
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๓. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ      

  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม  
๖. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
๗. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร 

  โทรคมนาคม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ  
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักมาตรฐานและ

เทคโนโลยีโทรคมนาคม (ติดภารกิจ) 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
และการประชุม 

๒. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 



๒ 
 

๕. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง  

๑. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมาย 
   โทรคมนาคม 

๒. นายชัยยุทธ มังศรี ผู้อ านวยการส านัก รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง       
   ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  

๓. นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 

๔. นางสาวอัญชลี  เจิดรังษี ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
   กิจการโทรคมนาคม 

๕. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และ 
   เช่ือมต่อโครงข่าย 

๖. นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ 
   โทรคมนาคม ๑ 

๗. นางสาวอรวรี เจริญพร ผู้บริหารระดับต้น    
   ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ 
   โทรคมนาคม 

๘. พันเอกวีรชาติ ศรีกังวาน ผู้บริหารระดับต้น 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 

๙. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
   โทรคมนาคม 

๑๐. นายบุญธรรม แสงแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 

๑๑. นายชวัลวิทย์ ธีระพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

๑๒. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 



๓ 
 

๑๓. นายกฤษฎา วิเศษพงษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 

๑๔. นางสาวพลอย เพ็งเพ็ชร์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง   
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 

๑๕. นางสาวรสพร แต่รุ่งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

   ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย 

๑๖. นางสาวอมรพรรณ ทองเฟื่อง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

๑๗. นายสุภัทร์พล กุวลัยรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๐  น.  

 
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานการให้บริการคงสิท ธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ประจ าเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๗ (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ าเดือน

สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทย์ฯ ตั้งข้อสังเกตว่า กา รโอนย้ายผู้ใช้บริการในคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ 

MHz ของบริษัท ทรูมูฟ จ ากัด มีจ านวนเพียงประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ซึ่งยัง
ต่ ากว่า capacity อยู่มาก ในขณะที่ยอดผู้ใช้บริการคงเหลือก็ยังคงสูงหลายล้านราย  
ดังนั้นจึงขอให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการติดตามเรื่องดังกล่าว และน าเสนอข้ อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งท าให้ทราบข้อเท็จจริงว่า หากสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองฯ ยังคง



๔ 
 

มีผู้ใช้งานจ านวนเท่าใด และเห็นควร มีการเร่งรัดให้ บริษัท ทรู มูฟ ด าเนินการ ย้าย
ลูกค้าให้มากขึ้น ให้เต็ม capacity ต่อเด ือนที่ย้ายได้ถึง ๑.๘ ล้านราย 

 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จ ากัด ขอเพ่ิมเติมจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศและการ

เชื่อมต่อตรงกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคม  ๑ (นายจาตุรนต์ฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  ขอเพิ่มเติมจุดเช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศและการเช่ือมต่อตรงกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ ส าหรับบริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศภายใต้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ระหว่างจุดเช่ือมต่อ อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ จ านวน ๔๐ Gbps และจุด
เช่ือมต่ออ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จ านวน ๔๐ Gbps 

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ไม่ขัดข้องที่จะเห็นชอบในหลักการให้บริษัทฯ 
เพิ่มจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศและเช่ือมต่อตรงกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ 
ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม ระหว่างจุดเช่ือมต่อ จ านวน ๒ จุดดังกล่าว แต่หาก มีการ
ลงนามในสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศกับบริษัท 
Telenor Myanmar เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะต้องด าเนินการเสนอเรื่องให้ กทค . 
พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 

  
มติท่ีประชุม ๑.อนุญาตให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด เพิ่มจุดเช่ือมต่อระหว่างประเทศและการ

