
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 

วันอังคารท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุม โรงแรม ดุสิต ไอสแลนด รีสอรท เชียงราย 

_______________________________ 
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. นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (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. ดร. สงขลา  วิชัยขัทคะ ประธานอนุกรรมการเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดการ

ไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี 
รวมท้ังความจําเปนในการครองคลื่นความถ่ีในกิจการ
โทรคมนาคม    

๒. นายชุติเดช บุญโกสุมภ ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน  
 การใชและเชื่อมตอโครงขาย  

๓. นางสุพินญา   จําป    ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม 
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๔. นายพากเพียร  สุนทรสิต  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานบริการ 
     โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังค ม 

๕. นายองอาจ    เรืองรุงโสม 31  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการ  
       อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 

๖. นายดํารงค   วัสโสทก   ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาต       
       และกํากับวิทยุคมนาคม 

๗. นายวเรศ   บวรสิน   ผูบริหารระดับตน (สท.)  
๘. นางสาวรุงตะวัน  จินดาวัลย  ผูบริหารระดับตน (รท.)  
๙. นายวิทยา   ตอบุณยศุภชัย  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (รท.)  
๑๐. นายบวร   มากนาคา  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ทท.)  
๑๑. นายราเมศร  ชัยสกุลโชคดี  ลูกจาง (รท.)  
๑๒. นางสาวคณารักษ  เจริญศิริ   ลูกจาง (รท.)  
๑๓. นายพิศล   สุนกุล   ลูกจาง (รท.)  
๑๔. นายสมปรารถน  หม่ันจิต    ผูแทนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
๑๕. นายไกรพงศ  จินดาคํา    ผูแทนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
๑๖. นายศุภวัตร  วงคชัย   ผูแทนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาไดรับเรื่องรองเรียนจากชาวบานจังหวัดพะเยา 
เรื่องการตั้งเสาโทรคมนาคม มีผลกระทบตอปญหาสุขภาพของคนในพ้ืนท่ี รับทราบเรื่อง
รองเรียนดังกลาวและจะดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาตอไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                              ๑. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
 ๒. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  วันจันทรท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
 ๓. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๕๖  วันพุธท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมี

การแกไขดังนี้  
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   หนาท่ี ๑๑ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ มติท่ีประชุม บรรทัดท่ี ๓ แกไขขอความจาก 
“จํานวนสถานีวิทยุคมนาคมท่ีขัดตอกฎหมาย”เปน “จํานวนสถานีวิทยุคมนาคมท่ีเปด
ดําเนินการโดยไมไดรับอนุญาต” 

 
 ๒. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ วันจันทรท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 

โดยมีการแกไขดังนี้ 
   (๑) หนาท่ี ๕ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ มติท่ีประชุม บรรทัดท่ี ๔ แกไขขอความจาก 

“ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕” เปน “ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕” 

(๒) หนาท่ี ๕ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  มติท่ีประชุม ขอ ๒ แกไขขอความจาก     
“ท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม๒๕๕๕ ” เปน “ท่ีประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕” 

 
 ๓. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โดย

แกไขดังนี้ 
   ใหปรับปรุงใหเปนไปตามขอสังเกตในท่ีประชุม กทค. โดยเพ่ิมขอสงวน กสทช.

ประวิทยฯในระเบียบวาระท่ี ๔.๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  สรุปการประชุมหารือรวมกับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการคุมครอง

ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ อัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราช่ัวคราว  (กลุมงาน
โครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานโครงขายพ้ืนฐานการใชและเชื่อมตอโครงขาย       
(นายชุติเดชฯ)  นําเสนอรางคําสั่ง กสทช. เรื่อง อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมชั่วคราวสําหรับผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนท่ีสากล ( International Mobile Telecommunication- IMT) ยาน ๒.๑ GHz
กอนบังคับใชตอไป โดยมีขอสังเกต รางคําสั่ง กสทช. เรื่อง อัตราคาตอบแทนการ
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เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมชั่วคราวสําหรับผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี IMT ยาน 
๒.๑ GHz 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบราง คําสั่ง กสทช. เรื่อง อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
ชั่วคราวสําหรับผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี 
สากล (International Mobile Telecommunication- IMT) ยาน ๒.๑ GHz และให
สํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานโครงขายพ้ืนฐานการใชและเชื่อมตอโครงขาย ดําเนินการ
ตามขอสังเกต แลวเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการ
ข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็น ระเบียบวาระนี้ เนื่องจาก มีความเห็นแตกตางจากท่ี

