้งนี้ ที่ปรึกษาประจํา กสทช.ประเสริฐฯ (นายเชิดชัยฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียด
ของการศึกษาอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมที่เปนอัตราชั่วคราว
พรอมเสนอขอคิดเห็นและขอเท็จจริงเพื่อสนับสนุนหลักเกณฑการกําหนดอัตรา
คาตอบแทน การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมที่เปนอัตราชั่วคราวในอัตรา ๐.๔๕
บาท เนื่องจากเห็นวาเปนอัตราซึ่งมีหลักเกณฑและ เปน อัตราที่เหมาะสมกับการกําหนด
อัตราคาบริการชั่วคราว ณ สถานการณปจจุบัน
มติที่ประชุม

รับทราบสรุปผลการประชุมแนวทางการกําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม และรับทราบผลการศึกษาของบริษัท เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟค ตาม
โครงการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกํากับดูแลอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอของ
บริการโทรศัพทในยุค ๓G พรอมรับฟงความเห็นของสํานักงาน กสทช. และของ
ดร.เชิดชัย ขันธนะภา ที่ ปรึกษาประจํา กสทช.ประเสริฐฯ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดาน
เศรษฐศาสตรประกอบการพิจารณาแลว มีมติดังนี้
๑. เห็นชอบในหลักการการกําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมที่เปนอัตราชั่วคราวไปกอนในระหวางการปรับปรุงประกาศ กสทช.วาดวย
การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อจะกําหนดอัตรา
คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมทั้งระบบในอนาคต
๒. โดยอาศัยอํานาจตามขอ ๑๒๔ ของประกาศ กสทช. วาดวยการใชและเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในระหวางที่ขอเสนอการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย

๘
โทรคมนาคมหรือการคํานวณอัตราคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากลยาน ๒.๑ GHz ทั้งสามรายยังไมแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ
สงเสริมใหเกิดการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม และลดปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับอัตรา
คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม จึงเห็นชอบในหลักการใหมีการกําหนด
อัตราคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเปนการชั่วคราวระหวาง
ผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลยาน
๒.๑ GHz
๓. สําหรับอัตราคาตอบแทนชั่วคราวที่จะกําหนด พิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอ
ของบริษัทที่ปรึกษาฯ ตามทางเลือกที่ ๒ การคํานวณดวยวิธี Tilted Straight-Line
Depreciation ซึ่งกําหนดใหคิดในอัตรานาทีละ ๐.๔๕ บาท ทั้งนี้ เปนการสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการกําหนดอัตราคาตอบแทนชั่วคราว และคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา
ในปแรกผูประกอบการจะตองลงทุนเพื่อสรางโครงขายเพื่อใหไดพื้นที่การใหบริการที่มี
อัตราครอบคลุมประชากรตามที่ กสทช. กําหนด โดยเห็นชอบตามขอเสนอของ
สํานักงาน กสทช. ที่ใหกําหนดระยะเวลาการบังคับใชอัตราคาตอบแทนชั่วคราวนี้เปน
เวลา ๑ ป หรือจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
๔.มอบหมาย ใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานโครงขายพื้นฐานการใชและเชื่อมตอ
โครงขาย ไปดําเนินการยกรางคําสั่ง กสทช. เรื่อง ใหใชอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมชั่วคราวเปนอัตราอางอิงตามแนวปฏิบัติที่เคยดําเนินการเพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุม กทค. ในการประชุมครั้งตอไป กอนดําเนินการเสนอที่ประชุม
กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย และแนวทาง
ปฏิบัติตอไป
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็น
ระเบียบวาระนี้ เนื่องจาก มีความเห็นแตกตางจากที่
ประชุมเสียงขางมาก ดังนี้ “๑. การประชุม กทค. ครั้งนี้ มีการบรรจุวาระเพื่อพิจารณา
เฉพาะเรื่อง “สรุปผลการประชุมแนวทางการกําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม ” โดยมิไดมีการบรรจุวาระ เรื่อง “อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมที่เปนอัตราชั่วคราว ” ตามขั้นตอนแตอยางใด รวมถึงมิไดมีการ
นําเสนอเอกสารประกอบวาระดังกลาวเขาสูที่ประชุมเพื่อพิจารณาดวย ซึ่งไมเปนไปตาม
ระเบียบ กสทช. วาดวยขอบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผมจึงเห็นวา การเรงพิจารณา
กําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมที่เปนอัตราชั่วคราวสําหรับ
ผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่ ๓G ในการประชุมคราวนี้ เขาขายเปนการพิจารณาโดย
ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการพิจารณาโดยขาดความรอบคอบรัดกุม