เช่ือมต่อตรงกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ จ านวน ๒ จุด ได้แก่ จุดเช่ือมต่อ ณ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ บริษัทจะต้อง
ด าเนินการตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการท าสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมกับรัฐบาลต่างประ เทศ องค์การระหว่างประเทศ 
บุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ต่างประเทศต่อไป 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาต ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๕๐/๐๐๒ ออกให้ เมื่อวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์  ๒๕ ๕๐ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ในส่วนของ บริก าร
โทรคมนาคมทางไกลระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับการอนุญาตตามมติ                
ที่ประชุม กทค. 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ บริษัท โตโยต้ านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก (ส านักบริหารและจัดการเลขหายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตรสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีบริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก กลุ่มหมายเลข ๑๑xx ซึ่งบริษัทฯ ได้
ด าเนินการตามข้อ ๔๐ และข้อ ๗๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๔ ให้แก่บริษัท 

โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริการเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ 
๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ตามที่ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ บริษัท มีเซ้นส์ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก     
(ส านักบริหารและจัดการเลขหายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตรสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท มีเซ้นส์ จ ากัด  ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
แบบสั้น ๔ หลัก กลุ่มหมายเลข ๑๑xx ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามข้อ ๔๐ และข้อ 
๗๒ ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ บริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๙ ให้แก่บริษัท 
บริษัท มีเซ้นส์ จ ากัด ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท า
หน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริการเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๘ กันยายน ๒๕๕๗ ตามที่ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้ งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข 
๑๘๔ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก .) (ส านักบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคม,ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริ หารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ  
หมายเลข ๑๘๔ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก .) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม     
พ.ศ.๒๕๕๑ 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า อยากให้ส านักงาน กสทช ยืนยันตาม
หลักการเดิม เพราะกรณีแบบนี้มีการน าเสนอเพื่อพิจารณาหลายรอบ ส านักงาน 
กสทช. ควรน าความเห็นในกรณีค่าปรับของส านักงานอัยการสูงสุดมาวิเคราะห์และ
ควรมีการวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดกับมติ ของ กทช . เดิม
ที่ตั้งไว้  

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการมีความรวบรัดควรส่งเรื่อง
นี้ให้คณะกรรมการพิจารณาช้ีขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.) ตัดสินช้ีขาด 

 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . ส่งเรื่องการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๘๔ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ         
(ขสมก .)  ให้คณะกรรมการพิจารณาช้ีขาด การ ยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (กยพ.) เพื่อพิจารณาตัดสินช้ีขาด ตามขั้นตอนที่
อัยการสูงสุดมีความเห็นต่อไป 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ การช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ของ
บริษัท ทรู มู ฟ จ ากัด ตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้ม ครองผู้ใช้บริการ
เป็นการชั่วคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี พ .ศ. ๒๕๕๖  (ส านักบริห ารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม , 
ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโท รคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการขอรับนโยบายเกี่ยวกับการช าระค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ตามประกาศ 



๗ 
 

กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 กสทช. ประวิทย์ฯ ตั้งข้อสังเกตว่า หนังสือของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ส่งมา ถือเป็น
การอุทธรณ์ค าสั่งของเลขาธิการ กสทช. หรือไม่ 

 ส านักงาน กสทช. ช้ีแจงว่า กรณีดังกล่าวที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติไม่เห็นชอบการ ขอยกเว้นของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด โดย
เลขาธิการ กสทช. ได้แจ้งมติและมีการทวงค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง การอุทธรณ์
ของบริษัทจึงเป็นการอุทธรณ์ต่อค าสั่งคณะกรรมการที่ถือเป็นที่สุดแล้ว และเมื่อ
ปรากฏว่าค าอุทธรณ์ของบริษัทก็ไม่ได้มีข้อเท็จจริงใหม่หรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ
แต่อย่างใด บริษัทจึงไม่อาจอุทธรณ์ในกรณีนี้ได้ 

  

มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม , 
ส านักกฎหมายโทรคมนาคม  แจ้งบริษัท ทรู มูฟ ช าระค่าธรรมเนียมที่เพิ่มข้ึนตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริ หารเลขหมายโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอหารือเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ มาตรา 
๘๔ วรรคสาม (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี
หนังสือของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๘๔ 
วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า คณะท างาน พิจารณาแนวทางการด าเนินการ
ตาม พ .ร .บ . องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ วรรคสาม       
(คณะท างานฯ) ซึ่งเป็นคณะท างานที่กระทรวงการคลังแต่งตั้งนั้น มีความเห็นอย่างไร 
เนื่องจากเป็นปัญหาทางข้อกฎหมาย ซึ่งหากกฎหมายช้ีขาดและคณะท างานฯ  มีการ
หารือกับกระทรวงการคลังและท าหนังสือออกมาเพื่อให้ เกิดความชัดเจน ก็สามารถ
น ามาอ้างอิงได้เลย 



๘ 
 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า หากคณะท างานฯมีรายงานเช่นเดียวกับ
ส านักงาน กสทช. สรุปก็สามารถตอบข้อหารือของ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) เพราะมีการประชุมจริงและมีเอกสารประกอบเป็นหลักฐานประกอบ 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า รายงานการประชุมของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรณีความชัดเจนเกี่ยวกับการหักค่าใช้ยัง
ไม่ได้ข้อยุติ ส านักงาน กสทช. ต้องเร่งทวงถามว่ากระบวนการการกลั่นกรองของเงิน
น าส่งค่าสัมปทานเป็นอ านาจหน้าของส านักงาน กสทช.หรือกระทรวงการคลัง 

 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  ด าเนินการต่อไปนี้ 

 ๑. ตอบหนังสือ หารือของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ในกรณีการ
ด าเนินการตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม ให้ด าเนินการ ดังนี ้

  ๑.๑ กรณี (๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ เฉพาะในส่วนที่คิด
จากฐานรายได้ที่เกิดจากการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา และ (๒) ในส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง  และบริการ
เพื่อสังคม ตามมาตรา ๕๐ เฉพาะในส่วนที่คิดจากฐานรา ยได้ที่เกิดจากการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญา ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด  (มหาชน ) ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ตามประกาศที่ กสทช. ก าหนด 

  ๑.๒ กรณี (๒) ในส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคมตามนโยบายรัฐบาล เป็นส่ว นของการ
ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑.๓ กรณี (๓) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการตามการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญา เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  
 ๑.๔ ข้ันตอนการด าเนินการให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งยืนยันกรอบอ านาจหน้าที่ของ กสทช . และ
การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่ง พ .ร.บ.องค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ .ศ. ๒๕๕๓  และรายงานการประชุมของ คณะท างาน
พิจารณาแนวทางการด าเนินการตาม พ .ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ .ศ. 
๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ วรรคสาม ไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาช้ีชัด 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 



๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือ ต้ังเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๗ )
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นายสุทธิศักดิ์ฯ ) 
น าเสนอค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี เกี่ยวกับ
การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗) 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบกรณี Access network (Node ถึง        

End user) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน Core ไม่เกิน ๑๒ Core จ านวน          
๓ ราย (๓๘ ค าขอ) เป็นเคเบิลใยแก้วน าแสง (OFC) จ านวน ๘๗ เส้นทาง 

 ๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า      
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน ๙ ราย (๕๕ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิลใยแก้ว
น าแสง (OFC) จ านวน ๒๘๓ เส้นทาง และเคเบิล ทองแดง  (Copper) จ านวน ๑๓ 
เส้นทาง  ตามมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  (กพส .) ตามประกาศ  กทช. เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ  หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่  ๒๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๗ ตามที่ ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่า งบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) (ส านัก 

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และ เช่ือมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ ากัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

  

มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน ) ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ  และรับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า สัญญาการเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ดีแทค    ไตรเน็ต จ ากัด และบริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน )  มีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๑๐ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ) 
น าเสนอสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่าง       
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ และรับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอว่า สัญญา
การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง    บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  
ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ ระหว่าง
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมู
นิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุม กทค. ให้ความเห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญา
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้  



๑๑ 
 

ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและประกาศ  กสทช . เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับ
ใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 