ประชุมเสียงขางมาก ดังนี้   “๑. ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๓ 

มกราคม ๒๕๕๖ สํานักงาน กสทช. มีการเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอัตราคาตอบแทน

การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราชั่วคราวของกิจการ ๓ G ซ่ึงผมไดทักทวง

เก่ียวกับข้ันตอนการบรรจุวาระท่ีไมชอบดวยกฎหมาย และเม่ือประธานในท่ีประชุมขอให

เลขานุการการประชุมสรุปมติ เลขานุการการประชุมก็ไดสรุปอยางชัดเจนแลววา การ

พิจารณาในครั้งนี้เปนการเห็นชอบในหลักการเพ่ือใหสํานักงาน กสทช. ไปจัดทํารางคําสั่ง

ตอไป แตการกําหนดอัตราขอใหเวนวางไวกอน เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

  และในการประชุม กทค. ครั้งนี้ ตัวแทนสํานักงาน กสทช. ท่ีนําเสนอวาระก็ไดเสนอ

ประเด็นพิจารณาเปน ๒ ประเด็น คือ ๑) อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคมท่ีเปนอัตราชั่วคราว และ ๒) รางคําสั่ง กสทช. เรื่อง อัตราคาตอบแทนการ

เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมชั่วคราวสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 

(International Mobile Telecommunication – IMT) ยาน ๒.๑ GHz แต กทค. เสียง

ขางมากกลับรวมกันยืนยันวา ท่ีประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ ไดพิจารณามีมติในเรื่องอัตรา

คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราชั่วคราวไปแลว ครั้งนี้จึงมี

ประเด็นตองพิจารณาคือ รางคําสั่ง กสทช. เพียงประเด็นเดียว 

 อยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบเทปบันทึกเสียงการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/

๒๕๕๖ ผมพบวา ตามการสรุปมติของเลขานุการท่ีเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

ไดระบุชัดวายังไมมีขอยุติเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคมชั่วคราวของกิจการ ๓ G แตหลังการสรุปของเลขานุการ มีกรรมการ กทค. 

ทานหนึ่งไดสรุปมติท่ีประชุมอีกครั้งและระบุอัตรา คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย
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โทรคมนาคมท่ี ๐.๔๕ บาทตอนาที อันเปนการสรุปท่ีมีสาระสําคัญแตกตางจากการสรุปท่ี

เปนทางการของเลขานุการ ผมจึงเห็นวาการยึดถือตามมติท่ีสรุปโดยไมชอบนั้นยอมทําให

มติ กทค. ในเรื่องนี้เปนมติท่ีไมชอบ 

 ๒. ผมไมเห็นชอบท่ีจะกําหนดอัตรา คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคมท่ีเปนอัตราชั่วคราวของกิจการ ๓ G ในอัตรา ๐.๔๕ บาทตอนาที เนื่องจาก

ตามผลการศึกษาของท่ีปรึกษาฯ ท่ีใชวิธีการคํานวณแบบ Tilted Annuity ซ่ึงเปนวิธี

คํานวณท่ีเปนไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานการคํานวณ อัตราคาตอบแทนการ

เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม นั้น พบวา อัตรา คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคมท่ีเปนอัตราชั่วคราวของกิจการ ๓G คือ ๐.๔๑ บาทตอนาทีเทานั้น ซ่ึงการใช

อัตราดังกลาวนี้จะสงผลใหอัตราคาบริการของตลาดโดยรวมต่ําลงและเปนประโยชนตอ

ผูใชบริการในท่ีสุด 

 นอกจากนี้ ผมยังเห็นวาควรท่ีจะไดมีการกําหนด อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ

สําหรับผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๒ G และ ๓G เปนอัตราเดียวกัน ตามขอเสนอ

ของท่ีปรึกษาฯ เพ่ือความเปนธรรมในการใหบริการของท้ังสองตลาด ตลอดจนเปนการ

ปองกันการโอนยายผูใชบริการขามตลาดผานแรงจูงใจดานราคาดวย” 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การขออนุญาตใชคล่ืนความถี่ ๒.๕ GHz ในโครงการนํารองการนําเทคโนโลยี 
WiMAX มาใชฯ ของ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  (กลุมงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑  กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม กลุมงาน
บริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม) 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑         
(นายองอาจฯ)  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
(นายดํารงคฯ) และปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและ
เพ่ือสังคม (นายพากเพียรฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณีมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จ           
พระยุพราชขอขยายเวลาการใชคลื่นความถ่ียาน ๒.๕ GHz (๒๕๐๐ – ๒๕๒๐ MHz)     
ในโครงการนํารองการนําเทคโนโลยี WiMAX มาใชเพ่ือสรางชองทางสื่อสารแบบใหม
ระหวางศูนยกลางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกับสถานบริการรับ-สงปลายทาง 

