
 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ 

วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล  
นายประวิทย์ 

ทวีชัยการ 
ลี่สถาพรวงศา 

กรรมการ 
กรรมการ 

๔. 
๕.   

นายประเสริฐ  
พลเอก สุกิจ 

ศีลพิพัฒน์  
ขมะสุนทร 

กรรมการ 
กรรมการ 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ  
๒. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ  
๔. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม     

 และการประชุม                                                               
๖. นางสาวธัญญ์รดาวรรณ ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.) 
๗. นางสาวพิชรดา โสมกุล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๘. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๙. นางสาวกฤติยา  วิสุทธาภรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๐. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๑. นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจ้าง (กท.) 
๑๒. นางสาวสายไหม  สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง (กท.) 

 

ผู้ชี้แจง 

๑. นายองอาจ เรืองรุ่งโสม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
๒. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมาย

   โทรคมนาคม 
๓. นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถี ่
๔. นางสาวใจทิพย์ ศรีโนนชัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.)    
๕. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (รท.) 
 



๒ 
 

๖. นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๗. นายบุญธรรม แสงแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท.๒) 
๘. นายประถมพงศ์ ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 
๙. นายศันสนะ อัศวช่วง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท.๒) 
๑๐. นายสุภพล จรูญวณิชกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (วภ.) 
๑๑. นายสุภัทร์พล กุวลัยรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (จท.) 
๑๒. นายราวิน ไชยทิพย์ ผู้ปฏิบัติงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น.  

 
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรอง รายงานการประชุม   กทค.  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เฉพาะระเบียบวาระท่ี ๔.๑ 

   รับรองรายงานการประชุม  กทค.  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ 
 
มติที่ประชุม ๑. รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

เฉพาะระเบียบวาระท่ี ๔.๑ โดยไม่มีการแก้ไข 

 ๒. รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน 
๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  (๑) หน้าที่ ๑๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บรรทัดที่ ๑ แก้ไขข้อความจาก “โดยมาต้อง
ผ่านความเห็นชอบ” เป็น “โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบ” 
  หมาย

เหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้  

 ๑. ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ ให้ตรวจสอบมติที่ประชุมว่าระบุเรื่องการคืนดอกเบี้ย
 อย่างไร  หากมีมติไม่ให้คืนดอกเบี้ย ก็ต้องบันทึกในรายงานว่า กสทช . ประวิทย์ฯ 
 สงวนความเห็นในระเบียบวาระนี้ มิใช่เพียงเปิดเผยความเห็น 

๒. ขอให้ฝ่ายเลขานุการ กทค . ปรับปรุงกรณีไม่มีการจัดส่งร่างรายงานการประชุมให้
พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งนอกจากไม่เป็นไปตามมติท่ีประชุม กทค . และ
ไม่ตรงตามท่ีฝ่ายเลขานุการรับปากกับที่ประชุมแล้ว ยังท าให้ต้องเสียเวลาในการ
พิจารณารับรองรายงานมากข้ึน 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ประจ าปี ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการ กทค.) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ โดย กสทช .ประวิทย์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกตและให้

ข้อเสนอแนะว่า ส านักงาน กสทช . ควรตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของ
รายงานก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา โดยส าหรับเรื่องท่ีไม่มีความ
คืบหน้าในการด าเนินงานก็ควรเร่งรัดต่อไปด้วย 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒ รายงานผลการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือนมีนาคม 

๒๕๕๗ (ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ โดย กสทช . ประวิทย์ฯ ให้ความเห็นต่อ

รายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือนมีนาคมว่า 
ส านักงาน  กสทช . ควรมีการจัดท ายอดสะสม ในระยะเวลา ๑ ปี ว่าในแต่ละเดือนมี
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งหมดจ านวนกี่ราย  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ กทค . เพื่อจัดท านโยบายการปฏิบัติงานประจ าปี 
๒๕๕๗ (ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส า นักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นายสุทธิศักดิ์ฯ )      
น าเสนอ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ กทค . เพ่ือจัดท านโยบายการปฏิบัติงาน
ประจ าปี ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุม กทค . พิจารณ าเพ่ือรับทราบและขอความเห็นชอบ
นโยบาย และแนวทาง ในการด าเนินงานของกลุ่มภารกิจโทรคมนาคม ประจ า ปี 
๒๕๕๗ และขอความเห็นชอบปฏิทินการปฏิบัติงานสายงานกิจการโทรคมนาคม 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 กสทช . พลเอก สุกิจ ฯ แสดงความเห็นว่า กระบวนการจัดการที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ใน
รายงานฉบับนี้ ซึ่งกระบวนการจัดการได้มีการหารือกันว่า จะจัดให้มีหน่วยงานที่
ก ากับดูแลให้ทุกส านักจัดท าแผนปฏิบั ติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในรอบปี 
และก าหนดกรอบงบประมาณให้ชัดเจนว่า ในปีถัดไปจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ ในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมาย และควรเพิ่มเติมประเด็นการ 
Refarming ให้ชัดเจนด้วย 

 



๔ 
 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ  กทค. เพ่ือจัดท านโยบายการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช 
โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุร ี

 ๒. รับทราบนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานของสายงานกิจการโทรคมนาคม 
ประจ าปี ๒๕๕๗  

 ๓. เห็นชอบปฏิทินการปฏิบัติงานของสายงานกิจการโทรคมนาคม ประจ าปี ๒๕๕๗ 

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค .         
ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ประจ าปี ๒๕๕๖  
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นายสุทธิศักดิ์ฯ )      
น าเสนอ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการโทรคม นาคม ประจ าปี 
๒๕๕๖  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะด าเนินการจัดส่งข้อมูล ให้ส านัก
ยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช . และส่ง
ให้ กตป. ประกอบการพิจารณาติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
ของ กสทช. กสท. กทค.ฯ  

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ประจ าปี 
๒๕๕๖ ตามท่ีส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

  
ระเบียบวาระที ่ ๔.๓   (ร่าง) ประกาศ กสทช . ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการประจ าที่ ย่าน

ความถี่ ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz (E-band) จ านวน ๒ ฉบับ (ส านัก
บริหารคลื่นความถ่ี)  

  ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน่ห์ฯ) น าเสนอ (ร่าง) ประกาศ กสทช . 
ที่เก่ียวข้อ งกับการใช้คลื่นควา มถ่ี กิจการประจ าที่ ย่านความถี่  ๗๑-๗๖ GHz และ 
๘๑-๘๖ GHz (E-band) จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้  



๕ 
 

  ๑. (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการประจ าที่ ย่านความถ่ี ๗๑-๗๖ 
GHz และ ๘๑-๘๖ GHz  

  ๒. (ร่าง) ประกาศ กสทช . เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการประจ าที่ ย่านความถ่ี ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz 

  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  (ร่าง) ประกาศ กสทช . ที่เก่ียวข้องกับการใช้คลื่นความถ่ี กิจการประจ าที่ 
ย่านความถ่ี ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz (E-band) จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้  

   ๑) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการประจ าที่ ย่านความถ่ี 
๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz  

   ๒) (ร่าง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการประจ าที่ ย่านความถี ่๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz  

   ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักบริหารคลืน่ความถีเ่สนอ (ร่าง) ประกาศฯ 
ต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามกระบวนการ ขั้นตอนของ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติของส านักงานฯ ก่อน และด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อไป 

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่    

๑๒/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นตนเองเพื่อให้บริการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมที่ใช้จานสายขนาดเล็ก (Very Small Aperture Terminal (VSAT) 
Service)  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ )
น าเสนอข้อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทร คมนาคมแบบที่สอง 
ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปี เพื่อให้บริการ
สื่อสารผ่านดาวเทียมท่ีใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก (Very Small Aperture 
Terminal (VSAT) Service) ของ บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น  โดยมี
เงื่อนไขการอนุญาตเช่นเดียวกับการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่ได้รับอนุญาต
บริการโทรคมนาคมสื่อสารผ่านดาวเทียม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ที่ได้รับ
อนุญาตอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเดิมบริษัทฯ ได้เช่า ใช้ช่องสัญญาณเฉพาะย่าน Standard C-
band แต่ในการขอต่ออายุครั้งนี้ได้แจ้งว่าจะเช่าใช้ช่องสั ญญาณ (Transponder ) 
ย่าน  Ku-band ด้วย 



๖ 
 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 
กสทช. ประเสริฐฯ ,และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 อนุญาตให้บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนา คมแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองเพ่ือให้บริการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียมท่ีใช้จานขนาดเล็ก  (Very Small Aperture Terminal (VSAT) 
Service) ย่านความถ่ี Standard C-band และ Ku-band โดยเพิ่มเงื่อนไขกรณี   
บริษัทฯประสงค์ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคม ต้องด าเนินการตามมาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ ๑.ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีป ระชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     

๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๒.กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกท่ี  สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๓๙๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวน ความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 
  “๑. บริษัทฯ ได้ ยื่นแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต ตามประกาศที่เก่ียวข้อง
ก าหนด  กทค . จึงสามารถรับค าขอไว้พิจารณาและอนุญาตได้  อย่างไรก็ตาม กรณี 
บริษัทฯ ให้บริการ VSAT โดยเช่าใช้ช่องสัญญาณ (Transponder) ของ บมจ. ไทยคม 
ซ่ึงเดิมบริษัทฯ ได้เช่าใช้เฉพาะย่าน standard C-band แต่ในการขอต่ออายุครั้งนี้ได้
แจ้งว่าจะเช่าใช้ช่องสัญญาณ ย่าน KU-band ด้วย  เป็นกรณีที่บริษัทฯ มี การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการอนุญาตและเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจอันมีผลให้การด าเนินการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเปลี่ยนแปลงไปจากแผนการให้บริการที่คณะกรรมการให้
ความเหน็ชอบ ซ่ึงจะต้องเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มด าเนินการ
ตามข้อ ๕ วรรคท้าย และข้อ ๒๔ ของประกาศ กทช . เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  การที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการเช่าใช้ช่องสัญญาณ
ของ บมจ . ไทยคม ย่าน standard C-band และ Ku-band ก่อนที่คณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงเป็นการด าเนินการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว    

  อีกท้ังการพิจารณาในกรณีนี้คือการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาต  การที่
ส านักงาน กสทช . เห็นควรอนุญาตให้บริษัทฯ เช่าใช้ช่องสัญญาณ Ku-band ไปด้วย 
จึงไม่ชอบด้วยกระบวนการและข้ันตอนพิ จารณาค าขอ ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช . 
จะต้องให้บริษัทฯ ยื่นค าขอ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการอนุญาต และเปลี่ยนแปลงแผน
ธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศดังกล่าวด้วย และตามข้อ ๒๕ วรรคแรก ของ
ประกาศดังกล่าว ให้อ านาจเลขาธิการ กสทช. สั่งให้บริษัทฯ ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน 



๗ 
 

ให้แก้ไขป รับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ก่อนที่
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการอนุญาตได้ 

 ๒. ในกิจการดาวเทียมสื่อสาร สถานีภาคอวกาศเป็นกิจการที่มีการผูกขาด
โดยสภาพ เนื่องจากทรัพยากรวงโคจรและคลื่นความถี่ท่ีใช้ส า หรับต าแหน่งดังกล่าวมี
อยู่อย่างจ า กัด การจัดให้มีการประมูลจึงเหมาะสมกับกิจการดาวเทียมสื่อสารภาค
อวกาศ ดังนั้น การที่ส านักงาน กสทช . จะก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมโดยให้ สถานีรับส่ง
สัญญาณภาคพ้ืนดินเช่นบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม
ที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก (VSAT) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพ่ิมเติม โดยต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา ๔๕ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ย่อมจะเป็นการ
สร้างภาระเกินสมควรแก่บริษัทผู้ ให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมท่ีใช้จานสายอากาศ
ขนาดเล็ก (VSAT) ได้ ตามนัยมาตรา ๙ วรรคแรก (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การยกเลิกการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๕๐๗ บริษัท        

ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน )  (ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม)  

  ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดกา รเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
 น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน ) มีความ
ประสงค์ยกเลิกการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๕๐๗  โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเก ณฑ์การจัดสรรและบริการเลหมาย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ กทค . เพ่ือพิจารณายกเลิก
การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ให้แก่ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน)  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗  

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ยกเลิกการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ให้แก่ บริษัท ทริปเปิลที บรอด

แบนด์ จ ากัด (มหาชน )  หมายเลข ๑๕๐๗  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๗  ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมาย โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริการเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที ่๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๗  ตามท่ีส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 

หมายเหตุ   ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่   
๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  การต่ออายุการใช้เลขหมายฯพิเศษ ของผู้รับการจัดสรร จ านวน ๑๐ ราย   (ส านัก
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี ต่ออายุการใช้เลขหมายฯพิเศษ  ผู้รับการจัดสรร จ านวน ๑๐ 
ราย ดังนี้ 

   ๑. กระทรวงพาณิชย์ หมายเลข ๑๒๐๓ 

   ๒. มูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หมายเลข ๑๒๕๕ 

   ๓. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ หมายเลข ๑๔๑๒ 

   ๔. โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลข ๑๓๖๗ 

   ๕. ส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต หมายเลข ๑๑๓๒ 

   ๖. สหกรณ์แท็กซี่สยาม จ ากัด หมายเลข ๑๖๖๑ 

   ๗. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) หมายเลข ๑๗๓๒ 

   ๘. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) หมายเลข ๑๗๒๒ 

   ๙. ส านักงานเทศบาลนครล าปาง หมายเลข ๑๑๓๒ 

   ๑๐. บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) หมายเลข ๑๗๒๐  

 โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริการเล ขหมาย
โทรคมนาคม พ .ศ . ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่          
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ กทค . เพ่ือพิจารณา   
ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ให้แก่ ผู้รับการจัดสรร จ านวน ๑๐ ราย  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ให้แก่ ผู้รับการจัดสรร จ านวน 
๑๐ รายดังนี้ กระทรวงพาณิชย์ หมายเลข ๑๒๐๓ ,มูลนิธิส านักงานทรัพย์ สินส่วน
พระมหากษัตริย์ หมายเลข ๑๒๕๕ ,มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ หมายเลข ๑๔๑๒ , 
โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลข ๑๓๖๗ , ส านักงานเทศบาลนครภูเก็ต หมายเลข 
๑๑๓๒ ,สหกรณ์แท็กซี่สยาม จ ากัด หมายเลข ๑๖๖๑ ,บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จ ากัด (มหาชน ) หมายเลข ๑๗๓๒  ,บริษัท ท่าอากาศยานไท ย จ ากัด (มหาชน ) 
หมายเลข ๑๗๒๒  ,ส านักงานเทศบาลนครล าปาง หมายเลข ๑๑๓๒  และ  บริษัท       
ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน ) หมายเลข ๑๗๒๐  ตามความเห็นคณะอนุกรรมการ        
เลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริการเลขหมา ยโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ 
ครั้งที่   ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ตามท่ีส านักบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคมเสนอ  