๙
๒. สํานักงาน กสทช. ยึดถือวิธีคิดแบบ Tilted Annuity เปนมาตรฐานในการคํานวณ
อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมมาโดยตลอด ซึ่งเปนไปตามประกาศ
กทช. เรื่อง มาตรฐานการคํานวณอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
ดังนั้นจึงควรเลือกอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมที่ ๐.๔๑ บาทตอ
นาทีตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาฯ เพราะใชวิธีการคํานวณแบบ Tilted Annuity
เชนเดียวกัน ทั้งนี้ การจะเลือกอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอฯ โดยใชวิธีการคํานวณแบบ
อื่น จําเปนตองแสดงเหตุผลที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย
๓. ตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาฯ ระบุวา อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมจะลดลงอยางมากในปถัดไป จึงไมมีเหตุที่จะเลือกอัตราที่สูงกวาอัตรา ๐.๔๑
บาทตอนาที ซึ่งจะหางไกลกับอัตราจริงในอนาคต
๔. ผมเห็นควรทําตามขอเสนอของที่ปรึกษาฯ ที่ใหกําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ
สําหรับผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่ ๒ G และ ๓ G เปนอัตราเดียวกัน อีกทั้ง
ที่ปรึกษาฯ ไดคาดการณวาอัตราที่ ๐.๔๑ บาทตอนาทีดังกลาวยังสูงกวาอัตรา
คาตอบแทนการเชื่อมตอฯ ของผูประกอบการ ๒ G รายเดิม เพราะมีความไดเปรียบจาก
การประหยัดจากขนาดมากกวาผูประกอบการ ๓ G รายใหมในปแรก ดังนั้นในการ
กําหนดใหผูประกอบการ ๒G ใชอัตราที่ ๐.๔๑ บาทตอนาทีดวย จึงไมไดสรางผลกระทบ
แกผูประกอบการแตอยางใด รวมถึงอัตราดังกลาวก็ใกลเคียงมากกวากับผลการศึกษาของ
กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคมที่ระบุวา ในป ๒๕๕๖
อัตรา Termination ของบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ๒ G ที่เหมาะสมควรอยูระหวาง
๐.๓๒-๐.๓๖ บาทตอนาที”
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ บริษัท ทรีเจ สเปเชียล จํากัด ขออนุญาตใชเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทอุปกรณ
สื่อสารระยะสั้น ( Short Range Devices) (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุ
คมนาคม)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค ฯ)
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีบริษัท ทรีเจ สเปเชียล จํากัด ซึ่ง เปน บริษัท รับเหมากอสราง
ออกแบบโครงสรางโรงงานขนาดใหญ หางสรรพสินคา โรงแรม โรงพยาบาล สนามบิน
ระบบขนสงมวลชน และปรับปรุงสิ่งกอสรางใหตรงตามมาตรฐานที่กําหนด มีความ
จําเปนตอง ขออนุญาตใชเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทอุปกรณสื่อสารระยะสั้น ( Short
Range Devices) เทคโนโลยียานความถี่แถบกวาง (Ultra-wideband Technology)
สําหรับตรวจวัตถุในเนื้อคอนกรีต (UWB Ground Penetrating Radar/In-wall Imaging

๑๐
Device) ตราอักษร HLTI รุน PS1000 จํานวน ๑ ชุดและรับรองใหบริษัท ฮิลติ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนผูน ําเขาเครื่องวิทยุคมนาคม พรอมอุปกรณประกอบ
มติที่ประชุม