 

 

 



๖ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการเก่ียวกับการใชคลื่นความถ่ี ๒.๕ GHz ในโครงการนํารองการนาํ
เทคโนโลยี WiMAX มาใชเพ่ือสรางชองทางสื่อสารแบบใหมระหวางศูนยกลาง
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชกับสถานบริการรับ-สงปลายทางอยางไรก็ดี เนื่องจาก
กระทรวงสาธารณสุขเปนนิติบุคคลท่ีมีอํานาจกํากับดูแลโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของใน
โครงการนี้ ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ จึงเห็นสมควรแจงให มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชประสานงานไปยัง
กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือดําเนินการยื่นคําขออนุญาตใชคลื่นความถ่ี ๒.๕ GHz เพ่ือการ
ดําเนินการตามโครงการนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การรองเรียนของประชาชนพ้ืนท่ีบานน้ําแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา กรณี
ขอใหยายสถานีวิทยุคมนาคมออกจากชุมชน  (กลุมงานรับเรื่องรองเรียน และคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผูแทน กลุมงานรับเรื่องรองเรียน และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม           
(นายพิศลฯ) นําเสนอขอรองเรียนของประชาชนพ้ืนท่ีบานน้ําแวน อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา ซ่ึงตองการให บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ
ยายสถานีวิทยุคมนาคมของบริษัทฯ ซ่ึงตั้งอยูบริเวณบานน้ําแวน จังหวัดพะเยา ไปยัง
สถานท่ีอ่ืนท่ีไดมีการจัดเตรียมไวให  

 
มติท่ีประชุม ๑. ใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานรับเรื่องรองเรียน และคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม  เสนอแนวทางการศึกษาปรับปรุงแกไขปญหาสุขภาพ ท่ีสงผลกระทบตอ
ความเขาใจของประชาชน รวมถึงขอกฎหมายดวย และพิจารณาถึงดูอํานาจหนาท่ีใน
การชะลอการแพรสัญญาณ ท้ังดานของประชาชนและผูประกอบการ 

 ๒. ใหสํานักงาน กสทช. จัดตั้งคณะทํางานรวมระหวาง กทค. ผูรอง ผูประกอบการ 
สํานักงาน กสทช. และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปญหาอยางเรงดวน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ โครงการเผยแพรความรูเรื่องการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีบริเวณชายแดนเพ่ือปองกัน
ปญหาการถูกคิดคาบริการขามแดนอัตโนมัติ  (กลุมงานรับเรื่องรองเรียน และคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

ผูแทน กลุมงานรับเรื่องรองเรียน และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม           
(นางสาวรุงตะวันฯ) นําเสนอ โครงการเผยแพรความรูเรื่องการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
บริเวณชายแดนเพ่ือปองกันปญหาการถูกคิดคาบริการขามแดนอัตโนมัติ และขออนุมัติ        
งบประมาณ จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานบาทถวน) ในการดําเนินโครงการฯ           
ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเชียงราย พรอมท้ังจัดทําและเผยแพรสื่อ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหความรูแกประชาชนท่ัวไปใน ๓ จังหวัดดังกลาว จากงบประมาณกลาง
ของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๖  



๗ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการของการดําเนินการโครงการตามท่ี กลุมงานรับเรื่องรองเรียน และ
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม เสนอ อยางไรก็ดี เนื่องจากเปนโครงการเรงดวน   
ท่ีจะตองเรงดําเนินการ ดังนั้น จึงให กลุมงานรับเรื่องรองเรียน และคุมครองผูบริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม พิจารณาใชเงินงบประมาณจากวงเงินงบประมาณป ๒๕๕๖ ตามกรอบ
ภารกิจท่ีไดรับอนุมัติ จะเปนการเหมาะสมกวา ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความ
คุมคาเปนสําคัญ และมอบหมายใหกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ นําขอมูลปญหาการถูกคิด
คาบริการขามแดนอัตโนมัติไปใชเปนขอมูลประกอบการหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการ
รวมทางเทคนิค (JTC) เพ่ือเปนการแกไขปญหานี้ดวย 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ สิทธิในการใชคล่ืนความถี่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐภายหลัง 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช  
(กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย กสทช. ตอสิทธิในการใช           
คลื่นความถ่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐภายหลังพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใชและขอรับนโยบายตอความเห็น
ดังกลาว 

