
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ 

วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม 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  
๘. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักมาตรฐานและ 

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 
 

 
๗. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 

   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 

ผู้ชี้แจง 
๑. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 

๒. นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 

๓. นายด ารงค์ วัสโสทก ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
๔. นายชัยยุทธ มังศรี ผู้อ านวยการส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง       
   ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
๕. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านายการส านัก โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อ

โครงข่าย 
๖. นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านัก การอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๑ 
๗. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์   ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๒ 
๘. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริการแล ะจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๙. นางสาวอรวี เจริญพร ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการโทรคมนาคม 
๑๐. นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๑. นางสาวรุ้งตะวัน จินดาวัลย์ ผู้บริหารระดับต้น 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้ มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๒. นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน์ ผู้บริหารระดับต้น 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๓. นางสาวชุลีกร สังข์รุ่ง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๔. นางสาวปุณย์สิริ ฉัตรจินดา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๕. นางสาวพรรณิภา สีใส พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๖. นางขวัญใจ สุปัญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๗. นายชวัลวิทย์ ธีระพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
 



๓ 
 

๑๘. นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๙. นายภูริต ประสานศักดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๐. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๑. นายปรัชพัฒน์ วงษ์เนติศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๒. นายประถมพงศ์ ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๒๓. นางสาววิไล เถื่อนทองแถว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๒๔. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๕. นางสาวปาณิศา พัวเวส พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๖. นางสาวณัฐสุดา อัคราวัฒนา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๗. นางสาวเพรชรัตน์ จีตนิยม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๘. นางสาวรสพร แต่รุ่งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 
๒๙. นายสุดนภา อ้ึงตระกูล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 
๓๐. นายคณิน นิติวงศ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 
๓๑. นายสุภัทร์พล กุวลัยรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๓๒. นางสาวพนิตา เกตุสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๓๓. นางสาวภัทราภา อัศวนภากาศ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓๔. นางสาวมัลลิกา  สิงคะกุล ลูกจ้าง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
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๔ 
 

๓๕. นางสาวนรีกานต์  บางอ้อ ลูกจ้าง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น.  

 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ 

เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๘ /๒๕๕๗         

เมื่อวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  (๑) หน้าที่ ๑๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ มติที่ประชุมข้อ ๑ และข้อ ๒ ตัดค าว่า 

“มอบหมาย”ออก 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) รายงานการใช้งานสื่อสารผ่าน

ดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราว จ านวน ๓๙๒ รายการ  (ส านัก การอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม  ๑)  

 
มติที่ประชุม รับทราบข้อเท็จจริงกรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) รายงานการใช้

งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราว จ านวน ๓๙๒ รายการ  ตามท่ี   
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ฝากให้ส านักงาน กสทช . หาแนวทางการก ากับ

ดูแลให้มีการเปิดใช้ดาวเทียมที่ไม่ใช่ดาวเทียมสัญชาติไทยได ้เพ่ือให้เกิดบริการที่เสรี 
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๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) รายงานการใช้งานสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราว จ านวน ๒๗๒ รายการ  (ส านัก การอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม  ๑)  

 
มติที่ประชุม รับทราบข้อเท็จจริงกรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) รายงานการใช้

งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราว จ านวน ๒๗๒ รายการ  ตามท่ี   
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ฝากให้ส านักงาน กสทช . หาแนวทางการก ากับ

ดูแลให้มีการเปิดใช้ ดาวเทียมท่ีไม่ใ ช่ดาวเทียมสัญญาชาติไทยได้  เพ่ือให้เกิดบริการที่
เสรี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๙๙๕/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดง

ที่ ๑๘๙๕/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  
 
มติที่ประชุม รับทราบ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๙๙๕ /๒๕๕๓              

คดหีมายเลขแดงที่ ๑๘๙๕/๒๕๕๗ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช .ประวิทย์ ฯ แสดง ความเห็นว่า คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณี บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ไม่จ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) กทช. จึงมีค าสั่งให้
จ่ายตามอัตราอ้างอิง (reference  rate) ซึ่งปัจจุบันข้อพิพาทท้ังหลายสิ้นสุดลงแล้ว 
จึงน่าจะไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลสูง อย่างไรก็ตาม ให้ส านักงาน กสทช . ติดตามคดี
ดังกล่าว  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๖๑๖/๒๕๕๓ คดีหมายเลข

แดงท่ี ๑๙๒๙/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  
 
มติที่ประชุม รับทราบ ค าพิ พากษาศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขด าที่ ๑๖๑๖ /๒๕๕๓ คดี

หมายเลขแดงที่ ๑๙๒๙/๒๕๕๗ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช .ประวิทย์ ฯ แสดง ความเห็นว่า คดีนี้ เมื่อศาลรับรองแล้วว่าการสั่งห้ามคิด

ค่าบริการในอัตราที่แตกต่างกันระหว่าง ONNET กับ OFFNET ชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว การที่ยังปรากฏโฆษณาบริการ  ONNET คิดราคาแตกต่างจากบริการ OFFNET 
ทั้งในหนังสือพิมพ์และรายการโทรทัศน์ยอดนิยม จึงเป็นกรณีท่ีไม่ควรปล่อยปละ
ละเลย โดยส านักงาน กสทช. ต้องตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายต่อไป 

  



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๕ รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อทบทวนประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อทบทวนประกาศ กสทช . เรื่อง 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามที่ ส านักงาน กสทช. เสนอ 
  
หมายเหตุ กสทช .ประวิทย์ ฯ แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยในหลักการเรื่องการ ลดอัตรา

ค่าธรรมเนียม แต่หากจะก ากับ ดูแลเรื่องรายรับ  ก็ควร ต้องดูรายจ่ายด้วย ดังนั้น
ส านักงาน กสทช. ควรต้องประสานในภาพรวม ทั้ง ระดับส านักงานและกรรมการทุก
ฝ่าย เพื่อ ประมาณการ ว่าราย ได้จาก แต่ละส่ว นจะลดได้แค่ไหนอย่างไร และแต่       
ละส่วนมีงบประมาณรายจ่ายเท่าไร เพื่อทราบ ภาระทางงบประมาณท้ังหมด ของ
ส านักงาน กสทช. 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๖ ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  (ส านักโครงข่าย พ้ืนฐาน การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  ตามเอกสารที่  ส านักงาน กสทช . 
เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ ฯ แสดงความเห็นว่า  ให้ส านักงาน กสทช . ได้ตรวจสอบการจัดส่ง

ส าเนาการใช้โครงสร้างพื้นฐานฯภายใน ก าหนดระยะเวลา  ๙๐วันตามที่ประกาศฯ
ก าหนด เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลามาพอสมควรแล้ว และในส่วนข้อ ๓.๙ ที่ก าหนด
ภาระในการให้ผู้รับใบอนุญาตชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมนั้น อาจต้องปรับปรุงการเขียนให้
สอดคล้องกับประกาศการใช้แล ะเชื่อมต่อโครงข่ายกับประกาศการใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ไม่เช่นนั้นจะเกิดความลักลั่น ท าให้ผู้ให้บริการเกิดความสับสนได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ ข้อเสนอการใช้โครง สร้าง พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากั ด(มหาชน ) 
(ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
มติที่ประชุม รับทราบข้อเสนอการใช้โครง สร้าง พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด  (มหาชน) ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



๗ 
 

หมายเหตุ  กสทช .ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  ให้ส านักงาน กสทช . ได้ตรวจสอบการจัดส่ง
ส าเนาการใช้โครงสร้างพื้นฐานฯภายในก าหนดระยะเวลา ๙๐วันตามที่ประกาศฯ
ก าหนด เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลามาพอสมควรแล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ ข้อเสนอการใช้โครง สร้าง พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด  (มหาชน) (ส านัก
โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
มติที่ประชุม รับทราบข้อเสนอการใช้โครง สร้าง พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาช น) ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช .ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  ให้ส านักงาน กสทช . ได้ตรวจสอบการจัดส่ง

ส าเนาการใช้โครงสร้างพื้นฐานฯภายในก าหนดระยะเวลา ๙๐วันตามที่ประกาศฯ
ก าหนด เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลามาพอสมควรแล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๙ ข้อเสนอการใช้โครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
มติที่ประชุม รับทราบข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ภาระการให้ผู้รับใบอนุญาตชี้ แจงข้อมูลเพิ่ม    

เติมตามประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช . เรื่อง การใ ช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ ข้อมูลไม่สอดคล้อง  ส านักงาน กสทช . 
ควรตรวจสอบและอาจปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ระหว่าง

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด แล ะบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
มติที่ประชุม รับทราบสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ระหว่าง

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส 
จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



๘ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ภาระการให้ผู้รับใบอนุญาตชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
ตามประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ ข้อมูลไม่สอดคล้อง ส านักงาน กสทช . 
ควรตรวจสอบและอาจปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๑  รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๗ (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  ให้ส านักงาน กสทช . ติดตามข้อมูลในกรณีข้อ

พิพาทในแต่ละเรื่อง เพื่อแสดงสถิติว่า สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมูลค่าเท่าใด และใน
กรณีการคิดค่าบริการเกินอัตราขั้นสูง ที่ยังมีการก าหนดโปรโมชั่น ซึ่งขัดกับกฎหมาย
ส านักงาน กสทช. ต้องด าเนินการบังคับทางปกครอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๒ นางสาวนพรัตน์ ลิ้มโชคอนันต์ ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่ น 

จ ากัด (มหาชน ) กรณีประสบปัญหาเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด (ส านักรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องร้องเรียนของนางสาวนพรัตน์ ลิ้มโชคอนันต์ กรณีประสบปัญหาเรียก

เก็บค่าบริการผิดพลาดจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู นิเคชั่น จ ากัด  (มหาชน ) 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรณีนี้เป็นตัวอย่างการด าเนินการที่ล่าช้า ทั้งที่

มูลค่าความเสียหายไม่มาก โดยกรณีได้ เข้าสู่ที่ประชุมเม่ือวันที่ ๑๐ กันยา ยน แต่
เนื่องจาก ข้อมูล ของ ฝ่ายผู้ร้องกับผู้ถูกร้ องไม่ตรงกัน จึงต้องให้น าไปด าเนินการ
ตรวจสอบต่อ ซึ่งท่ีสุดก็ยุติเรื่องได้ เนื่องจากบริษัทยินยอมช่วยเหลือเยียวยา แต่เรื่องก็
ค้างมากหลายปีและมีสูญเสียทรัพยากรไปกับกระบวนการตรวจสอบอย่างมาก ทั้งที่
มูลค่าที่พิพาทเพียง ๑๒๐ บาท ดังนั้นจึงฝากส านักงาน กสทช . ให้ประสานบริษัทให้
จัดการปัญหาให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้น ส าหรับกรณีข้อพิพาทที่มูลค่าไม่สูง 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ บริษัท ฟิต เทเลคอม จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ี

สาม (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ฟิต เทเลคอม จ ากัด ขอรั บใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาค มแบบที่สาม   เพ่ือให้บริการโทรคมนาคม ผ่านโครง ข่ายใยแก้ว     
น าแสง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปี 

 
มติที่ประชุม อนุมัติการออก ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม  ให้แก่ บริษัท ฟิต 

เทเลคอม จ ากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปี ทั้งนี้ มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สามรายอื่นที่ได้รับอนุญาตแล้ว  ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ บริษัท ดาต้า มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากัด ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต 

แบบท่ีสาม (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ดาต้า มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากัด ขอรับใบอนุญาตการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สาม ระยะเวลาการอนุญาต ๑๐ ปี 

 
มติที่ประชุม อนุมัติการออกใบอนุญาต การให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สาม ให้แก่ บริษัท ดาต้า 

มีเดีย เซ็นเตอร์ จ ากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๐ ปี ทั้งนี้ มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สามรายอื่นที่ได้รับอนุญาตแล้ว  
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ บริษัท วีเทเลคอมส์ คอนเนคเซีย จ ากัด ขอไม่ต่ออายุใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต  เกตเวย์ระหว่างประเทศ และ บริการชุมสายอินเตอร์เน็ต แบบท่ีสอง 
ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

  ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท วีเทเลคอมส์ คอนเนคเซีย จ ากัด ขอไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตการให้บ ริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสาย
อินเตอร์เน็ต แบบที่สอง เลขที่ NTC/INT/II/๐๐๔ /๒๕๕๒ เนื่องจากใบอนุญาต
หมดอายุ นับแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เป็นกรณีที่ไม่มีผู้ใช้บริการคงค้างใน
ระบบ บริษัทฯ จึงไม่มีมาตรการเยียวยา ตามข้อ ๒๕ ของเงื่อนไขในการอนุญาต 