๑. อนุญาตให บริษัท ทรีเจ สเปเชียล จํากัด ใชเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทอุปกรณสื่อสาร
ระยะสั้น (Short Range Devices) เทคโนโลยียานความถี่แถบกวาง (Ultra-wideband
Technology) สําหรับตรวจวัตถุในเนื้อคอนกรีต(UWB Ground Penetrating Radar/Inwall Imaging Device) จํานวน ๑ ชุดพรอมอุปกรณประกอบ โดยมีเงื่อนไขการอนุญาต
ตามแนวทางที่กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ
๒.อนุญาตใหบริษัท ฮิลติ (ประเทศไทย) จํากัด นําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมตราอักษร HLTI
รุน PS1000 จํานวน ๑ ชุดพรอมอุปกรณประกอบ เพื่อสงมอบใหแก บริษัท ทรีเจ สเป
เชียล จํากัด เพื่อนําไปใชงานตามที่ไดรับอนุญาตขางตน
๒. มอบอํานาจใหสํานักงาน กสทช.
ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พนักงานผูออกใบอนุญาต
กรณีการพิจารณาคําขออนุญาตเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ ตามระเบียบและ หลักเกณฑที่
ใชอยูในปจจุบัน

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็น
ระเบียบวาระนี้ เนื่องจาก มีความเห็นแตกตาง
จากที่ประชุมเสียงขางมาก ดังนี้ “นัยมาตรา ๔๐ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดหนาที่ให กทค. ปฏิบัติการแทน กสทช. รวมถึง
อํานาจหนาที่ตาม (๔) “พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่และ
เครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคมและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว ” ซึ่งอาจถือเปนอํานาจ
เฉพาะของ กทค. ที่ไมอาจมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการแทน
ดังนั้น ผมจึงไมอาจเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงาน กสทช. ในสวนดังกลาว
ทั้งนี้ เพื่อใหการอนุญาตใหใชและนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมเปนไปดวยความรวดเร็ว
และสอดคลองตามหลักกฎหมาย ผมเห็นวา ที่ประชุม กทค. อาจมอบหมายให กทค.
ทานใดทานหนึ่งเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ เชนเดียวกับการมอบอํานาจให
ประธาน กทค. ทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบในการขอใชสิทธิแหงทางของผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณี Access Network ระยะทางไมเกิน ๔
กิโลเมตรก็ได”

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ การตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ
โทรคมนาคม)

(กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย

รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอการตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ดังตอไปนี้
๑.ขอเท็จจริงกรณีการตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ของ ๒ หนวยงาน
กลาวคือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หมายเลข ๑๓๖๒ และกรมการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หมายเลข ๑๖๙๖ ขอตออายุการใชเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. พิจารณาการ
ตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๓๖๒ ใหแกกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช หมายเลข ๑๖๙๖ ใหแกกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ
๒. ขอเท็จจริงกรณี การตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ของ ๓ หนวยงาน
ดังนี้
(๑) กรมอุทกศาสตร หมายเลข ๑๘๑
(๒) บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส หมายเลข ๑๑๔๘ ๑๑๔๙ ๑๑๗๕ และ
๑๑๘๕
(๓) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอยแหงประเทศไทย
หมายเลข ๑๓๕๗
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๕๕ เห็นควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. พิจารณาการตออายุการใชเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ เปนระยะเวลาอีก ๑ ป หมายเลข ๑๘๑ ใหแกกรมอุทกศาสตร หาก
ตองการปรับเปลี่ยนเลขหมายจาก ๓ หลัก เปน ๔ หลัก อาจเสนอเปนทางเลือกให
กรมอุทกศาสตร ในกลุมหมายเลข ๑๘yx ไดเพื่อคลายคลึงกับเลขหมายปจจุบัน หมายเลข
๑๑๔๘ ๑๑๔๙ ๑๑๗๕ และ ๑๑๘๕ ใหแก บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส และ
หมายเลข ๑๓๕๗ ใหแกธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอยแหงประเทศไทย
มติที่ประชุม

อนุมัตกิ ารตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษตามประกาศ กทช. เรื่องแผนเลขหมาย
โทรคมนาคมตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑

๑๒
กันยายน ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามทีกลุ่ มงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ บริษัท ดิจิตอล รีเสิรช แอนด คอนซัลทิ่ง จํากัด แจงเปลี่ยนแปลงการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่ใชยานความถี่ ๒.๔ – ๒.๕ GHz กําลังสงไมเกิน ๑๐๐ mW(e.i.r.p) และ
ขอยกเวนการชําระคาตอบแทนการใชความถี่วิทยุประจําป ๒๕๕๕
(กลุมงาน
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงาน การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
(นายองอาจฯ) รายงานความเปนมาและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ดิจิตอลรีเสิรช แอนด
คอนซัลทิ่ง จํากัด แจงเปลี่ยนแปลงการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชยานความถี่ ๒.๔ – ๒.๕
GHz กําลังสงไมเกิน ๑๐๐ mW(e.i.r.p) การขอยกเวนการชําระคาตอบแทนการใชความถี่
วิทยุประจําป ๒๕๕๕ เพื่อแจงทราบเรื่องเปลี่ยนแปลงการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชยาน
ความถี่ ๒.๔ – ๒.๕ GHz กําลังสงไมเกิน ๑๐๐ mW(e.i.r.p) ของบริษัท ดิจิตอล รีเสิรช
แอนด คอนซัลทิ่ง จํากัด และการเสนอขอพิจารณาอนุมัติยกเวนการชําระคาตอบแทนการ
ใชความถี่วิทยุประจําป ๒๕๕๕ ความถี่ ๒๔๑๒.๐๐MHz ของบริษัทดังกลาว
มติที่ประชุม

๑. รับทราบ ความประสงค ของบริษัท ดิจิตอลรีเสิรช แอนด คอนซัลทิ่ง จํากัด ตามที่
กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ
๒. เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
แจงรายละเอียดการขอยกเลิกการใชความถี่วิทยุประจําป ๒๕๕๕ ความถี่ ๒๔๑๒.๐๐MHz
ไปยังบริษัท ดิจิตอล รีเสิรช แอนด คอนซัลทิ่ง จํากัด แล ะใหบริษัทฯ มีหนังสือแจง ยืนยัน
การขอยกเลิกการใชความถี่วิทยุประจําป ๒๕๕๕ ความถี่ ๒๔๑๒.๐๐ MHz ตอสํานักงาน
กสทช. อีกครั้ง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของ โดยใหนําเสนอ
กทค. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ การนําสงรายไดจากการใหอนุญาต สัมปทาน เปนรายไดของแผนดินของ
บริษัท
ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงาน การ อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑
(นายองอาจฯ) รายงานความเปนมาและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการนําสงรายไดจาก
การใหอนุญาต สัมปทาน เปนรายไดของแผนดินของ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด
(มหาชน) ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุการการะจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอมทั้งเสนอความเห็นคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดาน
กฎหมาย กสทช. เพื่อขอพิจารณาอนุมัติแนวทางการตอบขอหารือของการนําสงรายได

๑๓

มติที่ประชุม

จากการใหอนุญาต สัมปทาน เปนรายไดของแผนดินของ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด
(มหาชน)
๑. รับทราบมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย กสทช. กรณีเรื่องขอ
หารือของบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) ตามที่ กลุมงาน การอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ
๒. เห็นชอบแนวทางการตอบขอหารือ ของการนําสงรายไดจากการใหอนุญาต
สัมปทานเปนรายไดของแผนดินของ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) ตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ขอสงคืนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)
รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท ทรู มูฟ จํากัดขอสงคืนเลขหมาย
โทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่จํานวน ๑๕๐ กลุม เปนจํานวน
ทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค.
เพื่อ
พิจารณาการ ขอสงคืนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน
๒๕๕๕ เปนตนไป
มติที่ประชุม

อนุมัติใหบริษัท ทรู มูฟ จํากัด สงคืนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่จํานวน ๑๕๐ กลุม เปนจํานวนทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยใหมี
ผลตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนตนไป
ตามความเห็นมติที่ประชุมข อง
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.
๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามทีกลุ่ มงานบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคมเสนอ

๑๔
ระเบียบวาระที่ ๕.๒

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมเพิ่มเติม (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)
รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด
(มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม โดยคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช.
เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติใน
การประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. เพื่อพิจารณา
อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ที่ใชสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ใหแกบริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เปนการเพิ่มเติม จํานวน ๒,๔๐๐, ๐๐๐
เลขหมาย