ทั้งนี้ ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด าเนินการเปิดเผย ข้อเสนอการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ ตนภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ใ นการประชุม ก ทค . ครั้งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ เรื่องนายสมพร มหาวัฒนอังกูร ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน ) กรณีประสบปัญหาถูกยึดเลขหมายโทรศัพท์โดยไม่ได้รับความ
ยินยอม (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม       
(นายชัยยุทธฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี นายสมพร มหาวัฒนอังกูร ร้องเรียนบริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) กรณีประสบปัญหาถูกยึ ดเลขหมาย
โทรศัพท์โดยไม่ได้รับความยินยอม  ซึ่งกรณีข้อร้องเรียนดังกล่าว บริษัท แอดวานซ์      
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) ได้ระงับสัญญาณการใช้โทรศัพท์เลขหมาย            
๐๘๑ ๘๔๘ ๘๓๒๑ เนื่องจากผู้ร้องเรียนผิดนัดช าระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่
ก าหนดในสัญญาสองค ราวติดต่อกัน ตามข้อ ๒๘ (๖ ) ของประกาศ กทช .           
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

  กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า การยกเลิกสัญญาให้บริการของบริษัทฯ ใน
กรณีนี้ จะต้องครบองค์ประกอบตามข้อ ๓๓ (๒) ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ระบุให้ผู้ให้บริการยกเลิกบริการได้
ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการผิดนัดช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่
ก าหนดในสัญญาสองคราวติดต่อกัน โดยให้ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึง
วันครบก าหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้าในใบแจ้ง เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการและได้ด าเนินการเตือนตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาแล้ว แต่จาก
ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้แสดงพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯ ได้ท า
การเตือนให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้วก่อนการยกเลิกสัญญาใช้บริการดังกล่าว ในการนี้



๑๒ 
 

ผู้ใช้บริการจึงมีสิทธิร้องเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ใช้บริการ จึงเห็นควรให้
บริษัทฯ จัดหาเลขหมายทดแทนให้แก่ผู้ร้องเรียนต่อไป 

 
มติท่ีประชุม ๑. เรื่องการยกเลิกบริการ แม้ในกรณีนี้บริษัทฯ สามารถกระท าได้ เนื่องจากผู้

ร้องเรียนผิดนัดช าระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่ ก าหนดในสัญญาสองคราว
ติดต่อกัน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามกระบวนการกฎหมาย
ก าหนด จึงเป็นการยกเลิกบริการที่ไม่ชอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้เยียวยา
ความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนด้วยการยกเว้นค่าบริการที่คงค้างให้แล้ว จึงไม่มีประเด็น
ต้องพิจารณา 

 ๒. เนื่องจากกรณีนี้ผู้ให้บริการมีการน าเลขหมายไปจ าหน่ายให้ผู้อื่นใช้ก่อนครบ
ก าหนดเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่ข้อ ๓๗ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ . ๒๕๕๑ ก าหนด ดังนั้น ให้บริษัทฯ 
ด าเนินการเยียวยาโดยพิจารณาก าหนดเลขหมายแทนให้ผู้ร้อ งเรียนต่อไป และ
มอบหมายส านักงาน กสทช. ก าหนดมาตรฐานการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
ต่อไป  

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เกณฑ์การพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ (คณะท างานตรวจสอบเงินรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลา
ความคุ้มครองผู้ใช้บริการ) 

 ผู้แทนส านักค่าธรรมเนียมอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นางสาวอรวีฯ ) 
น าเสนอเกณฑ์การตรวจสอบเงินน าส่งรายแผ่นดินจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในระยะเวลาคุ้มครอง ตามเงื่อนไขที่คณะท างานฯ เสนอเพื่อน าเกณฑ์ฯดังกล่าวไปให้
ในการพิจารณาตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินต่อไป 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ ตั้งข้อสังเกตว่า เพราะเหตุใดจึงมีการเก็บ ค่าเช่าโครงข่ายที่สูง
กว่าเดิม  

