
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

ผูเขาประชุม 
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. 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.)  

 
ผูช้ีแจง 
๑. นายเชิดชัย ขันธนะภา ท่ีปรึกษาประจํา กสทช. ประเสริฐฯ   
๒. นายชุติเดช   บุญโกสุมภ 30 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานโครงขาย                                        

  พ้ืนฐานการใชและเชื่อมตอโครงขาย  
๓.   นายองอาจ  เรืองรุงโสม 30  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน การอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
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๒ 
 

๔. นางสาวอัญชลี      เจิดรังสี  ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานคาธรรมเนียม
และอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม 

๕.  นายดํารงค วัสโสทก ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาต  
   และกํากับวิทยุคมนาคม 
๖.  นางสุพินญา จําป  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย

โทรคมนาคม 
๗. นางสาววัจนา ชื่นทองคํา  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการตางประเทศ  
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 เอ่ียมดิลกวงศ  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 อ้ึงตระกูล  ลูกจาง (นท.)  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น.  
 

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                             รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๔/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๕/๒๕๕๕ วันศุกรท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
 
 
 



๓ 
 

มติท่ีประชุม  ๑. 41รับรองรายงานการประชุม กทค. 41ครั้งท่ี ๔๔/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
   โดยไมมีการแกไข  
  ๒. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๕/๒๕๕๕ วันศุกรท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

โดยไมมีการแกไข 
๓. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๕ วัน พุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕            
โดยแกไข ดังนี้ 
 หนาท่ี ๑๓  ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ มติท่ีประชุม ขอ  ๒  แกไขขอความดังนี้              
“อัตราของอนุกรรมการ” เปน “จํานวนของอนุกรรมการ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  (สวนงานเลขานุการประธาน 
กสท. พันเอก นที ศุกลรัตน ) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒    ผลการประชุมระดับโลก วาดวยโทรคมนาคมระหวางประเทศ  (WCIT-12) (กลุมงาน

การตางประเทศ) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 
ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๕/๒๕๕๕ เม่ือวันศุกรท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การกําหนดกรอบเวลาและแผนการดําเนินการประมูลคล่ืนความถี่เพ่ือใหบริการวิทยุ

คมนาคมสําหรับรถยนตรับจาง (กลุมงานอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒      
กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม  กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  และ      
กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ) 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒           
(นายองอาจฯ) นําเสนอความเปนมาและรายละเอียดในเรื่องของการกําหนดกรอบเวลาและ
แผนการดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับรถยนตรับจางตอ
ท่ีประชุมเพ่ือขอพิจารณาอนุมัติกรอบเวลาและแผนการดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ี
เพ่ือใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับรถยนตรับจาง 



๔ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการดําเนินการ ประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือใหบริการวิทยุคมนาคมสําหรับ
รถยนตรับจาง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดย ในเบื้องตนมอบหมาย ใหสํานักงาน 
กสทช. จัดตั้งคณะทํางาน เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการท่ีเสนอนี้ 
แลวใหนําเสนอผลการดําเนินการตอท่ีประชุม กทค. ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ แนวทางการตอบคําขอใหทบทวนการดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง  อัตราข้ัน

สูงของคาบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีประเภทเสียงในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม)  
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการ
โทรคมนาคม  (นางสาวอัญชลีฯ) 30  รายงาน ประเด็นคําขอจาก บริษัท แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ
สมาพันธพิทักษสิทธิ์ผูบริโภคแหงประเทศไทย ขอความอนุเคราะหใหพิจารณาทบทวน
เก่ียวกับการดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราข้ันสูงของคาบริการโทรคมนาคม
สําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภทเสียงในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาแนว
ทางการตอบกลับ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการแจงตอบบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด  (มหาชน) บริษัท 
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และสมาพันธพิทักษสิทธิ์ผูบริโภคแหง
ประเทศไทย โดยยืนยันการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราข้ันสูงของคาบริการ
โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภทเสียงในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕       
ท่ีมีผลใชบังคับอยูโดยเครงครัด และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ติดตามการ
ดําเนินการตามประกาศดังกลาวของผูประกอบการโดยใกลชิดดวย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓   แบบของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม  (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ
รายละเอียดและชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับแบบของสัญญาใหบริการโทรคมนาคมของ
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด เพ่ือเสนอขอพิจารณาแบบของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม
เพ่ือการรับฟงความคิดเห็นเฉพาะกลุมกอนจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ แบบของสัญญาใหบริการโทรคมนาคมของ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด  ตามท่ี
กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคมเสนอ และใหดําเนินการตามแนวทางท่ีเสนอตอไป 
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๕ 
 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การยกเลิกการทําสัญญาท่ีทํากับตางประเทศจํานวน ๔ ฉบับ (กลุมงานกฎหมาย

โทรคมนาคม) 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ
รายละเอียดและชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการขอยกเลิกการทําสัญญาระหวาง บมจ. กสท  
โทรคมนาคม และบริษัทตางประเทศจํานวน ๔ ราย  ซ่ึงไดแก บริษัท TML(TMZ) ประเทศ
นิวซีแลนด บริษัท China Unicom ประเทศจีน บริษัท Pacifica Telecom, Inc. จาก    
หมูเกาะไชบัน  ในหมูเกาะมารีนาเหนือ และบริษัท PT SMART Telecom ประเทศ
อินโดนีเซีย เพ่ือขอใหพิจารณาอนุมัติการขอยกเลิกการทําสัญญาดังกลาว 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขอยกเลิกการทําสัญญาระหวาง บมจ. กสท โทรคมนาคม และบริษัท