๙ 
 

หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกท่ี  สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอเปิดเผย ความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 

   “ในการขออนุญาตต่ออายุการใช้เลขหมายฯ พิเศษของ ๔ หน่วยงาน ที่เป็น
กรณีการยื่นค าขอ เมื่อพ้นก าหนดการอนุญาตใช้เลข หมายฯ ไปแล้ว แม้เป็นการขัดต่อ
บทบัญญัติข้อ ๕๐(๓) ของประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร    
เลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ที่ก าหนดให้  “ระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้เลข
หมายฯ  มีก าหนดคราวละหนึ่งปี ซึ่ง กทช . จะพิจารณาต่ออายุการอนุญาต ให้ใช้     
เลขหมายฯ โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่กระท าความผิดเงื่อนไข กฎระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ หลังจากท่ีได้รับค าขอต่ออายุพร้อมช าระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ 
ให้ผู้รับการจัดสรรเลขหมายฯ ยื่นค าขอต่ออายุโดยมีหลัก ฐานแสดงถึงสภาพการใช้
งานคงอยู่จาก ผู้ให้บริการ เลข หมายฯ” แต่เนื่องจากกรณีการอนุญาตใช้เลขหมายนี้
เป็นการอนุญาตโดยตรงต่อผู้ใช้งานเลขหมายเพ่ือใช้ในกิจการหรือภารกิจขององค์กร 
แตกต่างจากกรณีการขอต่ออายุการอนุญาตประกอบกิจการ อีกท้ังตามประกาศฯ   
ได้ก าหนดระยะเวลาการอนุญาตในแต่ละคราวเป็นระยะเวลาสั้นเพียง ๑ ปี ดังนั้ น     
จึงเห็นควรมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาเรื่องระยะเวลาการยื่นค าขอต่ออายุการใช้
เลขหมายฯ พิเศษดังกล่าว  โดยเห็นควรพิจารณาต่ออายุการใช้งานเลขหมายฯ พิเศษ 
ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิสากล
เพ่ือคนพิการ และส านักงานเทศบาลนครล าปาง ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔  พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ )   
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  (นายสุทธิศักดิ์ ฯ) 
น าเสนอค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้
สิทธิ ในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการ
ให้บริการโทรคมนาคม และมาตรา ๓๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน  กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจจาก

ที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน  ๔ กิโลเมตร จ านวน ๒ ราย     



๑๐ 
 

(๑๘ ค าขอ) เป็นเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง  (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน      
๒๓ เส้นทาง  
๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
จ านวน ๙ ราย ( ๔๖ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง  (Optical Fiber      
Cable - OFC) จ านวน ๔๐๙ เส้นทาง และเคเบิ้ลทองแดง  (Copper Cable) จ านวน 
๑๒ เส้นทาง  ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๗  เมื่อวันที่       
๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตามท่ีกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีป ระชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และ 
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท เรียล  ฟิวเจอร์ จ ากัด 
และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และ
บริษัท แอวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  (ส านัก โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
 เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่าย) 

 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด      
(ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)  

 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มครั้งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัท ทรู มู ฟ จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) 
(ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)  

 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ สัญญาการเชื่อมต่อโค รงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม ครั้งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) 
(ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบั บแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ระหว่าง
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน  
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

  
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ สัญญาการเชื่อ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัท ดิจิตอลโฟน จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  
 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร  
(คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ฯ) 

 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (นายองอาจฯ )น าเสนอข้อพิจารณาให้ความเห็นชอบก ารปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การอนุญาตและก ากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลกิจกา รบริการดาวเทียมสื่อสารตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

   ทั้งนี้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอท่ีประชุม กสทช . เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ผู้ร้องเรียนใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน กรณีประสบปัญญาผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต เรื่องการลดอัตราค่าบริการลงร้อยละ ๑๕ (ส านักรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัดขอโอนย้ายผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุ ญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖  (ส านักบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมาย โทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ )
น าเสนอข้อพิจารณาการโอนย้ายผู้ใช้บริการเป็นการของ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ตาม
ประกาศ กสทช.เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ.๒๕๕๖ โดยจะด าเนินการ
โอนย้ายผู้ใช้บริการรวมถึงเลขหมายที่ไม่มีผู้ใช้บริการทั้งหมดไปยัง บริษัท เรียล ฟิว
เจอร์ จ ากัด สรุปได้ดังนี้  

 



๑๓ 
 

   บริษัทฯได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก ่

๑. กลุ่มท่ี ๑ ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่และยังไม่ได้แจ้งความประสงค์โอนย้าย 
๒. กลุ่มท่ี ๒ ผู้ใช้บริการไม่มีการใช้งานและยังไม่เข้าสู่สถานะยกเลิกบริการ 
๓. กลุ่มท่ี ๓ เลขหมายว่างและสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดจ าหน่ายได้ 

 โดยด าเนินการดังกล่าว บริษัทฯเห็นว่า สามารถด าเนินการได้ตามประกาศ กทช . 
เรื่อง การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๑ ก าหนดว่า 
ห้ามผู้รับการจัดสรรเลขหมายโอนเลขหมายระหว่างกันเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการก่อนหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรื่องการคงสิทธิ
หมาย เลขโทรคมนาคม และประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓๑ ก าหนดว่า การโอนสิทธิการให้บริการตามสัญญา
ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่นต้องรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

กสทช . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด  ควรเน้นการ
ประชาสัมพันธ์อย่ างกว้างขวางและท าแผนปฏิบัติงานส่งให้ส านักงาน กสทช . ว่า
ภายในระยะเวลา ๔ เดือนจะด าเนินการกับหมายเลขท่ียังคงเหลือ ๗ ล้านเบอร์
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น  ส านักงาน กสทช . ต้องสนับสนุนให้มีการโอนย้าย
ก่อนที่มาตรการคุ้มครองจะสิ้นสุด 

กสทช . สุทธิพลฯ ตั้งข้อสังเกตว่ า ทางบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เสนอทางเลือกให้กับ
ผู้ใช้บริการแค่ทางเลือกเดียว จะท าอย่างไรจึงจะเสนอทางเลือกเพ่ิมมากข้ึนให้กับ
ผู้ใช้บริการ 

กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ส านักงาน กสทช . ควรเตรียม การรองรับ
ผลกระทบหลังจากมาตรการการเยียวยาสิ้นสุดลงและประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการว่า
หลังจากสิ้นสุด สัญญาสัมปทานแล้วต้องส่งเบอร์ที่คงค้างภายในระบบคืนส านักงาน 
กสทช. ภายในกี่วัน        

กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า การส่งข้อความให้กับผู้ใช้บริการไม่มีความ
ต่อเนื่องและผู้ใช้บริการบางส่วนไม่ได้รับข้อความดังกล่าว บริษัทฯ ต้อง เตรียมแผนส่ง
ข้อความยอดเงินคงเหลือให้กับผู้ใช้บริการเพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ใช้บริการขอเงิน
คงเหลือคืนและระบุสถานที่ท่ีสามารถขอรับเงินดังกล่าวคืนให้ชัดเจน  

 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบค าขอของ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กรณโีอนย้ายผู้ใช้บริการรวมถึงหมายเลขที่

ไม่มีผู้ใช้บริการทั้งหมดไปยังบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด เนื่องจากขัดกับหลักการของ
ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๕๖  

 ทั้งนี้มอบหมายให้ทางส านักงาน กสทช . น าข้อสังเกตของ ที่ประชุม กทค .  
ไปด าเนินการต่อไป 

 



๑๔ 
 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกท่ี  สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๙๓  ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอเปิดเผย ความเห็ นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 

  “จากรายงานการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด พบว่า  บริษัทฯ 
ส่ง SMS ประชาสัมพันธ์เรื่องการสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองตามประกาศ กสทช . 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริ การเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ ไม่ส าเร็จจ านวน
มาก อันแสดงได้ว่ามีผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังพบว่า จ านวน
การส่ง  SMS มีความห่างค่อนข้างมาก โดยเฉลี่ยแล้วเดือนละไม่ถึง ๓ ครั้ง โดยไม่
นับว่าการส่งดังกล่าวส าเร็จหรือไม่ ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยเกินไป ทั้งนี้ จากรายงานของ
บริษัทฯ พบว่า มีผู้ใช้บริการที่คงเหลืออยู่ที่เป็นผู้ใช้บริการที่ ใช้งานประจ าจ านวน ๓.๖ 
ล้านราย ดังนั้น หากผู้ใช้บริการจ านวนดังกล่าว ไม่ได้รับทราบข้อมูลเรื่องซิมดับ ก็จ ะ
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ประกอบกับระยะเวลาคุ้มครองตามประกาศเยียวยา
เหลือน้อยเพียงแค่ ๓ เดือน ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรเร่งเพิ่มความถี่จ านวนการ
ประชาสัมพันธ์โดยวิธีการส่ง SMS และวิธีการอ่ืนให้ผู้ใช้บริการทราบมากยิ่งขึ้น  

  และเนื่องจากผู้ใช้บริการที่เหลืออยู่ส่ วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการแบบพรีเพด  ซ่ึง
หากถึงวันที่ไม่สามารถใช้บริการได้ต่อไป ก็จะมีประเด็นปัญหากรณีเงินคงเหลือใน
ระบบ นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้บริการที่ใช้งานน้อย จ านวนประมาณ ๓.๕ ล้านราย และ
ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการเฉพาะดาต้าอีกประมาณ ๙๐,๐๐๐ ราย ดังนั้น นอกจากจะส่ ง 
SMS ประชาสัมพันธ์ตามปกติแล้ว ผมเห็นว่าควร ส่ง SMS แจ้งยอดเงินคงเหลือให้
ผู้ใช้บริการ ทราบเพ่ือใช้ เป็นหลักฐาน ในการขอเงินคืน  โดยเฉพาะในเดือนกันยายน 
๒๕๕๗ ควรส่ง SMS แจ้งยอดเงินคงเหลือให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นรายวันด้วย” 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ การขอคืนเลขหมายโทรคมน าคมมาตรฐานของ บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด   
(ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี การขอคืนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานของ           
บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด  โดยความเห็นของคณะอนุ กรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งที่      
๖/๒๕๕๗ มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์การคืนเลขหมายของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการลด
ภาระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ซึ่งตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดให้ไม่มีสิทธิที่จะรับผู้ใช้บริการ



๑๕ 
 

ใหม่ได้ เลขหมายที่ขอส่งคืนจ านวน ๗๕๖,๙๐๗ เลขหมาย จึงไม่สามารถที่จะน ามา
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไปได้ และเป็นเพียงการด าเนินการที่จะดูแลผู้ ใช้บริการ
ในช่วงระยะเวลาเยียวยาตามประกาศ กสทช . ดังกล่าวเท่านั้น  ซึ่งในกรณีนี้จะไม่เต็ม
กลุ่ม ๑๐,๐๐๐ เลขหมาย และ กสทช . สามารถน าเลขหมายที่ไม่ใช้งาน มาบริหาร
จัดการและจัดสรรให้เกิดประโยชน์ เห็นควรก าหนดแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

๑) พิจารณาคืนกลุ่มเลขหมายที่ว่างทั้งกลุ่มเลขหมาย และ /หรือ กลุ่มเลขหมายที่ว่าง
โดยเกิดจาก การโอนย้ายผู้ใช้บริการ (MNP) ตามข้อ ๗๐ ของประกาศ กทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ 

๒) ตามข้อ ๗๑ ของประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสร รและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ .ศ . ๒๕๕๑ ก าหนดไว้ว่า ห้ามผู้รับการจัดสรรโอนเลขหมาย
โทรคมนาคมมาตรฐานระหว่างกันเอง เว้นแต่ในกรณี (๑) ได้รับอนุญาตจาก กทช . 
ก่อน หรือ (๒) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรื่องการคงสิทธิเลขหมายที่มิได้ใช้
งานดังกล่าว และเพ่ือให้มีการบริหา รจัดการเลขหมายโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีบริษัทฯ ที่สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น 

๓) จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในกรณีของบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด หากมีความ
ประสงค์จะไม่ใช้เลขหมายที่มิได้ใช้งานดังกล่าว  ควรโอนเลขหมายโทรคมนาคมที่มิได้
ใช้งานไปยังบริษัทฯ ที่มีความประสงค์จะรับโอนเลขหมายดังกล่าวเพ่ือน าไปบริหาร
จัดการต่อไป 

 โดยส านักงาน กสทช . มีความเห็นว่าบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด มีสิทธิคืน  
เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานที่ไม่ต้องการต่อส านักงาน กสทช . ได้ แต่จะต้องคืน
เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานดังกล่าวเป็นกลุ่มเลขหมายหรือจ านวนเท่าของกลุ่ม
เลขหมายตามข้อ ๗๐ ของประกาศดังกล่าว และ  ประเด็นค่าธรรมเนียมเลขหมาย    
มีความเห็นว่าตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวฯ พ .ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ผู้ให้บริการสามารถน าต้นทุ นค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการ
ให้บริการในช่วงระยะเวลาความคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคม มาหักจากเงินรายได้ท่ีต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผล
ความจ าเป็นที่ส านักงาน กสทช . จะต้องพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคม 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าส านักงาน กสทช. ควรเร่งรัดจัดท าประกาศฉบับ
ใหม่ เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะคืนเลขหมายโทรคมนาคมที่มิได้
ใช้งาน เนื่องจากประกาศฉบับปัจจุบัน หากผู้ประกอบ การมีความประสงค์จะคืน      
เลขหมายโทรคมนาคม ต้องท าการคืนเต็มกลุ่ม ซึ่งไม่ สอดคล้องกับปัจจุบัน ที่ยังมี
ผู้ใช้บริการอยู่บางส่วน ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถคืนเลขหมายโทรคมนาคมเต็ม
กลุ่มได้     