 
มติที่ประชุม  รับทราบการสิ้นสุดการอนุญาตส าหรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์

ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของ
ตนเอง เลขที่ NTC/INT/II/๐๐๔/๒๕๕๒ ของบริษัท วีเทเลคอมส์ คอนเนคเซีย จ ากัด 
เนื่องจากใบอนุญาตหมดอายุ นับแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้เป็นกรณีท่ีไม่มี
ผู้ใช้บริการคงค้างในระบบ บริษัทจึงไม่มีมาตรการเยียวยา ตามข้อ ๒๕ ของเงื่อนไข
ในการอนุญาต ตามท่ีส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาร ะนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ขอปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาต

โดยการขอเพิ่มความถี่และความกว้างแถบความถี่เพื่อให้บริการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม(วาระต่อเนื่องครั้งที่ ๒) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
๑) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอใช้ช่วงความถ่ี
เพ่ิมเติม (ความถี่ย่าน Extended C-Band) เพ่ือให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม 
จ านวน ๓ บริการ ได้แก่ บริการรับส่งสัญญาณเป็น Transmission Platform 
บริการ โกลบแซทในและระหว่างประเทศ และบริการ VSAT ในประเทศ 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า หากการด าเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อ
หลักเกณฑ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เห็นควรให้มีการด าเนินการดังกล่าว 

 กสทช . รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า เนื่องจาก (ร่าง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาตและเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมซ่ึงให้บริการ
ดาวเทียมสื่อสาร พ .ศ. ...  ยังไม่มีผลบังคับใช้ กทค . สามารถอนุมัติให้ด าเนินการได้
หรือไม่ และจะขัดกับมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ
หรือไม ่



๑๑ 
 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า ตามมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ ได้ระบุไว้ว่า หากประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคมต้อง
ด าเนินการด้วยวิธีการประมูล ซึ่งหากพิจารณาโดยสภาวะจริงในการแ ข่งขันแล้ว           
ผู้ให้บริการภาคพ้ืนต้องใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม ตามท่ีถูกก าหนดอยู่บนดาวเทียมไว้
แล้ว จึงไม่ขัดกับมาตรา ๔๕ ส านักงาน กสทช. เห็นควรให้เพิ่มเงื่อนไขว่าต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่จะประกาศในอนาคตต่อไป 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า หาก Filling Thaicom ๒๘ ครอบคลุมความถี่
วิทยุย่าน Extended C-Band กล่าวคือ  รัฐบาลอนุญาตการใช้คล่ืนความถี่ 
ไปแล้วตามสัญญาสัมปทาน  ดังนั้น บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด  (มหาชน ) 
สามารถใช้คลื่นความถี่ได้โดยไม่ต้องตีความตามมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  

 
มติที่ประชุม อนุมัติการปรับปรุงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ส าหรับบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม

ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ า กัด (มหาชน) โดยให้สามารถเช่า ใช้ช่องสัญญาณ ที่
ครอบคลุมความถี่ย่าน Extended C-Band และก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม  ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ เนื่องจากการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมของ ผู้ให้บริการ
ภาคพ้ืนที่ต้องเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมของผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสาร ควรได้รับ
การสนับสนุนให้สามารถใช้ทรัพยากรที่ผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสารมีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันและท าให้ผู้ใช้บริการได้รับ ประโยชน์ 
ประกอบกับความถ่ีตามช่องสัญญาณท่ีให้บริการเป็นความถ่ีที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ส่ง filling ไปที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU) ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุ ค .ศ. ๒๐๑๒  ดังนั้น ในระหว่างที่หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการอนุญาตดาวเทียมยังไม่ แล้วเสร็จ จึงเห็นควรอนุมัติการปรับปรุงเงื่อนไข
แนบท้ายใบอนุญาต ส าหรับบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ า กัด (มหาชน ) โดยให้สามารถเช่าใช้ช่องสัญญาณโดยครอบคลุม
ความถี่ย่าน Extended C Band และก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมให้ “ผู้รับใบอนุญาต
ต้องปฏิบัติตา มหลักเกณฑ์  วิธีการ อนุญาต  และเงื่อนไข การประกอบกิจการ
โทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสาร  ภายใต้กฎเกณฑ์การก ากับดูแล กิจการบริการ
ดาวเทียมสื่อสารที่เหมาะสมในอนาคต ตามที่ ก สทช. จะก าหนดต่อไป (Subject to 
Future Regulation) โดยผู้รับใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก
คณะกรรมการไม่ได้” 

 
หมายเหตุ ๑.ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม  

๒๕๕๘  เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระ เบียบวาระท่ี ๔.๔ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 



๑๒ 
 

  “ผมมีความเห็นสอดคล้องกับส านักงาน กสทช . ว่า กทค. อาจพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ส าหรับบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ า กัด (มหาชน) ตามท่ี บมจ. กสท ได้ขอปรับปรุงเงื่อนไข
ในการอนุญาตโดยการขอเพ่ิมความถ่ีและความกว้างแถบคลื่นความถ่ี ย่าน Extended 
C-Band ด้วยเหตุผลดังนี้ 

 ๑. การขอปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาต ดังกล่าวเป็นไปตามสิทธิการใช้คลื่นความถี่
ของดาวเทียมไทยคมในปัจจุบัน  ตาม Filling THAICOM ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐตาม
สัญญาสัมปทานเดิมอยู่แล้ว โดยที่สิทธิดังกล่าวได้รับการรับรองตามกฎหมาย ดังนั้น 
บมจ. กสท ในฐานะของผู้ให้บริการภาคพ้ืนดิน ที่มีขอบเขตการใช้คลื่นในลักษณะ การ
เช่าช่องสัญญาณของผู้ให้บริการดาวเทียม จึงสามารถใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวได้ด้วย 

 ๒. เมื่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมซ่ึงให้บริการดาวเทียมสื่อสาร พ.ศ. ... ยังไม่มีผลใช้บังคับ  ซึ่งเท่ากับยังไม่
มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า สถานีรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดิน หรือสถานีภาค
อวกาศต้องเป็นฝ่ายประมูลคลื่นความถี่  ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล
ตามข้อเท็จจริงของการใช้คลื่นความถี่ในกรณีของกิจการดาวเทียมสื่อสาร ซึ่งผมมี
ความเห็นสอดคล้องกับส านักงาน กสทช . ว่า สถานีภาคอวกาศเป็นกิจการที่มีการ
ผูกขาดโดยสภาพ เนื่องจากทรัพยากรวงโคจรและคลื่นความถี่ท่ีใช้ส าหรับต าแหน่ง
ดังกล่าวมีอยู่อย่างจ ากัด การจัดให้มีการประมูลตามทีม่าตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ จึงเหมาะสมกับกิจการดาวเทียมสื่อสารภาค
อวกาศมากกว่า ส่วนขอบเขตการใช้คลื่นของผู้ให้บริการภาคพ้ืนดิน ต้องเป็นไปตามท่ี
ถูกก าหนดอยู่บนดาวเทียมไว้แล้ว โดยไม่สามารถคว บคุมหรือบริหารจัดการความถี่
ดังกล่าวได้ จึง มิใช่การใช้คลื่นโดยตรง  อีกท้ัง ผู้ให้บริการรายอื่นที่ประสงค์จะใช้
ดาวเทียมดวงเดียวกันมีสิทธิที่จะใช้ คลื่นดังกล่าว ร่วมกันได้ จึงมิได้เป็นการผูกขาด
ให้กับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้ ประกอบกิจการสื่อสารผ่ าน
ดาวเทียมภาคพ้ืนดิน จึงไม่สมควรเป็นผู้มีหน้าที่ประมูลคลื่นความถ่ี  นอกจากนั้น ใน
การประชุม กทช . ปฏิบัติหน้าที่ กสทช . ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เคยอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียมภาคพ้ืนดิน (VSAT) ให้แก่บริษัท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) ไป
แล้ว กรณีของ บมจ. กสท จึงมีความสมเหตุสมผลที่จะอนุญาตได้เช่นเดียวกัน 

 ๓. การอนุญาตในกรณีนี้จะ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการแข่งขันท่ีแท้จริงในการ
ให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ให้บริการ



๑๓ 
 

สื่อสารผ่ านดาวเทียมของไทยที่ มีช่องสัญญาณความถ่ีไม่เพียงพอ  และช่วยบรรเทา
ปัญหาการเสียโอกาสของผู้บริโภคในการใช้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมไปได”้  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด ขอเพิ่มบริการโทรศัพท์ประจ าที่ (Public Switched 

Telephone Service) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด ขออนุญาตเพิ่มบริการโทรศัพท์
ประจ าที่ (Public Switched Telephone Service) ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที ่๓ก/๕๕/๐๐๔ 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า หากมีการอนุญาตการให้บริการในพ้ืนที่ทับซ้อน
กับสัญญาสัมปทานอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า การสนับสนุนให้มีการแข่งขันเพราะหากมีผู้
บริการหลายรายจะเป็นผลดีกับผู้บริโภคเพราะมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีความเห็นสอดคล้องกับ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ ในการเพ่ิมการ
แข่งขัน เพราะเคยมีการอนุญาตเช่นเดียวกับกรณีดังกล่าวมาก่อนแล้ว 

 

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

 ๑. อนุญาตให้บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด เพ่ิมบริการโทรศัพท์ประจ าที่ภายใต้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขท่ี ๓ก/๕๕/๐๐๔ โดยมีระยะเวลาการ
อนุญาตเท่ากับอายุใบอนุญาตเดิม ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๗๐ 

 ๒. อนุมัติเงื่อนไขในการอนุญาตเพ่ิม เติมในส่วนบริการโทรศัพท์ประจ าที่ (Public 
Switched Telephone Service) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 มตทิี่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 

 
หมายเหตุ ๑.ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 
“การขอเพ่ิมบริการโทรศัพท์ประจ าที่ภ ายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ของบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด จะต้องพิจารณาลักษณะการกระท าอันเป็นการลดหรือ
จ ากัดการแข่งขันในการให้บริการกิจการโทรคมนาคม คือ การอุดหนุนการบริการ 



๑๔ 
 

และการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน ตามมาตรา ๒๑ แห่ง พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการโทร คมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ และกรณีที่มีผลกระทบต่อการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในตลาดอย่างมีนัยส าคัญส าหรับการให้บริการที่ได้รับอนุญาตของผู้รับ
ใบอนุญาต หรือส าหรับบริการโทรคมนาคม ตามข้อ ๑๑ (๖) (ช) ของประกาศ กทช . 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม พ.ศ. 
๒๕๔๘ รวมทั้งตามข้อ ๘ ของประกาศ กทช . เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการ
กระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ ที่ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็น
การผูกขาด หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมด้วย 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด  มีบริษัท ทีทีแอนด์ที 
จ ากัด (มหาชน ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และถือหุ้นจ านวนร้อยละ ๙๙ ของหุ้นทั้งหมด 
อีกท้ัง บมจ. ทีทีแอนด์ที  เป็นผู้รับสัมปทานจากบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) ตาม
สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน  และได้เปิดให้บริการ
โทรศัพท์พ้ืนฐานแก่ประชาชนทั่วไปอยู่แล้ว รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนตามแผนการ
ลงทุนจ านวน ๑๑๐ ล้านบาทนั้น จ านวน ๔๐ ล้านบาท บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด จะ
น ามาจาก บมจ. ทีทีแอนด์ที อีกท้ังยังเป็นพื้นที่การให้บริการที่ ทับซ้อนกับสัญญาร่วม
การงาน ระหว่าง บมจ . ทีทีแอนด์ที  กับ บมจ . ทีโอที  ดังกล่าวอีกด้วย  ดังนั้น หาก
บริษัท เอมเน็กซ์ จ ากัด ได้รับอนุญาตเพ่ิมบริการโทรศัพท์ประจ าที่ภายใต้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที่ร้องขอ ย่อมมีลักษณะกระท าการอันเป็นการลด
หรือจ ากัดการแข่งขันในการให้บริการกิจการโทรคมนาคม คือ การอุดหนุนการ
บริการ และพฤติการณ์ถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาดอย่างมีนัยส าคัญ ให้มีการกระท าอันเป็นการ
ผูกขาด หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันใน กิจการโทรคมนาคม  อันเป็น
การขัดต่อกฎหมายดังกล่าวตามข้อ ๑. และส่งผลกระทบสิทธิตามสัญญาสัมปทานที่มี
กับ บมจ. ทีโอท ีอีกด้วย 

