
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 

วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๐ 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. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ รักษาการผู้อ านวยการ (กท.) 
๕. นางสาวพิชรดา โสมกุล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๖. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๗. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๘. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๙. นางสาวกฤติยา  วิสุทธาภรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๐. นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจ้าง (กท.) 
๑๑. นางสาวสายไหม  สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง (กท.) 

 

ผู้ไม่มาประชุม  

๑. นายสุทธิศักดิ ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ)  
 

ผู้ชี้แจง 

  ๑.   นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
 ๒. นายองอาจ เรืองรุ่งโสม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  

๓. นายด ารง วัสโสทก ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับ 
วิทยุคมนาคม 



๒ 
 

๔.   นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม 
๕.   นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบ  

    กิจการโทรคมนาคม ๑ 
๖.   นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบ  

    กิจการโทรคมนาคม ๒ 
๗.   นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย 

    โทรคมนาคม          
๘.   นายบุญโชค รุ่งโชติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
๙.   นายชุติเดช  บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้  
     และการเชื่อมต่อโครงข่าย  
๑๐. นายสุวัฒน์  วสุเสถียร ผู้บริหารระดับต้น (ดท.) 
๑๑. นายภูริต  ประสานศักดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๑๒. นายบุญธรรม แสงแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒) 
๑๓. นายศันสนะ  อัศวช่วง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒) 
๑๔. นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๑๕. นางขวัญใจ  สุปัญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๑๖. นายชวัลวิทย์ ธีระพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๑๗. นางสาวประภาพิมพ์ พูนข า พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ดท.) 
๑๘. นางสาวณัฐสุดา อัคราวัฒนา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (มท.) 
๑๙. นางสาวสรินทร์ อัศดรศักดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (นท.) 
๒๐. นายสุดนภา  อ้ึงตระกูล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (นท.) 
๒๑. นายคณิน  นิติวงศ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.) 
๒๒. นางสาวรสพร แต่รุ่งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.) 
๒๓.  นายวรุฒ  ฤทธิ์ธนโสภา ลูกจ้าง (ปท. ๒) 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๗ 



๓ 
 

มติที่ประชุม ๑. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) หน้าที่ ๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ส่วนความเห็น กสทช. ประวิทย์ฯ บรรทัดที่ ๒   
ให้แก้ไขข้อความจาก “ส่วนหนึ่ง” เป็น “จึงเห็นควรเป็นผู้เข้าร่วมประมูลโดยตรง” และ
บรรทัดที่ ๔ หลังค าว่า “ผู้ใช้บริการ” ให้เพ่ิมเติมค าว่า “รายอื่น” 

(๒) หน้าที่ ๑๒ ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ มติที่ประชุม  ข้อ ๒. ให้แก้ไขข้อความเป็น  
“๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . จัดท าระเบียบวาระงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการประมูลคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม กทค. ต่อไป”  

(๓) หน้าที่ ๑๕ ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ ส่วนความเห็น กสทช. ประวิทย์ฯ บรรทัดที่ ๘
ใหต้ัดค าว่า “เชิญชวน” ออก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและ
ความถี่ภาคประชาชน ประจ าปี ๒๕๕๖ (คณะอนุกรรมการการพัฒนา กิจการวิทยุ
สมัครเล่นและความถ่ีภาคประชาชน, กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝุายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานการใช้ประโยชน์และความขาดแคลนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน

(กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
  
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ  ทั้งนี้ กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นต่อรายงานการใช้

ประโยชน์และความขาดแคลนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน Utilization and 
Scarcity Report โดยตั้งข้อสังเกต ดังนี้  

  (๑) การจัดสรรเลขหมายที่ส านักงานเสนอมี ๑๕๓ ล้านเลขหมาย ใช้งานจริง 
๙๐ ล้านเลขหมาย   

  (๒) ส่วนเลขหมายที่กักกัน ๑๘๐ วัน มีอยู่ร้อยละ ๒๐ เป็นตัวเลขที่สูง ในการ
แก้ไขประกาศเลขหมายฯ ควรมีการลดสัดส่วนตัวเลขลง  

  (๓) ตัวเลขของการใช้ Number Port มีแค่ ๖% จาก Capacity ทั้งหมด 
ส่วนเลขหมาย VoIP มีการใช้งานน้อย  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗  

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ของการประชุม กทค . 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



๔ 
 

“จากรายงานของ ส านักงาน กสทช . สรุปข้อมูลการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕๓ ล้านเลขหมาย      
มีจ านวนเลขหมายที่ใช้งานจริงอยู่ในระบบประมาณ ๙๐ ล้านเลขหมาย และมีจ านวน
เลขหมายที่อยู่ในช่วงกันไว้เพื่อรอน ากลับมาใช้งานใหม่ในระยะเวลา ๑๘๐ วัน 
(Reuse) ประมาณร้อยละ ๒๐ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นกรณีเม่ือมีการ
แก้ไขประกาศที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายให้มีระยะเวลารอน ากลับมา
ใช้งานใหม่ลดลงเหลือเพียง ๙๐ วัน ก็จะช่วยแก้ปัญหา เรื่องความขาดแคลนเลขหมาย
โทรคมนาคมมาตรฐานได้  

นอกจากนี ้มีข้อสังเกตว่า ในส่วนของเลขหมายที่มีการโอนย้ายผ่านบริการคง
สิทธิเลขหมาย (Mobile Number Portability) ณ วันที่ส านักงาน กสทช . รายงานมี
จ านวนเพียงร้อยละ ๖ จากความจุของระบบทั้งหมด ขณะที่จ านวนเลขหมายทั้งหมด
ของบริการ VoIP นั้น ที่ผ่านมามีการขอรับจัดสรรเลขหมายและจ านวนการใช้งานเลข
หมายไม่มากนัก” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ค าสั่งยกค าขอก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อทุเลาการบังคับตามกฎหรือ

ค าสั่งทางปกครองไว้ช่ัวคราวก่อนการพิพากษา และไม่รับค าฟ้องบางข้อหาไว้
พิจารณา คดีหมายเลขด าที่ ๒๑๒๘ /๒๕๕๖ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน ) (บมจ. กสท) ผู้ฟ้องคดี กับ ส านักงาน กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๑ 
กทค . ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๒ และ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๓ (กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ ทั้งนี้ กสทช .  ประวิทย์ฯ เห็นควรให้ กลุ่มงานกฎหมาย

โทรคมนาคม จัดท าเอกสารค าให้การและเอกสารรายละเอียดของคดีต่างๆ แก่
ผู้รับผิดชอบคดีด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ความคืบหน้าในการด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจาก

การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ   (คณะท างาน
ตรวจสอบฯ , กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝุายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ แผนป ฏิบัติการทางด้านโทรคมนาคมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
(คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝุายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท จีเนียสโซลูช่ัน จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ (วาระต่อเนื่อง ) (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท จีเนียสโซลูชั่น จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ  โดยจากความเห็นของ
กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม ตามข้อ ๓.๒ ซึ่งมีความเห็นสรุปว่าเป็นดุลยพินิจของ 
กทค . ว่าจะขอรับค าขอของบริษัทฯ ไว้พิ จารณาหรือไม่นั้น ส านักงาน กสทช . 
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯแจ้งความประสงค์ในการขอขยายระยะเวลาการเปิด
ให้บริการล่าช้าไปเพียงไม่ก่ีวัน และการกระท าผิดเงื่อนไขในการอนุญาตนั้น 
เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระท าท่ีฝุาฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง 
หรือปฏิบัติ ให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในก าหนดเวลาได้ ซึ่งบริษัทฯได้รายงานผล
การด าเนินการ และชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาขอขยายระยะเวลาการเริ่ม
ให้บริการว่าอยู่ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน GPS กับกรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม แต่การด าเนินการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ และบริษัทฯก็ ได้ด าเนินการติดตั้ง 
Software และทดลองระบบเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการปรับแก้ Hardware 
บางส่วนให้ตรงกับความต้องการในการท างานของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความคืบหน้าในการเตรียมการและความพร้อมในการให้บริการของบริษัทฯ 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการที่สามารถมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึนในการ
เข้าถึงบริการ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
ส านักงาน กสทช . จึงเห็นควรอนุญาตให้บริษัทฯ ขยายระยะเ วลาการเริ่มให้บริการ
ออกไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุม กทค. มีมติอนุมัติ โดยในส่วนของการกระท า
ผิดเงื่อนไขในการอนุญาตดังกล่าวข้างต้นนั้น เห็นควรบันทึกประวัติการกระท าผิด
เงื่อนไขดังกล่าว ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต และก าชับให้
บริษัทฯมกีารปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างเคร่งครัดต่อไป  

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ 
พ้นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และอ้างเหตุผลเพียงว่า บริษัทฯอยู่ในขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียน GPS กับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ่งขณ ะนี้การด าเนินการ
ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งกรณีดังกล่าวบริษัทน่าจะคาดการณ์ได้ว่าการติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการอาจมีความล่าช้าท าให้เริ่มบริการได้ไม่ทันตามก าหนด บริษัทฯจึงต้อง
เตรียมการยื่นค าขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการต่อส านักงาน กสทช . ด้วย      
โดยต้องยื่นค าขอก่อนก าหนดเวลาที่ต้องเริ่มให้บริการสิ้นสุดลง แต่บริษัทฯมิได้กระท า 
จึงเป็นการละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น จึงเป็นความผิดของบริษัทฯ 
และท าให้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง กทค. จึงไม่อาจใช้อ านาจตามบทบัญญัติดังกล่าวขยายก าหนดระยะเวลาการ
เริ่มให้บริการแก่บริษัทฯ ได้  
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 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่าในกรณีนี้บริษัทฯได้ขอขยายระยะเวลาการเริ่ม
ให้บริการล่าช้าไปเพียงไม่ก่ีวัน และเพ่ือเป็นการด าเนินการตาม เจตนารมณ์ ของ
ส านักงาน กสทช . ที่ต้องการให้มีการแข่งขันท่ีเสรี และเป็นธรรม ประกอบกับเป็น
ประโยชน์และเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค จึงอยากให้ส านักงาน กสทช . 
ตรวจสอบว่าในกรณีเช่นนี้ ส านักงาน กสทช . เคยอนุญาตให้บริษัทอ่ืนขยายระยะเวลา
การเริ่มให้บริการหรือไม่ และควรพิจารณาตรวจสอบประกาศ หลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ 
เช่น ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด และถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตละเลย
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด   จะมีมาตรการลงโทษอย่างไร โดยควรมีล าดับขั้นตอนที่
ชัดเจน 