ตางประเทศจํานวน ๔ ราย ซ่ึงไดแก บริษัท TML(TMZ) ประเทศนิวซีแลนด บริษัท China 
Unicom ประเทศจีน บริษัท Pacifica Telecom, Inc. จากหมูเกาะไชบัน  ในหมูเกาะ      
มารีนาเหนือ และบริษัท PT SMART Telecom ประเทศอินโดนีเซีย  ตามท่ีกลุมงาน
กฎหมายโทรคมนาคมเสนอ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสรางความชัดเจน ของการบอกเลิกสัญญา  
กสทช.  พลเอก สุกิจฯ จึงมีขอสังเกต ใหสํานักงาน กสทช. ขอเอกสารยินยอมการ ยกเลิก
สัญญาของบริษัทคูสัญญา จาก บมจ. กสท โทรคมนาคม เพ่ือใชเปนเอกสาร นําเสนอเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ กทค. ดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ แนวทางการดําเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขดําท่ี อ.๑๐๖๕/๒๕๕๕ (กลุมงาน

กฎหมายโทรคมนาคม) 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ)  นําเสนอรายงาน
ความเปนมาและรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับคดีปกครองในคดีหมายเลขดําท่ี อ.
๑๐๖๕/๒๕๕๕ เนื่องจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดยื่นขออุทธรณคําพิพากษาของ
ศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๐๓๓/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๑๗๘/๒๕๕๕ 
ตอศาลปกครองสูงสุด เปนคดีหมายเลขดําท่ี อ.๑๐๖๕/๒๕๕๕ เพ่ือขอใหศาลกลับคํา
พิพากษาของศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให กทค. พิจารณามอบหมาย กสทช. ผูรับผิดชอบ
คดี 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายใหรองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ เปนผูรับผิดชอบคดี 

 

 

 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การดําเนินการตามความตกลงรายสาขาวาดวยการยอมรับซ่ึงกันและกัน (MRA) ภายใต
กรอบสภาหนวยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแหงอาเซียน (ATRC) (กลุมงานการ
ตางประเทศ) 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการตางประเทศ (นางสาววัจนาฯ) นําเสนอ           
การดําเนินการของสํานักงาน กสทช. ท่ีผานมา และขอคิดเห็นท้ังหมดตอความตกลงรายสาขา
วาดวยการยอมรับซ่ึงกันและกัน ( MRA) ภายใตกรอบสภาหนวยงานกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมแหงอาเซียน (ATRC) และขอความเห็นชอบในหลักการท่ี สํานักงาน กสทช.  
จะเขารวมดําเนินการตามความตกลงรายสาขาวาดวยการยอมรับซ่ึงกันและกัน (MRA) 
สําหรับ MRA-TE Phase I และ MRA-SE กอนแจงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการดําเนินงานท่ีผานมาและขอคิดเห็นท้ังหมดตอความตกลงรายสาขาวา
ดวยการยอมรับซ่ึงกันและกัน (MRA) ภายใตกรอบสภาหนวยงานกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมแหงอาเซียน (ATRC) 

 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการตางประเทศ และกลุมงานมาตรฐาน
และเทคโนโลยีโทรคมนาคม รวมกันวิเคราะหและจัดทําผลกระทบดาน ตาง ๆ รวมท้ังให
ทําหนังสือแจง ไปยังสภาหอการคาไทยและสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพ่ือขอ
ความเห็น เก่ียวกับเรื่องนี้ สําหรับใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ กทค. โดยให
นําเสนอตอท่ีประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การรับฟงความคิดเห็นตอประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาตให
ใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐานขนาดเล็ก  (กลุมงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

 ผูแทนกลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ( นายอธิวัจนฯ) นําเสนอ ผลการ   
รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไปตอ  (ราง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐาน
ขนาดเล็ก ในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบรังผึ้ง  (Cellular) 
กิจการโทรศัพทเคลื่อนท่ี International Mobile Telecommunications (IMT) และ
กิจการ Broadband Wireless Access (BWA) และหลกัการของ (ราง) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานี
ฐานขนาดเล็ก ฉบับปรับปรุงแกไขหลังรับฟงความคิดเห็น รวมถึงแนวทางการรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไปตอ (ราง) ประกาศ กสทช. ดังกลาว
และเอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็น เพ่ือเสนอตอท่ีประชุม กสทช. กอน
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไปตอไป ตามมาตรา 
๒๘ แหง พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 



๗ 
 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการของ  (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับการอนุญาต

ใหใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐานขนาดเล็กและแนวทางการรับฟงความ
คิดเห็น ตามท่ีกลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมเสนอ  โดยมอบหมายให
สํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมดําเนินการเสนอท่ี
ประชุม กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการข้ันตอนของกฎหมาย และ
แนวทางปฏิบัติตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ สรุปการประชุมแนวทางการกําหนดอัตราคาตอบแทนการเช่ือ มตอโครงขาย