 ส านัก งาน กสทช . ช้ีแจงว่า ที่ประชุมคณะท างานฯได้มีการพิจารณาว่า ในช่วง
ประกอบการจะมีการเก็บค่าเช่าโครงข่าย ร้อยละ ๓๐ ซึ่งช่วงระยะเวลาการเยียวยา
ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่ควรได้ก าไรแต่ จากการตรวจสอบ ผู้ให้บริการยังมีก าไรใน
การประกอบการอยู่ดังนั้นจึงมีการเก็บที่สูงกว่าเดิม 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า เดิมจากการประกอบการของผู้ใช้บริการ มี
การน าส่งรายได้ร้อยละ ๓๐ ให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) แต่ไม่
เคยจ่ายค่าเช่าโครงข่ายเนื่องจากเป็นโครงข่ายที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้นมาภายใต้     



๑๓ 
 

สัญญาสัมปทาน คณะท างานฯมีการเรี ยกเก็บรายได้ร้อยละ ๓๐ เช่นเดิม แต่บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) มีการเรียกเก็บค่าเช่าโครงข่ายที่เพิ่มข้ึน
คณะอนุกรรมการฯเคยพิจารณาในประเด็นนี้หรือไม่  ซึ่งหากต้องออกประกาศหรือ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ส านักงาน กสทช. มีความเห็นอย่างไร 

 ส านักงาน กสทช . ช้ีแจงว่า ค่ าเช่าโครงข่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด
(มหาชน ) เป็นค่าใช้จ่ายที่ก าหนดอยู่ในข้อ ๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวฯ แต่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้รับรายได้ยังไม่ได้มีการ
รายงานค่าใช้จ่ายให้แก่คณะท างานฯทราบ จึงยังไม่ได้มีการพิจ ารณาและสัญญา
สัมปทานยังอยู่ในอนุญาโตตุลาการซึ่งยังไม่ได้มีการช้ีขาดว่าว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ
โครงข่ายที่แท้จริง คณะท างานฯจึงเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด(มหาชน)และคู่สัญญาที่ต้องมีการตกลงกัน 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ ตั้งข้อสังเกตว่า ดังนี้ 

๑. ส านักงาน กสทช. ในฐานะก ากับดูแลจะด าเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด(มหาชน ) และผู้ให้บริการ ในขณะเดียวกัน
รัฐต้องได้รับรายได้ในส่วนน้ีด้วย  

๒. ในทางกฎหมายสามารถแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เป็นการช่ัวคราวฯ ข้อ ๗ ได้หรือไม่ 

ประธาน กทค. พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ฯ แสดงความเห็นว่า ให้ส านักงาน กสทช . จัด
ประชุมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน 

กสทช. ประวิทย์ฯ ตั้งข้อสังเกตว่า ครั้งนี้เห็นควรที่ กทค. จะต้องมีมติที่ชัดเจนต่อสิ่งที่
คณะท างานฯเสนอ เพื่อให้การปฏิบัติคืบหน้าได้ โดยส่วนตัวเห็นว่าเมื่อข้อจ ากัดอยู่ที่
ตัวประกาศฯ และคณะท างานฯ เสนอวิธีคิดตามข้อจ ากัดที่มีและมีความสมเหตุสมผล
ในวิธีคิดก็ควรเห็นชอบ และเห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องการแก้ไขประกาศฯ ซึ่งคงเป็น
บทบาทหน้าที่ของส านักงาน กสทช . ที่ต้องวิเคราะห์ว่าคว รแก้ประเด็นอย่างไร ที่
ส าคัญคือเรื่องระยะเวลาที่ประกาศฯจะมีผล ซึ่งหากให้มีผลย้อนหลังไม่ได้ก็ยิ่งต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขเร็วที่สุด 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ค่าเช่าโครงข่ายควรน าไปรวมกับรายได้ที่หัก
ไป ร้อยละ ๓๐ และน ามาหักออก จากผลที่ได้จากการพิจารณาอนุญาโตตุลาการ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Stand Still 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบเงินรายได้แผ่นดินจากการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลาคุ้มครองตามที่คณะท างานฯเสนอ 