ดังนั้น ผมจึงมีความเห็นว่า ไม่อาจอนุญาตให้บริษัท แอมเน็กซ์  จ ากัด เพ่ิม
บริการโทรศัพท์ประจ าที่ (Public Switched Telephone Service) ภายใต้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เนื่องจากเป็นการส่งผลให้ได้เปรียบในการ
แข่งขันหรือลดหรือจ ากัดการแข่งขันของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น และอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาร่วมการงานฯ ที่ บมจ . ทีทีแอนด์ที มีต่อ บมจ . ทีโอที 
ด้วย”  

 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ ผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ และเหตุแห่งความจ าเป็นในการถือ
ครองคลื่นความถี่ ย่าน ๘๐๐ MHz เพื่อให้บริการในกิจการเคลื่อนที่ทางบก 
(Land Mobile Service) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ตาม
มาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ 
และการปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี ผลการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี และเหตุแห่ง
ความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ ย่าน ๘๐๐ MHz เพ่ือให้บริการในกิจการ
เคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Service) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๓ และการปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตที่เก่ียวข้อง 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบและเห็นชอบผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี และเหตุแห่ง

ความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ย่าน ๘๐๐ MHz (ความถี่ ๘๐๖-๘๑๑ MHz – 
๘๕๑-๘๕๖ MHz block ๒,๔,๘,๙) ส าหรับการให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ 
Trunked Radio ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ตามมาตรา ๘๒ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ๒.เห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขเฉพาะรายบริการ รหัสบริการ ๓-๒-๔.๘ ส าหรับ
บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Radio ย่านความถ่ีวิทยุ ๘๐๐ MHz 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๒ ของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ในส่วนของการยกเลิกข้อความที่เ กี่ยวกับการ
อนุญาตที่สิ้นสุดไปแล้ว ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ขอรับใ บอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม แบบท่ีสาม  
  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  
 ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ ฯ) 

น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีบริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปี ทั้งนี้ มี



๑๖ 
 

เงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สามรายอื่นที่
ได้รับอนุญาตแล้ว  

 กสทช . ประวิทย์ฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ส านักงาน กสทช . ควรปรับปรุง แก้ไข
ประกาศที่เก่ียวข้องกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ ายไร้สาย และ ประกาศ 
กทช.ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม บริษัท วิน วิน เน็ต 
คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด  โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปี ทั้งนี้ มีเงื่อนไข ตามท่ี
ส านักงานเสนอ เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม
รายอื่นที่ได้รับอนุญาตแล้ว 

 

หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สท ช ๑๐๐๓ .๑๐/๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอ เปิดเผย ความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 

  “ประกาศ กสทช . (กทช .) เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต  รวมทั้ง
เงื่อนไขในการอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม มีจ านว นมาก ซึ่งก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต แตกต่างกันเป็นใบอนุญาตรูปแบบต่างๆ เช่น มีการ
ก าหนดแยกการประกอบการอินเทอร์เน็ตออกมาต่างหากจากการ ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  ดังนั้น เมื่อบริษัท  วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม  เท่า นั้น แต่ลักษณะการให้บริการ เป็น
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) ซึ่งตามประกาศ กทช. เรื่อง 
เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ข้อ ๔ ก าหนดว่า ขอบเขตการอนุญาต ผู้รับ
ใบอนุญาตสามารถให้บริการโ ทรคมนาคมแก่บุคคลทั่วไป โดยให้บริการบนโครงข่าย
ของตนเอง และยังมิใช่เป็นลักษณะและประเภทกิจการโทรคมนาคม (ภาคผนวก ก ) 
แนบท้ายประกาศ กทช . เรื่อง ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ีต้อง
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม อีกท้ังประกาศ กทช . เรื่อง เงื่อนไข
มาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ มีการก าหนดเงื่อนไขในการ
อนุญาตส าหรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สาม ในกรณีเป็นผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนุญาตเพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยแล้ว จึง
มีประเด็นต้องพิจารณาว่า ต้องให้บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ ปอเรชั่น จ ากัด ด าเนินการ
เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย หรือไม่  เพ่ือให้ถูกต้อ ง
ตามประกาศ กทช . ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมิใช่รูปแบบการก ากับดูแลที่ดี เพราะมีลักษณะ
ซ้ าซ้อน ลักลั่น และก่อให้เกิดความสับสนในการตีความและการปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ 



๑๗ 
 

ในประเด็นดังกล่าวที่ประชุม กทค . เคยมีการอภิปรายและให้แนวนโยบายไว้แล้ว 
ดังนั้นจึงควรที่ส านักงานจะเร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศที่เก่ียวข้องโดยเร็ว” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตแ บบท่ีหนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ  (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)   

 ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
น าเสนอ ข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ผู้รับ
ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ
ออกไปอีก ๖ เดือนนับแต่วันที่ กทค . มีมติอนุมัติ  เพ่ือให้บริษัทฯ  มีระยะเวลาที่
เหมาะสมในการเริ่มให้บริการภายใน ๓ เดือน   

 กสทช . ประวิทย์ฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควร ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ
ออกไปอีกเพียง ๓ เดือนนับแต่วันที่ กทค . มีมติอนุมัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และประกอบกับบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการมาเป็น
ระยะเวลานานแล้ว 

 

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

 อนุมัติให้บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตการให้ บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการออกไปอีก ๖ เดือนนับแต่
วันที่ กทค. มีมติอนุมัติ เพ่ือให้บริษัทฯ  มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มให้บริการ 

 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้  ใน
ประเด็นเรื่องระยะเวลาที่ขยายให้ 

    

หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๘ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 

   “๑. ผมมีความเห็นสอดคล้องกับส านักงาน กสทช . ว่า บริษัท ทีจีเอส เอ็น
เตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ไดย้ื่นค าขอขยายก าหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ตาม
ประกาศ กทช . เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
เงื่อนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง  และได้
รายงานความคืบหน้าการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากบริษัทฯ ต้อง
ด าเนินการ ขออนุญาตจดทะเบียนบริษัทต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้นจึง
เห็นสมควรอนุญาตให้บริษัทฯ ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการออกไปอีกได้ เพื่อให้



๑๘ 
 

บริษัทฯ มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมการ เริ่มให้บริการ  และเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการแข่งขันในการ ประกอบกิจการโทรคมนาค ม ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน 

   ๒. อย่างไรก็ตาม ในส่วนระยะเวลาที่จะขยายออกไปนั้น หาก
อนุญาตให้ถึง ๖ เดือนโดยนับจากวันที่ กทค . มีมติในวันที่ประชุมนี้ ก็จะส่งผลเป็น
การขยายเวลาให้รวมแล้วกว่า ๗ เดือน เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนว่าบริษัทฯ ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์แล้วตั้งแต่เม่ือเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา ประกอบกับตาม
ประกาศ กทช. ดังกล่าวก าหนดว่า ผู้รับใบอนุญาต ต้องเริ่มให้บริการภายในสามเดือน
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตตามแผนการให้บริการและแผนการลงทุน  อันเป็นการ
ก าหนดเพ่ือมุ่งเร่งรัดให้บริษัทฯ ต้องเริ่มการให้ บริการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังเคยได้รับ
อนุญาตให้ ขยายก าหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการ มาก่อนแล้ว จึงเห็นสมควร
อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ ออกไปอีกเพียง สามเดือน  นับแต่วันที่  
กทค. มีมติอนุมัต ิทั้งนี้เพ่ือความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว 
๓. ส านักงาน กสทช. ควรศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจนว่า ในเรื่องการจดทะเบียนของ
ธุรกิจต่างด้าวนั้นมีขั้นตอนอย่างไร หากไม่จ าเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตการประกอบ
กิจการก่อน อาจปรับเงื่อนไขให้ผู้ขอรับอนุญาตกับ กสทช . ต้องด าเนินการจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ให้เสร็จสิ้นก่อน เนื่องจาก ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องของ 
กสทช. นั้นมีการก าหนดระยะเวลาที่ต้องเปิดให้บริการไว้ชัดเจน ดังนั้นหากต้องผ่าน
ขั้นตอนการจดทะเบียนดังกล่าวที่ไม่อาจจ ากัดระยะเวลาด าเนินการได้ ก็จะต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์ดังเช่นกรณีของบริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด เรื่อยไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ บริษัท ลีดดิ้ง พับบลิค เพอร์ฟอร์เม้นท์ จ ากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขที่ ๑/๕๑/๐๓๓ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒)  

  ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ๒ (นางสาวพูลศิริฯ )  
น าเสนอข้อเ ท็จจริงกรณี บริษัท ลีดดิ้ง พับบลิค เพอร์ฟอร์เม้นท์ จ ากัด ขอสิ้นสุด
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๑/๐๓๓ เพ่ือให้บริการ
โทรศัพท์สาธารณะ ของบริษัทฯ สิ้นสุด ลงตามข้อ ๒๖ (๓) เงื่อนไขมาตรฐานในการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ใบอนุญาตประกอบกิจการโ ทรคมนาคมแบบที่
หนึ่ง โดยให้มีผลสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยให้ส านักงาน กสทช . 
ติดตามการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจ าปี ๒๕๕๖ และประจ าปี๒๕๕๗ ของ
บริษัทฯ ต่อไป 

 
มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๑/๐๓๓ 

เพ่ือให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ของบริษัทฯ สิ้นสุด ลงตามข้อ ๒๖ (๓) เงื่อนไข
มาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง โดยให้มีผลสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  



๑๙ 
 

  ๒. ให้ส านักงาน กสทช . ติดตามการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญา ต ประจ าปี ๒๕๕๖ 
และประจ าปี๒๕๕๗ ของบริษัทฯ ต่อไป 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแ บบท่ีหนึ่ง ของ บจ . จี-เทเล

ลิงค์ (ประเทศไทย) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 
เพ่ือให้บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ของบริษัท จี- เทเลลิ งค์ (ประเทศไทย ) 
การขอต่อใบอนุญาตยังคงอยู่ในขอบเขตบริการของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ที่บริษัทฯได้รับอยู่เดิม 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ส านักงาน กสทช. ควรมีมาตรการให้ชัดเจน
เกี่ยวกับค่าปรับขั้นต่ า ว่าหากมีการด าเนินการล่าช้า จะมีการก าหนดค่าปรับอย่างไร 
เพราะหากมีความล่าช้าจะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะท างานฯท่ีก าหนดค่าปรับทาง
ปกครองแล้ว ซึ่งได้ก าหนดโทษไว้แล้วอยู่ในระหว่างการจัดท า (ร่าง) ประกาศฯ 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ ตั้งข้อสังเกตว่า หากผู้มีอ านาจกระท าแทนบริษัทฯ ที่ ไม่ได้มี
สัญชาติไทยสามารถใช้เอกสารอ่ืนแทนได้หรือไม่ 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า หากผู้มีอ านาจกระท าแทนบริษัทฯ ไม่มีสัญชาติไทย 
สามารถใช้หนังสือเดินทาง (Passport) แทนได้ 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุญาตให้ บริษัท จี- เทเลลิงค์ส (ประเทศไทย ) จ ากัด ต่ออายุใบอนุญาตการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เพ่ือให้บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปี ต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม และมีเงื่อนไขการ
อนุญาตเช่นเดียวกับเงื่อนไขการอนุญาตเดิมของบริษัทฯ  
๒. ให้ส านักงาน  กสทช . แจ้งตักเตือนบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมาตรการที่
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ี กสทช . ก าหนด รวมถึงเงื่อนไขในการ
อนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดต่อไป และบันทึกประวัติการก ระท าผิด
ไว้ด้วย ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ บริษัท เอทนีก้า (ประเทศไทย ) จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
น าเสนอ ข้อเท็จจริงกรณีบริษัท เอทนีก้า  (ประเทศไทย ) จ ากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เพ่ือให้บริการระบบติดตามเรือผ่าน
ดาวเทียม (Store and Retrieve Value Added Service – GPS Tracking) 
เพือ่ให้ผ  ู้ประกอบกิจการทางทะเลไทยสามารถใช้บริการติดตามเรือที่ได้มาตรฐาน
เช่นเดียวกับต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท Skywave 
(เป็นบริษัทผู้เช่าใช้บริการระบบ การรับส่ง ข้อมูลการสื่อสารขนาดเล็กของดาวเทียม 
Inmarsat ) โดยบริษัท Skywave เป็นผู้พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ติดตามเรือ และ
ให้บริการข้อมูลการติดตามเรือผ่านสัญญาณดาวเทียม Inmarsat โดยมีกลุ่มลูกค้า 
ได้แก่ ผู้ประกอบการเรือประมง เรือบรรทุกสินค  ้า เรือบรรทุกน้ ามัน เรือโดยสาร เรือ
ส าราญ และเรือยอร์ช 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ควรมีการเปรียบเทียบกรณีดังกล่าว กับ  
กรณีเครื่องบินขอใช้บริการ WIFI บนเครื่อง ว่ากระบวนการและการอนุญาต
มีความใกล้เคียงกันหรือไม่  และท าข้อหารือแต่ไม่เจาะจงเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการ
พิจารณาหากเกิดกรณีเช่นเดียวกัน 