 กสทช . สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง เป็นบทบัญญัติที่เร่งรัด ไม่ใช่ ลักษณะของการบังคับ ถ้าดูในกรณี
นี้เห็นว่ายังมีความสอดคล้องอยู่ โดยเป็นดุลพินิจของ  กทค. ซึ่งทางส านักงาน กสทช . 
ได้ตรวจสอบและยืนยันแล้ว ว่าพฤติการณ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน ก็เคยได้รับการ
อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการได้ ดังนั้น หาก กทค . ไม่พิจารณาให้
บริษัทฯขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการออกไป อาจถูกมองว่าเลือกปฏิบัติได้ ในส่วน
ของการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ หากไม่กระทบกับประสิทธิภาพการดูแล และ
สิทธิส่วนบุคคล น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคและ ยังอยู่ในกรอบของกฎหมาย ด้วย          
เมื่อพิจารณาจากเหตุผลประกอบหลายด้านแล้ว จึงเห็นสอดคล้องกับส านักงาน 
กสทช. ส่วนการแก้ไขในระยะยาวเห็นสอดคล้องกับ กสทช. พลเอก สุกิจฯ เห็นควรให้
ส านักงาน กสทช. ใช้บังคับมาตรการก าชับผู้ประกอบการให้ด าเนินการตามระยะเวลา
และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในส่วนการประสานงานติดต่อกับบริษัทผู้ประกอบการ 
ส านักงาน กสทช. ควรด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันในคราวต่อไปด้วย 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าในกรณีนี้ส านักงาน กสทช. จะต้องด าเนินการใน
เชิงรุก และควรก าชับกับบริษัทฯว่า การขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ขอให้
ด าเนินการให้บริการตามก าหนดอย่างเคร่งครัดด้วย 

 ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ แสดงความเห็นว่าจากการพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงและเจตนาของบริษัทฯแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับ กสทช . สุทธิพลฯ 
อย่างไรก็ตาม เห็นสอดคล้องว่าส านักงาน กสทช . ควรมีแนวทางเพ่ือก าชับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย 

   
มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 

กสทช . ประเสริฐฯ , และ กสทช . พลเอก สุกิจฯ ) อนุญาตให้ บริษัท จีเนียสโซลูชั่น 
จ ากัด ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ มูลค่าเพ่ิมการบันทึกและส่ง  (Store-and-
Retrieve Value-Added Services) ออกไปอีก ๓ เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุม กทค . มี
มติอนุมัต ิ 
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 ทั้งนี้ ในส่วนของการกระท าผิดเงื่อนไขในการอนุญาตดังกล่าวข้างต้นนั้น เห็น
ควรด าเนินการบันทึกประวัติการกระท าผิดเงื่อนไขดังกล่าว ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการอนุญาต และก าชับ ให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
อนุญาตอย่างเคร่งครัดต่อไป  และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่
ประชุม กทค . กรณีการขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ จะต้องมีกระบวนการ 
ขั้นตอน และแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนต่อไป 

มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นในระเบียบวาระนี้ 

 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗  

 ๒. กสทช . สุทธิพลฯ ได้มีบันทึกที่  สทช ๑๐๐๓ .๕/๑๔๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระคงค้างที่ ๔.๓ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม  

 ๓. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๒๐๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๕๗  เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระ คงค้างที่ ๔.๓ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 “๑. บริษัท จีเนียสโซลูชั่น จ ากัด  ได้ขอขยายก าหนดระยะเวลาการเริ่ม
ให้บริการ พ้นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จึงเป็นกรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศ 
กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เงื่อนไขใน
การอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ข้อ ๓ ซ่ึง เป็น
ข้อก าหนด ที่มีผลบังคับทั้ งต่อคู่กรณีที่มีสิทธิ ขอขยายก าหนดระยะเวลาการเริ่ม
ให้บริการ และต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจพิจารณา ค าขอ กล่าวคือ กรณีทีมีการยื่นค าขอ
เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา ดังกล่าวแล้ว คู่กรณีย่อมเสียสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณา ค า
ขอ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ย่อมไม่มีอ านาจที่จะรับค า ขอไว้เพ่ือพิจารณาและสั่งขยาย
ระยะเวลาให้ได้เช่นกัน (เทียบแนวค าพิพากษาฎีกาท่ี ๖๓๒๒/๒๕๓๗) 

  ๒. ตามค าขอขยายก าหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการ  บริษัทฯ อ้างเหตุผล
เพียงว่า บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการขึ้นทะเบียน GPS กับกรม การขนส่งทางบก 
กระทรวงคมนาคม  ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเพียงการแจ้งเหตุจ าเป็นต้อง ขยายก าหนด
ระยะเวลา การเริ่มให้บริการ แต่มิใช่การ แสดงเหตุผลในเรื่องการยื่นท าค าขยาย
ระยะเวลาไม่ทันตามนัยข้อ ๓ ของประกาศฯ กรณีจึงไม่อาจถือว่าเข้าข่ายตามมาตรา 
๖๖ แห่ง พ .ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ ที่ให้อ านาจ เจ้าหน้าที่
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พิจารณาขยายระยะเวลา ดังกล่าว ก็ได้  อีกท้ัง บทบัญญั ติดังกล่าวได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ว่า “เพราะมีพฤติการณ์ที่จ าเป็นอันมิได้เกิดข้ึนจากความผิดของผู้นั้น ” แต่
ตามเหตุผลของบริษัทนั้นถือได้ว่าเป็น เรื่องปกติที่บริษัทฯ คาดหมายได้อยู่แล้ว       
ว่าการติดต่อกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  ซึ่งเป็นส่วนราชการ อาจมี
ความล่าช้าท าให้ เริ่มให้บริการ ไม่ทันตามก าหนด บริษัทฯ จึงต้องเตรียมการยื่นค าขอ
ขยายก าหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ต่อส านักงาน กสทช . ด้วย อันเป็น
พฤติการณ์ที่บริษัทฯ สามารถกระท าและควบคุมได้ แต่บริษัทฯ มิได้กระท า จึงเป็น
การละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด และมิใช่กรณี มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจก้าวล่วง
เสียได้ ดังนั้นจึงเป็นความผิดของบริษัทฯ  ที่ไม่ยื่นค าขอขยายก าหนดระยะเวลาการ
เริ่มให้บริการ ก่อน และท าให้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา ๖๖ แห่ง 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (เทียบแนวค าพิพากษาฎีกาท่ี ๖๑๘๖/๒๕๕๐) 
กทค. จึงไม่อาจอ้างบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ือใช้อ านาจขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ
แก่บริษัทฯ ได ้

  ทั้งนี้ ในเรื่องของการลดผลกระทบ ส านักงาน กสทช . อาจแนะน าให้บริษัทฯ  
ขอยกเลิกใบอนุญาต แล้วขออนุญาตใหม่ก็ย่อมกระท าได้ 

  ๓. ส านักงาน กสทช. อาจต้องพิจารณาประเด็นเรื่องการก าหนดระยะเวลา 
ตามประกาศ กทช . เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เงื่อนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
หนึ่ง ข้อ ๓ ให้ชัดเจนว่า ก าหนด ระยะเวลา ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ตัดสิทธิ์หรือ
ระยะเวลาเร่ งรัด  เนื่องจากตาม พ .ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ ระบุถึงการประกอบกิจการแบบที่หนึ่งว่าเป็นประเภทที่สมควรให้เปิดเสรี การ
ออกใบอนุญาตไม่จ าเป็นต้องขอ เพียงแจ้งให้ทราบเท่านั้น ดังนั้นหากข้อก าหนดเรื่อง
ระยะเวลาเป็นเพียงบทเร่งรัด ก็จะไม่สามารถบังคับหรือ ลงโทษได้  แต่หากถือว่าเป็น
ระยะเวลาซึ่งก าหนดตามกฎหมายตามข้ันตอนวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รัฐก็ไม่
อาจด าเนินการผิดขั้นตอนได้” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ของ บริษัท  เทสโก้ โมบายล์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี การขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ของ บริษัท  เทสโก้ 
โมบายล์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยจากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง การด าเนินการตาม
เงื่อนไขในการอนุญาต ความคืบหน้าในการด าเนินการเตรียมการเริ่มให้บริการ และ
ระยะเวลาที่ขอขยายของบริษัทฯแล้ว เห็นว่าแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้ด าเนินการให้
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เป็นไปตามข้อ ๓ ของเงื่อนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่หนึ่งและไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลาเริ่มให้บริการ ตามที่ก าหนด
ก็ตาม แต่การแจ้งความประสงค์นั้นล่าช้าไปเพียงไม่ก่ีวัน และการกระท าผิดเงื่อนไขใน
การอนุญาตนั้น เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระท าท่ีฝุาฝืน หรือ
แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในก าหนดเวลาได้ ประกอบกับ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งส่งผลให้
ประชาชนผู้ใช้บริการที่สามารถมีทางเลือกมากขึ้นในการเข้าถึงบริการ อันจะท าให้เกิด
การพัฒนาต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป และเพ่ือให้บริษัทฯมีเวลาที่พอเพียง
ต่อการเปิดให้บริการ จึงเห็นควรอนุญาตให้บริษัทฯขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ
ออกไป โดยบริษัทฯ จะต้องเริ่มให้บริการภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต  
(ครบก าหนดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) โดยในส่วนของการกระท าผิดเงื่อนไขในการ
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นนั้น เห็นควรบันทึกประวัติการ กระท าผิดเงื่อนไขดังกล่าว ใน
บัญชีรายชื่อผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต และก าชับให้บริษัทฯมีการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างเคร่งครัดต่อไป  