โทรคมนาคม (กลุมงานโครงขายพ้ืนฐานการใชและเชื่อมตอโครงขาย) 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานโครงขายพ้ืนฐานการใชและเชื่อมตอโครงขาย        
(นายชุติเดชฯ) รายงานความเปนมาและสรุปผลการประชุม แนวทางการกําหนดอัตรา
คาตอบแทนการเชื่อ มตอโครงขายโทรคมนาคม  เม่ือวันจันทร ท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
พรอมท้ังเสนอผลการศึกษาอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปน
อัตราชั่วคราวจากโครงการศึกษาการกํากับดูแลอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอจาก
ผูประกอบการมาใหบริการโทรศัพทประจําท่ีและโทรศัพทเคลื่อนท่ีท้ังระบบ ๒ G และ    
๓G ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาประจํา กสทช.ประเสริฐฯ (นายเชิดชัยฯ) ชี้แจงเพ่ิมเติมในรายละเอียด
ของการศึกษาอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราชั่วคราว
พรอมเสนอขอคิดเห็นและขอเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนหลักเกณฑการกําหนดอัตรา
คาตอบแทน    การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราชั่วคราวในอัตรา ๐.๔๕ 
บาท เนื่องจากเห็นวาเปนอัตราซ่ึงมีหลักเกณฑและ เปนอัตราท่ีเหมาะสมกับการกําหนด
อัตราคาบริการชั่วคราว ณ สถานการณปจจุบัน 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบสรุปผลการประชุมแนวทางการกําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคม และรับทราบผลการศึกษาของบริษัท เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟค ตาม
โครงการจัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาการกํากับดูแลอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอของ
บริการโทรศัพทในยคุ ๓G พรอมรับฟงความเห็นของสํานักงาน กสทช. และของ       
ดร.เชิดชัย ขันธนะภา ท่ี ปรึกษาประจํา กสทช.ประเสริฐฯ ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญทางดาน
เศรษฐศาสตรประกอบการพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการการกําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมท่ีเปนอัตราชั่วคราวไปกอนในระหวางการปรับปรุงประกาศ กสทช.วาดวย
การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  เพ่ือจะกําหนดอัตรา
คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท้ังระบบในอนาคต 
๒. โดยอาศัยอํานาจตามขอ ๑๒๔ ของประกาศ กสทช.  วาดวยการใชและเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในระหวางท่ีขอเสนอการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย



๘ 
 

โทรคมนาคมหรือการคํานวณอัตราคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากลยาน ๒.๑ GHz ท้ังสามรายยังไมแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ 
สงเสริมใหเกิดการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม และลดปญหาขอพิพาทเก่ียวกับอัตรา
คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม จึงเห็นชอบในหลักการใหมีการกําหนด
อัตราคาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเปนการชั่วคราวระหวาง
ผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลยาน        
๒.๑ GHz 
๓. สําหรับอัตราคาตอบแทนชั่วคราวท่ีจะกําหนด พิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอ
ของบริษัทท่ีปรึกษาฯ ตามทางเลือกท่ี ๒ การคํานวณดวยวิธี Tilted Straight-Line 
Depreciation ซ่ึงกําหนดใหคิดในอัตรานาทีละ ๐.๔๕ บาท ท้ังนี้ เปนการสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการกําหนดอัตราคาตอบแทนชั่วคราว และคํานึงถึงขอเท็จจริงท่ีวา
ในปแรกผูประกอบการจะตองลงทุนเพ่ือสรางโครงขายเพ่ือใหไดพ้ืนท่ีการใหบริการท่ีมี
อัตราครอบคลุมประชากรตามท่ี กสทช. กําหนด โดยเห็นชอบตามขอเสนอของ
สํานักงาน กสทช. ท่ีใหกําหนดระยะเวลาการบังคับใชอัตราคาตอบแทนชั่วคราวนี้เปน
เวลา ๑ ป หรือจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 
๔.มอบหมาย ใหสํานักงาน  กสทช. โดย กลุมงานโครงขายพ้ืนฐานการใชและเชื่อมตอ
โครงขาย ไปดําเนินการยกรางคําสั่ง กสทช. เรื่อง  ใหใชอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมชั่วคราวเปนอัตราอางอิงตามแนวปฏิบัติท่ีเคยดําเนินการเพ่ือ
นําเสนอตอท่ีประชุม กทค. ในการประชุมครั้งตอไป กอนดําเนินการเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทาง
ปฏิบัติตอไป 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็น ระเบียบวาระนี้ เนื่องจาก มีความเห็นแตกตางจากท่ี

ประชุมเสียงขางมาก ดังนี้ “๑. การประชุม กทค. ครั้งนี้ มีการบรรจุวาระเพ่ือพิจารณา

เฉพาะเรื่อง “สรุปผลการประชุมแนวทางการกําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ

โครงขายโทรคมนาคม ” โดยมิไดมีการบรรจุวาระ เรื่อง “อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ

โครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราชั่วคราว ” ตามข้ันตอนแตอยางใด รวมถึงมิไดมีการ

นําเสนอเอกสารประกอบวาระดังกลาวเขาสูท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดวย ซ่ึงไมเปนไปตาม

ระเบียบ กสทช. วาดวยขอบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผมจึงเห็นวา การเรงพิจารณา

กําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราชั่วคราวสําหรับ

ผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๓G ในการประชุมคราวนี้ เขาขายเปนการพิจารณาโดย

ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการพิจารณาโดยขาดความรอบคอบรัดกุม 



๙ 
 

๒. สํานักงาน กสทช. ยึดถือวิธีคิดแบบ  Tilted Annuity เปนมาตรฐานในการคํานวณ

อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมมาโดยตลอด ซ่ึงเปนไปตามประกาศ 

กทช. เรื่อง มาตรฐานการคํานวณอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

ดังนั้นจึงควรเลือกอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ี ๐.๔๑ บาทตอ