 กสทช . รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า หากมีการอนุญาตต้องมีเงื่อนไขหรือข้อ
ปฏิบัติ หากปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขจึงจะสามารถให้บริการ GPS Tracking ผ่าน
ดาวเทียมไทยคมได้ แต่หากขอใช้บริการดาวเทียมดวงอ่ืนต้องขออนุญาต จาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรณีมีเงื่อนไขว่าให้บริษัทต้องขออนุญาตใช้
ดาวเทียมของต่างประเทศ (Inmarsat ๔) ก่อน จะมีประเด็นว่าบริษัทจะใช้สถานะใด
ไปขอนุญาตได้หรือไม่ เนื่องจากบริษัทยัง ไม่ใช่ผู้ประกอบกิจการ ดังนั้นส านักงาน 
กสทช. ควรต้องศึกษากระบวนการในเรื่องนี้ให้ชัดเจน 

 

มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจาก บริษัท เอทนีก้า (ประเทศไทย ) จ ากัด มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และมีความพร้อมทั้งทางการเงิน ทางเทคนิค และ
เครือข่ายการให้บริการ  เข้าข่ายควรได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่หนึ่ง บริการมู ลค่าเพ่ิมการบันทึกและส่ง (Store and Retrieve Value 
Added Services – GPS Tracking) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรูปแบบการให้บริการ
ของบริษัทฯ นั้นมีการใช้ดาวเทียมต่างชาติ ได้แก่ ดาวเทียม Inmarsat ซึ่งในปัจจุบัน
การให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมมีการก าหนดเงื่อนไขไว้ว่า จะต้องเช่าใช้ช่อง
สัญณาณวงจรดาวเทียมไทย และดาวเทียม ASEAN แต่หากประสงค์จะเช่าใช้
ช่องสัญญาณวงจรดาวเทียมต่างชาติอ่ืนเพื่อการให้บริการ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เรื่องการขอใช้ดาวเทียมต่างชาติ            



๒๑ 
 

(ดาวเทียม Inmarsat) ก่อน แล้วจึงน าเสนอ กทค . เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ใบอนุญาต
แก่บริษัทฯ ต่อไป 
๒. เนื่องจากการใช้ดาวเทียมต่างชาตินั้น ได้เคยมีการหารือกระทรวง เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ในเรื่องสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม โดยใช้ดาวเทียมของต่างชาติม าเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ 
จึงเห็นควร ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการประสานงานเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับภารกิจด้านกิจการดาวเทียม เพ่ือขอความเห็นและแนวทางการ
ด าเนินการต่อไป ทั้งในกรณีของบริษัทฯ และกรณีท่ีมีผู้แจ้งความประสงค์ขออนุญาต
การให้บริการโดยใช้งานดาวเทียมต่างชาติในอนาคต 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพิ่มเติม  (ส านักบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถา ฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี  บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด มีความ
ประสงค ์ขอรับการจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม  
จ านวน ๒๔,๐๐๐ เลขหมาย โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย โทรคมนาคมท า หน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม  ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมาย  โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ 
กทค . เพ่ือพิจารณา อนุมัติ การจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์ส าหรับบริการ
โทรศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม ให้แก่บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้จัดสรรหมายเลข โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพ ท์ประจ าที่เพ่ิมเติม  ให้แก่
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด  ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคมท า หน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย  โทรคมนาคม  ตามประกาศ  
กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ตามท่ีส านักบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคมเสนอ  

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๓ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเล ขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน   
๔ หลัก (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถา ฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริง กรณี บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จ ากัด มีความประสงค์  ขอรับ
การจัดสรรหมายเลข โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก  หมายเลข ๑๑๑๖ โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท า หน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม  ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย  
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
รับการจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์ส าหรับบริการ โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 
ให้แก่ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จ ากัด 

 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้จัดสรรหมายเลข โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๖ ให้แก่ บริษัท 

บางกอกโคมัตสุเซลส์ จ ากัด  ตามความเห็ นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย  โทรคมนาคม  ตามประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที ่๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ตามท่ีส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ  

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๔ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก จ านวน ๕ ราย (ส านักบริหาร

และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  
 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหม ายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถา ฯ) 

น าเสนอข้อเท็จจริง กรณี บริษัทฯ จ านวน ๕ ราย มีความประสงค์  ขอรับการจัดสรร
หมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย โทรคมนาคมท า
หน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม  ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมาย  โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช.
น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์ส าหรับ
บริการโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ให้แก่บริษัทฯ จ านวน ๕ ราย ดังนี ้
๑. บริษัท เอ็น.เอ.ที.มาร์ท จ ากัด หมายเลข ๑๑๑๗ 

 ๒. บริษัท กรุงไทย แลนด์  ดีวีลอปเมนท์ จ ากัด หมายเลข ๑๑๑๘  
 ๓. บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หมายเลข ๑๑๑๙  
 ๔.บริษัท เอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด หมายเลข ๑๑๔๒  
 ๕. บริษัท ท.ีเอ็น.อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จ ากัด หมายเลข ๑๑๔๓ 



๒๓ 
 

มติทีป่ระชุม  อนุมัติให้จัดสรรหมายเลข โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก  ให้แก่ บริษัทฯจ านวน ๕ ราย 
ได้แก่ บริษัท เอ็น.เอ.ที.มาร์ท จ ากัด หมายเลข ๑๑๑๗ ,บริษัท กรุงไทย แลนด์  ดีวีล
อปเมนท์ จ ากัด หมายเลข ๑๑๑๘ ,บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จ ากัด (มหาชน ) 
หมายเลข ๑๑๑๙ ,บริษัท เอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด หมายเลข ๑๑๔๒ และบริษัท ที.เอ็น.อิน
ฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จ ากัด หมายเลข ๑๑๔๓  ตามความเห็ นคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคมท า หน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย  โทรคมนาคม  ตามประกาศ  
กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้
มีมติในการประชุม  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ตามท่ีส านัก
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ การยกเลิกการ ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของ

ส านักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  (ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคม นาคม  (นางสาวจิตสถาฯ )
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการ ขอยกเลิกการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๑๓๒ ของส านักงานเทศบาลเมืองบางศรี เมือง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว และใช้เลขหมาย
โทรศัพท์ ๙ หลักในกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทน                       

 
มติที่ประชุม อนุมัติการยกเลิกการใช้เลข หมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของ

ส านักงานเทศบาลเมืองบางศรี เมือง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ขอเปลี่ยนการให้บริการ Call Internet 

เป็น Call Center ๑๓๙๙ (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาว จิตสถา ฯ) 

น าเสนอข้อเท็จจริงก รณีการขอเปลี่ยนการให้บริการ Call internet เป็น Call 
Center  ๑๓๙๙ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากการใช้งานระบบ    
E-Learning ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาค้นคว้าผ่าน Internet  (Call Internet ) 
เป็นการใช้งานแบบ Call Center ๑๓๙๙ ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อ ๗ (๒) และข้อ ๔๖ 
ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
แล้ว 



๒๔ 
 

 
มติที่ประชุม อนุญาตการเปลี่ยนการให้บริการ Call internet เป็น Call Center  ๑๓๙๙ ของ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ี ประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ขอส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคม

ส าหรับงานเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม (NSPC) (ส านักบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน ) ส่งคืนเลข
หมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ประเภทส าหรับ
รหัสจุดการให้สัญญาณภายในประเทศ (National Signalling Point Code : NSPC) 
จ านวน ๑๒ เลขหมาย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
มติที่ประชุม อนุญาตให้บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน ) ส่งคืนเลขหมาย

โทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ประเภทส าหรับรหัส
จุดการให้สัญญาณภายในประเท ศ (National Signalling Point Code : NSPC) 
จ านวน ๑๒ เลขหมาย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๘ การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๒๕ ของบริษัท รุ่งเรืองดี

เวลลอปเมนท์ จ ากัด (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถา ฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริง กรณี บริษัท รุ่งเรืองดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด  มีความประสงค์  คืน
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๒๕ โดยคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช 
. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลข หมาย โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มี
มติในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้
ส านักงาน กสทช.  น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติการคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบ
สั้น ๔ หลักของบริษัท รุ่งเรืองดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก  หมายเลข ๑๖๒๕  ของ บริษัท 

รุ่งเรืองดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม



๒๕ 
 

ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย  โทรคมนาคม  ตามประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ตามท่ีส านักบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๙ การใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๘๖ ของบริษัท ทรู คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด (ส านัก
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถา ฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ขอยกเลิกการใช้เลข
หมาย ๑๖๘๖ ตามนัยข้อ ๔๙ ของประกาศ กสท ช.ฯ โดยการคืนจะมีผลตั้งแต่วันที่ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์  จ ากัด   
จะขอใช้ เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข  ๑๖๘๖  ต่อ ซึ่งมีสถานะเป็น
บริษัทในเครือเดียวกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  

 
มติทีป่ระชุม  ๑. อนุมัติ การยกเลิก ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๘๖  ของ 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็น
ต้นไป ตามท่ีส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ  

 ๒.อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๘๖ ให้แก่ บริษัท 
ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ ์จ ากัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็น
ต้นไป ตามท่ีส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒๐ การช าระค่าธรรมเนียมและการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมเลข

หมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๓ หลัก และ ๔ หลัก (ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถ าฯ) 
น าเสนอการช าระค่าธรรมเนียมและการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียม
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๓ หลัก และ ๔ หลัก จ านวน ๓๖๘ ราย ทั้งนี้เพ่ือ  เป็นไป
ตามข้อ ๗๓ และข้อ ๗๗ ของประกาศ กสทช .เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม  



๒๖ 
 

 อย่างไรก็ตาม ในการให้คว ามเห็นในชั้นกลั่นกรอง กสทช . ประวิทย์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกต
ว่า การก าหนดให้หน่วยงานที่ท าบริการสาธารณะดังเช่น บมจ . ทีโอที ได้รับลดหย่อน
อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายอ่ืน เนื่องจาก  บมจ. ที
โอที มีเลขหมายจ านวนมาก ดังนั้นควรได้รับการลดหย่อนเ ฉพาะเลขหมายที่ใช้เป็น 
call center ส่วนเลขหมาย ๔ หลักอ่ืนๆ ที่ใช้ทางธุรกิจหรือใช้ในการติดต่อสื่อสาร
โครงข่ายภายในนั้นควรต้องช าระเต็มจ านวน ประกอบกับ บมจ . ทีโอที และ บมจ . 
กสท โทรคมนาคม มีสถานะ เป็นผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย แม้จะได้รับ
มอบหมายให้ท าบริการสาธารณ ะ แต่ก็ได้รับมอบหมายในเชิงอ านาจทางปกครอง 
มิใช่หน่วยงานของรัฐในการในบริการสาธารณูปโภคอีกต่อไป จึงเห็นต่างจากข้อเสนอ
ของส านักงาน กสทช . ที่จัดให้ทั้งสองหน่วยงานเป็นรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ต่อความเห็น
ดังกล่าว ส านักงาน กสทช . ได้ทบทวนแล้วเห็นสอดคล้องด้วยในประเด็นการใ ช้
ประโยชน์ที่ไม่ใช่ call center ควรให้ช าระ เต็มจ านวน  แต่ในส่วน call center 
เนื่องจากส านักงาน กสทช . ยึดนิยามตาม กพร . จึงเห็นว่า บมจ . ทีโอที และ บมจ . 
กสท โทรคมนาคม เป็นรัฐวิสาหกิจ และเห็นว่าควรลดหย่อนให้ร้อยละ ๕๐ โดยสรุป
แล้ว ตามประกาศใหม่ ในส่วนการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก จึงจะมีผู้ต้อง
ช าระเต็มจ านวน ๑๖๖ เลขหมาย มีเลขหมายที่ได้รับยกเว้น ๗๗ เลขหมาย และท่ี
ลดหย่อน ๑๐๐ เลขหมาย ส่วนการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๓ หลักได้รับยกเว้น 
๕ เลขหมาย 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับความเห็นของ กสทช.  ประวทิย์ฯ 
ในกรณี บมจ. ทีโอที เนื่องจากมีเลขหมายจ านวนมาก และใช้ในการประกอบกิจการ 