  ทั้งนี้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . เชิญผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องมาหารือ
ร่วมกับ กทค . เพื่อหาข้อสรุป และ ให้ส านักงาน กสทช . ท าหนังสือแจ้ง คณะรักษา



๑๔ 
 

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรณีการด าเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของรัฐและผู้ใช้บริการ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ Trunked Mobile โดยใช้คลื่นความถี่ 
๘๐๐ MHz ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการขอยืนยันสิทธิการใช้คลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz (๘๐๖ – 
๘๑๑ MHz / ๘๕๑ – ๘๕๖ MHz Block ๒,๔,๘,๙ ) เพื่อให้บริการวิทยุคมนาค ม
เฉพาะกจิ Trunked Mobile ของบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั(มหาชน) 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า หากส านักงาน กสทช . ประสงค์ที่จะให้มีมติ
รับรองสิทธิการใช้คลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz เพื่อให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกจิ 
Trunked Mobile ของบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน ) 
ประเด็นส าคัญที่ต้องยืนยันค ือ มตินี้จะต้องไม่ขั ดกับมติที่แล้วๆมา ทั้งนี้รวมถึงมติใน
การพิจารณาผลการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘๒ ของ
คณะอนุกรรมการฯด้วย 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ส านักงาน กสทช . ต้องใช้ข้อวิเคราะห์ของ
มติ กทค. เดิมที่เคยพิจารณาไปแล้วมาประกอบ การพิจารณาและ ส านักงาน กสทช . 
จะมีเงื่อนไขอย่างไร 

 ส านักงาน กสทช . ช้ีแจงว่า หาก ของบริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ไม่
ประสงค์ที่จะต่ออายุการใช้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ ระบบ Digital Trunked 
Radio เงื่อนไขการอนุญาตตามข้อ ๗ ก็เป็นอันยกเลิกไป แต่สิทธิการใช้คลื่นความถ่ี
ตามข้อ ๑ ยังมีผลอยู่ 

 
มตท่ีิประชุม ๑. เมื่อบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด(มหาชน) ได้ยกเลิกความประสงค์ในการขอ

ต่ออายุการใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๘๐๐ MHz (ความถ่ี ๘๐๖–๘๑๑ MHz /๘๕๑ – ๘๕๖ 
MHz Block ๒ , ๔ , ๘ , ๙) เพื่อให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ Digital Trunked 
Mobile แล้ว จึงไม่มีประเด็นที่ตอ้งพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอีก  

 ๒. ในกรณีที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้แจ้งยืนยันสิทธิการใช้คลื่น
ความถ่ีย่าน ๘๐๐ MHz (ความถ่ี ๘๐๖ – ๘๑๑ MHz / ๘๕๑ – ๘๕๖ MHz Block 
๒ , ๔ , ๘ , ๙) เพื่อให้บริการในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Service) 



๑๕ 
 

เป็นการได้รับสิทธิการใช้คลื่นความถ่ีที่เป็นไปตาม เงื่อนไขเฉพาะราย บริการ (แก้ไข
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) รหัสบริการ ๓ – ๒ – ๔.๘ ซึ่งจะสิ้นสุดไปตามอายุ ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๔๘/๐๐๒ ออกให้ เมื่อ วันที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยใบอนุญาตหมดอายุวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น ที่ประชุม
พิจารณาจากข้อวิเคราะห์และค าช้ีแจงถึงล าดับการก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตทั้งใน
ข้อ ๑. ของ เงื่อนไขเฉพาะราย บริการ  ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดในคราวการออก
ใบอนุญาตปี ๒๕๔๘ และข้อ ๗. ของเงื่อนไขเฉพาะรายบริการ ซึ่งได้ระบุว่าเป็นการ
ก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเ ติมตามมติที่ประชุม กทช . ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๔๙ และครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ซึ่งไม่ได้มีการ
ยกเลิกเงื่อนไขข้อ ๑. เดิม ประกอบกับการก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมตามข้อ ๗. 
ดังกล่าว ได้ก าหนดอายุการอนุญาต เพื่อให้บริการ Digital Trunked Mobile ไว้  
คราวละไม่เกิน ๑ ปี ซึ่งสอดคล้องกับการอนุญาตตามประกาศ กทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรคลื่นความถ่ี (ข้อ ๔.๒) ที่ก าหนดให้การอนุญาตการใช้
ความถ่ีได้ไม่เกินคราวละ ๑ ปี จึงเห็นว่าสิทธิการใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๘๐๐ MHz 
(ความถ่ี ๘๐๖ – ๘๑๑ MHz /๘๕๑ – ๘๕๖ MHz Block ๒  ๔  ๘ และ ๙) เพื่อ
ให้บริการในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Service) และเพื่อให้บริการ 
Digital Trunked Mobile เป็นการได้รับอนุญาตที่  แยกจากกัน ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ 
ยุติการให้บริการเฉพาะกิจ Digital Trunked Mobile แล้ว เงื่อนไขการอนุญา ตตาม
ข้อ ๗ ก็เป็นอันยกเลิกไปด้วย แต่สิทธิการใช้คลื่นความถ่ีตามข้อ ๑ ยังมีผลอยู่ 