  ส่วนประเด็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายราย ยังไม่ส่งข้อเสนอการขาย
ส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ส านกังาน กสทช. จะได้เร่งรัดให้ด าเนินการโดยเร็วต่อไป 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่ากรณีนี้บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาการ
เริ่มให้บริการ ซึ่งระยะเวลาเดิมครบก าหนดวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยส านักงาน 
กสทช. ได้รับวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ การใช้สิทธิดังกล่าวจึงเป็นการยื่นค าขอเมื่อ
พ้นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยข้อกล่าวอ้างของบริษัทฯ ไม่ใช่ พฤติการณ์
พิเศษที่ท าให้บริษัทฯไม่อาจกระท าการหรือควบคุมได้ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ของมาตรา 
๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กทค. จึงไม่อาจใช้อ านาจตาม
บทบัญญัติดังกล่าวขยายก าหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการแก่บริษัทฯได้  

 
มติที่ประชุม มติที่ประชุ มเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 

กสทช . ประเสริฐฯ , และ กสทช . พลเอก สุกิจฯ ) อนุญาตให้ บริษัท เทสโก้ โมบายล์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ Medium MVNO โดยบริษัทฯ 
จะต้องเริ่มให้บริการภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต (ครบก าหนดวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ) ตามแนวมติที่ประชุม กทค . ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๗ มกราคม 
๒๕๕๗  เรื่อง การปรับปรุงก าหนดเวลาการเริ่มให้บริการส าหรับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง และใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ
ที่หนึ่ง  และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . ด าเนินการบันทึกประวัติการกระท าผิด
เงื่อนไขในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต และก าชับให้บริษัทฯ 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างเคร่งครัด 

  มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี ้
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หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช. สุทธิพลฯ ได้มีบันทึกที่  สทช ๑๐๐๓.๕/๑๔๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗   
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระคงค้างที่ ๔.๔ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 

 ๓. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๒๐๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๕๗  เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระคงค้างที่ ๔.๔ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 “๑. บริษัท  เทสโก้ โมบายล์ (ประเทศไทย ) จ ากัด  ขอใช้สิทธิในการขยาย
ระยะเวลาการเริ่มให้บริการ เมื่อพ้นระยะเวลา ที่กฎหมายก าหนด  จึงเป็นกรณีปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องประกาศ กทช . เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เงื่อนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
หนึ่ง ข้อ ๓ บริษัทฯ ย่อมเสียสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาค าขอ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่
ย่อมไม่มีอ านาจที่จะรับค า ขอไว้เพ่ือพิจารณาและสั่งขยายระยะเวลาให้ได้  เนื่องจาก
เป็นค าขอขยายระยะเวลาทีไ่ม่ชอบ (เทียบแนวค าพิพากษาฎีกาท่ี ๖๓๒๒/๒๕๓๗) 

๒. ตามท่ีบริษัทฯ อ้างว่า ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ข้อเสนอการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ท าให้ไม่สามารถท าข้อตกลงทาง
ธุรกิจได้ นับเป็น ข้อขัดข้องทั่วไปท่ี บริษัทฯ อาจประสบได้ ในการติดต่อธุรกิจ  จึงเป็น
เรื่องปกติที่บริษัทฯ คาดหมายได้อยู่แล้ว ว่าอาจท าให้ เริ่มให้บริการไม่ทันตามก าหนด 
ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องเตรียมการยื่นค าขอ ขยายก าหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการ
ต่อส านักงาน กสทช . ก่อนก าหนดเวลาที่ต้องเริ่มให้บริการสิ้นสุด  แต่บริษัทฯ มิได้
กระท า จึงเป็นการละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด และเป็นความผิดของบริษัทฯ  
จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นตามมาตรา ๖๖ แห่ง พ .ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ และ กทค. ไม่อาจใช้อ านาจตามบทบัญญัติดังกล่าวขยายก าหนดระยะเวลา
การเริ่มให้บริการแก่บริษัทฯ ได ้  

 ๓. ส านักงาน กสทช . อาจต้องพิจารณาประเด็นเรื่องการก าหนดระยะเวลา 
ตามประกาศ กทช . เรื่ อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เงื่อนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
หนึ่ง ข้อ ๓ ให้ชัดเจนว่า ก าหนด ระยะเวลา ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ตัดสิทธิ์หรือ
ระยะเวลาเร่งรัด  เนื่องจากตาม พ .ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ ระบุถึงการประกอบกิจการแบบที่หนึ่งว่าเป็นประเภทที่สมควรให้เปิดเสรี การ
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ออกใบอนุญาตไม่จ าเป็นต้องขอ เพียงแจ้งให้ทราบเท่านั้น ดังนั้นหากข้อก าหนดเรื่อง
ระยะเวลาเป็นเพียงบทเร่งรัด ก็จะไม่สามารถบังคับหรือลงโทษได้  แต่หากถือว่าเป็น
ระยะเวลาซึ่งก าหนดตามกฎหมายตามข้ันตอนวิธีป ฏิบัติราชการทางปกครอง รัฐก็ไม่
อาจด าเนินการผิดขั้นตอน 

๔. เนื่องจากมีผู้รับใบอนุญาตฯ เพ่ือให้บริการ medium MVNO หลายราย
ยังไม่สามารถเริ่มให้บริการและต้องมาขอ ขยายก าหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการ  
โดยมีการแจ้งสาเหตุเนื่องจากผู้ให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังไม่กระท า
การเผยแพร่ข้อเสนอการขายส่งบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการทั่วไป  ท าให้ไม่
สามารถท าข้อตกลงทางธุรกิจกับผู้ให้บริการขายส่งได้ เหล่านี้จึงเป็นกรณีท่ีแสดงให้
เห็นว่า มีผู้ให้บริการโทร ศัพท์เคลื่อนที่ตาม ประกาศ  กสทช . เรื่อง บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน  พ.ศ. ๒๕๕๖  ยังมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๗ 
ประกอบข้อ ๑๓ ของประกาศ ทั้งๆ ที่ประกาศดังกล่าว ให้ใช้บังคับ นับตั้งแต่วันที่    
๓๐  เมษายน ๒๕๕๖  ดังนั้น ส านักงาน กสทช . จึงควรเร่งรัดให้ผู้ให้บริก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวโดยเร็วด้วย” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  บริษทั เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จ ากัด ขอยุติและหยุดการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบ Narrowband (Dial-Up Modem) (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ )  
น าเสนอข้อเท็จจริงบริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จ ากั ด ขอยุติและ
หยุดการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Narrowband (Dial-Up Modem) โดยส านักงาน 
กสทช. พิจารณาแล้วเห็นควรให้ยุติการให้บริการดังกล่าวในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ตามท่ีบริษัทแจ้งความประสงค ์

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า เนื่องจากกระบวนการพิจารณาที่ล่าช้าจน
ล่วงเลยจากเวลาที่บริษัทฯ ขอหยุดหรือยุติการให้บริการมาแล้ว ดังนั้น จึงไม่ควรมีมติ
อนุมัติตามระยะเวลาที่ขอ เนื่องจากจะท าให้เกิดช่ วงที่เข้าข่ายเป็นการให้บริการโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการกระท าอันฝุาฝืนกฎหมาย การอนุญาตให้บริษัทฯยุติ
บริการได้ในกรอบระยะเวลาเวลา ๖๐ วันนับจากวันมีมติ เป็นการเผื่อเวลาเพื่อให้
บริษัทฯยังคงมีระยะเวลาส าหรับการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ๓๐ 
วัน ภายหลังจากการแจ้งมติ ซึ่งส านักงาน กสทช . จะต้องเร่งแจ้งมติโดยไม่ชักช้า 
นอกจากนี้จะต้องมีการด าเนินการมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการด้วย โดยส านักงาน 
กสทช. ควรมีการตรวจสอบพื้นท่ีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Narrowband ที่ยัง
เข้าไม่ถึงบริการ Broadband และด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบ 

 



๑๒ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยุติการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Narrowband (Dial-Up Modem)  
ของ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเ ทอร์เน็ ต จ ากัด  โดยให้ผู้ประกอบการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการที่ยังคง
หลงเหลือได้รับทราบล่วงหน้าในการยุติดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน และด าเนินการยุติการ
ให้บริการในอีก ๓๐ วันนับจากการประชาสัมพันธ์ โดยให้บริษัทฯ มีหนังสือรายงานผล
การด าเนิน การและการยุติ การให้ บริการให้ส านักงาน กสทช .ทราบต่อไป และให้ 
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามข้อสังเกตของที่ประชุม กทค. แจ้งทางบริษัท เค เอส 
ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จ ากัด เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
หมายเหต ุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเ บียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด ขอยุติและหยุดการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ 

Narrowband (Dial-Up Modem) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประ กอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ )
น าเสนอข้อเท็จจริงบริษัท ทรู อินเท อร์เน็ต จ ากัด ขอยุ ติและหยุดการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบ Narrowband (Dial-Up Modem) โดยส านักงาน กสทช. พิจารณา
แล้วเห็นควรให้ยุติการให้บริการดังกล่าวในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีบริษัท
แจ้งความประสงค ์