นาทีตามผลการศึกษาของท่ีปรึกษาฯ เพราะใชวิธีการคํานวณแบบ Tilted Annuity 

เชนเดียวกัน ท้ังนี้ การจะเลือกอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอฯ โดยใชวิธีการคํานวณแบบ

อ่ืน จําเปนตองแสดงเหตุผลท่ีชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย 

๓. ตามผลการศึกษาของท่ีปรึกษาฯ ระบุวา อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคมจะลดลงอยางมากในปถัดไป จึงไมมีเหตุท่ีจะเลือกอัตราท่ีสูงกวาอัตรา ๐.๔๑ 

บาทตอนาที ซ่ึงจะหางไกลกับอัตราจริงในอนาคต 

๔. ผมเห็นควรทําตามขอเสนอของท่ีปรึกษาฯ ท่ีใหกําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ

สําหรับผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๒ G และ ๓ G เปนอัตราเดียวกัน อีกท้ัง           

ท่ีปรึกษาฯ ไดคาดการณวาอัตราท่ี ๐.๔๑ บาทตอนาทีดังกลาวยังสูงกวาอัตรา

คาตอบแทนการเชื่อมตอฯ ของผูประกอบการ ๒ G รายเดิม เพราะมีความไดเปรียบจาก

การประหยัดจากขนาดมากกวาผูประกอบการ ๓ G รายใหมในปแรก ดังนั้นในการ

กําหนดใหผูประกอบการ ๒G ใชอัตราท่ี ๐.๔๑ บาทตอนาทีดวย จึงไมไดสรางผลกระทบ

แกผูประกอบการแตอยางใด รวมถึงอัตราดังกลาวก็ใกลเคียงมากกวากับผลการศึกษาของ

กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคมท่ีระบุวา ในป ๒๕๕๖ 

อัตรา Termination ของบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๒ G ท่ีเหมาะสมควรอยูระหวาง 

๐.๓๒-๐.๓๖ บาทตอนาที” 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บริษัท ทรีเจ สเปเชียล จํากัด ขออนุญาตใชเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทอุปกรณ
ส่ือสารระยะส้ัน ( Short Range Devices) (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุ
คมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค ฯ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีบริษัท ทรีเจ สเปเชียล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท รับเหมากอสราง  
ออกแบบโครงสรางโรงงานขนาดใหญ  หางสรรพสนิคา โรงแรม โรงพยาบาล สนามบิน 
ระบบขนสงมวลชน  และปรับปรุงสิ่งกอสรางใหตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด  มีความ
จําเปนตอง ขออนุญาตใชเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทอุปกรณสื่อสารระยะสั้น ( Short 
Range Devices) เทคโนโลยียานความถ่ีแถบกวาง (Ultra-wideband Technology) 
สําหรับตรวจวัตถุในเนื้อคอนกรีต (UWB Ground Penetrating Radar/In-wall Imaging 
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Device) ตราอักษร HLTI รุน PS1000 จํานวน ๑ ชุดและรับรองใหบริษัท ฮิลติ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนผูนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคม พรอมอุปกรณประกอบ 

มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให บริษัท ทรีเจ สเปเชียล จํากัด ใชเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทอุปกรณสื่อสาร
ระยะสั้น (Short Range Devices) เทคโนโลยียานความถ่ีแถบกวาง (Ultra-wideband 
Technology) สําหรับตรวจวัตถุในเนื้อคอนกรีต (UWB Ground Penetrating Radar/In-
wall Imaging Device) จํานวน ๑ ชุดพรอมอุปกรณประกอบ  โดยมีเง่ือนไขการอนุญาต
ตามแนวทางท่ีกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

 ๒.อนุญาตใหบริษัท ฮิลติ (ประเทศไทย) จํากัด นําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมตราอักษร HLTI 
รุน PS1000 จํานวน ๑ ชุดพรอมอุปกรณประกอบ  เพ่ือสงมอบใหแก บริษัท ทรีเจ สเป
เชียล จํากัด เพ่ือนําไปใชงานตามท่ีไดรับอนุญาตขางตน 

 ๒. มอบอํานาจใหสํานักงาน กสทช. ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีพนักงานผูออกใบอนุญาต 
กรณีการพิจารณาคําขออนุญาตเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ ตามระเบยีบและหลักเกณฑท่ี
ใชอยูในปจจุบัน 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็น ระเบียบวาระนี้ เนื่องจาก มีความเห็นแตกตาง

จากท่ีประชุมเสียงขางมาก ดังนี้ “นัยมาตรา ๔๐ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดหนาท่ีให กทค. ปฏิบัติการแทน กสทช. รวมถึง
อํานาจหนาท่ีตาม (๔) “พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ีและ
เครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคมและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ
การอนุญาต เง่ือนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว ” ซ่ึงอาจถือเปนอํานาจ
เฉพาะของ กทค. ท่ีไมอาจมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการแทน      
ดังนั้น ผมจึงไมอาจเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงาน กสทช. ในสวนดังกลาว 
ท้ังนี้ เพ่ือใหการอนุญาตใหใชและนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมเปนไปดวยความรวดเร็ว
และสอดคลองตามหลักกฎหมาย ผมเห็นวา ท่ีประชุม กทค. อาจมอบหมายให กทค. 
ทานใดทานหนึ่งเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ เชนเดียวกับการมอบอํานาจให 
ประธาน กทค. ทําหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอใชสิทธิแหงทางของผูรับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณี Access Network ระยะทางไมเกิน ๔ 
กิโลเมตรก็ได” 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ การตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ  (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอการตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ดังตอไปนี้ 