๑. กรณีขอหารือเก่ียวกับสิทธิในการใชงานคลื่นความถ่ี ยาน ๙๐๐ MHz ของ บมจ.       
ทีโอที คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย กสทช. มีความเห็นวา เม่ือพิจารณาตาม
ความและเจตนารมณตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๓๐๕ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว จะเห็นไดวาคลื่นความถ่ีเปนทรัพยากรสื่อสารของ
ชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ เม่ือการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในการใหเอกชนเปน
ผูประกอบการสิ้นสุดลง สิทธิในการใชคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ดังกลาว ยอมท่ีจะสิ้นสุดลงดวยเชนกัน โดยสิทธิในการใชงานคลื่นความถ่ีดังกลาว  หาได
กลับคืนมายัง กสทช. ไม แตยอมตกคืนแกสาธารณะ ซ่ึง กสทช. โดย กทค. เปนผูมี
อํานาจในการบริหารจัดการสิทธิในการใชงานคลื่นความถ่ีดังกลาวตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมกําหนดตอไป 

๒. กรณีขอหารือเก่ียวกับการพิจารณาใหขยายระยะเวลาในการใชงานคลื่นความถ่ี  
๘๐๐ MHz ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย กสทช. 
มีความเห็นวา แมตามขอกําหนดในเง่ือนไขการอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคม
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม จะกําหนดให กทช. หรือ กสทช. สามารถพิจารณาขยาย



๘ 
 

ระยะเวลาในการใชงานคลื่นความถ่ีดังกลาวไดตอไปตามท่ีเห็นสมควรก็ตาม หากแตโดย
ท่ีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติใหการจัดสรรคลื่น
ความถ่ีท่ีใชในกิจการโทรคมนาคมจะตองกระทําโดยวิธีการประมูลเทานั้น ประกอบกับ
แผนแมบทคลื่นความถ่ีมิไดกําหนดให กสทช. สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาในการใช
งานคลื่นความถ่ีท่ีใชในกิจการโทรคมนาคมได อันเปนการแสดงใหเห็นถึงนโยบายท่ีจะไม
มีการพิจารณาขยายระยะเวลาในการใชงานคลื่นความถ่ี ดังนั้น เม่ือระยะเวลาในการใช
งานคลื่นความถ่ียาน ๘๐๐ MHz ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม สิ้นสุดลงเม่ือป         
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับไดมีการตราและใชพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แลว ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชงานคลื่นความถ่ีเพ่ือ            
การประกอบกิจการโทรคมนาคมไวใหกระทําไดดวยวิธีการประมูลเทานั้น กรณีจึงไมอาจ
ท่ีจะพิจารณาขยายระยะเวลาในการใชงานคลื่นความถ่ีได 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบและเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย กสทช.
ซ่ึงวางหลักการแปลความขอกฎหมาย เก่ียวกับสิทธิในการใชคลื่นความถ่ีสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐภายหลังพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใชตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และเม่ือความเห็นทางกฎหมาย
ของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย กสทช. ขางตนมีความสอดคลองกับความเห็น
ของสํานักงาน กสทช. จึงไมตองเสนอประเด็นปญหาดังกลาวหารือตอคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ท้ังนี้  ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคมดําเนินการเสนอ
ความเห็นดังกลาวตอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบตอไป 

 ๒. เม่ือสิทธิในการใชคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกลาวสิ้นสุดลง
แลว ผูไดรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชคลื่นความถ่ีมีหนาท่ีคืนคลื่นความถ่ีดังกลาว
เพ่ือให กสทช. นําคลื่นความถ่ีดังกลาวไปจัดสรรใหมหรือปรับปรุงการใชงานคลื่นความถ่ี
ตามท่ีกําหนดในแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและ
ความจําเปนของการประกอบกิจการและการใชคลื่นความถ่ีตอไป และผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญามีหนาท่ีในการ
จัดใหมีมาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอผูใชบริการภายหลังการสิ้นสุด         
การอนุญาตใหประกอบกิจการ ตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และขอ ๒๔ ของเง่ือนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ประกอบมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รวมท้ังคูสัญญาตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาของ
บริษัทดังกลาวจึงตองคืนคลื่นความถ่ีดังกลาวและจัดใหมีมาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนตอผูใชบริการ ภายหลังสิทธิในการใชคลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการ
โทรคมนาคมสิ้นสุด 