 
มติที่ประชุม ๑.เห็นชอบในหลักการให้ผู้รับการจัดสรรเลขหมายแบบสั้น  ๔ หลักก่อนประกาศ  

กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม มีผลบังคับ      
มีสิทธิและหน้าที่การช าระค่ าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก เป็นไป
ตามข้อ ๗๓ และข้อ ๗๗ ของประกาศ กสทช.ฯ นี้ 

 ๒.เห็นชอบการช าระ ยกเว้น หรือลดหย่อน ค่าธรรมเนียมเลขหมาย โทรศัพท์แบบสั้น
๓ หลัก และ ๔ หลัก จ านวน  ๓๔๘ เลขหมาย  ตามท่ีส านักบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคมเสนอ 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
 



๒๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒๑ การจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียก
เก็บเงินล่วงหน้า  (ส านักบริหารและจัดการเลขหม ายโทรคมนาคม , ส านักกฎหมาย
โทรคมนาคม)  

ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถา ฯ) 
น าเสนอการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่
เรียกเก็บเงินล่วงหน้า  และแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลและ
รายละเอียดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า ตามข้อ ๒๕  
ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  โดยมี
ผลนับตั้งแต่วันที่ กทค. มีมติในการประชุม 

กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยในหลักการเรื่องการจัดเก็ บข้อมูลและ
รายละเอียดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า ด้วย
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆ ใครคือผู้ใช้บริการ 
ดังนั้นในการด าเนินการจึงควรเน้นในเชิงระบบว่า เมื่อมีผู้ขอใช้บริการรายใหม่ ถือ
เป็นหน้าที่ของผู้ ให้บริการที่จะต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลไว้ทุกราย ไม่ควรเน้นการ
ด าเนินการในภายหลัง ซึ่งในประเด็นนี้ เมื่อครั้งที่มีการอนุญาตให้เปิดบริการ ๓G ควร
จะได้มีการบังคับจริงจังต่อผู้ให้บริการ แต่เมื่อไม่มีจึงท าให้เกิดปัญหาสะสมยืดเยื้อ
ต่อมา อย่างไรก็ตาม หากจะเริ่มต้ นด าเนินการในเวลานี้ก็ไม่ควรผิดพลาดซ้ าอีก  โดย
ต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าสู่บริการใหม่อย่าง
เคร่งครัดในทุกกรณี นั่นคือต้องมีการจดทะเบียนผู้ใช้บริการตั้งแต่เมื่อมีการซื้อและ
เปิดใช้บริการซิมการ์ด ส่วนการด าเนินการกับรายเก่าเป็นเพียงกา รสะสางปัญหาเดิม
เท่านั้น จึงอาจทยอยด าเนินการไปเรื่อยๆ ได้ ต่อกรณีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า
อนุญาตให้มีการมอบอ านาจเพื่อจดทะเบียนแทนผู้ใช้บริการได้ โดยเฉพาะในส่วนของ
ผู้ใช้บริการรายใหม่นั้นไม่เห็นด้วย เนื่องจากจะเป็นการเปิดช่องให้เกิดการด าเนินการ
ที่บิดเบือนไปจา กวัตถุประสงค์ได้ คืออาจท าให้ข้อมูลที่จัดเก็บมีความผิดพลาด หรือ
เกิดการตกแต่งข้อมูลได้ ทั้งนี้ เห็นว่ากระบวนการลงทะเบียนควรเป็นไปตาม
ธรรมชาติ เช่นเดียวกับกรณีของการเปิดใช้บริการแบบจ่ายรายเดือน หรือ postpaid 
ซึ่งผู้เปิดใช้บริการส่วนใหญ่จะด าเนินการด้วยตนเองและมี การแสดงตนอย่างชัดเจน 
โดยที่การมอบอ านาจจะเกิดข้ึนในลักษณะเป็นข้อยกเว้น ซึ่งก็ย่อมท าได้ตาม
หลักเกณฑ์ปกติท่ัวไปที่ต้องมีข้ันตอนการตรวจสอบที่ชัดเจน แต่ไม่ใช่มาตรการหลัก 

กสทช. ประเสริฐฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า  ส านักงาน กสทช. ไม่ควรระบุข้อความว่า 
สามารถมอบอ านาจให้มาท าการแทนได้ เห็นควรให้ตัดออก 

 กสทช ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีท่ีจะก าหนดให้ผู้ให้บริการรายงาน
ข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) หมายเลขโทรศัพท์ (๒) หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน (๓) ชื่อสถานที่ตั้งของผู้จัดจ าหน่าย จ่ายแจก หรือกระจายเลขหมาย     



๒๘ 
 

(๔) วันที่ลงทะเบียน  ให้ กสทช . ทราบนั้น เห็นว่าตามข้อ ๒๕ ของประกาศ กสทช . 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ไม่ได้ก าหนดให้ 
กสทช. ต้องมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ แต่เป็นหน้าที่
ของผู้ใช้บริการ จึงไม่ควรสร้างภาระท่ีไม่จ าเ ป็นนี้ขึ้น ประกอบกับข้อมูลดังกล่าวนั้น
ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หากด าเนินการโดยไม่มีฐานอ านาจตามกฎหมายอาจเป็น
การด าเนินการที่ไม่ชอบได้  ส่วนเจตนารมณ์ท่ีให้รายงานข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเป็นการ
ติดตามการด าเนินงานของผู้ให้บริการนั้น เห็นว่าสามารถบรรลุได้ด้วยวิธีการอ่ืน 
โดยเฉพาะหากการด าเนินการเป็นไปในเชิงทั้งระบบตามความเห็นที่ให้ไว้แล้ว ก็จะ
เกิดผลที่เห็นได้ชัดเจนโดยทั่วไป 

  นอกจากนี้ เห็นควรที่ส านักงาน กสทช . จะได้ศึกษาถึงวิธีการลงทะเบียนซิม
การ์ดเพ่ือให้ข้อมูลที่จัดเก็บสามารถที่จะจ าแนกได้ว่า ซิมหรือเลขหมายใดใช้งานโดย        
เด็ก/เยาวชน คนพิการ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองกลุ่มคนดังกล่าว
ต่อไป 

 
มติที่ประชุม ๑ .รับทราบการด าเนินการการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดผู้ใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า และแผนการด าเนินงานของ
ส านักงาน กสทช.  

 ๒.เห็นชอ บแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียด
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า ตามข้อ ๒๕  ของ
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  โดย
มีผลนับตั้งแต่วันที่ กทค. มีมติในการประชุม 

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ภาค

ประชาชน ย่านความถี่วิทยุ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (Citizen Band : CB) (ส านักการ
อนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายด ารงค์ฯ ) น าเสนอ
หลักการแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลการใช้งานคลื่น
ความถี่ภาคประชาชน ย่านความถ่ี ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ ในประเด็นดังนี้ 

 ๑. ก าหนดคลื่นความถ่ีส าหรับการใช้งานเพิ่มเติมอีก ๑ เมกะเฮิรตซ์ (จากคลื่นความถี่ 
๒๔๕ – ๒๔๖ เมกะเฮิรตซ์ เป็นคลื่นความถ่ี ๒๔๕ – ๒๔๗ เมกะเฮิรตซ์ ) เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมช่องความถ่ีใช้งานให้เพียงพอต่อความต้องการและป้องกันปัญหาการรบกวนกัน
ทางความถ่ี 

 ๒. ก าหนดช่องความถ่ีใช้งานเป็น ๒ ลักษณะ คือ 



๒๙ 
 

  ๒.๑ ช่องความถ่ีใช้งานของประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน และช่องคลื่นความถี่
กลางส าหรับประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 

  ๒.๒ ช่องความถ่ีใช้งานส าหรับองค์กรทางสังคมท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ืองานสาธารณะ
ประโยชน์ และหน่วยงานของรัฐ 

 ๓. สร้างกลไกก ากับดูแ ล อาทิ ก ากับดูแลการน าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ก ากับดูแล
ผู้ค้าให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น สร้างองค์กรที่เป็นผู้แทนของผู้ใช้งานเครื่องวิทยุ
คมนาคมความถ่ีภาคประชาชนเพื่อเป็นผู้ประสานงานในการก ากับดูแล สร้าง
กระบวนการส่งเสริมให้ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในประเด็นของการได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

 ๔. สร้างช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและหลักปฏิบัติที่
ถูกต้องตามกฎหมายผ่านทางสื่อต่างๆ และสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน ภาคเอกชนและองค์ กรต่างๆ ที่มีความสนใจในการใช้งานเครื่องวิทยุ
คมนาคมความถ่ีภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติในหลักการแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลการ

ใช้งานคลื่นความถี่ภาคประชาชน ย่านความถ่ี ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์  ทั้งนี้ มอบหมายให้
ส านักงาน กสทช . น าแนวทางดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบในคลื่นความถี่
ภาคประชาชนตามท่ีส านักงาน กสทช.เสนอ 

 ๒. อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่ ๒๕๖.๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ให้บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย  จ ากัด เพื่อใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารควบคุมการจราจรทางอากาศ
ทดแทนคลื่นความถ่ี ๒๔๖.๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ที่เคยได้รับใบอนุญาต ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอรับการ จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุใน

กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical Mobile Service) ย่านความถี่ VHF 
เพื่อแก้ปัญหาวิทยุภาคพื้นรบกวนสื่อสารการบิน  (ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุ
คมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายด ารงค์ฯ ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณี บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอใช้ความถ่ีวิทยุย่าน 
VHF เพ่ิมเติมจ านวน ๒๕ ความถี่ เพ่ือส ารองการใช้งานในการแก้ปัญหาวิทยุภาคพ้ืน
รบกวนสื่อสารการบินดังนี้ 

 ๑. ส าหรับควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยาน (Aeronautical Control 
Service) จ านวน ๕ ความถี ่

 ๒. ส าหรับควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดท่าอากาศยาน (Approach Control 
Service) จ านวน ๙ ความถี ่



๓๐ 
 

 ๓. ส าหรับควบคุมจราจรทางอากาศยานตามเส้นทาง การบิน (Area Control 
Service) จ านวน ๑๑ ความถี ่

 การอนุญาตให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ใช้ความถี่วิทยุในกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical Mobile Service) เพ่ิมเติม เพ่ือส ารองการใช้
งานในการแก้ปัญหาวิทยุภาคพ้ืนรบกวนสื่อสารการบิน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

 ๑. ให้ใช้ความถ่ีวิทยุดังกล่าวได้คราวละ ๑ ปี ทั้งนี้ การขอขยายเวลาการใช้ความถี่
วิทยุจะต้องแจ้งอนุญาตให้ใช้ความถ่ี วิทยุก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว เพ่ือให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 ๒.หากการใช้ความถี่วิทยุก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายสื่อสารอ่ืน ที่ได้รับอนุญาตอยู่
ก่อนแล้ว บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ต้องเป็นผู้แก้ไข หรือระงับการ
ใช้ทันที 

 ๓. ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ 
กสทช. ก าหนด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
มติที่ประชุม อนุญาตให้บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ใช้ความถี่วิทยุย่าน VHF 

เพ่ิมเติมจ านวน ๒๕ ความถี่ เพ่ือส ารองการใช้งานในการแก้ปัญหาวิ ทยุภาคพ้ืน
รบกวนสื่อสารการบินดังนี้ 

 ๑. ส าหรับควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยาน (Aeronautical Control 
Service) จ านวน ๕ ความถี ่

 ๒. ส าหรับควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดท่าอากาศยาน (Approach Control 
Service) จ านวน ๙ ความถี ่

 ๓. ส าหรับควบคุมจราจรทางอากาศยานตา มเส้นทาง การบิน (Area Control 
Service) จ านวน ๑๑ ความถี ่

 การอนุญาตให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ใช้ความถี่วิทยุในกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical Mobile Service) เพ่ิมเติม เพ่ือส ารองการใช้
งานในการแก้ปัญหาวิทยุภาคพ้ืนรบกวนสื่อสารการบิน โดยมีเงื่อนไข ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ระบบ

เครื่องช่วยการเดินอากาศ ประเภท DVOR/DME, ILS/DME Marker-Beacon , 
Compass-Locator , NDB และ UHF-Link เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารควบคุม
การจราจรทางอากาศในการน าร่อนอากาศยานลงสู่สนามบิน   (ส านักการอนุญาต
และก ากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม  (นายด ารงค์ฯ ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณีบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอรับจัดสรรความถี่วิทยุ 