  ๑.ขอเท็จจริงกรณีการตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ของ ๒ หนวยงาน 
กลาวคือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หมายเลข ๑๓๖๒ และกรมการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  หมายเลข ๑๖๙๖ ขอตออายุการใชเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี 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  
   ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมาย

โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี 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 ไดเพ่ือคลายคลึงกับเลขหมายปจจุบัน หมายเลข 
๑๑๔๘  ๑๑๔๙  ๑๑๗๕ และ ๑๑๘๕ ใหแก บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส และ
หมายเลข ๑๓๕๗ ใหแกธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอยแหงประเทศไทย  

 
มติท่ีประชุม อนุมัตกิารตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษตามประกาศ กทช. เรื่อง แผนเลขหมาย

โทรคมนาคมตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม         
ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ 
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กันยายน ๒๕๕๕ และครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามท่ีกลุมงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ บริษัท ดิจิตอล รีเสิรช แอนด คอนซัลท่ิง จํากัด แจงเปล่ียนแปลงการใชเครื่องวิทยุ

คมนาคมท่ีใชยานความถี่ ๒.๔ – ๒.๕ GHz กําลังสงไมเกิน ๑๐๐ mW(e.i.r.p) และ
ขอยกเวนการชําระคาตอบแทนการใชความถี่วิทยุประจําป ๒๕๕๕ (กลุมงาน        
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงาน การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
(นายองอาจฯ) รายงานความเปนมาและรายละเอียดเก่ียวกับบริษัท ดิจิตอลรีเสิรช แอนด 
คอนซัลท่ิง จํากัด แจงเปลี่ยนแปลงการใชเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใชยานความถ่ี ๒.๔ – ๒.๕ 
GHz กําลังสงไมเกิน ๑๐๐ mW(e.i.r.p) การขอยกเวนการชําระคาตอบแทนการใชความถ่ี
วิทยุประจําป ๒๕๕๕ เพ่ือแจงทราบเรื่องเปลี่ยนแปลงการใชเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใชยาน
ความถ่ี ๒.๔ – ๒.๕ GHz กําลังสงไมเกิน ๑๐๐ mW(e.i.r.p) ของบริษัท ดิจิตอล รีเสิรช 
แอนด คอนซัลท่ิง จํากัด และการเสนอขอพิจารณาอนุมัติยกเวนการชําระคาตอบแทนการ
ใชความถ่ีวิทยุประจําป ๒๕๕๕ ความถ่ี ๒๔๑๒.๐๐ MHz ของบริษัทดังกลาว 
 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบ ความประสงค ของบริษัท ดิจิตอลรีเสิรช แอนด คอนซัลท่ิง จํากัด  ตามท่ี       
กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 
๒. เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
แจงรายละเอียดการขอยกเลิกการใชความถ่ีวิทยุประจําป ๒๕๕๕ ความถ่ี ๒๔๑๒.๐๐ MHz
ไปยังบริษัท ดิจิตอล รีเสิรช แอนด คอนซัลท่ิง จํากัด แล ะใหบริษัทฯ มีหนังสือแจงยืนยัน
การขอยกเลิกการใชความถ่ีวิทยุประจําป ๒๕๕๕ ความถ่ี ๒๔๑๒.๐๐ MHz ตอสํานักงาน 
กสทช. อีกครั้ง เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของ โดยใหนําเสนอ 
กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ การนําสงรายไดจากการใหอนุญาต สัมปทาน เปนรายไดของแผนดินของ  บริษัท    
ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน การ อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑       
(นายองอาจฯ) รายงานความเปนมาและชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการนําสงรายไดจาก
การใหอนุญาต สัมปทาน เปนรายไดของแผนดินของ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด 
(มหาชน) ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุการการะจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอมท้ังเสนอความเห็นคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดาน
กฎหมาย กสทช. เพ่ือขอพิจารณาอนุมัติแนวทางการตอบขอหารือของการนําสงรายได



๑๓ 
 

จากการใหอนุญาต สัมปทาน เปนรายไดของแผนดินของ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด 
(มหาชน) 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมาย กสทช. กรณีเรื่องขอ
หารือของบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) ตามท่ี กลุมงาน การอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 ๒. เห็นชอบแนวทางการตอบขอหารือ ของการนําสงรายไดจากการใหอนุญาต 
สัมปทานเปนรายไดของแผนดินของ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)  ตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ขอสงคืนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ี (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี  บริษัท ทรู มูฟ จํากัดขอสงคืนเลขหมาย
โทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีจํานวน ๑๕๐ กลุม เปนจํานวน
ท้ังสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือ
พิจารณาการ ขอสงคืนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน 
๒๕๕๕ เปนตนไป 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหบริษัท ทรู มูฟ จํากัด  สงคืนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ีจํานวน ๑๕๐ กลุม เปนจํานวนท้ังสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยใหมี
ผลตั้งแตวันท่ี  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนตนไป  ตามความเห็นมติท่ีประชุมข อง
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ขอรับการจดัสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมเพ่ิมเติม (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน)  ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ิมเติม โดยคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติใน
การประชุมครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๕ เม่ือ
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา
อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ท่ีใชสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ใหแกบริษัท 
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  เปนการเพ่ิมเติม จํานวน ๒,๔๐๐, ๐๐๐ 
เลขหมาย  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมท่ีใชสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ตามประกาศ 

กทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ใหแก บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน)  เพ่ือใชงาน เปนการ เพ่ิมเติมจํานวน ๒,๔๐๐,๐ ๐๐ เลขหมาย            
ตามแนวทางการจัดสรร เลขหมายโทรคมนาคมท่ีกําหนดไวใน ประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามความเห็นมติ
ท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ
ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  ตามท่ี กลุมงานบริหารและจัดการ     
เลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ บมจ. กสท โทรคมนาคม ขออุทธรณคําส่ังเลขาธิการ กสทช. กรณีการชําระ

คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
(กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บมจ. กสท โทรคมนาคม ขออุทธรณคําสั่ง
เลขาธิการ กสทช. กรณีการชําระคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับ
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี และคาธรรม เนียม เลขหมายเพ่ิม ตั้งแตเดือนเมษายน  - 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 



๑๕ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหรับคําอุทธรณของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไวพิจารณาเนื่องจาก บมจ. กสท 
โทรคมนาคม  ไดยื่นคําอุทธรณภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในมาตรา 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 ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานสําหรบัใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคล่ือนท่ีสากล International mobile Telecommunications-IMT ยาน       
๒.๑ GHz (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน
สําหรับใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 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  

ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๕  เห็นสมควรจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานสําหรับใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนท่ีสากล International mobile Telecommunications-IMT ยาน ๒.๑ GHz   
ตามจํานวนท่ีผูรับใบอนุญาตแตละรายรองขอ เนื่องจากเปนผูรับใบอนุญาตรายใหมซ่ึง
จะตองดําเนินการตามแผนธุรกิจท่ีไดกําหนดไว โดย เสนอแนวทางในกา รจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคม ดังนี้  
 แนวทางท่ี ๑  เปนแนวทางท่ีเปนการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมในลักษณะ
เรียงตามลําดับกอนหลัง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 แนวทางท่ี ๒  การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ในหมวด ๐๙๓  ใหแกผูรับ
ใบอนุญาตแตละรายในจํานวนท่ีเทา ๆ กัน ตามลําดับกอนหลัง เปนลําดับแรก แลวจึง



๑๖ 
 

จัดสรร เลขหมายโทรคมนาคม ในหมวดท่ี ยังมิไดจัดสรร  คือ  ๐๘๘ ๐๘๙ ๐๙๒ ๐๙๔ 
๐๙๕ ใหแกผูรับใบอนุญาตแตละรายตามลําดับกอนหลังจนครบจํานวนท่ีจะจัดสรร 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานสําหรับใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของ
ผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
International mobile Telecommunications-IMT ยาน ๒.๑ GHz จํานวน ๓ ราย
ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอดังนี้ 

   (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         

แนวทางการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมท่ีกําหนดไวในประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรมซ่ึงสอดคลองตามหลักกฎหมายและเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติเดิม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม    

แบบท่ีหนึ่ง เพ่ือใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและบริการอินเตอรเน็ตบนเครื่องบินโดยสาร 
(กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงาน การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒       
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริงและรายละเอียดเก่ียวกับกรณีท่ีบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีและบริการอินเตอรเน็ตบนเครื่องบินโดยสาร และสรุปแนวทางการ
ดําเนินการในกรณีดังกลาว 

 
มติท่ีประชุม ๑. บมจ. การบินไทย มีฐานะเปนเจาของเครื่องบิน ซ่ึงไดติดตั้งอุปกรณ Mobile 

Communications on Aircraft (MCA) เพ่ือรองรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  และ
การให บริการอินเทอรเน็ต โดยบริษัท OnAir และบริษัท AeroMobile 
Communications จะเปนผูจัดหาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีและบริการอินเทอรเน็ต  โดย
จะทําสัญญาการใหบริการระบบขามแดน (International Roaming) รวมกับผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีและจัดใหมีบริการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ต (Internet Access) ใหแก
ผูใชบริการ ดังนั้น การดําเนินการของบมจ. การบินไทย จึงเปนเพียงเจาของเครื่องบิน
เทานั้น มิไดมีหนาท่ีใหบริการ โทรคมนาคม แกบุคคลอ่ืนท่ัวไปตามนิยามคําวา             



๑๗ 
 

“การประกอบกิจการโทรคมนาคม ” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  บมจ. การบินไทย จึงไมตองขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ เทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี ๔๙๘/
๒๕๔๖ เรื่อง การเชาเครื่องและอุปกรณระบบ CDMA ๒๐๐๐-๑X ในสวนภูมิภาค 
  อยางไรก็ตาม เนื่องจากอุปกรณ Mobile Commu nications on Aircraft 
(MCA) เปนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณวิทยุคมนาคมจะตองไดรับใบอนุญาตท่ี
เก่ียวของตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนั้น บมจ. 
การบินไทย บริษัท OnAir และบริษัท AeroMobile Communications จะตองไดรับ
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมท่ีเก่ียวของดวย 

 ๒. สําหรับการดําเนินการของบริษัท OnAir และบริษัท AeroMobile Communications 
ซ่ึงเปนผูจัดหาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีและบริการอินเทอรเน็ตใหแกผูใชบริการ ถือเปน
การใหบริการขายตอบริการโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ประเภทการขายสงบริการและบริการขายตอบริการซ่ึงตองไดรับใบอนุญาต
การประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง  ดังนั้น  บริษัท OnAir และบริษัท 
AeroMobile Communications จึงตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
จาก กสทช. ตามหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
  ดวยเหตุดังกลาว ท่ีประชุมจึงไดมอบหมายให สํานักงาน กสทช. โดย กลุมงาน
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ มีหนังสือแจงไปยัง บมจ. การบินไทย เพ่ือทราบผล
การพิจารณาดังกลาวนี้ และใหบมจ. การบินไทย ประสานไปยังบริษัท OnAir และ/หรือ
บริษัท AeroMobile Communications วาหากประสงคจะประกอบกิจการโทรคมนาคม
ดังกลาวขางตน จะตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ใหครบถวน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ทดแทนอนุกรรมการท่ีลาออก) (คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) 