๙ 
 

๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม มีหนังสือแจง 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ทราบตามหนังสือท่ีหารือ และใหมีหนังสือแจง บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รวมท้ังคูสัญญาตามสัมปทานของบริษัทดังกลาว เพ่ือ
เตรียมการในสวนของการคืนคลื่นความถ่ีตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ พรอมท้ังใหสงมอบมาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอผูใชบริการ
ตอสํานักงาน กสทช. ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การปฏิบัติตามขอ ๓๘ และขอ ๙๖ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีการจัดเก็บขอมูลและรายละเอียดของ
ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินลวงหนา  (กลุมงานกฎหมาย
โทรคมนาคม)  

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ การปฏิบัติตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีการใหบริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมหรือคาบริการเปนการลวงหนาจะตองไมมีขอกําหนด อันมีลักษณะเปน
การบังคับใหผูใชบริการตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  (กลุมงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ         

การปฏิบัติตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีการใหบริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมหรือคาบริการเปนการลวงหนาจะตองไมมีขอกําหนดอันมีลักษณะเปนการ

บังคับใหผูใชบริการตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงท่ีประชุม กทค. ไดมีมติใน

การประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. 

นําเสนอหลักการแนวคิดเก่ียวกับแนวปฏิบัติการพิจารณาใหความเห็นชอบการใหบริการ

โทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการเปนการลวงหนาตามขอ ๑๑ 

ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือใช

เปนเกณฑประกอบการพิจารณาของ กทค. พรอมท้ังนําเสนอขอเสนอของบริษัท ทรู มูฟ 

จํากัด ตอ กทค. ในการประชุมคราวตอไป โดยขอใหนายพิศลฯ ซ่ึงปฏิบัติงานท่ี กลุมงาน

รับเรื่องรองเรียน และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม นําเสนอหลักการแนวคิด

เก่ียวกับการปฏิบัติตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 



๑๐ 
 

ผูแทน กลุมงานรับเรื่องรองเรียน และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม            

(นายพิศลฯ ) ไดรายงานตอท่ีประชุม กทค. วา ภายหลังจากท่ีประชุม กทค. ไดเชิญผูให

บริการ และสํานักงาน กสทช. ไดเชิญผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีและตัวแทนผูบริโภค 

เขารวมในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ โดยได

มอบหมายให สํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นจากท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการใน

สวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. ได รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ รวมท้ังรับฟง

ความคิดเห็นจากฝายตางๆ โดยดําเนินการจัดประชุมรวมกับผูใหบริการเพ่ือ วางแนวทาง

ท่ีเหมาะสมในการกําหนดจํานวนวันใชงานสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ี

เรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการเปนการลวงหนา การจัดประชุมกลุมงานภายใน 

และการประชุมหารือรวมกับบริษัทผูใหบริการ อยางตอเนื่อง โดยไดมีการสรุปแนว

ทางการพิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดระยะเวลาใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

เสนอตอท่ีประชุม กทค. พิจารณาครั้งหนึ่งแลว โดยเสนอ “แนวปฏิบัติการพิจารณาให

ความเห็นชอบเง่ือนไขการกําหนดระยะเวลาใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระ

คาบริการลวงหนา ” ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ กรณีท่ีผูใชบริการไมมีการโทรออกในรอบ

ระยะเวลา ๓๐ วัน บริษัทผูใหบริการอาจเรียกเก็บคาบํารุงรักษาเลขหมายไดในอัตราไม

เกิน ๒๐ บาท ซ่ึงท่ีประชุม กทค. มีมติรับทราบรางแนวปฏิบัติฯ ของสํานักงาน กสทช. 