 ๓. เนื่องจากเรื่องนี้มีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้แน่ชัด จึงมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. ไปด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายแล้ ว
เสนอที่ประชุมอีกครั้ง 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ก าหนดผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับผิดชอบคดี และแนวทางการด าเนินคดี ในคดี
ปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๔๑๐/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด(มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับส านักงาน กสทช . ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีพิพาทเกี่ยวกับ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ขอ งรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร อันสืบเนื่องมาจากผู้
ให้บริการภายใต้สัญญาสัมปทานของผู้ฟ้องคดีด าเนินการโอนย้ายเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่สอดคล้องตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 



๑๖ 
 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  

 ๑. กรณีนี้ควรด าเนินการตามแนวทางการมอบอ านาจตามที่ กสทช. เคยมีมติไว้แล้ว 

 ๒. ตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมา ในกรณีที่ กทค. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีจะมีการพิจารณามอบ
อ านาจแก่กรรมการคนใดคนหนึ่ ง กรณีมอบอ านาจให้เลขาธิการ กสทช . เป็น
ข้อยกเว้นเฉพาะในคดีที่เป็นเรื่องสืบเนื่องจากสมัย กทช. เท่านั้น 

 ส านักงาน กสทช. ช้ีแจงว่า กรณีที่มีการฟ้อง กทค . ยังไม่มีการมอบอ านาจทั่วไปให้
ทาง กทค . แต่จะมีหนังสือมอบอ านาจทั่วไปที่ก าหนดให้ ประธาน กทค . เป็นผู้รับ
มอบอ านาจทั่วไป จากมติ กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เกี่ยวกับการด าเนินการปกครอง
ว่าเลขาธิการ กสทช. สามารถเป็นผู้รับมอบอ านาจแทน กสทช. ได้ แนวทางการสู้คดี
จะมีการมอบอ านาจแยกกัน เนื่องจากอ านาจหน้าที่ของ กทค. และส านักงาน กสทช. 
แตกต่างกัน 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ ตั้งข้อสังเกตว่า โดยหลักการหากมีการฟ้องส านักงาน กสทช . 
และ กสทช. ต้องมอบอ านาจให้เลขาธิการ กสทช. หรือไม่ 

 ส านักงาน กสทช. ช้ีแจงว่า เลขาธิการ กสทช. สามารถใช้ต าแหน่งเป็นผู้ช้ีแจงในศาล
ได้ในการต่อสู้คดี ในกรณีที่มีการฟ้องส านักงาน กสทช . เลขาธิการ กสทช .สามารถ
ช้ีแจงโดยไม่ต้องรับมอบอ านาจได ้

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมอบหมายให้ ประธาน กทค. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดี
นี้ ทั้งนี้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ขยายระยะเวลาย่ืนค าให้การออกไป 

  

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งที่          
๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 

 
เลิกประชุมเวลา       ๑๓.๐๐   น. 

 
 