 ผูชวยเลขานุการ กทค. (นายพิชัยฯ) รายงานวา คณะอนุกรรมการ โทรคมนาคมเพ่ือการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง พันเอก บวร วงษแสงจนัทร ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรู 
ความเชี่ยวชาญดานโทรคมนาคมกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนอนุกรรมการ 
เพ่ือทดแทน นายชาญวิทย มุนิกานนท อนุกรรมการท่ีลาออก เนื่องจาก มีภารกิจสวนตัว
เปนจํานวนมากและอาจทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีอนุกรรมการไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

 



๑๘ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอใหพันเอก บวร วงษแสงจันทร เปนอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  แทน นายชาญวิทย มุนิกานนท อนุกรรมการท่ีลาออก  
โดยใหดําเนินการเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการและ
ข้ันตอนของกฎหมาย  

 
หมายเหตุ ใหสํานักงาน กสทช. กําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ การปฏิบัติตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  กรณีการใหบริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมหรือคาบริการเปนการลวงหนาจะตองไมมีขอกําหนดอันมีลักษณะเปน
การบังคับใหผูใชบริการตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (กลุมงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอการ
ปฏิบัติตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙  กรณีการใหบริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ
คาบริการเปนการลวงหนาจะตองไมมีขอกําหนดอันมีลักษณะเปนการบังคับใหผูใชบริการ
ตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงในปจจุบันมีผูประกอบการจํานวน ๓ ราย 
ไดแก บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส       
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ยังคงกําหนดเง่ือนไขอันมีลักษณะ
เปนการบังคับใหผูใชบริการตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดอันเปนการปฏิบัติท่ี   
ฝาฝนขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ และสํานักงาน กสทช. ไดกําหนดคาปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๑๐๐ ,๐๐๐ 
บาท นับตั้งแตวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป  และตามท่ีไดเคยรายงานตอท่ี
ประชุม กทค. ไปแลววา สํานักงาน กสทช. ไดเชิญผูประกอบการเขารวมประชุมในวันท่ี 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เพ่ือหารือเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยได
แจงวาอยูระหวางการนําเสนอแนวปฏิบัติเก่ียวกับเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบ
เง่ือนไขการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการ
เปนการลวงหนา ซ่ึงมีเง่ือนไขประการหนึ่งคือ ในกรณีท่ีผูใชบริการเติมเงินทุกมูลคาเขาสู
ระบบ ผูใชบริการจะตองไดรับระยะเวลาใชงานเปนจํานวนไมนอยกวา ๓๐ วัน ท้ังนี้ ใน
ระหวางท่ีผูประกอบการยังไมไดเสนอเง่ือนไขเขามาให กทค. เห็นชอบตามกฎหมาย  
ผูประกอบการจะตองยุติการกําหนดระยะเวลาการใชบริการไปกอน โดยตองดําเนินการ
ภายในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖  ในการนี้ กทค.  เลขาธิการ กสทช.  และคณะ ไดลง
พ้ืนท่ีสุมตรวจการดําเนินการของผูประกอบการดังกลาวในระหวางวันท่ี ๑๘ - ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๖  ตอมาปรากฏวา ผูประกอบการท้ัง  ๓ ราย ไดมีหนังสือสงถึงสํานักงาน กสทช. 
ภายหลังวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 



๑๙ 
 

๑. บริษัท ทรู มูฟ จํากัด มีหนังสือแจงการดําเนินการ ๒ ฉบับ ดังนี้ 
 ๑.๑ หนังสือท่ี TMOVE/ICT&/๐๐๑/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ แจง
ใหทราบวา บริษัทฯ จะดําเนินการใหผูใชบริการท่ีเปดใชบริการตั้งแตวันท่ี ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๖ และผูใชบริการท่ีเติมเงินทุกมูลคาตั้งแตวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เปนตนไป 
สามารถใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภทเก็บคาบริการลวงหนาตอไปไดอยางตอเนื่อง 
จนกวาบริษัทฯ จะไดรับความเห็นชอบในการกําหนดระยะเวลาการใชบริการจาก กสทช. 
 ๑.๒ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด มีหนังสือ ท่ี TMOVE/ICT&/๐๐๒/๒๕๕๖ ลงวันท่ี 
๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ขอให กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบขอเสนอเง่ือนไขการให 
บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการลวงหนา โดยผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะการเรียกเก็บคาบริการลวงหนาหรือแบบเติมเงินตั้งแตวันท่ี 
๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ จะไดรับระยะเวลาการใชงานจํานวน ๓๐ วันตอการเติมเงินทุกมูลคา 
โดยในการเติมเงินเขาสูระบบทุกครั้ง บริษัทฯ จะนับระยะเวลาการใชงานท่ีผูใชบริการ
ไดรับรวมกับระยะเวลาท่ีเหลืออยูสูงสุดไดถึง ๓๖๕ วัน 
  ในกรณีท่ีผูใชบริการมีเงินคงเหลือในระบบไมเพียงพอตอการเรียกสายออกในแต
ละครั้ง บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห กสทช. ในการยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายใหแก
บริษัทฯ เพ่ือเปนการรักษาสถานภาพเลขหมายดังกลาวใหผูใชบริการสามารถใชงานอยาง
ตอเนื่องตอไป 
๒. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มีหนังสือลงวันท่ี ๑๘ มกราคม 