๓๑ 
 

เพ่ือใช้ในระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ ประเภท DVOR/DME, ILS/DME Maker-
Beacon,Compass-Loctor, NDB และ UHF-Link ในระบบการควบคุมการจราจร
ทางอากาศและการสื่อสารทางการบิน  เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารส าหรับช่วยในการ
เดินอากาศและน าร่องอากาศยานลงสู่สนามบิน เป็นประโยชน์สาธารณะในภารกิจ
ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจ ากัด ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ เพื่อ
บริการประชาชน ที่จะต้องด าเนินการและไม่ใช่บริการเพื่อการพาณิชย์  โดย
ด าเนินการจัด สรรคลื่ นความถี่ จ านวน ๑๐๙ ความถี่ใน กิจการวิทยุน าทางการบิน 
(Aeronautical Radionavigation Service) เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารค วบคุมการจราจร
ทางอากาศในการน าร่อนอากาศยานสู่สนามบินโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

 ๑. ให้ใช้ความถ่ีวิทยุดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๑ ปี ส าหรับภารกิจของหน่วยงานเท่านั้น
และการขอขยายระยะเวลาการใช้ความถ่ีวิทยุจะต้องแจ้งขออนุญาตใช้ความถ่ีวิทยุ
ก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 ๒. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ยื่นขอใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี 

 ๓. ต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ี 
กสทช. ก าหนด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
มติที่ประชุม อนุมัติการ จัดสรรความถ่ีวิทยุ เพื่อใช้ในระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ ประเภท 

DVOR/DME, ILS/DME Maker-Beacon,Compass-Loctor, NDB และ UHF-Link 
ในระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศและการสื่อสารทางการบิน เพ่ือใช้
ติดต่อสื่อสารส าหรับช่วยในการเดินอากาศและน าร่อน อากาศยานลงสู่สนามบิน เป็น
ประโยชน์สาธารณะในภารกิจของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจ ากัด ซึ่งเป็น
หน้าที่ของหน่วยงาน รัฐ เพื่อบริการประชาชน ที่จะต้องด าเนินการและไม่ใช่บริการ
เพ่ือการพาณิชย์  โดยด าเนินการจัดสรรคลื่ นความถี่ จ านวน ๑๐๙ ความถี่ในกิจการ
วิทยุน าทางการบิน (Aeronautical Radionavigation Service) เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสาร
ควบคุมการจราจรทางอากาศในการน าร่อนอากาศยานสู่สนามบิน โดยมีเงื่อนไขตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒๕ การก าหนดคลื่นความถี่ ๑๔๖-๑๔๗ MHz ให้ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น  (ส านัก

การอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม)  
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม  (นายด ารงค์ฯ) น าเสนอการ

ก าหนดคลื่นความถี่ ๑๔๖-๑๔๗ MHz ให้ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น  Amateur 
Service เท่านั้น และการยกเลิกการอนุญาตให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน และสถาบัน วิจัยจุฬาภรณ์ ใช้คลื่นความถี่ ๑๔๖.๕๒๕ MHz และ 



๓๒ 
 

๑๔๖.๖๒๕ MHz ตามล าดับ และจัดสรรคลื่นความถี่ ๑๖๑.๐๗๕MHz ทดแทนให้แก่
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการก าหนด คลื่นความถี่ ๑๔๖-๑๔๗ MHz ให้ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น  

Amateur Service เท่านั้น 
 ๒. ยกเลิกการ อนุญาตให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ใช้คลื่นความถี่ ๑๔๖ .๕๒๕ MHz และ ๑๔๖ .๖๒๕ MHz 
ตามล าดับ และจัดสรรคลื่นความถี่ ๑๖๑ .๐๗๕MHz ทดแทนให้แก่สถาบันวิจัย       
จุฬาภรณ์  

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ใ นการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒๖ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อควบคุมดาวเทียมไทยคม ๗ (ส านักการอนุญาต

และก ากับวิทยุคมนาคม)  
 ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม  (นายด ารง ค์ฯ) น าเสนอ

ข้อเท็จจริง กรณี บริษัท ไทยคม  จ ากัด (มหาชน ) ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือ
ควบคุมดาวเทียมไทยคม ๗ Telecommand and Telemetry โดยมีระยะเวลาการ
อนุญาต ๑ ปี รวมถึงช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ ทั้งนี้ ต้องปฎิบัติตาม   
กฎระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมีเงื่อนไขตามท่ี กสทช . ก าหนดและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ บริษัท ไทยคมจ ากัด มหาชน ใช้คลื่นความถี่เพ่ือควบคุมดาวเทียมไทยคม ๗ 

ตามท่ีส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคมเสนอ 
 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๗ แนวทางการด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่ ๑๕๗๓/๒๕๕๗ ระหว่างนายก

นิษฐกันต์ ศรีสุวรรณภัทร ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๒๕ คน ผู้ฟ้องคดี กับ 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี  (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสาวสุพินญาฯ ) น าเสนอแนวทางการ
ด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๕๗๓ /๒๕๕๗ ระหว่าง  นายกนิษฐกันต์       
ศรีสุวรรณภัทร ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ กับพวกรวม ๒๕ คน ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดี  



๓๓ 
 

ในคดีท่ี กสทช . ได้แก้ไขปรับปรุงประกาศ กสทช . เรื่อง ห ลักเกณฑ์การขออนุญาต
และก ากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมอบหมายให้ กสทช. พลเอก สุกิจฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้  
 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๘ ก าหนดผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับผิดชอบคดี และให้ความเห็นชอบแนวทางการ

ด าเนินคดีในศาลปกครองสูงสุด คดีปกครองหมายเลขด าที่ อ .๗๕๒ /๒๕๕๗       
(ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอคดีของศาล
ปกครองสูงสุด คดีปกครองหมายเลขด าท่ี อ .๗๕๒/๒๕๕๗ ระหว่าง บริษัท ดิจิตอล 
โฟน จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมอบหมายให้ กสทช. รศ. ประเสิรฐฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบี ยบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๙ ก าหนดผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับผิดชอบคดี และให้ความเห็นชอบแนวทางการ

ด าเนินคดีในศาลปกครองสูงสุด คดีปกครองหมายเลขด าที่ อ .๘๐๑ /๒๕๕๗    
(ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านว ยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอคดีของศาล
ปกครองสูงสุด คดีปกครองหมายเลขด าท่ี อ .๘๐๑/๒๕๕๗ ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมอบหมายให้ กสทช. รศ. ประเสิรฐฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้   

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๐ ก าหนดผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับผิดชอบคดี และให้ความเห็นชอบแนวทางการ
ด าเนินคดีในศาลปกครองสูง สุด คดีปกครองหมายเลขด าที่ อ .๔๖๗ /๒๕๕๗ 
ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด (บจก. ทรู มูฟ) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) 
(ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอคดีของศาล
ปกครองสูงสุด คดีปกครองหมายเลขด าท่ี อ .๔๖๗/๒๕๕๗ ระหว่า ง ทรู มูฟ  จ ากัด     
ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคด ี

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมอบหมายให้ กสทช. รศ. ประเสิรฐฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้   
 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓๑ การพิจารณาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ 

ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ตามประกาศ กสทช . เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสาวสุพินญาฯ ) น าเสนอ การพิจารณา
ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ .ศ. 
๒๕๕๖ โดยผลการพิจารณาเห็นควรให้ด าเนินการตามมติ กทค . ที่ว่า ข้อเสนอที่ยั งไม่
ชัดเจนก็ให้ก าหนดให้ชัดเจน และแก้ไขเนื้อหาส่วนที่ไม่สอดคล้องกับประกาศ  

  ทั้งนี้ ในการให้ความเห็นในชั้นกลั่นกรอง กสทช. ประวิทย์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกตต่อเนื้อหา
ข้อ ๗ ของข้อเสนอฯ ด้วย ซึ่งส านักงาน กสทช . พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับ
ความเห็นของ กสทช . ประวิทย์ฯ จึง เห็นควรให้เพิ่มเติมเนื้อหาของข้อ ๗ วรรคสอง 
ว่า“ หากการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง มีผลท าให้เนื้ อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของข้อเสนอฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไป AWN จะด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอที่ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการทั่วไป พร้อมทั้งจัดส่งส าเนาข้อเสนอต่อ กสทช.” 

  
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์

เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ตามประกาศ กสทช . เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือน พ .ศ. ๒๕๕๖  และให้เพิ่มเติม ข้อเสนอฯ ข้อ ๗ วรรคสอง ตามที่
ส านักกฎหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช แจ้งผลการพิจารณาต่อบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด เพื่อให้บริษัทฯด าเนินกานปรับปรุงแก้ไข และจัดส่งส าเนาข้อเสนอ
ที่แก้ไขปรับปรุงมายังส านักงาน กสทช . ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณา 



๓๕ 
 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม ก ทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๒ ขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม กรณีการให้ผู้รับสัมปทาน

ปฏิบัติตามข้อสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน ข้อ ๘.๒.๒ (ส านักกฎหมาย
โทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๓ การบังคับใช้ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยก

ประเภทในกิจการโทรคมนาคม กรณีการจัดท าและน าส่งรายงานบัญชีแยก
ประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปีบัญชี ๒๕๕๔ (ส านักกฎหมา ยโทรคมนาคม ,
ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๔ การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท เรียล มูฟ 

จ ากัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ตามประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๕ การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการอินเตอร์เน็ตของ บริษัท แพคเน็ท อินเทอร์เน็ต 
(ประเทศไทย ) จ ากัด และ บริษัท เวิล์ด เน็ท แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ตาม
ประกาศ กทช .เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙  
(ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๗ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับก ารใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗ ) 
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทร คมนาคม (นางสาววิไลฯ) น าเสนอการ
พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗) 

มติที่ประชุม ๑.รับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบกรณี Access network (Node ถึง End 
user) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๒ ราย (๑๗ ค าขอ) เป็นเคเบิลใยแก้วน า
แสง (OFC) จ านวน ๓๐ เส้นทาง และเคเบิลทองแดง (Copper) จ านวน ๖ เส้นทาง 

 ๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน ๙ ราย (๕๘ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิลใยแก้วน า
แสง (OFC) จ านวน ๖๓๕ เส้นทาง เคเบิลทองแดง (Copper) จ านวน ๑๑ เส้นทาง 
และเคเบิลแอคเชียล (Coaxail) จ านวน ๓๓ เส้นทาง 

  ทั้งนี้  ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.)  ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ตามท่ีส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๘ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗ ) 
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทร คมนาคม (นางสาววิไลฯ) น าเสนอการ
พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗) 

 
มติที่ประชุม ๑.รับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบกรณี Access network (Node ถึง End 

user) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๒ ราย (๒๐ ค าขอ) เป็นเคเบิลใยแก้วน า
แสง (OFC) จ านวน ๕๕ เส้นทาง  

 ๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวง การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน ๙ ราย (๙๓ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิลใยแก้วน า
แสง (OFC) จ านวน ๖๕๕ เส้นทาง เคเบิลทองแดง (Copper) จ านวน ๑๗ เส้นทาง  



๓๗ 
 

  ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.)  ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้บรกิารโทรคมนาคม ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ตามท่ีส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๙ แนวทางการสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน และกับโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานของ

รัฐของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  (ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม) 

 ตัวแทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาววิไลฯ ) น าเสนอ
แนวทางการสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน และโครงสร้างพ้ืนฐ านของหน่วยงานของรัฐ ของ
ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  โดย กสทช . รศ. ประเสริฐฯ และผู้แทนส านักงาน 
กสทช. ได้เดินทางไปประชุมหารือแนวทางการด าเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนเมื่อ
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ให้ส านักงาน กสทช . พิจารณาเพิ่มเติม  ๒ 
หน่วยงานคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเพ่ือให้การด าเนินการมี
ความง่ายขึ้น โดยมุ่งเน้นในเรื่องการแข่งขันที่เป็นธรรม 

 กสทช . รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า จากการประชุมหารือกับกรมทางหลวง
ชนบท ยังไม่มีนโยบายที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เอกชนสามารถด าเนินการได้ 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับกรมทางหลวงชนบทที่ก าหนด
ผูกขาดไม่ให้เอกชนแข่งขันได้โดยเสรี  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบ แนวทางการสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน และกับโครงสร้างพื้นฐานของ

หน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสท ช.จัดท าหนังสือแจ้ง บมจ . ทีโอที และ บมจ . กสท 

โทรคมนาคม ให้ด าเนินการสร้างท่อร้อยสายใต้ดินกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของ
รัฐ เพ่ือรองรับหรือเผื่อส าหรับผู้ประกอบการรายอื่น 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 



๓๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๐ สัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เรียล   ฟิวเจอร์ จ ากัด  (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวย การส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด มีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 
๒๕๔๔  ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง           