และมีขอเสนอแนะใหสํานักงาน กสทช. ศึกษาขอมูลและชี้แจงอัตราคาบํารุงรักษาเลข

หมายตามแนวทางท่ีเสนอนี้ไดอยางสมเหตุสมผล โดยเม่ือสํานักงาน กสทช. พิจารณา

จากขอมูลตาง ๆ ท่ีมีอยูแลว สํานักงาน กสทช. มีความเห็นวา ขอมูลท่ีมีอยูอาจไม

สามารถอธิบายท่ีมาของการกําหนดคาบํารุงรักษาเลขหมายไดอยางสมเหตุสมผล 

เนื่องจากอัตราของคาบํารุงรักษาเลขหมายท่ีเหมาะสมจะข้ึนอยูกับพ้ืนฐานตนทุนของ     

ผูใหบริการแตละราย แตสํานักงาน กสทช. ไมมีขอมูลเพียงพอในการคํานวณตนทุนท่ี

เหมาะสมของการถือครองเลขหมายโทรคมนาคมไวได ประกอบกับบริษัท ทรู มูฟ จํากัด 

ไดเคยเสนอขอความเห็นชอบการกําหนดระยะเวลาใชงานสําหรับบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีเรียกเก็บคาบริการเปนการลวงหนา ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ “จํานวนวัน

ใชงาน ๖๐ วันตอการเติมเงินทุกมูลคา (ข้ันต่ํา ๑๐ บาทข้ึนไป) ” และท่ีประชุม กทค. 

พิจารณาไมเห็นชอบ สํานักงาน กสทช. จึงไดพิจารณาปรับปรุงแนวทางการพิจารณาให

ความเห็นชอบการกําหนดระยะเวลา โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานตามกฎหมายในสวนของ

มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม โดยมีขอพิจารณาระยะเวลาใหบริการเปน

สวนหนึ่งของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม เนื่องจากขอกําหนดเก่ียวกับระยะเวลา เปน

ขอตกลงเก่ียวกับการใชสิทธิของคูสัญญา ท้ังนี้ โดยคาบริการท่ีผูใชบริการชําระไวแก      



๑๑ 
 

ผูใหบริการไมวาจะชําระกอนหรือหลังก็เพ่ือใหไดสิทธิในการใชบริการตามปริมาณและ

ระยะเวลาท่ีตกลงกัน จากการศึกษาขอมูลการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ี

เรียกเก็บคาบริการเปนการลวงหนาจากตางประเทศในหลาย ๆ ประเทศ พบวา       

สวนใหญมีการกําหนดระยะเวลาใชบริการไวท้ังหมด โดยรูปแบบของการกําหนด

ระยะเวลาใชบริการสวนใหญจะมีระยะเวลากําหนดเปนรอบประมาณ ๑ เดือน เนื่องจาก

การใหบริการในตางประเทศสวนใหญจะเปนบริการ ๓ G หรือ ๔G ซ่ึงใหบริการบน

พ้ืนฐานของบริการขอมูล โดยจะมีการกําหนดปริมาณการใชบริการขอมูลไวเปนราย

เดือน ประกอบกับประเทศไทยจะมีการเปดใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๓ G บนคลื่น

ความถ่ี ๒.๑ GHz ในอนาคต ดังนั้น รูปแบบการเสนอบริการก็นาจะมีความสอดคลองกับ

ในตางประเทศ คือมีการเสนอระยะเวลาใชงานภายใน ๑ เดือน เชนเดียวกัน ผลดีท่ีจะ

เกิดข้ึนตอแนวทางการกําหนดเง่ือนไขวันใชงานไมนอยกวา ๓๐ วัน สําหรับการชําระ

คาบริการลวงหนาทุกมูลคานี้ จะถือเปนการกําหนดสิทธิพ้ืนฐานท่ีประชาชนควรไดรับใน

การใชบริการโทรคมนาคม และสําหรับผูใหบริการ ขอกําหนดและเง่ือนไขการใหบริการ

และการใชบริการตาง ๆ จะไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เพียงแตเม่ือผูใชบริการมีการ

ชําระคาบริการลวงหนาในแตละครั้ง ไมวาจะมูลคาเทาใด ผูใชบริการก็จะไดรับสิทธิใช

บริการในระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน สงผลใหผูใชบริการไมตองใชเงินมูลคาสูง ซ่ึงถือ

เปนการสรางภาระใหแกผูใชบริการอยางสูง (เชน ๓๐๐ บาท หรือ ๕๐๐ บาท เปนตน) 

เพ่ือใหไดรับสิทธิใชบริการในระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน อีกตอไป เพราะเพียงเติมเงิน