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า เนื่องจากกระบวนการพิจารณาที่ล่าช้าจนล่วงเลย
จากเวลาที่บริษัทฯขอหยุดหรือยุติการให้บริการมาแล้ว ดังนั้น จึงไม่ควรมีมติอนุมัติตาม
ระยะเวลาที่ขอ เนื่องจากจะท าให้เกิดช่วงที่เข้าข่ายเป็นก ารให้บริการโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ซึ่งเป็นการกระท าอันฝุาฝืนกฎหมาย การอนุญาตให้บริษัทฯยุติบริการได้ใน
กรอบระยะเวลาเวลา ๖๐ วันนับจากวันมีมติ เป็นการเผื่อเวลาเพื่อให้บริษัทฯยังคงมี
ระยะเวลาส าหรับการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ๓๐ วัน ภายหลังจาก
การแจ้งมต ิซึ่งส านักงาน กสทช. จะต้องเร่งแจ้งมติโดยไม่ชักช้า นอกจากนี้จะต้องมีการ
ด าเนินการมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการด้วย ซึ่งมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการที่บริษัทฯ 
ก าหนดนั้นยังไม่ใช่มาตรการที่เป็นธรรม และเห็นว่าอย่างน้อยบริษัทฯสมควรมีหน้าที่
คือ ๑) เป็นผู้ประชาสัมพันธใ์ห้ผู้ใช้บริการทุกรายทราบถึงการยุติและหยุดการให้บริการ 
มิใช่ให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้ติดต่อเข้ามา โดยควรแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
๓๐ วัน นับจากการช าระค่าบริการรอบสุดท้าย ๒) ต้องก าหนดรูปแบบบริการหรือ
โปรโมชั่นใหม่ให้ผู้ใช้บริการ โดยไม่สร้างภาระให้ ผู้ใช้บริการต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่
ราคาแพงขึ้น ๓) ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการและต้องใช้ค่าเสียหายจากการหยุดการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือความเป็นธรรม มิใช่ก าหนดให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปใช้



๑๓ 
 

บริการอ่ืนที่มีภาระหนักขึ้ นและไม่ได้ตกลงยินยอมโดยแท้จริง หรือก าหน ดให้
ผู้ใช้บริการด าเนินตามขั้นตอนการขอยกเลิกบริการทั่วไปเท่านั้น 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยุติการให้บริการอินเท อร์เน็ตแบบ Narrowband (Dial-Up Modem)  
ของ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด  โดยให้ผู้ประกอบการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้ใช้บริการ ที่ยังคงหลงเหลือ ได้รับทราบ ล่วงหน้า ในการยุติดังกล่าวภายใน  ๓๐ วัน 
และด าเนินการยุติก ารให้บริการในอีก ๓๐ วันนับจากการประชาสัมพันธ์ โดยให้
บริษัทฯ มีหนังสือรายงานผลการด าเนินการและการยุติ การให้ บริการให้ส านักงาน 
กสทช.ทราบต่อไป และให้ ส านักงาน กสทช . ด าเนินการตามข้อสังเกตของที่ประ ชุม 
กทค. แจ้งทางบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
หมายเหต ุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) ขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจโครงการทดลองการ

ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓G กับ บริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด  
(กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ฝุายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรื อ ตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ )      
(กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

  
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝุายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ แนวทางการพิจารณาการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด 

มหาชน (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 
 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝุายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ การพิจารณาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

  
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝุายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัดกับบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด  (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัดกับบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด    

 

มติที่ประชุม เห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด เนื่องจากในประเด็นด้านกฎหมายมี
ข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้เปิดเผยสัญญาเป็นการทั่วไปภายใน ๗ วัน นับ
แต่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช . ตามนัยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ     
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๔๓ ของประกาศ 
กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ สัญญาการ ใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (กลุ่ม
งานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอ สัญญา การใช้ โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส     
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)   

 

มติที่ประชุม เห็นชอบสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส       
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) 
เนื่องจากในประเด็น ด้านกฎหมายมีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้องกับ  มาตรา 
๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  และให้
เปิดเผยสัญญาเป็นการทั่วไปภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน 
กสทช. ตามนัยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตกิารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๔๓ ของประกาศ กทช . ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส    
เน็ทเวอร์ค จ ากัดกับบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด  (กลุ่มงาน
โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติ เดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัดกับบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จ ากัด  และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด  เนื่องจากใน
ประเด็น ด้านกฎหมายมีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง  
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้เปิดเผยสัญญา  
เป็นการทั่วไปภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ตามนัยมาตรา 
๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ 
๔๓ ของ ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๖/๒๕๕๗ วันองัคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส   
เน็ทเวอร์ค จ ากัดกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (กลุ่ม
งานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัดกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จ ากัด  และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด  (มหาชน )  
เนื่องจาก ในประเด็นด้านกฎหมายมีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้เปิดเผย
สัญญาเป็นการทั่วไปภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช . ตาม
นัยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบกับข้อ ๔๓ ของ ประกาศ กทช . ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่ มเติมครั้งที่ ๒ ระหว่าง
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท แอดวานซ์    
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ระหว่าง
บริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) โดยมีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ และข้อ ๒๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   
 กสทช . สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าในเรื่องกระบวนการด าเนินการของส านักงาน 

กสทช. ในการเสนอวาระเพ่ือพิจารณา ในกรณีการ เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ใน
ประเด็นด้านกฎหมายที่มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทร คมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ให้กลุ่มงาน โครงข่าย
พ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  เสนอเพ่ือรับทราบในเรื่ องเพ่ือพิจารณา ถ้าหาก
ไม่มีประเด็นต้องแก้ไขตามมาตราดังกล่าว  

 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ระหว่าง

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เนื่องจาก ในประเด็นด้านกฎหมายมีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 
๒๕๔๔ และให้เปิดเผยสัญญาเป็นการทั่วไปภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
ส านักงาน กสทช . ตามนัยมาตรา ๒๙ แห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๔๓ ของ ประกาศ กทช . ว่าด้วยการใช้
 และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ระหว่าง
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  
(กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝุายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  

 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง  
การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ .ศ. ๒๕๕๖ และ
ประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖  (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝุายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 
  
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมการและด าเนินการประมูลคลื่นความถี่ ๙๐๐ 
MHz (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ จ านวน ๕๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท         
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน )  ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเตรียมการและด าเนินการ
ประมูลคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz โดยให้ยืมเงินส ารองจ่ายจากรายได้ตามมาตรา ๖๕ 
(๓) รายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน กสทช . ซ่ึงอ านาจในการพิจารณาเป็นของ 
กสทช. ตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของระเบียบ กทช . ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้จาก
ทรัพย์สินของส านักงาน กทช . เป็นจ านวน จ านวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้าน
บาทถ้วน) ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการเสร็จ ให้น ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายเงินที่ได้จากการประมูล
ส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน  การจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการดังกล่าว โดยการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายจะใช้กรอบการตั้งงบประมาณตามแนวทางที่ผ่านมาทั้งกรณี
การด าเนินการในย่านความถี่ ๒.๑ GHz และ ๑๘๐๐ MHz ทั้งนี้ ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้ 
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ล าดับที่ รายการ ค่าใช้จ่าย 

๑ ค่าใช้จ่ายคณะอนุกรรมการและคณะท างาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๒ ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุมหารือ/รับฟังความเห็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๓ ค่าใช้จ่ายสถานท่ีในการจัดการประมูล ค่าระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้
ในการประมูลและค่าจัดจ้างผู้บริการจัดการงานประมูล 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๔ ค่าใช้จ่ายส ารองอื่นๆ เช่น การประชุมเพ่ือชี้แจงกระบวนการอนุญาต
และทดสอบโปรแกรมการประมูล 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๕ ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๖ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการประมูล ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 



๑๘ 
 

หมายเหตุ : ประมาณการค่าใช้จ่ายใน ข้อ (๕) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา /ผู้เชี่ยวชาญ มีจ านวนต่ ากว่ากรณี
งบประมาณการด าเนินการคลื่น ๑๘๐๐ MHz เนื่องจาก ได้มีการก าหนดขอบเขตการด าเนินงานของ ที่ปรึกษา /
ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท าการศึกษา วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะต่อการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน ๙๐๐ 
MHz ร่วมกับย่าน ๑๘๐๐ MHz ไปแล้ว โดยใช้งบประมาณส าหรับการด าเนินการประมูลคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz 

 กสทช . สุทธิพลฯ และ กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็น ว่า ควรจัดสรร
งบประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายหลังจากการประมูลคลื่นความถ่ีแล้วหรือไม่ เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายหลังจากการประมูลเสร็จ ซึ่งการด าเนินการ ต้องด าเนินการด้วยความ
รอบคอบ 

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า งบประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่อนุมัติจัดสรร
ไว้เพ่ือการเตรียมการและด าเนินการประมูลคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz มีจ านวนมาก
เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ด้วยแล้ว 
จึงไม่เห็นควรจัดสรรเพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะการมีรายการค่าใช้จ่ายที่ซ้ าซ้อนกันนั้นเป็น
เรื่องไม่สมควร นอกจากที่เห็นควรก าหนดเป็นแนวนโยบายให้มีการใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดด้วย ส่วน กรณีความถูกต้องเหมาะสมของรายการค่าใช้จ่ายถือเป็น
รายละเอียดในทางปฏิบัติที่ส านักงาน กสทช. ต้องด าเนินการภายในกรอบของกฎหมาย 
มิใช่เรื่องท่ีคณะกรรมการจะมีอ านาจในการก าหนดให้เป็นทางหนึ่งทางใดได”้ 

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) ชี้แจงว่าในกรณีนี้ การก าหนดกรอบวงเงินต้องโปร่งใส 
และกฎหมายได้เขียนชัดเจนหลังการประมูล เมื่อหักค่าใช้จ่ายตามจริง ให้น าเงินส่งเข้า
เป็นรายได้แผ่นดิน  

 ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ แสดงความเห็นว่า การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เตรียมการและด าเนินการประมูลคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz นั้น กสทช . ได้ใช้
งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล โปร่งใส และเพ่ือประโยชน์ของประชาชน     

 

มติที่ประชุม เห็นชอบงบประมาณ จ านวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน ) เพ่ือใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเตรียม การประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz โดยให้ยืมเงินส ารองจ่าย
จากรายได้ตามมาตรา  ๖๕ (๓) รายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน กสทช . ซึ่งอ านาจ
ในการพิจารณาเป็นของ กสทช . ตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของระเบียบ กทช . ว่าด้วย
การบริหารเงินรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน กทช . และให้กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม  ๑ ด าเนินการเสนอที่ประชุม กสทช . พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามกระบวนการ ขั้นตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... (กลุ่มงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอ (ร่าง) ประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ....  และผล 
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ....  