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จ ากัด  (มหาชน ) และบริษัท เรียล  ฟิวเจอร์ จ ากัด  
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ และรับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอว่า สัญญา
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่าง  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท เรียล  ฟิวเจอร์ จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๑ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท เรียล  ฟิวเจอร์ จ ากัด 

และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด  (มหาชน) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การ
ใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวย การส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่าง บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ 
จ ากัด และ บริษัท  ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน ) มีข้อก าหนด และ
ลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง           

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จ ากัด  (มหาชน ) 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ และรับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอว่า สัญญา



๓๙ 
 

การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคม นาคม ระหว่าง บริษัท เรียล   ฟิวเจอร์ จ ากัด และบริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จ ากัด  (มหาชน )  มีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  
ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๒ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล  คอน

เวอร์เจ้นซ์ จ ากัด และบริษัท ท ริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด  (มหาชน ) (ส านัก
โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล  
คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด และบริ ษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด  (มหาชน ) มี
ข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญากา รเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง           

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด  และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  
จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ และรับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช . 
เสนอว่า สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท ทรู ยูนิ เวอร์แซล 
คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด  และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จ ากัด  (มหาชน ) มี
ข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๓ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

จ ากัด (มหาชน) (ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย ) กับ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล  คอนเวอร์
เจ้นซ์ จ ากัด (ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่าย) 



๔๐ 
 

ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท ทริปเ ปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด  (มหาชน )กับ บริษัท  ทรู ยูนิเวอร์แซล  คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด ) มี
ข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง           

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จ ากัด  (มหาชน ) และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอน
เวอร์เจ้นซ์ จ ากัด  ตามท่ีส านักงาน กส ทช. เสนอ  และรับทราบตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอว่า สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด  มี
ข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๔ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

และบริ ษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่าย)  

  ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) ตามท่ีส านักงาน กส ทช. 
เสนอ  และรับท ราบตามท่ี    ส านักงาน กสทช . เสนอว่า สัญญาการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม  ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ เทศไทย และ  บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน ) มีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบข้อ ๒๗ และข้อ ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๔๑ 
 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรอ งมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๕ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (ส านัก

โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพ้ื นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

 กสทช . ประเสริฐ ฯ แสดงความเห็นว่า เรื่องอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายที่
ก าหนดไว้ในข้อ๕ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้แน่นอนแต่ข้ึนกับสภาวะการแข่งขันและความผัน
ผวนของตลาด การก าหนดลักษณะนี้ท าได้หรือไม่ 

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า มีข้อก าหนดส าหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นที่
จะสามารถใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า การก าหนดอัตราค่าบริการเฉลี่ยให้คิดตาม
ประกาศ  กสทช .เรื่องการใช้และเชื่อ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ๒๕๕๖ เนื่องจาก
ไม่ได้อยู่ภายใต้ สัญญาสัมปทาน และ ให้ตัดข้อความ “ทั้งนี้ ... อัตราอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง” ให้แก้ไขเป็น “ทั้งนี้ให้เป็นไปตามภาวะตลาด” 
ส านักงาน กสทช. ชี้แจงว่า เห็นควรให้ทางบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) แก้ไขเรื่อง
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามกลไกตลาด 
ที่ประชุมมอบหมาย ให้ ส านักงาน กสทช . ด าเนินการ แจ้งบริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) ใหแ้ก้ไขเรื่องอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายตามความเห็นของที่ประชุม 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน ) 

เพ่ือให้บริษัทสามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับ
ใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
และประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ.๒๕๕๖ 
ก าหนด 

          ทั้งนี้ให้ บริษัท ไทยคม จ ากั ด (มหาชน ) ด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าว เป็นการทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับห นังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช . ตามข้อ ๔๖ ประกอบข้อ 
๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ  ทีป่ระชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที ่     

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔๖ นายรัฐภูมิ ชามพูนท ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน ) กรณีประสบปัญหาได้รับความเดื อดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุ



๔๒ 
 

คมนาคม  (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาค ม , 
ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการส านัก รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  
(นายชัยยุทธฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี นายรัฐภูมิ ชามพูนท ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจาก
การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  ที่ ๗๘๙ ถนน บรมไตรโลกนารถ ๒ ต าบล ในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก  

    

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก ดร . เศรษฐพงค์ฯ , กสทช .         
รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ)  

 ๑. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ที่ ๗๘๙ ถนน บรมไตรโลกนารถ ๒ ต าบล ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด 
พิษณุโลก จึงเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับพ ระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ .ศ. 
๒๔๙๘ ซึ่ง ส านักงาน กสทช . ภูมิภาค (ภภ .) และส านักงาน กสทช . เขต ๑๐ 
(พิษณุโลก ) ได้ตรวจสอบการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส        
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน )  พบว่าค่าท่ีตรวจวัดได้ต่ ากว่าขีดจ ากัดตาม         
มาตรฐานคว ามปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม    
(กทช .มท .๕๐๐๑ -๒๕๕๐ ) ก าหนด ดังนี้ บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวจึงอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ปลอดภัยจากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และ
มาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เค รื่องวิทยุ
คมนาคม และบริษทัฯ ได้แสดงหลักฐานเป็นข้อความ ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐาน
ความปลอดภัยของสถานีฐานรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และภาพถ่ายป้าย
ประกาศท าความใจรวมถึงภาพถ่ายการแจกเอกสารเผยแพร่ท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี สออดคล้องตามข้อ๑๒.๕ ของประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และ
มาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . มีหนังสือแจ้งรายละเอียดผลการพิจารณาให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

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

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวา ระท่ี ๔.๔๖ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 



๔๓ 
 

“ผมพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่าปัจจุบัน กสทช . ยังไม่มีแนวทางการท าความ
เข้าใจกับประชาชนที่ชัดเจน โดยสิ่งที่ผู้ให้บริการท าอยู่ในปัจจุบันคือการถ่ายรูปว่าได้
มีการท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีแล้ว แต่ปรากฏว่าผู้ร้องเรียนและผู้ที่คัดค้าน
การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม อ่ืนๆ ในชุมชนยืนยันว่าไม่เคย เห็นป้ายประกาศฯ และไม่
เคย รับทราบการแจกเอกสารเผยแพร่ท าความเข้าใจดังที่บริษัทฯ กล่าว อ้าง  
ข้อเท็จจริงข้างต้นจึงไม่เพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ได้ว่ามีการท าความเข้าใจจริ ง 
นอกจากนี้ในกรณีข้อร้องเรียนอ่ืน ยังพบว่ามีการถ่ายรูปบุคคลอื่นท่ีไม่ได้อาศัยอยู่ใน
บริเวณนั้นหรือถ่ายรูปคนที่ไปรับของที่ระลึกด้วย 

การไม่มีแนวทางท่ีชัดเจนนี้ท าให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพ่ิมหากมีการ
ร้องเรียนและต้องย้ายสถานีวิทยุคมนาคมออกจากพ้ืนที่ โดยเรื่องร้อ งเรียนในลักษณะ
นี้จะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนโดยธรรมชาติ ดังนั้น ผมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ไขระยะยาวว่า กสทช . จะต้องก าหนดแนวทางการท าความเข้าใจกับประชาชนที่
ชัดเจน โดยเป็นแนวทางท่ียอมรับจากนักวิชาการ ชุมชน ผู้ประกอบการ เป็นต้น” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๗ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้า
ก าไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ พ .ศ. ....  (ส านักรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม, ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

ผู้อ านวยการส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ ) น าเสนอร่างประกาศ กสทช . เรื่อง การกระท าท่ีน่าจะเป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณา
อันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินคว ร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ พ .ศ. .... 
ก่อนน าเข้าที่ประชุม กสทช . และน าไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 
๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ๑. ข้อ ๕ (๒) ส านักงาน กสทช. ควรเพิ่มเติมค าว่า “หรือ” ลงไปในข้อความ เพื่อเพ่ิม
เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ซึ่งหากไม่มีค าว่า “หรือ” อาจจะท าให้นัยทางกฎหมาย
เปลี่ยนไป 

 ๒. ข้อ ๕ เพ่ิมเติมขึ้นมาอีกหนึ่งข้อว่า “กรณีตามที่กรรมการมีมติก าหนดเพ่ิมเติม ”
เพ่ือหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาการแก้ประกาศทุกครั้งที่มีการร้องเรียน 

 ๓. แก้ไขนิยามของโฆษณาโดยให้เพิ่มเติม กิจกรรมที่จัดโดยตัวแทนหรือคู่ค้าบริการ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า การรับฟังความคิดเห็นควรเร่งด าเนินการ 
และน าความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงจริงตามที่กฎหมายก าหนด 

 



๔๔ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศ กสทช . เรื่อง การกระท าท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็น
การค้าก าไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ พ.ศ. .... เพ่ือน าไปจัดรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญ ญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค . ไป
ด าเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนน าเสนอท่ีประชุม กสทช . พิจารณาตามข้ันตอน
ของกฎหมายต่อไป 

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ใ นการประชุม กทค . ครั้งที่    

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๘ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ

จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ ๔ ในประเด็น
ด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (ส านักบริหารคลื่นความถี่) 

 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๙ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ

จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย -  ลาว (JTC) ครั้งที่ ๕ ในประเด็น
ด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (ส านักบริหารคลื่นความถี่) 

 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕๐ การด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ของ     

ผู้ให้บริการตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวใ นกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑๘๐๐ MHz  (คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการ        
ด าเนินการฯ , ส านักการอนุญาตประกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอ การด าเนินการเก่ียวกั บการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
ของผู้ให้บริการ ตามประกาศ  กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑๘๐๐ MHz โดยคณะท างานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการในช่วงเวลาที่ขยายออกไป
ตามค าสั่ง คสช. ที่ ๙/๒๕๕๗ มีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการของผู้
ให้บริการมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วง



๔๕ 
 

ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริกา ร จึงเห็นควรก าหนดหน้าที่ให้ผู้ให้บริการด าเนินการ
เพ่ิมเติมอีก ๑๑ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ด าเนินการให้มีเสียงประกาศแจ้งข้อความในลักษณะการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ผู้ใช้บริการทราบข้อเท็จจริงว่าบริการก าลังจะสิ้นสุดแล้ว ให้รีบโอนย้าย ทุกครั้งที่มี
การโทรออก 

๒. ก าหนดให้มีการโทรเข้าหาผู้ใช้บริการด้วยข้อความอัตโนมัติในลักษณะ voice mail 
message ด้วยข้อความเดียวกันกับข้อ ๑. วันละ ๑ ครั้ง๓. ส่งข้อความสั้นด้วยข้อความใน
ลักษณะของการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงและกระตุ้นให้โอนย้ายผู้ให้บริการก่อน
สิ้นสุดการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกราย 
๔. การประชาสัมพันธ์ตามสื่อเพ่ิมเติม 
๕. การจัดท า Landing page ส าหรับผู้ใช้บริการที่มีการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 
๖. การด าเนินการจัดท าระบบส ารวจความประสงค์ของผู้ใช้บริการผ่านข้อความสั้น 
๗. การเตรียมการส าหรับการคืนเงินของผู้ใช้บริการ 
๘. การปรับเปลี่ยนประเภทข้อความสั้นที่แจ้งยอดเงินคงเหลือเป็นข้อความสั้นปกติ 
๙. การก าหนดขั้นตอนการขอรับเงินคืนของผู้ใช้บริการ 
๑๐. การด าเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
๑๑. การจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนเลขหมายของผู้ใช้บริการที่โอนย้ายและที่  
ยังคงเหลืออยู่ในระบบ  

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่าประเด็น Voice mail message อาจเป็น
การด าเนินการที่จะสร้างความร าคาญให้แก่ผู้ใช้บริการ จึงเห็นควรให้คณะท างานฯ 
ก าหนดวิธีอ่ืนเพื่อเป็นทางเลื อกในการด าเนินการ เช่น เมื่อวางสายแล้วให้มีเสียง
ประชาสัมพันธ์ต่อ หรือ call back กลับหาผู้ใช้บริการหลังจากสิ้นสุดการโทร
ตามปกติแล้ว  

มติที่ประชุม   ๑. รับทราบข้อเสนอและรายงานผลการด าเนินการของผู้ให้บริการทั้งสามราย  
   ๒. เห็นชอบข้อเสนอของส านักงาน กสทช . ในการปรับปรุงแผนการด าเนินการของ         

ผู้ให้บริการตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
๑๘๐๐ MHz โดยให้น าแนวทางปฏิบัติในปี ๒๕๕๖ มาปฏิบัติในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