 



๑๖ 
 

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติการขอ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน และการขอ
ส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคม ของบริษัท ดิจิตอล โฟน  จ ากัด ตามท่ีส านักบริ หารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานของบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด  (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อพิจารณาการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานของ
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางด าเนินการการบริหาร
จัดการหมายเลขโทรคมนาคมกรณีบริษัทฯ ที่สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า การคืนหมายเลขสามารถคืนได้ในเฉพาะกรณีผู้
ให้บริการหมดอายุสัญญาสัมปทาน 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ผู้ให้บริการที่ขอคืนหมายเลขแล้ว ไม่ควรขอเลข
หมายเพ่ิม 

 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานของบริษัท   

ทรู มูฟ จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอๆ เนื่องจากบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมตามประกาศท่ีก าหนดไว้ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ี ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ บจ. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ ประเภทเลขหมายน ากลุ่ม ๑๘๐X (ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส า นักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บจ. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ ขอรับการจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษ ประเภทเลขหมายน ากลุ่ม ๑๘๐ X โดยความเห็นของ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ในการป ระชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้
พิจารณาจากข้อมูลแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของส านักงาน กสทช . 



๑๗ 
 

และเห็นควรน าเสนอ กทค . พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ประเภท
เลขหมายน ากลุ่ม ๑๘๐X ให้แก่  บจ. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์  จ านวน 
๑,๐๐๐ เลขหมาย ได้แก่ ๑๘๐๐ ๐๑๙ XXX 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ประเภทเลขหมายน ากลุ่ม ๑๘๐X 
จ านวน ๑,๐๐๐ เลขหมาย ให้แก่ บจ . ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ ตามที่ส านัก
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีปร ะชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที ่ ๔.๒๐   บมจ . แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคม

มาตรฐาน ส าหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม)  
ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส มีความประสงค์ ขอต่ออายุ
การใช้เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  จ านวน 
๔๕,๗๖๐ ,๐๐๐ เลขหมาย โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนา คมท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริการเล ขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่   
๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ 
กทค . เพ่ือพิจารณา ขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมน าคมมาตรฐาน  ให้แก่ บมจ. 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แก่ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซ อร์วิส  จ านวน ๔๕,๗๖๐,๐๐๐  
เลขหมาย ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริการเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๗ โดยต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่     
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      

๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๔.๒๑   บจม. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคม
มาตรฐาน ส าหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  (ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม)  
ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค มีความประสงค์ขอต่ออายุ
การใช้เลขหมายโทรคมนาคม มาตรฐาน ส าหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่   จ านวน 
๑๔ ,๐๐๐ ,๐๐๐ เลขหมาย โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริการเลหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ กทค . เพ่ือ
พิจารณา ขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคม มาตรฐาน ส าหรับให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ให้แก่ บจ . แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค โดยต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคม มาตรฐาน ส าหรับให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่  ให้แก่ บจ . แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  ตามความเห็น
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริการเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม๒๕๕๗ โดยต่อไปอีก
เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
ตามท่ีส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ความเห็นเบื้องต้น (Preliminary View) ของประเทศไทยต่อการประชุม

เตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค .ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๓ (APG15-3) (ส านักบริหารคลื่นความถี่) 

 ผู้อ านวยการส านักบริ หารคลื่น (นายเสน่ห์ฯ ) น าเสนอ ผลการประชุมคณะท างาน
เตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค .ศ. ๒๐๑๕ และน าเสนอ
ข้อพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารความเห็นเบื้องต้นของประเทศไทยจ านวน ๘ 
ฉบบัที่จะน าเสนอต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ.๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๓ (APG15-3) ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 ๑.ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การก าหนดความถี่วิทยุเพิ่มเติมส าหรับกิจการ IMT 
 ๒ .ระเบียบวาระท่ี ๑ .๒ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงข้อมติ ๖๔๖ ส าหรับ 

Broadband PPDR 
 ๓.ระเบียบวาระท่ี ๑.๖.๒ เรื่อง การก าหนดกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมเป็นกิจการ

หลักเพ่ิมเติมอีก ๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ในย่าน ๑๓-๑๗ กิกะเฮิรตซ์ 
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 ๔.ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๐ เรื่อง การก าหนดกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมเป็นหลักใน
ย่านความถ่ี ๒๒-๒๖ กิกะเฮิรตซ์ (ภาคอวกาศส าหรับ IMT) 

 ๕.ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๑ เรื่อง การก าหนดกิจการส ารวจพิภพผ่านดาวเทียมเป็น
กิจการหลักในย่านความถ่ี ๗-๘ กิกะเฮิรตซ์ 

 ๖.ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๓ เรื่อง การทบทวนข้อสงวน ๕.๒๖๘ เพ่ือเพ่ิมระยะการใช้งาน
ของกิจการวิจัยอวกาศในย่านความถ่ี ๔๑๐-๔๒๐ เมกะเฮิรตซ์  

 ๗.ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๔ เรื่อง การศึกษาความเป็ นไปได้ที่จะท าให้มาตรเวลาอ้างอิงมี
ความต่อเนื่อง (Continuous reference time-scale) โดยการปรับ UTC 
หรือด้วยวิธีการอื่น 

 ๘. ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๘ เรื่อง การก าหนดกิจการวิทยุหาต าแหน่งเป็นกิจการหลักใน
ย่านความถ่ี ๗๗.๕-๗๘ กิกะเฮิรตซ์ ส าหรับประยุกต์ใช้ในยานยนต์ 

 
มติทีป่ระชุม ๑.รับทราบผลการประชุมคณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย       

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 

 ๒.เห็นชอบเอกสารความเห็นเบื้องต้นของประเทศไทยจ านวน ๘ ฉบับ ที่จะน าเสนอต่อ
การประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย วิทยุคมนาคม ค .ศ. ๒๐๑๕ ของ
ภูมิภาคเอเชียแปซฟิิก ครั้งท่ี ๓ (APG15-3) 

   ทั้งนี้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

 
หมายเหต ุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     

๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ร่างประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ

กิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๗.๕ – ๙๑๕.๐ MHz / ๙๔๒.๕ – ๙๖๐ MHz พ.ศ. …. 
และร่างประกาศ กสทช . เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ ๘๙๕ – 
๙๑๕ / ๙๔๐ – ๙๖๐ เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
เตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถี่ ๙๐๐ 
MHz, ฝ่ายเลขานุการคณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ๑๘๐๐ MHz) 