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นสอดคล้องกับส านักงาน กสทช. ในการเห็นชอบ(ร่าง) 
ประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. .... แต่ยังคงยืนยันตาม  ตาม
ค าสงวนในการประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ว่าไม่เห็นด้วยในเรื่อง เลขหมายสวย 
ควรมีกา รพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และประโยชน์ที่เกิดข้ึ น ไม่ควรตัดส่วนการก าหนด
เรื่องเลข หมายสวยออก ตามความเห็นคณะท างานพิจารณาทบทวนแผนเลขหมาย
โทรคมนาคมฉบับใหม่ จึงเห็นควรเพิ่มค านิยามเลขหมายสวยไว้ในประกาศ กทช . 
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ที่อยู่
ระหว่างกระบวนการแก้ไขและเสนอร่างประกาศฉบับใหม่  

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลข
หมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... ในประเด็นของถ้อยค าทางกฎหมาย ๔ ข้อ ทั้งนี้ กลุ่มงาน
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ชี้แจงว่า ได้แก้ไขครบถ้วนแล้ว  

 
มติที่ประชุม  ๑. รับทราบผลการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช . 

เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ....  ตามมาตรา ๒๘ แห่ง พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ....  ทั้งนี้ 
ให้กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  ด าเนินการเสนอที่ประชุม 
กสทช . พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการ และขั้นตอนของกฎหมาย และ
แนวทางปฏิบัติต่อไป  

 

หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๒๑๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๕๗  เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 “ผมเห็นชอบผลการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช . 
เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... และเห็นด้วยกับหลักการปรับปรุงแก้ไขร่าง
ประกาศ กสทช. ดังกล่าว ตามที่ ส านักงาน กสทช . เสนอ อย่างไรก็ตาม ผ มขอยืนยัน
ความเห็นตามชั้นกลั่นกรองและท่ีได้มีการสงวนความเห็นไว้ในการประชุม กสทช .  



๒๐ 
 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในประเด็นเลขหมายสวยที่ว่า     
การปรับแก้ไขเนื้อหาของประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเลขหมายโทรคมนาคมของ 
กสทช. ทั้งสองฉบับต้องมีความสอดค ล้องกัน อีกท้ัง เพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้งถึงความไม่
ชอบด้วยกฎหมายในภายหลัง ในร่างประกาศ กสทช . ฉบับนี้ จึงควรมีเนื้อหาหรือ
ถ้อยค าที่เป็นฐานรองรับในส่วนของเลขหมายสวยไว้ ไม่ว่าจะระบุในส่วนใดของ
ประกาศก็ตาม ซึ่งอาจไม่ใช่การก าหนดนิยามเลขหมายสวยเสียทีเดียวก็ได้ ทั้ง นี้ เพ่ือ 
มิให้ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการด าเนินการต่อไปในอนาคต ว่ามีการใช้งานหรือจัดสรรเลข
หมายที่ไม่เป็นไปตามแผนเลขหมาย” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ (ร่าง ) ประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. .... (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอ (ร่าง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ....  และผลการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ....   

  กสทช .ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ตามค าสงวนในการประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๖ เรื่อง การน าเลขหมายเดิมมาหมุนเวียนใช้ใหม่ก่อนระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด การไม่เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ และการค้างช าระค่าธรรมเนียม ซึ่งมีปัญหาเรื่อง
การบังคับใช้กฎหมายและขาดมาตรการจัดการผู้กระท าผิด ทั้งนี้ กลุ่มงานบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคม ชี้แจ้งว่า การน าเลขหมายเดิมมาหมุนเวียนใช้ใหม่ก่อน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จากเดิม ๑๘๐ วัน ทางส านักงาน กสทช . ได้เปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติเป็น ๙๐ วัน เพ่ือให้มีการหมุนเวียนกลับมาใช้เร็วขึ้น  

  กสทช . สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศ กสทช . เรื่อง (ร่าง ) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 
....  ในกรณี ข้อ ๑๐ ข้อ ๗๗ และ ข้อ ๘๑ ทั้งนี้ส านั กงานเห็นด้วยตามข้อสังเกต
ดังกล่าวและได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  

 
มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบผลการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช . 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามมาตรา 
๒๘ แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ....   

 ทั้งนี้ให้กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  ด าเนินการเสนอที่ประชุม 
กสทช . พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนก ารและขั้นตอนของกฎหมาย และ
แนวทางปฏิบัติต่อไป 



๒๑ 
 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ) 
(กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝุายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ แนวทางการพิจารณาการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าและข้อเสนอการก าหนด
ระยะเวลาใช้งานของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝุายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่ มเติมครั้งที่ ๒ ระหว่าง
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) (กลุ่มงาน โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ระหว่าง
บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เพ่ือพิจารณาในประเด็นด้านกฎหมายว่า มีข้อก าหนด
และลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ระหว่าง
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ า กัด (มหาชน ) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส   
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) เนื่องจาก  ในประเด็นด้านกฎหมายมีข้อก าหนด และ
ลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ และให้เปิดเผยสัญญาเป็นการทั่วไปภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
ส านักงาน กสทช . ตามนัยมาตรา ๒๙ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๔๓ ของ ประกาศ กทช . ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 



๒๒ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในกา รประชุม กทค . ครั้งที่        
๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ขออนุญาตน าเข้าและยกเว้นการ
ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  (กลุ่มงานการ
อนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการ กลุ่มงาน การอนุญาตและก ากับวิทยุ คมนาคม  (นายด ารงฯ ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณีพิจารณา การอนุญาตให้ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ (UNHCR) น าเข้าและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร ICOM ชนิด
ประจ าที่ รุ่น IC-F5062D จ านวน ๓ เครื่อง และชนิดมือถือรุ่น IC-F3162DT จ านวน 
๕๐ เครื่อง โดยยกเว้นการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ เพ่ือใช้สนับสนุนการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร รวมถึงเจ้าหน้าที่
ภาครัฐและเจ้าหน้าที่เอ็นจีโอภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ที่ท างานภาคสนามเพ่ือผู้ลี้ภัย 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ น าเข้าและใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม ตราอักษร ICOM ชนิดประจ าที่ รุ่น IC-F5062D จ านวน ๓ เครื่อง และชนิดมือ
ถือรุ่น IC-F3162DT จ านวน ๕๐ เครื่องโดยยกเว้นการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เพ่ือใช้สนับสนุนการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ
องค์กร รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเจ้าหน้าที่เอ็นจีโอภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค          
ที่ท างานภาคสนามเพ่ือผู้ลี้ภัย ตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     

๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ นางสา วปิยะรัตน์ แซ่ฉิ่ง ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน ) กรณีผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าโดยก าหนดระยะเวลา
การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยึดค่าบริการคงเหลือในระบบของผู้ใช้บริการ 
(กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝุายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ร่างประกาศ กสทช . เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม   

ที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. .... (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอ ร่างประกาศ กสทช . เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....  โดยในอดีต กสทช. ได้ใช้อัตราค่าตอบแทน
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงตามค าสั่ง กทช . ที่ ๑๑/๒๕๕๓ เรื่อง                  
ให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอัตราอ้างอิง ในกรณี             
ข้อพิพาทเก่ียวกับการเจรจาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่ งอัตราดังกล่าว       
ถูกบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา เมื่อมีการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี และการขยายตัวของกิจการโทรคมนาคม ท าให้สภาวการณ์ในปัจจุบัน           
ของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ประกอบกับมีการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บอัตราอ้างอิงคือ ๑. ค าสั่ง กสทช . ที่ ๓๔ /๒๕๕๖ เรื่อง                       
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราว                     
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน ๒.๑ GHz ๒. ประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานการค านวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
และ ๓. ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ด้วยเหตุนี้ท าให้การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับอัตราค่าตอบแทนการเชื่อม ต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมอ้างอิงต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกัน 

  ในส่วนเรื่องฐานอ านาจและขอบเขตในการก าหนดอัตราอ้างอิงนั้น ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๘) ก าหนดให้ 
กสทช. มีอ านาจหน้าที่ก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดอัตราค่าใช้หรือค่า
เชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และตามข้อ ๑๐ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กสทช. อาจพิจารณา
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงที่เหมาะสมส าหรับ
บางประเภทบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ 

  ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. ได้น าร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุงภายหลังการรับ
ฟังความคิดเห็น Focus Group จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจ านวน ๑๔ ราย เมื่อวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เสนอต่อที่ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าในกฎหมายก าหนดให้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นอัตราสะท้อนต้นทุน ในปีแรกของการบังคับใช้ร่างประกาศฯ  