๒๕๕๖ รายงานการดําเนินการสําหรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บ

คาบริการลวงหนาใหทราบวา ในระหวางท่ีบริษัทฯ จัดทําเง่ือนไขและกําหนดระยะเวลา   

การใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบจายเงินลวงหนา ( Pre-Paid) เสนอให กสทช. พิจารณา 

นั้น บริษัทฯ จะจัดทําบริการทางเลือกเพ่ือผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบจายเงิน

ลวงหนา (Pre-Paid) คือ (๑) การเติมเงินทุกมูลคา ผูใชบริการจะไดรับระยะเวลาการใชงาน

เปนจํานวนไมนอยกวา ๓๐ วัน (๒) การเติมเงินแตละครั้ง จะนับระยะเวลาการใชงานท่ี

ไดรับรวมกับระยะเวลาท่ีเหลืออยู แตไมเกิน ๓๖๕ วัน (๓) อัตราคาโทรทุกเครือขาย ๐.๙๙ 

บาทตอนาที ท้ังนี้ บริษัทฯ จะไมระงับการใหบริการของผูใชบริการรายใหมท่ีเลือกใช

บริการดังกลาว หากยังมีจํานวนเงินคาใชบริการคงเหลืออยู 

๓. บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีหนังสือท่ี DTAC.RC-NBTC.
๐๐๗/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ แจงใหทราบวา ปจจุบัน โดยเฉพาะในป 
๒๕๕๕ ท่ีผานมา บริษัทฯ ไดนําเสนอทางเลือกบริการในหลายๆ package ใหกับลูกคาของ
บริษัทฯ โดยเฉพาะ package ภายใตชื่อ “คงกระพัน” ซ่ึงมีเง่ือนไขบริการท่ีสอดคลองกับ
แนวทางของสํานักงาน กสทช. ในเรื่องนี้ และเปนการนําเสนอทางเลือกใหแกผูใชบริการอยู
แลว และเปน package ท่ีไดรับความนิยมเปนอยางสูงจากผูใชบริการของบริษัทฯ ดวยเหตุ



๒๐ 
 

นี้ บริษัทฯ จะยังไมสามารถยกเลิกวันหมดอายุใหกับหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ีในระบบ 
prepaid ไดในขณะนี้ ไมวาจะเปนการยกเลิกชั่วคราว หรือการยกเลิกในระยะยาว ตราบใด
ท่ียังไมมีแนวทางปฏิบัติและเง่ือนไขท่ีชัดเจน เพราะอาจสรางความสับสน และกอผลเสีย
ใหกับผูใชบริการของบริษัทฯ และผูบริโภคในประเทศโดยสวนรวม ท้ังนี้ บริษัทฯ จะเรง
ดําเนินการจัดทําขอเสนอเก่ียวกับวันหมดอายุหมายเลขโทรศัพทในระบบ Prepaid ดวย
ความรอบคอบ เพ่ือการพิจารณาของ กทค. โดยเร็วท่ีสุด และสามารถนําเสนอตอการ
พิจารณาของสํานักงาน กสทช. ได ภายในสิ้นเดือนมกราคม  
 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบการปฏิบัติตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ซ่ึงจะมีผลใหการกําหนดคาปรับทาง
ปกครองในอัตราวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ยุติลงเม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ท้ังนี้ สําหรับ
กรณีของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) นั้น ยังคงใหมีการกําหนดคาปรับทางปกครองตอไป 
เนื่องจากผูประกอบการท้ังสองรายยังมิไดปฏิบัติใหถูกตองตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ๒. สําหรับกรณีท่ีบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ไดจัดสงขอเสนอเง่ือนไขการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการลวงหนา เพ่ือให กทค. พิจารณาให    
ความเห็นชอบตามขอ ยกเวนขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอตอ กทค. 
ในการประชุมคราวตอไป เนื่องจาก กทค. จะตองพิจารณาใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติการ
พิจารณาใหความเห็นชอบการใหบริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาบริการเปนการลวงหนาตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหเสร็จเรียบรอยกอน 

 ๓.  มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอหลักการแนวคิดเก่ียวกับแนวปฏิบัติการ
พิจารณาใหความเห็นชอบการใหบริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาบริการเปนการลวงหนาตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือใชเปนเกณฑประกอบการพิจารณาของ กทค. 
พรอมท้ังนําเสนอขอเสนอของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ตอ กทค. ในการประชุมคราวตอไป 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ประธาน   กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๓.๕๐   น.  
 

 

 

 

    ........................................... 
     (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
               ลูกจาง 
      ผูจดรายงานการประชุม 

            ............................................ 
    (นางสาวศิริพร พุกกะเวส) 

           พนักงานปฏิบัติการระดับตน 

              ผูจดรายงานการประชุม 

........................................... 
  (นายพิชัย  สุวรรณกิจบรหิาร) 

  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียน 
     และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

ผูชวยเลขานุการ 

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

           (เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูรับรองรายงานการประชุม 

พันเอก  
     ........................................... 
        (สมมาส สําราญรัตน) 
          ผูบริหารระดับตน 
      ผูจดรายงานการประชุม 

  ............................................. 
(นายพิทยาพล จันทนะสาโร) 

ปฏิบัติหนาท่ี รองเลขาธิการ กสทช. 
เลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 


	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