 ผู้อ านวยกา รส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
น าเสนอ ร่างประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๗.๕ – ๙๑๕.๐ MHz / ๙๔๒.๕ – ๙๖๐ MHz 
พ.ศ. …. และร่างประกาศ กสทช . เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคม เคลื่อนที่
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สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถ่ี ๘๙๕ – 
๙๑๕ / ๙๔๐ – ๙๖๐ เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ร่างประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๗.๕ – ๙๑๕.๐ MHz / ๙๔๒.๕ – ๙๖๐ MHz พ.ศ. ….
  ๑) คลื่นความถี่ที่จะอนุญาตให้ใช้  แบ่งเป็นคลื่นความถ่ีจ านวนสองชุด  (๑) 
ช่วงความถ่ีวิทยุ ๘๙๗.๕ – ๙๐๕.๐ MHz คู่กับ ๙๔๒.๕ – ๙๕๐.๐ MHz (ขนาด ๒ x 
๗.๕ MHz) และ (๒) ช่วงความถ่ีวิทยุ ๙๐๕.๐ – ๙๑๕ .๐  MHz คู่กับ ๙๕๐.๐ – 
๙๖๐.๐ MHz (ขนาด ๒ x ๑๐ MHz) โดยผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถยื่นประมูล
คลื่นความถี่ชุดใดชุดหนึ่ง หรือทั้งสองชุดก็ได้ ตามกฎการประมูลที่คณะกรรมการ
ก าหนด  
  ๒) คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
      ๒.๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๘ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทร คมนาคม พ .ศ.๒๕๔๔ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๓ ของ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ที่สาม 
     ๒.๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด หรือ
บริษัทมหาชนจ ากั ดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และต้องมิใช่คนต่างด้าวตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับ
ใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ เรื่อง การก าหนดข้อห้ามการ
กระท าท่ีมีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว 
     ๒.๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาต
รายอื่น โดยไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นบริษัทย่อย ไม่เป็นบริษัทร่วม ไม่เป็นผู้มี
อ านาจควบคุมหรือถูกควบคุม ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับ   ผู้ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน 
หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ ควบคุมเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตรายอื่น เว้นแต่กรณีมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากมีกระทรวงการคลังเป็นผู้
ถือหุ้น หรือกรณีมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นผู้ให้หรือผู้ได้รับอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญา ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔   
  ๓) คณะกรรมการจะเปิดประมูลชุดคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ที่จะให้
อนุญาตพร้อมกัน และด าเนินการประมูลหลายรอบ โดยราคาประมูลในแต่ละรอบจะ
เพ่ิมข้ึนตามล าดับ (Simultaneous Ascending Bid Auction) โดยในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมการประมูลมีจ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจ า นวนชุดคลื่นความถี่ที่จะอนุญาต
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ให้ใช้ คณะกรรมการจะยกเลิกการประมูล และพิจารณาก าหนดการประมูลครั้งต่อไป
ตามความเหมาะสม 
  ๔) การประมูลจะเริ่มต้นทีร่าคาขั้นต่ าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แต่ละ
ชุด ซึ่งมีราคา ๑๑,๒๖๐ ล้านบาทต่อชุดคลื่นความถี่ ขนาด ๒x๑๐ MHz และราคา 
๘,๔๔๕ ล้านบาทต่อชุดคลื่นความถี่ขนาด ๒x๗.๕ MHz 
  ๕) การช าระเงินประมูลคลื่นความถี่แบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด โดยงวดที่หนึ่ง ร้อย
ละ ๕๐ ของราคาการประมูลสูงสุด ภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้
ชนะการประมูล  งวดที่สอง เป็นจ านวนร้อยละ ๒๕ ของราคาการประมูลสูงสุ ด เมื่อ
ครบก าหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และงวดที่สาม เป็นจ านวน
ร้อยละ ๒๕ ของราคาการประมูลสูงสุด เมื่อครบก าหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาต 
  ๖) เงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต  ภายใน ๙๐ วัน ผู้ชนะ การ
ประมูล ต้องช าระ เงินประมูล คลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง และแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสาร
หลักฐานเอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการอนุญาต ส าหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
  ๗) ระยะเวลาการอนุญาต : ให้มีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปีนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาต  
  ๘) ขอบเขตการอนุญาต : บริการโทรคมนาคมในลักษณะของการให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้เช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network 
Provider and Service Provider) และการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
โทรคมนาคม (Telecommunications Facility) โดยมีขอบเขตในการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมดังกล่าวทั่วราชอาณาจักรไทย 
  ๙) เงื่อนไขในการอนุญาต 
      ๙.๑) การสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการ  
   ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการ
ประกอบกิจการครอบคลุมจ านวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวน
ประชากรทั้งหมดภายในสี่ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาต 
      ๙.๒) การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 
   ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      ๙.๓) การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (Mobile 
Virtual Network Operator - MVNO)  
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     ๙.๓.๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศ  กสทช . เรื่อง 
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
     ๙.๓.๒) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องประกันการให้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม โดยมีขนาด   ความจุ (capacity) อย่างน้อยร้ อยละ ๑๐ ของโครงข่าย
โทรคมนาคมท้ังหมดให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน ที่ไม่มี
ความเกี่ยวโยงกันกับผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใดตามประกาศฯ 
      ๙.๔ การให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ 
(national roaming) 
  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
       ๙.๕ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องด าเนินการตาม มาตรการเพื่อสังคมและ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ก าหนด 
  ๑๐) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม มาตรการจ ากัดพฤติกรรมสมยอมในการ
เสนอราคาประมูลที่ก าหนด 

ร่างประกาศ กสทช . เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ ๘๙๕-
๙๑๕/๙๔๐-๙๖๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
  ๑) ขอบข่าย: ครอบคลุมการก าหนดช่องความถ่ีวิทยุ และเงื่อนไขการใช้งาน
ความถี่วิทยุ  
 ๒) ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถ่ีในลักษณะเป็นคู่  (paired band) 
เท่ากับ ๒ x ๕ MHz จ านวน ๔ ช่องความถ่ี 
 ๓) เงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุ :  

     ๓.๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องใช้เทคโนโลยี International 
Mobile Telecommunications (IMT) ตามข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศที่เก่ียวกับ IMT-2000 หรือ IMT-Advanced อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่อาจยังคงใช้เทคโนโลยี Global Systems for Mobile 
Communication (GSM) ในช่วงระยะเวลาเริ่มแรกเพ่ือเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยี  
IMT ได้ ตามเงือ่นไขและระยะเวลาที่ กสทช. ก าหนด 

  ๓.๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องประสานงานกับผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม รายอื่น เพื่อ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการรบกวนระหว่างระบบ 
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  ๓.๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการ
ประสานงาน คลื่น ความถี่บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  และปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการประสานงาน คลื่นความถี่บริเวณชายแดน กับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ง
รวมทั้ง ต้องจ ากัด ระดับความแรงสัญญาณของสถานี วิทยุคมนาคม  ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงดังกล่าวด้วย 

  ๓.๔) ในกรณีที่ กสทช . ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ใน
ย่านความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุนี้ เพ่ือให้การใช้งาน คลื่น ความถี่ เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ผู้ได้รั บใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่  ต้อง
ด าเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ตามที่ กสทช. ก าหนด 

 แนวทาง กระบวนการ และระยะเวลาในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ 