๒๔ 
 

(ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) จึงควรจะเป็นอัตราที่ลดลงจากเดิม คือต่ ากว่า ๐.๔๕ บาท เพราะต้นทุน
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจากผลการศึกษาต่ ากว่าอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงที่เสนอในร่างประกาศฯ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่าควรน าเสนอที่ประชุม กสทช . พิจารณา เพ่ือ
จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า อัตราอ้างอิงไม่ควรที่จะก าหนดเป็นระยะยาวถึง       
๕ ปี เพราะหากมีการประมูลคลื่นความถ่ีในอนาคตอาจจะท าให้ต้นทุนแตกต่างกัน       
จึงเห็นควรให้ท าเป็นประกาศท่ีมีผลบังคับใช้ ๒-๓ ปี เพื่อในอนาคตส านักงาน กสทช .        
จะสามารถปรับปรุงอัตราอ้างอิง หรือออกประกาศฉบับใหม่ได้ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้บริโภค 

 
มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช. สุทธิพลฯ , 

กสทช. ประเสริฐ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ)  
 เห็นชอบ ร่าง ประกาศ กสทช . เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ .ศ. .... ตามท่ีกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายเสนอ  ทั้งนี้ให้กลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน  การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่าย น าเสนอท่ีประชุม กสทช . พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ  ตามแนวทาง กระบวนการ  ขั้นตอนทางกฎหมาย  และ
งบประมาณท่ีส านักงาน กสทช. เสนอต่อไป 

 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นในระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหต ุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๖/๒๕๕๗  วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๒๐๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  

 “อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง
จ าเป็นต้องเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนของผู้ประกอบการ โดยผมเห็นว่าในปีแรกของ
การบังคับใช้ประกาศดังกล่าว ควรก าหนดให้อัตราค่า ตอบแทนการเชื่อมต่อฯ  มีอัตรา
ที่ลดลงจากอัตราเดิม ส าหรับอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายฯ  ประเภทเรียกถึงจุด
ปลายทาง (call termination) การที่ต้นทุนการเชื่อมต่อฯ  ของผู้ประกอบการอยู่ที่ 
๐.๒๑ บาทต่อนาที แ ต่ประกาศ อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อฯ ที่ ๐.๔๕ บาทต่อ
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นาทีนั้น แม้ว่าจะกระท าตามค าแนะน าของที่ปรึกษา แต่ก็มีแนวโน้มที่จะกระท าผิด
บทบัญญัติมาตรา  ๒๙ ตามพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งก าหนดให้ “การก าหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ ายค่าธรรมเนียมใดๆ  
หรือค่าบริการในการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมให้  กสทช . ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะและภาระของผู้บริโภค  ความ
สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ  ความคุ้มค่าและการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพด้วย” 

 อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อฯ ในอัตราที่สูงยังเป็นอุปสรรคกับการพัฒนา
ตลาดโทรคมนาคมในระยะยาว เนื่องจากเป็นการสร้างต้นทุนเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ
ที่มีโครงข่ายขนาดเล็ก ที่จ าเป็นต้องขอเชื่อมต่อโครงข่ายกับผู้ประกอบการที่มี
โครงข่ายขนาดใหญ่บ่อยครั้ง ต้นทุนส่วนนี้ท าให้ผู้ประกอบรายเล็กเสียเปรียบในการ
แข่งขัน และเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด 

 การปรับค่าตอบแทนการเชื่อมต่อฯ อาจไม่จ า เป็นต้องบังคับให้ลดลงมาอยู่ที่
อัตรา ๐.๒๑ บาทต่อนาทีโดยทันที แต่อาจให้ปรับลดเป็นล าดับ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ .ศ. 
๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งอาจอยู่ที่อัตรา ๐.๓๙ หรือ ๐.๓๔ บาทต่อนาทีเพ่ือเป็นการส่ง
สัญญาณให้สังคมทราบว่าจะมีการลดอัตราค่าเชื่อมต่อฯ ลง และเพ่ือแสดงให้เห็นว่ า
ทาง กสทช. ได้ก ากับดูแลอัตราค่าเชื่อมต่อฯ ตามต้นทุนจริง” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๖ คดีหมายเลขระหว่าง บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดีกับ ส านักงาน กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี 
๑ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๒ และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เกี่ยวกับการด าเนินการต่อ
กรณีคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. สุทธิพล ทวีชัยการ)  

ผู้แทนกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นายโสรัจน์ฯ ) น าเสนอการด าเนินคดีปกครอง
หมายเลขด าท่ี ๒๑๒๘/๒๕๕๖ คดีหมายเลขระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ผู้ฟูองคดีกับ ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๑ กทค. ผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๒ และ 
กสทช. ผู้ถูกฟูองคดีท่ี ๓ เกี่ยวกับการด าเนินการต่อกรณีคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz  
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มติที่ประชุม  เนื่องจากการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๕.๒ มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับระเบียบวาระท่ี 
๕.๓ ในประเด็นแนวทางการด าเนินคดีปกครอง  ส านักงาน กสทช . จึงเสนอที่ประชุม
เพ่ือน าไปพิจารณาร่วมกันระหว่าง ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ และระเบียบวาระท่ี ๕.๓  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ แนวทางการด าเนินคดีปกครอง (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้แทนกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นายโสรัจน์ฯ ) น าเสนอแนวทางการด าเนินคดี

ปกครอง โดยแนวทางการมอบอ านาจด าเนินคดีปกครองสามารถกระท าได้ ๓ 
แนวทาง ดังนี้ 

- แนวทางท่ี ๑ การมอบอ านาจโดยใช้มติที่ประชุมของคณะกรรมการ 

การมอบอ านาจโดยวิธีการนี้ จะท าให้กระบวนการมอบอ านาจเป็นไปโดย
รวดเร็วหรือไม่ข้ึนอยู่กับก าหนดนัดประชุมของ กสทช . และจากการสอบถาม
ตุลาการศาลปกครองบางท่านถึงการมอบอ านาจด้วยวิธีนี้ ซึ่งได้ข้อมูลว่า 
“เนื่องจากการพิจารณาหลักฐานการมอบอ านาจเป็นดุลพินิจของตุลาการแต่
ละท่านโดยกฎหมายมิได้ก าหนดรูปแบบไว้ ดังนั้น จึงอาจมีตุลาการศาล
ปกครองบางท่านอาจไม่รับหลักฐานการมอบอ านาจโดยใช้มติที่ประชุม
คณะกรรมการก็ได้ อย่างไรก็ดี กรณีการแก้ไขความบกพร่องเกี่ยวกับ
ความสามารถในกา รด าเนินคดีปกครองสามารถแก้ไขได้ก่อนที่ศาลปกครอง
จะมีค าพิพากษา 

- แนวทางท่ี ๒ การมอบอ านาจโดยใช้มติที่ประชุมของคณะกรรมการโดย
มีการลงนามในเอกสารมติที่ประชุมดังกล่าว 

การมอบอ านาจโดยวิธีการนี้อาจจะไม่สะดวกรวดเร็วเท่ากับแนวทางแรก 
เพราะต้องน ามติที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมกา รทุกท่านเพื่อลงนาม        
แต่อย่างไรก็ดี วิธีการดังกล่าวแม้จะมีการลงนามโดย กสทช . ทุกท่านก็ตาม 
แต่มติท่ีประชุมคณะกรรมการก็จะมีการบันทึกผลการลงคะแนนหรือ
ความเห็นของ กสทช . เกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวไว้ และใน
แนวทางปฏิบัติก็สามารถใช้แทนหนังสือมอบอ านาจได้โดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ดุลพินิจของศาล 

 

- แนวทางท่ี ๓ การมอบอ านาจโดยใช้หนังสือมอบอ านาจ 

กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ในกรณีนี้ เกิดปัญหาเพราะความเห็นของผมไม่
สอดคล้องกับที่ประชุม กทค. ต่อให้เป็นการมอบอ านาจ แต่ความเห็นไม่สอดคล้องกับ
ที่ประชุม กทค. อาจมีปัญหาในทางกฎหมาย จึงอยากสอบถามว่าในกระบวนการทาง
กฎหมายจ าเป็นหรือไม่ที่กรรมการทุกท่านจะต้องลงนามในหนังสือมอบอ านาจทุก
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ท่าน หรือสามารถใช้เสียงส่วนใหญ่ได้  อย่างไรก็ตาม จากแนวทางท้ัง ๓ แนวทางท่ี
ส านักงานน าเสนอ ขอตั้งข้อสังเกตว่าจะสามารถใช้แนวทางท่ี ๑ - ๒ ในการ
ด าเนินการได้หรือไม ่

ผู้แทนกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นายโสรัจน์ฯ ) ชี้แจงว่าการมอบอ านาจโดยใช้
หนังสือมอบอ านาจ หนังสือจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะต้องกระท าการ
โดย กสทช . ทุกท่าน มิเช่นนั้น อาจจะถูกอีกฝุายยกเป็นข้อกล่าวอ้างในทางคดีได้  ใน
ส่วนข้อสังเกตของ ก สทช. ประวิทย์ฯ เกี่ยวกับการด าเนินการตามแนวทางท่ี ๑ – ๒ 
นั้น ขอเรียนชี้แจงว่า ส าหรับแนวทางท่ี ๑ เนื่องจากการพิจารณาหลักฐานการมอบ
อ านาจเป็นดุลพินิจของตุลาการแต่ละท่านโดยกฎหมายมิได้ก าหนดรูปแบบไว้ ดังนั้น 
จึงอาจมีตุลาการศาลปกครองบางท่านอาจไม่รับหลักฐานการมอบอ าน าจโดยใช้มติที่
ประชุมคณะกรรมการ ได้ ส่วนในแนวทางท่ี ๒ วิธีการดังกล่าวแม้จะมีการลงนามโดย 
กสทช . ทุกท่านก็ตาม แต่มติท่ีประชุมคณะกรรมการก็จะมีการบันทึกผลการ
ลงคะแนนหรือความเห็นของ กสทช . เกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวไว้ 
โดยรวมแล้วทั้งสองแนวทาง อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินคดีได ้

กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่า ในแนวทางการด าเนินคดีปกครอง  เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการมอบอ านาจและการลงนามในหนังสือมอบอ านาจ 
รวมทั้งเพ่ือเป็นการก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันในการปูองกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนกับ
คดีต่างๆ อาจจะด าเนินการโดยใหท้ี่ประชุม มีมติมอบให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบคดี และให้ประธาน กสทช . มีอ านาจมอบอ านาจช่วงหรือมอบฉันทะใน
การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายคดี โดยให้ใช้ดุลพินิจ
จากมตทิี่ประชุม ในการคัดเลือกผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งแนวทางนี้หากสามารถด าเนินการ
ได ้ก็น่าจะเป็นแนวทางท่ีสามารถใช้ได้กับ กสทช. และ กสท. ด้วย 

 

มติที่ประชุม  รับทราบแนวทางการด าเนินคดีปกครองตามท่ีส านักงาน กสทช . น าเสนอ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการมอบอ านาจและการ ลงนามในหนังสือมอบ
อ านาจ รวมทั้งเพ่ือเป็นการก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันในการปูองกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนกับคดีต่างๆ จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอแนวทางการด าเนินคดี
ปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ต่อท่ี
ประชุม กสทช. โดยมีแนวปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 
  ๑. กรณีท่ีมีการฟูอง กสทช . กสท หรือ กทค . เกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ในทุก
กรณี ให้ประธาน กสทช. เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีแทน 
กสทช. กสท หรือ กทค. แล้วแต่กรณี  
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   ๒. ให้ประธาน กสทช. มีอ านาจมอบอ านาจช่วงหรือมอบฉันทะในการด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีตาม ข้อ ๑ ให้กรรมการ กสทช . กรรมการ กสท . กรรมการ 
กทค . ท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่าน หรือเลขาธิการ กสทช . แล้วแต่กรณีได้ โดย
กรรมการ กสทช. กรรมการ กสท . กรรมการ กทค . หรือเลขาธิการ กสทช . ผู้รับมอบ
อ านาจช่วงหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ให้เป็นไปตามมติท่ีประชุม กสทช. กสท. หรือ 
กทค. แล้วแต่กรณีก าหนด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลกิจการบริการดาวเทียม
สื่อสาร (ส่วนงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องอาจ เรืองรุ่งโสม) 

 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑(นายองอาจฯ )                                                                         
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลากา ร
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ
อนุญาตและก ากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร ออกไปอีก ๑ ปี คือตั้งแต่วันที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสารออกไป
อีกไม่เกิน ๑ ปี โดยให้มีผลต่อเนื่องจากระยะเวลาการปฏิบัติงานตามค าสั่ง กสทช ที่ 
๓๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ คือจากวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และไม่
เกินวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘  

   ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . เสนอที่ประชุม กสทช .เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบตามแนวทางกระบวนการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ กรอบระยะเวลาการด าเนินงานเพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz  
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาว พูลศิริฯ) 
น าเสนอกรอบระยะเวลาการด าเนินงานเพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz 
รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๙ เดือน โดยสามารถประมูลใบอนุญาตฯได้ภายในกลางเดือน



๒๙ 
 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และให้ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ฯ ได้ภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๕๗ การด าเนินการแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

   (๑) การด าเนินงานศึกษาร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) 
ซึ่งการด าเนินงานส่วนนี้ ITU อยู่ระหว่างการศึกษาไปพร้อมกับเรื่องการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz  

   (๒) การจัดท าร่างหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz 
จะเป็นการด าเนินงานคู่ขนานกับการจัดท าร่างหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗  

   (๓) การด าเนินการตามข้ันตอนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในร่าง
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ซึ่งเป็นการด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน โดยจะเริ่ม
กระบวนการรับฟังความคิด เห็นสาธารณะเมื่อจบสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz แล้ว 
ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการในการจัดท าร่างประกาศทั้งสองฉบับมีความชัดเจนมากที่สุด  

   (๔) การด าเนินการเตรียมการประมูลและการจัดประมูล ได้ก าหนดขั้ นตอน
การด าเนินงานเทียบเคียงกับการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๒.๑ GHz 
ประกอบด้วย 

   (๔.๑) ขั้นตอนการเชิญชวนเข้าร่วมการประมูล 

   (๔.๒) ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

   (๔.๓) ขั้นตอนการประมูล 

   (๔.๔) ขั้นตอนการให้ใบอนุญาต 

  ทั้งนี้ ได้ ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานเท่ากับการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ๑๘๐๐ MHz โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน และก าหนดวันเริ่มต้น
กระบวนการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ภายหลังจากการให้
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ไปแล้ว ๑ เดือน เพ่ือให้กระบว นการ
ประมูลของทั้งสองย่านแยกออกจากกันโดยชัดเจน  

 กสทช .สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าผู้ประกอบการและผู้ร่วมประมูลทราบเงื่อนไข
รายละเอียดการบริการจัดการต่างๆหรื อไม่ ทั้งกรอบระยะเวลากระบวนการ การ
ประมูล รวมทั้งราคาตั้งต้นการประมูล ทางส านักงาน กสทช. มีแผนด าเนินการอย่างไร 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
ชี้แจงว่า  ทางส านักงานได้ก าหนดกรอบระยะเวลาของกระบวนการ ใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz และ๑๘๐๐ MHz เรียบร้อ ยแล้วตามตารางเอกสารแนบที่
น าเสนอ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ส่วน



๓๐ 
 

ราคาตั้งต้นการประมูลนั้น ITU ได้ท าราคาตั้ งต้น  คลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz และ 
๑๘๐๐ MHz คู่ขนานกันภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด  

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) ชี้แจงว่า วันประมูล คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ในช่วง
กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ และ วันประมูล คลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz ในช่วง
กลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ทาง ITU เสนอให้จัดประมูลพร้อมกัน แต่ทาง
ส านักงาน กสทช . ค านึงถึงปัญหาเลย เสนอให้มีการก าหนด การประมูลแยกกันเพื่อ
ความชัดเจน  

 กสทช .ประวิทย์ฯ  แสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะที่จะแยกกัน เห็น ควรที่จะจัดพร้อมกันในวันเดียวกัน โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า
และบ่าย เพื่อให้ตลาดได้ทราบในการวางแผนต่างๆด้วย   

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ควรแยกออกจากกัน เพราะการประมูลคลื่นนั้น ต่างกันที่ Capacity  

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) ชี้แจงว่า ถ้าระยะเวลาประกาศพร้อมกัน แต่ประมูลไม่
พร้อมกัน อาจจะเกิดข้อสงสัยตามมาว่า ท าไมไม่ท าพร้อมกัน ทั้งท่ีประกาศพร้อมแต่
ประมูลไม่พร้อม อาจจะเกิดผลกระทบ 

 กสทช . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าใน กรณีข้ันตอนการให้ใบอนุญาต ให้ทาง
ส านักงาน กสทช . ตรวจสอบกรอบระยะเวลา  และข้ันตอนของการรับใบอนุญาต  ให้
ชัดเจนตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

   
มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบกรอบระยะเวลาการด าเนินงานเพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๙๐๐ 

MHz และให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
ปรับปรุงก าหนดเวลาการประกาศหลักเกณฑ์และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 
๙๐๐ MHz ลงราชกิจจานุเบกษาให้เสร็จ ก่อนก าหนดวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz เพ่ือความโปร่งใส และเพ่ื อให้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการ
ประมูลคลื่นความถี่ท้ังสองย่านมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ชัดเจน 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ น าข้อสังเกตของที่ประชุม กทค . เกี่ยวกับภาระทางการเงินของ
ผู้เข้าร่วมการประมูลในกรณีของการจัดประมูลล่วงหน้า เช่น การวางหลักประกันการ
ประมูล ก าหนดการช าระเงินประมูล และจ านวนเงินประมูลที่จะต้องช าระตาม
ก าหนดเวลา ให้ที่ปรึกษา ITU ด าเนินการศึกษาในประเด็นดังกล่าวด้วย 
 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๖/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 