มติที่ประชุม

อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมที่ใชสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ตามประกาศ
กทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ใหแก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จํากัด (มหาชน) เพื่อใชงาน เปนการ เพิ่มเติมจํานวน ๒,๔๐๐,๐ ๐๐ เลขหมาย
ตามแนวทางการจัดสรร เลขหมายโทรคมนาคมที่กําหนดไวใน ประกาศ กทช. เรื่อง
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามความเห็นมติ
ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่คณะกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามที่ กลุมงานบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคมเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ บมจ. กสท โทรคมนาคม ขออุทธรณคําสั่งเลขาธิการ กสทช. กรณีการชําระ
คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
(กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)
รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บมจ. กสท โทรคมนาคม ขออุทธรณคําสั่ง
เลขาธิการ กสทช. กรณีการชําระคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับ
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ และคาธรรม เนียม เลขหมายเพิ่ม ตั้ง แตเดือนเมษายน กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑๕
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหรับคําอุทธรณของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไวพิจารณาเนื่องจาก บมจ. กสท
โทรคมนาคม ไดยื่นคําอุทธรณภายในระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา ๖๔ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อยางไรก็ดี เนื่องจาก
ขอเท็จจริงปรากฏวา บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ไดชําระคาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมแทน บมจ. กสท โทรคมนาคม แลว อันมีผลใหเหตุแหงการพิจารณาคํา
อุทธรณของ บมจ. กสท โทรคมนาคม สิ้นสุดลง ดังนั้น จึงมีมติใหจําหนายคําอุทธรณ
ดังกลาว ตามที่กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานสําหรับใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล International mobile Telecommunications-IMT ยาน
๒.๑ GHz (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)
รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน
สําหรับใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International mobile Telecommunications-IMT ยาน
๒.๑ GHz ดังนี้
๑. บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
จํานวน ๑๔ ลานเลขหมาย
๒. บริษัท ดีแทค เน็ทเวอรค จํากัด
จํานวน ๘ ลานเลขหมาย
๓. บริษัท เรียล ฟวเจอร จํากัด
จํานวน ๔ ลานเลขหมาย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นสมควรจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานสําหรับใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล International mobile Telecommunications-IMT ยาน ๒.๑ GHz
ตามจํานวนที่ผูรับใบอนุญาตแตละรายรองขอ เนื่องจากเปนผูรับใบอนุญาตรายใหมซึ่ง
จะตองดําเนินการตามแผนธุรกิจที่ไดกําหนดไว โดย เสนอแนวทางในกา รจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคม ดังนี้
แนวทางที่ ๑ เปนแนวทางที่เปนการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมในลักษณะ
เรียงตามลําดับกอนหลัง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวทางที่ ๒ การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ในหมวด ๐๙๓ ใหแกผูรับ
ใบอนุญาตแตละรายในจํานวนที่เทา ๆ กัน ตามลําดับกอนหลัง เปนลําดับแรก แลวจึง

๑๖
จัดสรร เลขหมายโทรคมนาคม ในหมวดที่ ยังมิไดจัดสรร คือ ๐๘๘ ๐๘๙ ๐๙๒ ๐๙๔
๐๙๕ ใหแกผูรับใบอนุญาตแตละรายตามลําดับกอนหลังจนครบจํานวนที่จะจัดสรร
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานสําหรับใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
ผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
International mobile Telecommunications-IMT ยาน ๒.๑ GHz จํานวน ๓ ราย
ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามที่กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอดังนี้
(๑) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด จํานวน ๑๔ ลานเลขหมาย
(๒) บริษัท ดีแทค เน็ทเวอรค จํากัด
จํานวน ๘ ลานเลขหมาย
(๓) บริษัท เรียล ฟวเจอร จํากัด
จํานวน ๔ ลานเลขหมาย
๒. การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมดังกลาวในขอ ๑. ใหเปนไปตาม
แนวทางการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมที่กําหนดไวในประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ เพื่อ ใหเกิดความเปน
ธรรมซึ่งสอดคลองตามหลักกฎหมายและเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติเดิม

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่หนึ่ง เพื่อใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเตอรเน็ตบนเครื่องบิน โดยสาร
(กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)
รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงาน การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีที่บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ยื่นคํา ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เพื่อใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเตอรเน็ตบนเครื่องบินโดยสาร และสรุปแนวทางการ
ดําเนินการในกรณีดังกลาว
มติที่ประชุม

๑. บมจ. การบินไทย มีฐานะเปนเจาของเครื่องบิน ซึ่งไดติดตั้งอุปกรณ Mobile
Communications on Aircraft (MCA) เพื่อรองรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
การให บริการอินเทอรเน็ต โดยบริษัท
OnAir และบริษัท AeroMobile
Communications จะเปนผูจัดหาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเทอรเน็ต โดย
จะทําสัญญาการใหบริการระบบขามแดน (International Roaming) รวมกับผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่และจัดใหมีบริการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ต (Internet Access) ใหแก
ผูใชบริการ ดังนั้น การดําเนินการของบมจ. การบินไทย จึงเปนเพียงเจาของเครื่องบิน
เทานั้น มิไดมีหนาที่ใหบริการ
โทรคมนาคม แกบุคคลอื่นทั่วไปตามนิยามคําวา

๑๗

๒.

“การประกอบกิจการโทรคมนาคม ” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ บมจ. การบินไทย จึงไมตองขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ เทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๙๘/
๒๕๔๖ เรื่อง การเชาเครื่องและอุปกรณระบบ CDMA ๒๐๐๐-๑X ในสวนภูมิภาค
อยางไรก็ตาม เนื่องจากอุปกรณ Mobile Commu nications on Aircraft
(MCA) เปนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณวิทยุคมนาคมจะตองไดรับใบอนุญาตที่
เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น บมจ.
การบินไทย บริษัท OnAir และบริษัท AeroMobile Communications จะตองไดรับ
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวของดวย
สําหรับการดําเนินการของบริษัท OnAir และบริษัท AeroMobile Communications
ซึ่งเปนผูจัดหาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเทอรเน็ตใหแกผูใชบริการ ถือเปน
การใหบริการขายตอบริการโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ประเภทการขายสงบริการและบริการขายตอบริการซึ่งตองไดรับใบอนุญาต
การประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
ดังนั้น บริษัท OnAir และบริษัท
AeroMobile Communications จึงตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
จาก กสทช. ตามหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
ดวยเหตุดังกลาว ที่ประชุมจึงไดมอบหมายให สํานักงาน กสทช. โดย กลุมงาน
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ มีหนังสือแจงไปยัง บมจ. การบินไทย เพื่อทราบผล
การพิจารณาดังกลาวนี้ และใหบมจ. การบินไทย ประสานไปยังบริษัท OnAir และ/หรือ
บริษัท AeroMobile Communications วาหากประสงคจะประกอบกิจการโทรคมนาคม
ดังกลาวขางตน จะตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศ กทช.
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึให
่ง ครบถวน

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ทดแทนอนุกรรมการที่ลาออก) (คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)
ผูชวยเลขานุการ กทค. (นายพิชัยฯ) รายงานวา คณะอนุกรรมการ โทรคมนาคมเพื่อการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง พันเอก บวร วงษแสงจันทร ซึ่งเปนผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญดานโทรคมนาคมกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนอนุกรรมการ
เพื่อทดแทน นายชาญวิทย มุนิกานนท อนุกรรมการที่ลาออก เนื่องจากมีภารกิจสวนตัว
เปนจํานวนมากและอาจทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่อนุกรรมการไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพเทาที่ควร

๑๘
มติที่ประชุม

เห็นชอบการเสนอใหพันเอก บวร วงษแสงจั นทร เปนอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แทน นายชาญวิทย มุนิกานนท อนุกรรมการที่ลาออก
โดยใหดําเนินการเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการและ
ขั้นตอนของกฎหมาย