ในมูลคาท่ีผูใหบริการมีใหบริการอยูในปจจุบันตามชองทางปกติท่ีผูใหบริการมีใหบริการ

อยูในปจจุบนั เชน ๑๐ บาท หรือ ๒๐ บาท เปนตน ผูใชบริการก็จะไดรับระยะเวลา     

ใชงานไมนอยกวา ๓๐ วัน เชนเดียวกัน และสําหรับผูท่ีชําระคาบริการลวงหนาในมูลคา

สูงอยูเปนปกติ ก็จะไมถูกกระทบสิทธิใด ๆ เนื่องจากการกําหนดระยะเวลาใชงานข้ันต่ํานี้ 

เปนการกําหนดสิทธิพ้ืนฐานในการใชบริการของประชาชนเพ่ือมิใหถูกเอาเปรียบจาก     

ผูใหบริการ อีกท้ัง ยังเปนการคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานใหแกผูบริโภคและประชาชนท่ีมี

ความประสงคจะใชบริการโทรคมนาคมประเภทโทรศัพทเคลื่อนท่ี ซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ี

ตามกฎหมายของ กสทช. อยูแลว 

 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ แนวปฏิบัตเิก่ียวกับการใหบริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการ

เปนการลวงหนา  ตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 



๑๒ 
 

 (๑)  การเติมเงินเขาสูระบบของผูใหบริการในทุกมูลคาท่ีเคยใหบริการอยูกอน             

และ/หรือ0 ท่ีจะใหบริการ ผูใชบริการจะตองไดรับระยะเวลาใชงานไมนอยกวา ๓๐ วัน 

  (๒)  การเติมเงินเขาสูระบบของผูใหบริการทุกครั้ง ใหนับรวมระยะเวลาการ     

ใชงานท่ีไดรับกับระยะเวลาท่ียังคงเหลืออยู   โดยมีระยะเวลาการสะสมวันสูงสุดอยาง

นอย ๓๖๕ วัน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูใหบริการไดรับอนุญาตภายใตสัญญาสัมปทาน 

ระยะเวลาการสะสมวันจะตองไมเกินระยะเวลาของอายุสัญญาสัมปทานท่ียังคงเหลืออยู 

 (๓) กรณีท่ีผูใหบริการมีเงินคางชําระแกผูใชบริการเม่ือสัญญาเลิกกัน ใหเปนไป

ตามขอ ๓๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม            

พ.ศ. ๒๕๔๙ ท้ังนี้ ผูใหบริการอาจกําหนดเง่ือนไขใหสามารถโอนเงินคาบริการท่ีชําระ

ลวงหนาไวไปยังเลขหมายอ่ืนท่ีอยูภายในโครงขายเดียวกันดวยก็ได 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และใหยึดถือตามแนวปฏิบัติตามขอ (๑) – (๓) 

ขางตน ในการกําหนดเง่ือนไขการใหบริการ โทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บ

คาบริการเปนการลวงหนาตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา

ใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙โดยไมเลือกปฏิบัติ 

๒. สําหรับกรณีท่ีบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ไดจัดสงขอเสนอการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีใน

ลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการลวงหนา เพ่ือให กทค. พิจารณาใหความเห็นชอบตาม

ขอยกเวนของขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น เนื่องจากมีความสอดคลองกับแนวปฏิบัติการพิจารณาท่ี กทค. ใหความ

เห็นชอบดังกลาวในขอ ๑. ดังนั้น จึง เห็นชอบใหบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กําหนดให

ผูใชบริการตองใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการลวงหนา

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได  โดยเห็นควรใหกําหนดเง่ือนไขการใหบริการประกอบดวย 

เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภคตามแนวปฏิบัติในขอ (๑) – (๓) 

๓.  เนื่องจาก สํานักงาน กสทช. ไดรับหนังสือของ บริษัท แอด วานซ 0 อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท0 โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีเสนอเง่ือนไข

การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการลวงหนา  ในระยะเวลา

กระชั้นชิด  ดังนั้น จึงมอบหมายให 0  สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตรวจสอบความ

สอดคลองของขอเสนอและประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอีกครั้ง แลวนําเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การตรวจสอบรายละเอียดการไดรับจัดสรรคล่ืนความถี่หรือใชประโยชนคล่ืนความถี่ 
ความจําเปนในการถือครองคล่ืนความถี่ และความชอบดวยกฎหมายของการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการโทรคมนาคม  (คณะอนุกรรมการเพ่ือการ
ตรวจสอบรายละเอียดการไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีรวมท้ัง
ความจําเปนในการครองคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม กลุมงานกฎหมาย
โทรคมนาคม กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
ประธานอนุกรรมการเพ่ือการตรวจสอบรายละเอียดการไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช
ประโยชนคลื่นความถ่ี รวมท้ังความจําเปนในการครองคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม 
(นายสงขลาฯ ) และผูชวยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ (นายดํารงคฯ นายพากเพียรฯ 
และนางสุพินญาฯ) นําเสนอรายงานผลการดําเนินการในการตรวจสอบรายละเอียดการ
ไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี ความจําเปนในการถือครองคลื่น
ความถ่ี และความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการ
โทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ โดยคณะอนุกรรมการฯ ทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
เสนอความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดการไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชประโยชนคลื่น
ความถ่ี ตรวจสอบเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม 
และไดกําหนดประเด็นการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาในกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๖ ประเด็น กลาวคือ ๑) การดําเนินการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหเอกชนประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมตลอดถึงการ
ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกลาว เปนไปโดยชอบดวย
กฎหมายหรือไม ๒) การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหเอกชนประกอบกิจการ
โทรคมนาคม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ดําเนินการโดยมีอํานาจ
หนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ๓) การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ไดดําเนินการ
กอนวันท่ี พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใชบังคับหรือไม 
๔) สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ตองไดรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยชอบดวยกฎหมาย ๕) การประกอบกิจการ
โทรคมนาคมของผูท่ีไดรับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา เปนไปโดยถูกตองตาม
ลักษณะ ประเภท และขอบเขตของการประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาหรือไม ๖) การดําเนินการนอกเหนือการไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 
ไมเขาลักษณะเปนการมอบการบริหารจัดการท้ังหมดหรือบางสวนหรือยินยอมใหบุคคล
อ่ืนเปนผูมีอํานาจประกอบกิจการแทน ตามนัยมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
  คณะอนุกรรมการฯ ไดรับรายงานวา มีผูท่ีไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ี หรือใช
ประโยชนคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการโทรคมนาคม นําสงขอมูลตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและระยะเวลาการแจงรายละเอียดท่ีไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ี 
หรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี หรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการ



๑๔ 
 

โทรคมนาคม จํานวน ๓๗ ราย ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาตามลําดับความสําคัญ
เรงดวนในการประกอบกิจการตามระยะเวลาสิ้นสุดการใชคลื่นความถ่ีกอนหลังเปน
สําคัญ โดยเริ่มจากกิจการโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ี บมจ. กสท โทรคมนาคม ไดรับการจัดสรร
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ซ่ึงไดใหสัมปทานแก บจก. ทรู มูฟ และ บจก. ดิจิตอล โฟน 
ซ่ึงสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จากการตรวจสอบไมพบ
การกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการ
โทรคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบรูปแบบรายงานผลการดําเนินการในการตรวจสอบรายละเอียดการไดรับ

จัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี ความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ี 
และความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการ
โทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 (๑) การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาในกิจการโทรคมนาคม ใหเริ่มตั้งแตพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใชบังคับ ซ่ึงเปนการดําเนินการท่ีสอดคลองตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยสาํนักงาน กสทช. ควรตรวจสอบเอกสารตามกรอบท่ี
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและระยะเวลาการแจงรายละเอียดท่ีไดรับจัดสรรคลื่น
ความถ่ี หรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี หรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม กําหนด  
 (๒) ในการประกาศผลการดําเนินการในการตรวจสอบรายละเอียด
ตรวจสอบรายละเอียดการไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี ความ
จําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ี และความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการโทรคมนาคม ใน website ใหแจงหลักเกณฑและเง่ือนไข
ในการตรวจสอบใหสาธารณชนทราบดวย 
๒. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินการในการตรวจสอบรายละเอียดตรวจสอบ
รายละเอียดการไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ี ความจําเปนใน
การถือครองคลื่นความถ่ี และความชอบดวยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาในกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ เสนอ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 
   ไมมี 
 
 



๑๕ 
 

ประธาน   กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๙.๐๐   น. 
 

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

   .............................................. 
  (นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

      ผูจดรายงานการประชุม 

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

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

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียน 
และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

ผูชวยเลขานุการ 

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

ปฏิบัติหนาท่ี รองเลขาธิการ กสทช. 
เลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 

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

          (เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูรับรองรายงานการประชุม 


	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