๓๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ รายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : กรณี   
การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จ ากัด (คณะท างานเพ่ือรายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมฯ) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอรายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : กรณี
การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัว
หลวง จ ากัด  โดยสืบเนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
(บลจ.บัวหลวง ) ได้มีหนังสือที่ ๔๑๖๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่า 
บลจ .บัวหลวงมีความประสงค์และอยู่ระหว่างเตรียมการร่วมกับบริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน ) เพ่ือขออนุมัติจัดตั้งกองทุ นรวมโครงสร้างพ้ืนฐานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ส านักงาน ก .ล.ต.) 
ตามหลักเกณฑ์และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง โดยรูปแบบโครงสร้างการลงทุนของกองทุน
รวมฯที่ บลจ .บัวหลวง ก าลังศึกษาและเตรียมการอยู่นั้น เป็นกรณีท่ีกองทุนรวมฯจะ
น าเงินที่ได้รับจากกา รระดมทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งรายย่อยและรายใหญ่มาซื้อ
โครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ โดยโครงข่ายที่กองทุนรวมฯจะซื้อนั้น
ประกอบด้วย (ก) โครงข่ายใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cables) จ านวนประมาณ 
๖๑๐,๐๐๐ คอร์กิโลเมตร (ข) Access Nodes จ านวนประมาณ ๑๖,๐๐๐ nodes 
และ (ค) สายเคเบิลที่เชื่อมโยงถึงลูกค้าท้ังหมด ภายหลังจากท่ีกองทุนรวมฯ ซื้อและ
รับโอนกรรมสิทธิ์โครงข่ายจากบริษัทฯแล้ว กองทุนรวมฯ จะเข้าท าสัญญาเช่ากับ
บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯเช่าโครงข่ายกลับคืน โดยบริษัทฯจะเป็นผู้มีสิทธิเช่าโครงข่าย
จากกองทุนรวมฯแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Basis) โดยคณะท างานได้มีบทสรุปและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. เนื่องจากข้อหารือของ บลจ . บัวหลวง ประเด็นที่ว่า “การด าเนินกิจการ
ของกองทุนรวมฯต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ และประกาศต่างๆที่
เกี่ยวข้องจาก กสทช . หรือไม่” ดังนั้น ความเห็นของคณะท างานฯจึงอยู่บนพื้นฐาน
หลักการส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ พิจารณาบนข้อเท็จจริงที่ได้รับฟังจาก บลจ. บัวหลวง เป็นหลัก ส่วน
ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นจะรับฟังเพ่ือประกอบการพิจารณาเท่านั้น 
  ๑.๒ พิจารณาเฉพาะประเด็นที่ว่า “การด าเนินกิจการของกองทุนรวมฯ 
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ และประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องจาก กสทช . 
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หรือไม่ ” (ตามข้อหารือของ บลจ . บัวหลวง ) โดยจะไม่พิจารณาในประเด็นอ่ืนห รือ
ความชอบด้วยกฎหมายอ่ืน 
  ๑.๓ พิจารณาเฉพาะในส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายของ กสทช. เท่านั้น อันได้แก่ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการ วิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎหมา ยว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
โดยจะไม่ก้าวล่วงไปพิจารณาในส่วนที่เป็นความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น เช่น ก.ล.ต. 
  ๑.๔ พิจารณาเทียบเคียงกับมติ กทค. ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. กรณีท่ีบริษัทฯจะเป็นผู้มีสิทธิเช่าโครงข่ายจากกองทุนรวมฯแต่เพียง       
ผู้เดียว (Exclusive Basis) โดยบริษัทฯ จะเช่าโครงข่ายกลับคืนตลอดอายุของ
ใบอนุญาตฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีสิทธิโครงข่ายเต็มที่นั้น คณะท างานฯมีความเห็นว่า 
เมื่อการด าเนินกิจการของกองทุนรวมฯมีลักษณะเป็นกิจการซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการการส่ง การแพร่ หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตั วหนังสือ ตัวเลข 
ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใด โดยตรง ประกอบกับจากนิยามค าว่า “กิจการ
โทรคมนาคม” หมายความว่า กิจการอ่ืนที่ กสทช. ก าหนดให้เป็นกิจการโทรคมนาคม 
จึงได้ออกประกาศ กทช . เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม 
ข้อ ๑ ที่ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจ การโทรคมนาคมไว้ ได้แก่ (๑) การ
ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้เช่าและเพ่ือให้ เช่าและเพ่ือให้บริการ
โทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) (๒) การให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้เช่าใช้ (Network Provider Only) (๓) การเช่า ใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมเ พ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Leasing the Network for 
Service Provider Only) (๔) การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม 
(Telecommunication Facility) โดยในภาคผนวก ก ของประกาศดังกล่าว ได้
ยกตัวอย่างโครงข่ายกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ โครงข่ายทางสาย เช่น  โครงข่ายสาย
ทองแดง โครงข่ายเคเบิลใต้น้ า โครงข่ายใยแก้วน าแสง และโครงข่ายสายไฟฟูา และ
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม เช่น โครงสร้างพื้นฐาน (อาคาร 
เสา ระบบสาย และท่อ) และศูนย์ข้อมูล เป็นต้น ดังนั้น การด าเนินกิจการของกองทุน
รวมฯจึงอาจเข้าข่ายเป็น “กิจการโทรคมนาคม” ตามกฎหมายได้               
อย่างไรก็ดี เมื่อ กทค . เคยมีมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน 
๒๕๕๖ กรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของ
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย ) จ ากัด กรณีการท าสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการ
โทร ศัทพ์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนคลื่นความถี่ ๘๐๐ MHz กับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) โดยมีข้อความตอนหนึ่งซึ่งเป็นแนววินิจฉัยในการ
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พิจารณาความหมายของค าว่า “การประกอบกิจการโทรคมนาคม” สรุปได้ว่า การให้
เช่าใช้เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมเฉพาะแก่ผู้ให้บริการด้านกิจการโทรคมนาคม
เพียงรายเดียวเป็นการเฉพาะเจาะจง จึงมิใช่เป็นการประกอบกิจกา รโทรคมนาคม
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึง
จะต้องเป็นผู้ให้บริการด้านกิจการโทรคมนาคมแก่บุคคลอื่นทั่วไป ดังนั้น จากค าชี้แจง
ของบลจ . บัวหลวง กรณีสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมฯ และบริษัทฯ จึงเป็นกรณีท่ี
สามารถเทียบเคียงกับกรณีของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย ) จ ากัด ดังนั้น การ
ด าเนินกิจการของกองทุนรวมฯ ที่จะน าสิน ทรัพย์โทรคมนาคมให้บริษัทฯเช่าแต่เพียง
ราย เดียว จึงมิใช่เป็นการประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการด้าน
โทรคมนาคมแก่บุคคลอ่ืนทั่วไป จึงมิใช่เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามนัย
ของมติท่ีประชุม กทค. ดังกล่าว  
 ๓. หาก กสทช. ไม่สามารถก ากับดูแลการด าเนินกิจการของกองทุนรวมฯอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสทช . 
อันได้แก ่
   ๓.๑ ต้นทุนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไม่เป็นธรรม 
   ๓.๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมส าหรับ
น ามาใช้ในการก ากับดูแลของ กสทช. และค่าธรรมเนียม USO ส าหรับน ามาใช้การจัด
ให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการสาธารณะ รวมทั้งนโยบายการ
ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน และการก ากับดู แลมาตรฐานเครื่องและ
อุปกรณ์โทรคมนาคม 
   ๓.๓ มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ   
 ๔. บลจ. บัวหลวง ควรตระหนัก ว่า นอกเหนือจากการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายของ กสทช. แล้ว หากการด าเนินกิจการของกองทุนรวมฯ มีส่วนหนึ่งส่วนใด
เกี่ยวข้องกับกฎหมายอ่ืนหรือจะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรอื่น เช่น 
ก.ล.ต. หรือจะต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดตามสัญญาอ่ืนใดด้วยแล้ว กองทุนรวมฯ 
จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายในเรื่องนั้นๆ ก าหนดไว้ หรืออาจต้องได้รับ
ความยินยอมจากคู่สัญญาด้วย 
 ๕. กทค. ได้เคยพิจารณาข้อหารือกรณีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด (บลจ. ไทยพาณิชย์ ) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้วางหลักการทั่วไป
ในการพิจารณาเก่ียวกับการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมไว้แล้ว 
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กสทช . พลเอก สุกิจฯ  แสดงความเห็นว่าในกรณีนี้ควรให้ความเห็นเช่นเดียวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ของ บลจ . ไทยพาณิชย์ เพราะมีลักษณะเช่นเดียวกัน 
คือกองทุนมิใช่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จึงไม่ต้องรับภาระในการจ่าย
ค่าธรรมเนียม โดยเห็นว่าควรเก็บค่าธรรมเนียมกับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
จ ากัด (มหาชน ) ซึ่งจะเป็นผู้เช่าสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าในกรณีการจัดตั้งกองทุนรวมฯดังกล่าว ส านักงาน 
กสทช. ควรตรวจสอบผลกระทบในกรณี Exclusive Basis ด้วย 

กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าส านักงาน กสทช . ควรด าเนินการจัดท าเอกสาร
ให้เรียบร้อย ถ้าไม่ ใช่เรื่องท่ีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน ควรท าตามขั้น ตอนการ
น าเสนอวาระของการประชุม กทค. 

กสทช. ประเสริฐฯ  แสดงความเห็นว่าส านักงาน กสทช . ควรสอบถามไปยังผู้จัดตั้ง
กองทุนรวมฯ ในกรณี Exclusive Basis เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมท่ี
คุ้มค่า และเป็นการด าเนินการตามนโยบายที่ต้องการให้ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ 

เลขาธิการ กสทช . (นายฐากรฯ ) ชี้แจงว่าในการพิจารณาจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานของบลจ . ไทยพาณิชย์ มีการซักถามในประเด็น การประกอบกิจการของ
กองทุนรวมฯ ซึ่งทางกฎหมายข องส านักงาน  ก.ล.ต. แล้วกองทุนรวมฯไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้ แต่ถ้ามีเกณฑ์ที่เข้ากับระเบียบของส านักงาน กสทช . ก็จะต้องยื่น
ใบอนุญาต ในกรณีนี้ กองทุนรวมฯ บลจ . บัวหลวง มีลักษณะที่คล้ายกันกับกองทุน
รวมฯของ บลจ . ไทยพาณิชย์ ส่วนกรณี Exclusive Basis นั้น หากเปิดให้มีหล าย     
ผู้เช่าจะเข้าลักษณะของการประกอบกิจการ ท าให้ต้องขออนุญาตส านักงาน กสทช . 
แต่จะผิดกฎหมายของส านักงาน ก.ล.ต.  ในประเด็นที่ว่า ห้ามกองทุนประกอบกิจการ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : กรณี

การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้า งพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม     
บัวหลวง จ ากัด ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . ไปจัดท ารายละเอียด
และด าเนินการตามข้ันตอนที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน และน าเสนอที่ป ระชุม กทค . อีก
ครั้งหนึ่ง 
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ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 

 
เลิกประชุมเวลา       ๑๔.๒๐   น. 
 