หมายเหตุ

ใหสํานักงาน กสทช. กําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๗

การปฏิบัติตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีการใหบริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมหรือคาบริการเปนการลวงหนาจะตองไมมีขอกําหนดอันมีลักษณะเปน
การบังคับใหผูใชบริการตองใชบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด (กลุมงานกฎหมาย
โทรคมนาคม)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอการ
ปฏิบัติตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีการใหบริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ
คาบริการเปนการลวงหนาจะตองไมมีขอกําหนดอันมีลักษณะเปนการบังคับใหผูใชบริการ
ตองใชบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งในปจจุบันมีผูประกอบการจํานวน ๓ ราย
ไดแก บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ยังคงกําหนดเงื่อนไขอันมีลักษณะ
เปนการบังคับใหผูใชบริการตองใชบริการภายในระยะเวลาที่กําหนดอันเปนการปฏิบัติที่
ฝาฝนขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ.
๒๕๔๙ และสํานักงาน กสทช. ไดกําหนดคาปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๑๐๐ ,๐๐๐
บาท นับตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป และตามที่ไดเคยรายงานตอที่
ประชุม กทค. ไปแลววา สํานักงาน กสทช. ไดเชิญผูประกอบการเขารวมประชุมในวันที่
๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อหารือเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยได
แจงวาอยูระหวางการนําเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบ
เงื่อนไขการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการ
เปนการลวงหนา ซึ่งมีเงื่อนไขประการหนึ่งคือ ในกรณีที่ผูใชบริการเติมเงินทุกมูลคาเขาสู
ระบบ ผูใชบริการจะตองไดรับระยะเวลาใชงานเปนจํานวนไมนอยกวา ๓๐ วัน ทั้งนี้ ใน
ระหวางที่ผูประกอบการยังไมไดเสนอเงื่อนไขเขามาให กทค. เห็นชอบตามกฎหมาย
ผูประกอบการจะตองยุติการกําหนดระยะเวลาการใชบริการไปกอน โดยตองดําเนินการ
ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ในการนี้ กทค. เลขาธิการ กสทช. และคณะ ไดลง
พื้นที่สุมตรวจการดําเนินการของผูประกอบการดังกลาวในระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๒ มกราคม
๒๕๕๖ ตอมา ปรากฏวา ผูประกอบการทั้ง ๓ ราย ไดมีหนังสือสงถึงสํานักงาน กสทช.
ภายหลังวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนี้

๑๙
๑. บริษัท ทรู มูฟ จํากัด มีหนังสือแจงการดําเนินการ ๒ ฉบับ ดังนี้
๑.๑ หนังสือที่ TMOVE/ICT&/๐๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ แจง
ใหทราบวา บริษัทฯ จะดําเนินการใหผูใชบริการที่เปดใชบริการตั้งแตวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๖ และผูใชบริการที่เติมเงินทุกมูลคาตั้งแตวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เปนตนไป
สามารถใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเก็บคาบริการลวงหนาตอไปไดอยางตอเนื่อง
จนกวาบริษัทฯ จะไดรับความเห็นชอบในการกําหนดระยะเวลาการใชบริการจาก กสทช.
๑.๒ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด มีหนังสือ ที่ TMOVE/ICT&/๐๐๒/๒๕๕๖ ลงวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ขอให กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบขอเสนอเงื่อนไขการให
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บคาบริการลวงหนา โดยผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในลักษณะการเรียกเก็บคาบริการลวงหนาหรือแบบเติมเงินตั้งแตวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ จะไดรับระยะเวลาการใชงานจํานวน ๓๐ วันตอการเติมเงินทุกมูลคา
โดยในการเติมเงินเขาสูระบบทุกครั้ง บริษัทฯ จะนับระยะเวลาการใชงานที่ผูใชบริการ
ไดรับรวมกับระยะเวลาที่เหลืออยูสูงสุดไดถึง ๓๖๕ วัน
ในกรณีที่ผูใชบริการมีเงินคงเหลือในระบบไมเพียงพอตอการเรียกสายออกในแต
ละครั้ง บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห กสทช. ในการยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายใหแก
บริษัทฯ เพื่อเปนการรักษาสถานภาพเลขหมายดังกลาวใหผูใชบริการสามารถใชงานอยาง
ตอเนื่องตอไป
๒. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มกราคม
๒๕๕๖ รายงานการดําเนินการสําหรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บ
คาบริการลวงหนาใหทราบวา ในระหวางที่บริษัทฯ จัดทําเงื่อนไขและกําหนดระยะเวลา
การใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบจายเงินลวงหนา ( Pre-Paid) เสนอให กสทช. พิจารณา
นั้น บริษัทฯ จะจัดทําบริการทางเลือกเพื่อผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบจายเงิน
ลวงหนา ( Pre-Paid) คือ (๑) การเติมเงินทุกมูลคา ผูใชบริการจะไดรับระยะเวลาการใชงาน
เปนจํานวนไมนอยกวา ๓๐ วัน (๒) การเติมเงินแตละครั้ง จะนับระยะเวลาการใชงานที่
ไดรับรวมกับระยะเวลาที่เหลืออยู แตไมเกิน ๓๖๕ วัน (๓) อัตราคาโทรทุกเครือขาย ๐.๙๙
บาทตอนาที ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไมระงับการใหบริการของผูใชบริการรายใหมที่เลือกใช
บริการดังกลาว หากยังมีจํานวนเงินคาใชบริการคงเหลืออยู
๓. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีหนังสือที่ DTAC.RC-NBTC.
๐๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ แจงใหทราบวา ปจจุบัน โดยเฉพาะในป
๒๕๕๕ ที่ผานมา บริษัทฯ ไดนําเสนอทางเลือกบริการในหลายๆpackage ใหกับลูกคาของ
บริษัทฯ โดยเฉพาะ package ภายใตชื่อ “คงกระพัน” ซึ่งมีเงื่อนไขบริการที่สอดคลองกับ
แนวทางของสํานักงาน กสทช. ในเรื่องนี้ และเปนการนําเสนอทางเลือกใหแกผูใชบริการอยู
แลว และเปน package ที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูงจากผูใชบริการของบริษัทฯ ดวยเหตุ