  ๑) พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม พ .ศ . ๒๕๕๓  
(พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ) มาตรา ๒๘ ก าหนดว่า  “ให้ กสทช .   
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมได้เสียและประชาชนทั่วไปเพ่ือน าความ
คิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เกี่ยวกับ
การก ากั บดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมท่ีมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปและเก่ียวข้องกับการแข่งขันในการประกอบ
กิจการหรือมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ โดยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับความ
เป็นมา เหตุผล ความจ าเป็น และสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับเ รื่องที่จะรับฟังความ
คิดเห็น ตลอดจนประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟัง
ความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็น
เร่งด่วน กสทช. อาจก าหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นให้น้อยกว่าระยะเวลา
ที่ก าหนดก็ได้” 

   ๒) การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะส าหรับร่างประกาศฯ ทั้งสองฉบับ      
จะด าเนินการตาม มาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  ข้างต้น 
ประกอบกับระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี ้

       ๒.๑)  วิธีการเชิญชวน 
     - เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. 
     - ส่งหนังสือเชิญชวนไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

       ๒.๒)  รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
     - การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป 
     - การยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น 
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 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่า ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา  ควรปรับแก้ข้อ ๕.๒ เป็น  
ข้อ ๓) ในข้อ ๕.๑ และให้ปรับแก้ข้อ ๕.๓ เป็น ๕.๒   

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าในการจัดจ้าง เห็นควรให้ด าเนินการแยกสัญญาเป็น 
๒ ฉบับ ส าหรับการจัดประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ การจัดประมูลคลื่นความถี่ 
๙๐๐ MHz  

 กสทช. สุทธิพลฯ ได้ตัง้ข้อสังเกตและแสดงความเห็นสนับสนุนเหมือนที่ได้ให้ความเห็น
ในการประชุมคณะ อนุกรรมการฯ และได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งน าส่งเมื่อ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ในชั้นพิจารณาของที่ประชุม กสทช . เข้าท่ีประชุม ในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากการตรวจสอบข้อมูลที่
น าเสนอเป็นรูปแบบ Power Point ยังไม่ใช่รายงานฉบับสมบูรณ์ จึงยืนยันว่าใน
ส่วนข้อมูล ตัวเลข และหลักแนวคิดต่างๆของ ITU มีความชัดเจน ข้อมูลครบถ้วน 
และสมบูรณ์กว่าเมื่อครั้งการประมูล  ๓G เนื่องจากการประมูล ๓G มีระยะเวลาที่
จ ากัด และข้อมูลมีจ ากัด จึงถือว่าข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์ในขณะนั้น แต่ในส่วนของ 
ITU มีระยะเวลาการเตรียมการมากกว่า และ ITU มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพ และส่วน
ราคาตั้งต้นการประมูล ซึ่งเห็นชอบกับความเห็นของ ITU โดย ITU ได้ระบุชัดเจนว่า 
หากคิดราคาตั้งต้นการประมูลเกินกว่าร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าคลื่น ถือเป็นความเสี่ยง
ของ กสทช . เพราะหากดูข้อมูลจากหลายประเทศแล้วมีการด าเนินการในลักษณะ
เดียวกัน ขณะเดียวกัน กทค . ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงนโยบายชัดเจนว่า การ
ประมูลจะต้องก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ต่อสาธ ารณะสูงสุด ส่วนล าดับความส าคัญใน
เรื่องการสร้างรายได้จากการประมูลเข้ารัฐ ได้ก าหนดไว้เป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น หาก
ก าหนดราคาตั้งต้นการประมูลสูงเกินไป  จึงมีความเห็นสอดคล้องกับ ITU ว่า จะเกิด
ความเสี่ยงขึ้น เช่นเดียวกับในหลายประเทศที่ไม่ประสบความส าเร็จ จึงขอให้
ความเห็นเพิ่มเติมจากชั้นคณะอนุกรรมการฯ และขอเปิดเผยความเห็นในระเบียบ
วาระนี้        

 กสทช . ประวิทย์ฯ  แสดงความเห็นว่า วิธีการเศรษฐมิติ เนื่องจากเป็นการใช้ตัวแปร
หลายตัวแปร ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่แต่ละบริษัทจะ สามารถรวบรวมจาก หลาย
ประเทศ ต่างจากวิธี Benchmark ซ่ึงใช้ตัวแปรหลักคือ ราคาตั้งต้นการประมูล และ
ราคาชนะการประมูล ดังนั้น จึงสามารถรวบรวมข่าวการประมูลจากทั่วโลกได้ ซึ่งอาจ
รวบรวมย้อนหลัง ๑๐ ปีได้ แต่ในขณะที่เศรษฐมิติเป็นวิธีซับซ้อนที่ใช้ตัวแปรเฉพาะ
บริบทของแต่ละประเทศ จึงเป็นเรื่องปกติ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น จะใช้ข้อมูลประมาณ ๑๐ ประเทศ อย่างไรก็ตาม 
หากด าเนินการอย่างมีคุณภาพจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้มีค่าความน่าเชื่อถือสูง 
เช่นเดียวกับการประมูลคลื่นความถ่ี ๒.๑ GHz ซึ่งค่าความน่าเชื่อถือ R Square ของ
การประมูลครั้งดังกล่า วสูงเกิน ๐.๙ ขึ้นไป ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้อยู่ที่ ๐.๕ แม้ว่า
จะอ้างข้อมูลจากหลายประเทศ แสดงว่าอาจยังมีปัญหาในเรื่องการวิ เคราะห์ในส่วน
ของมูลค่าคลื่น แต่ โดยรวมถ้ามีการแข่งขันในการประมูล ก็จะพบโดยธรรมชาติว่า
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ราคาชนะการประมูลน่าจะสูงกว่าราคาตั้งต้นการประมูลและน่าจะสูงกว่า ราคา
คาดการณ์ของที่ปรึกษา ITU ดังนั้น จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือเพียงอย่างเดียว 
ขึ้นอยู่กับการสร้างกลไกการแข่งขันในการประมูล จึง ขอให้ความเห็นและสงวน
ความเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้    

 ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ แสดงความเห็นว่า ในเรื่องความเห็นต่ างๆ ที่ตน
ได้เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ จะขอเปิดเผยความเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่
ส าคัญ คือ ราคาตั้งต้นการประมูล และวิธีการประมูล 

 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 
กสทช. ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๗.๕ – ๙๑๕.๐ MHz / ๙๔๒.๕ – ๙๖๐ MHz 
พ.ศ. ….  

๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช . เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถ่ี ๘๙๕ – 
๙๑๕ / ๙๔๐ – ๙๖๐ เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) 

๓. เห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช . ทั้ง ๒ ฉบับ ตาม
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

๔. รับทราบก าหนดเวลาการประชุมที่ส าคัญระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ในการด าเนินการเพ่ือกา รอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ 
๙๐๐ MHz 

 ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . น าเรื่องเสนอต่อที่ประชุม กสทช .      
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น ชอบตามกระบวนการ ขั้นตอนของกฎหมาย และแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป  

 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๒. ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช ๑๐๐๓.๓/๖๒๖ ลงวันที่  
๑๙ พฤษภาคม๒๕๕๗ เรื่อง ขอเปิดเผย ความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 
๕ .๒  ของการประชุม กทค .ครั้งที่  ๑๒ /๒๕๕ ๗  รายละเอียด ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 



๒๖ 
 

  

 ๓. กสทช . สุทธิพลฯ ได้มีบันทึ กท่ี สทช ๑๐๐๓ .๕/๓๐๙ ลงวันที่  ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เรื่อง ขอเปิดเผย ความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงาน
การประชุม  

๔. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกท่ี  สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๔๐๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวน ความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงาน
การประชุม  

๕. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกท่ี  สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๓๙๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวน ความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 

 “๑. การจัดสรรคลื่นความถ่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ระบบใบอนุญาต 
ไม่ควรเป็นเพียงการน าคลื่นความถี่มาจัดสรรตามสัญญาสัมปทาน เดิม ทั้งในมิติของ
ขนาดคลื่นความถี่และจ านวนใบอนุญาต โดยไม่มีการปรับปรุงให้เ หมาะสมกับสภาพ
ตลาดโทรคมนาคมและเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  ทั้งนี้การแบ่งช่วงคลื่น
ความถี่ในการประมูล ควรต้องพิจารณาขนาดบล็อกของคลื่นตามเทคโนโลยีที่มีการใช้
งานจริงในวงการอุตสาหกรรมปัจจุบัน ซ่ึงบล็อกละ ๕ MHz จะท า ให้ใช้งานคลื่น
ความถี่ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยสามารถปรับช่วงความกว้างเพ่ิมเป็น ๒x๒๐ MHz 
ด้วยการลดขนาด Guard Band ลง ตามความเห็นของส านักงาน กสทช . เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒. หากปรับช่วงความกว้าง คลื่นเป็น ๒x๒๐ MHz จะสามารถแบ่งชุดคลื่น
เป็น ๒ ใบอนุญาตในขนาดเท่าๆ กัน  และควรก าหนดให้ แต่ละราย ประมูลเพียง  ๑ 
ใบอนุญาต เพื่อสนับสนุนการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม 
 ๓. ข้อก าหนดเรื่องความครอบคลุมโครงข่ายเป็นมาตรการส าคัญที่ จะท าให้
ประชาชนเข้าถึงบริการได้ ทั้งนี้  คลื่น ๙๐๐ MHz เป็นคลื่นที่ใช้เพื่อการเข้าถึงบริการ 
การก าหนดความครอบคลุมในระดับต่ าจึงไม่สมเหตุสมผล 

๔. ITU ยอมรับว่าไม่เคยประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ให้กับประเทศใดมาก่อน 
และไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ในองค์กร จึงได้ ว่าจ้างเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ จากการ
ตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์พบว่า มีการใช้ข้อมูลและวิธีการที่ท าให้มูลค่าคลื่น
ต่ าลงโดยไม่สมเหตุผล เช่น มีการแบ่งผู้ประกอบการราย ใหญ่ ๓ รายของไทยเป็น
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทั้งท่ีข้อเท็จจริง  ทั้ง  ๓ รายมีส่วนแบ่ง



๒๗ 
 

การตลาดและรายการส่งเสริมการขายในระดับที่แข่งขันกันได้ และในวิธีเศรษฐมิติ
พบว่ามูลค่าคลื่นในเนื้อหารายงานและในภาคผนวกแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งท่ีโดย
ปกติ  ภาคผนวกคือค าอ ธิบายโดยละเอียดของเนื้อหารายงาน  จึงไม่สมควร มีความ
แตกต่างกัน 

๕. ที่ส าคัญ  ข้อมูลปัจจุบันจากต่างประเทศ พบว่า  การเปรียบเทียบมูลค่า
คลื่นความถี่ในย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ต่อย่าน ๒๑๐๐ MHz ควรคิดเป็น
อัตราส่วน ๗:๕ และ ๒:๑ ตามล าดับ หมายความว่าราคาประเมินมูลค่าคลื่ นย่าน 
๑๘๐๐ MHz ควรสูงกว่าย่าน ๒๑๐๐ MHz ประมาณร้อยละ ๔๐ และราคาประเมิน
มูลค่าคลื่นย่าน ๙๐๐ MHz ควรสูงกว่าย่าน ๒๑๐๐ MHz ประมาณ ๑ เท่าตัว ซึ่ง
ประเทศไทยมีราคาจริงของคลื่น ๒๑๐๐ MHz จากการประมูลที่ผ่านมา ที่สามารถใช้
เป็นฐานในการค านวณราคาอยู่แล้ว 

๖. การก าหนดราคาตั้ งต้นต่ ากว่าราคาประเมินร้อยละ ๓๐ ยังไม่สามารถ
อธิบายความเหมาะสมได้ เพราะจากข้อมูลที่น าเสนอ สามารถก าหนดเพียงร้อยละ 
๒๐ ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประมูล  ทั้งยัง สอดคล้องกับรายงานของคณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่ว่า  กรณีมีผู้เข้าร่วมประมูล ๓ ราย ราคาตั้งต้นโดยเฉลี่ ยจะ
ลดลงร้อยละ ๑๘ อีกท้ังในคราวการประมูลทีวีดิจิตอล กสทช . ก็ก าหนดให้ราคา
ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่เป็นราคาขั้นต่ าท่ียอมรับได้และเป็นราคาตั้งต้น  ซึ่งจะเป็น
การประกันความเสียหายจากความล้มเหลวของการแข่งขันในการประมูลได้ดีกว่า
 ๗.ปัญหาที่ผู้บริโภคประสบในการใช้บริก าร ๒๑๐๐ MHz คือ ค่าบริการมิได้
ลดลงร้อยละ ๑๕ อย่างแท้จริง มีปัญหาความเร็วในการรับส่งข้อมูล และ ปัญหาการ
ลดความเร็ว ลงต่ ากว่ามาตรฐานเมื่อใช้งานครบปริมาณที่ผู้ ให้บริ การก าหนด (Fair 
Usage Policy) จึงควรมีการแก้ไขป้องกันปัญหา เหล่านี้ โดยก าหนดให้ชัดเจนในการ
ประมูลครั้งนี้ 

๘. ประเด็นอ่ืนที่ควรปรับปรุง ได้แก่ การเร่งรัดให้คณะกรรมการต้องรับรอง
ผลการประมูลใน ๗ วันทั้งที่อาจเกิดปัญหาความไม่โปร่งใสในการประมูลท าให้ต้องใช้
เวลารวบรวมข้อเท็จจริงและเวลาในการพิจารณาท่ีนานกว่านั้น เรื่องการวาง
หลักประกัน  ควรก าหนดให้สามารถใช้หนังสือรั บรองจากสถาบันการเงิน หรือ Bank 
Guarantee ได้ เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ใน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  เรื่องการเสนอ
ราคา ควรก าหนดให้ชัดเจนว่า จะไม่ ยอม รับที่จะยุติการประมูล ที่ราคา ตั้งต้น  
นอกจากนี้ระยะเวลาในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตควรเพียงพอที่ผู้ประกอบการราย
ใหม่สามารถเ ตรียมการได้ทัน  เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในการประมูลอย่าง
เต็มที”่ 

 



๒๘ 
 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 

 
เลิกประชุมเวลา       ๑๗.๑๐   น. 
 
 

 


