๒๐
นี้ บริษัทฯ จะยังไมสามารถยกเลิกวันหมดอายุใหกับหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ
prepaid ไดในขณะนี้ ไมวาจะเปนการยกเลิกชั่วคราว หรือการยกเลิกในระยะยาว ตราบใด
ที่ยังไมมีแนวทางปฏิบัติและเงื่อนไขที่ชัดเจน เพราะอาจสรางความสับสน และกอผลเสีย
ใหกับผูใชบริการของบริษัทฯ และผูบริโภคในประเทศโดยสวนรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเรง
ดําเนินการจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับวันหมดอายุหมายเลขโทรศัพทในระบบ Prepaid ดวย
ความรอบคอบ เพื่อการพิจารณาของ กทค. โดยเร็วที่สุด และสามารถนําเสนอตอการ
พิจารณาของสํานักงาน กสทช. ได ภายในสิ้นเดือนมกราคม
มติที่ประชุม

๑. รับทราบการปฏิบัติตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ซึ่งจะมีผลใหการกําหนดคาปรับทาง
ปกครองในอัตราวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ยุติลงเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ สําหรับ
กรณีของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) นั้น ยังคงใหมีการกําหนดคาปรับทางปกครองตอไป
เนื่องจากผูประกอบการทั้งสองรายยังมิไดปฏิบัติใหถูกตองตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช.
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. สําหรับกรณีที่บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ไดจัดสงขอเสนอเงื่อนไขการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บคาบริการลวงหนา เพื่อให กทค. พิจารณาให
ความเห็นชอบตามขอ ยกเวนขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙นั้น มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอตอ กทค.
ในการประชุมคราวตอไป เนื่องจากกทค. จะตองพิจารณาใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติการ
พิจารณาใหความเห็นชอบการใหบริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาบริการเปนการลวงหนาตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ใหเสร็จเรียบรอยกอน
๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอหลักการแนวคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการ
พิจารณาใหความเห็นชอบการใหบริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาบริการเปนการลวงหนาตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใชเปนเกณฑประกอบการพิจารณาของ กทค.
พรอมทั้งนําเสนอขอเสนอของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ตอ กทค. ในการประชุมคราวตอไป

๒๑
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม
๑๓.๕๐ น.
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(นายพิทยาพล จันทนะสาโร)
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เลขานุการ
ผูต รวจรายงานการประชุม
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(นางสาวศิริพร พุกกะเวส)
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ผูจดรายงานการประชุม
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(นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร)
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