    ทั้งนี้ ที่ประชุม กทค . มอบหมายให้คณะท างานฯ รับข้อสังเกตของที่ประชุม 
กทค. เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      

๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



๔๖ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕๐ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 

   “ผมมีความเห็นว่า ข้อเสนอของผู้ให้บริการทั้งสามบริษัทที่ส่งเข้ามานั้นมิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดยตรง  แต่ประกอบไปด้วยข้อเสนอ
ให้ปรับปรุงประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ การรายงานผลการด าเนินการ สภาพปัญหาและอุปสรรค อีกทั้งเป็นการ
ขอให้พิจารณาประเด็นผลประโยชน์แ ละรับผิดต่อค่าใช้จ่าย ดังนั้น  ผมจึงมีความเห็น
แตกต่างกับคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการตา มมาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเห็นว่า ข้อเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิ นการ
เพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการในช่วงเวลาที่ขยายออกไปตามค าสั่ง คสช . ที่ ๙๔/๒๕๕๗ นั้น
มีความเหมาะสมแล้ว โดยผมเห็นว่า ข้อเสนอของ ผู้ให้บริการ ทั้งสามบริษัทมิใช่เป็น
การจัดท าแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการเสนอต่อ กสทช . ที่ กสทช . จะพิจารณาให้
ความเห็นชอบว่ามีความเหมาะสมแล้วได ้

  อย่างไรก็ตาม ผมมีความเห็นสอดคล้องกับส านักงาน กสทช . ว่า ผู้ให้บริการ
ทั้งสามรายมีหน้าที่ต้องด าเนินการตามแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการเดิมที่ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุม กทค . ที่เก่ียวข้อง  ในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไปตามค าสั่ง 
คสช. ที่ ๙๔/๒๕๕๗ ต่อไป และเห็นชอบด้วยกับมาตรการต่างๆ ที่ส านักงาน กสทช . 
เสนอให้ ผู้ให้บริการทั้งสามรายต้องด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือคุ้มครอง ผู้ใช้บริการ ได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ สนับสนุนให้มีการโอนย้าย เพ่ือไม่ต้องมีผู้เผชิญ ปัญหาซิมดับ
หรือบริการสิ้นสุดจ านวนมากภายหลัง สิ้นสุดระยะเวลาคุ้มค รอง ยกเว้นเฉพาะกรณีท่ี
ก าหนดให้มีการ ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยหากไม่ประสงค์โอนย้ายให้กด ๑ 
หากประสงค์โอนย้ายให้กด ๒ โดยผมเห็นควรสลับเป็น ผู้มีความประสงค์โอนย้ายให้กด ๑ 
แทน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕๑ ผลการพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในระยะเวล าคุ้มครอง

ผู้ใช้บริการ (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ) (คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้
แผ่นดินฯ,ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสาวพรพักตร์ฯ ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการ
พิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในระยะเว ลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ ณ 
ข้อมูลล่าสุด (สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗) ก่อนส านักงาน กสทช . ด าเนินการเรียกเก็บ
เงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากผู้ให้บริการเอกชนต่อไป  



๔๗ 
 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ ตั้งข้อสังเกตว่า ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขการแสดงถึงรายได้
ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด สูงจนผิดปก ติ ส านักงาน กสทช . ได้ตรวจสอบหรือไม่ว่ามา
จากสาเหตุใด 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า คณะท างานฯมีข้อสังเกตเช่นเดียวกับ กสทช . รศ .    
ประเสริฐฯ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นการรายงานจากผู้ประกอบการหลังจากท่ีได้มีมติ
เห็นชอบในหลักเกณฑ์การพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การใน
ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ จากการประชุม กทค ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ แล้ว ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆที่มีตัวเลขสูงขึ้น คือรายได้จากการให้บริการบริษัทท่ีอยู่ใน
เครือที่คณะท างานฯ เห็นว่าต้องน ากลับมาคิดเป็นรายได้ในระยะเวลาการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ 

 เลขาธิการ กสทช . ตั้งข้อสังเกตว่า ส านักงาน กสทช . มีแผนการด าเนินการอย่างไร
หลังจากมีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า จากการหารือของคณะท างานฯ ซึ่งได้ยึดหลักของ
ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวฯซึ่งระบุว่า 
รายได้ที่น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินผู้ประกอบการสามารถหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นได้ ดังนั้นคณะท างานฯ เห็นควรให้การปรับปรุงประกาศเพ่ือให้
ด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง  

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นว่า รายงานที่คณะท างานฯเสนอมีก าหนด
ระยะเวลาถึงเดือน สิง หาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมาตรการการเยียวยามีก าหนดระยะเวลาถึง
เดือนกันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งหลังจากมีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ต้องมี
การแก้ไขประกาศฯ ต้องมีการหารือในประเด็นดังกล่าวเพื่อแยกรานละเอียดให้
ชัดเจน เพ่ือหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขเนื่องจากผู้ใช้บริการลดลงและล่ว งเลย
ระยะเวลามาพอสมควรแล้ว 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ มีความเห็นสอดคล้องกับเลขาธิการ กสทช . หลังจากมีค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในขั้นต้นต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องและเห็นควร
ให้ผู้ประกอบการน าส่งบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีแยกประเภท เพื่อที่จะ
สามารถชี้แจงได้ ว่ามีการด าเนินการตามมาตรการครบถ้วนแล้ว โดยหลังจากพ้น
มาตรการเยียวยาต้องมีการจัดท าหรือแก้ไขประกาศฯเพ่ิมเติมโดยให้เป็นไปตามหลัก 
Stand Still  

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ตามประกาศ ข้อ ๗ ระบุว่าจ านวนเงินรายได้
และดอกผลที่เกิดข้ึนซึ่งได้หักต้นทุนค่าใช้โครงข่ าย ค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการและต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน
การให้บริการแล้ว ส่วนที่เหลือให้น าส่งส านักงานเพ่ือตรวจสอบก่อนน าส่งเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไป คณะท างานฯต้องตรวจสอบต้นทุนของ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 



๔๘ 
 

 กสทช . รศ . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า เนื่องจากส านักงาน กสทช . ได้มีการ
น าเสนอเรื่อง เกณฑ์การพิจารณารายได้และรายจ่ายจากการให้บริการในระยะเวลา
คุ้มครองผู้ใช้บริการให้ กทค . พิจารณาในการประชุม กทค ครั้งที่  ๒๖/๒๕๕๗ แล้ว 
ในขั้นตอนต่อไป คือการตรวจสอบในรายละเอียดของตัวเลขให้ถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหา 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรณีการย้ายเลขหมายของ บริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด (มหาชน) ไปยังเครือข่ายทรู มูฟ เอช  ในระหว่างที่อยู่ในช่วงมาตรการเยียวยา  
แต่เมื่อย้ายแล้วเนื่องจากเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นเก่าจึงมีการกลับไปใช้บริการในคลื่น
ความถี่ ๑๘๐๐ MHz ทั้งท่ีอยู่บนเครือข่ายทรู มูฟ เอชแล้ว ซึ่งแปลว่ารายได้เข้าทรู มูฟ เอช 
ดังนั้นคณะท างานฯต้องตรวจสอบว่าได้มีการท าสัญญา Roaming หรือไม ่  

 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบแนวทางการพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในระยะเวลา
คุ้มครองผู้ใช้บริการตามที่คณะท างานฯเสนอ แต่โดยที่ประกาศ กสทช . เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ เป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศ กสทช . เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองฯ ) ก าหนดระยะสิ้นสุดการให้บริการไว้ ๑ ปี จึงเห็นควร ให้บริษัท 
ทรู มูฟ จ ากัดและบริษัท ดิจิตอลโฟน จ ากัด น าส่ง ข้อมูลรายได้และ ค่าใช้จ่ายจนถึง
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ และมอบหมายให้ คณะท างานฯ  มาชี้แจง รายละเอียด
ตัวเลข ในแต่ละรายการต่อ กทค . เพ่ือพิจารณาในรายละเอียด ต่อไป   ทั้งนี้  การ
ด าเนินการภายหลังจากวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ให้เป็นไปตามค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗ โดยให้ส านักงาน กสทช . ด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงประกาศ กสทช . เรื่องมาตรการคุ้มครองฯ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง 
คสช. ดังกล่าว โดยจะต้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก 

 ๒. เงินรายได้ตามข้อ ๑ ที่บริษัท ทรู มูฟ จ ากัดและบริษัท ดิจิตอลโฟน จ ากัด จะต้อง
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นรายได้ในส่วนที่รวมค่าใช้โครงข่ายของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ไว้แล้ว โดยมอบหมายให้คณะท างานฯ พิจารณาค่าใช้
โครงข่ายของบริษัท  กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ที่เหมาะสม และเสนอต่อ 
กทค. พิจารณาต่อไป 

 ๓. ในระหว่างที่มติ กทค . ดังกล่าวมีผลแล้ว ให้ส านักงาน กสทช . แจ้งบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัดและบริษัท ดิจิตอลโฟน จ ากัด แยกบัญชีเงินรายได้เป็นจ านวนเงินตามประมาณ
การของคณะท างานฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบในรายละเ อียดตาม ๑ ต่อไป ทั้งนี้ โดย
มอบหมาย กสทช.ประเสริฐฯ ประชุมร่วมกับคณะท างานฯ ในการด าเนินการดังกล่าว 

 ๔. ให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตเก่ียวกับประเด็นการคืนเลขหมายโทรคมนาคม
ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ ไปด าเนินการและเสนอต่อ กทค . พิจารณา
ต่อไป 

 



๔๙ 
 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่   
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

  ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕๑ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 

   “๑. ในการตรวจสอบการด าเนินการของผู้ให้บริการตามนัยข้อ ๗ ของ
ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด
การอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ 
คณะท างานควรต้องตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมทั้งของรายได้และรายจ่าย 
อย่างไรก็ตาม ผมเข้าใจว่าการตรวจสอบในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นอาจท าได้ยาก แต่
ส าหรับรายรับนั้นอยู่ในวิสัยที่จะท าได้และมีความส าคัญจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องให้ชัดเจน เนื่องจากจะเป็นต้นทางในกา รใช้หักส่วนของ
ค่าใช้จ่ายต่อไป ซึ่งยังสามารถพิจารณาความเหมาะสมต่อไปได้ว่าควรจะก าหนดการ
หักค่าใช้จ่ายอย่างไร ทั้งนี้ ข้อมูลรายรับของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ตามท่ีปรากฏใน
รายงานนั้นผมเห็นว่ายังมีข้อพิรุธที่ควรตรวจสอบให้แน่ชัดในส่วนของรายรับที่มีการ
เพ่ิมข้ึนอย่างผิ ดปกติ (เพ่ิมมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ) ในช่วงเดือนหลังๆ ซึ่งเกิดขึ้น
ภายหลังจากท่ี กทค. มีการเห็นชอบหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายแล้ว 

  ๒. ข้อ ๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการที่เป็นผู้รับช าระเงิน
รายได้จากการให้บริการแทนรัฐไว้อย่างชัดเจนว่า จะต้อง “แยกบัญชีการรับเงินไว้
เป็นการเฉพาะ  แล้วรายงานจ านวนเงินรายได้และดอกผลที่เกิดข้ึนซึ่งได้หักต้นทุนค่า
ใช้โครงข่าย  ค่าธรรมเนียมเลขหมายโท รคมนาคม  ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ และต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการให้บริการแล้ว  ส่วนที่เหลือให้น าส่ง
ส านักงานเพื่อตรวจสอบ ก่อนน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ” ดังนั้นผมเห็นว่า การที่
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด  น าส่งเงินรายได้มา โดยไม่ได้
ด าเนินการหักต้นทุนค่าใช้โครงข่ายให้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
จึงเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อประกาศฯ และคณะท างานไม่ อาจที่จะรับเงินรายได้ส่วนที่
ยังหักค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วนดังกล่าวเอาไว้ได้ ตลอดจนไม่ใช่หน้าที่ของคณะท างานหรือ 
กสทช . ที่จะเป็นฝ่า ยน าส่งค่าใช้โครงข่ายแก่ บมจ . กสท . รวมทั้งไม่เหมาะสมที่จะ
ยอมรับเงินรายได้ท่ียังหักค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วนมาน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เนื่องจาก
เป็นการผลักภาระให้รัฐ และเงินน าส่งรัฐนั้นจะต้องเป็นยอดสุทธิที่สะสางค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงเสร็จสิ้นแล้ว 



๕๐ 
 

 ประกอบกับในกรณีนี้ บมจ . กสท ได้มีหนังสือ แจ้งเก็บค่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
จ านวนมากถึง ๑๔,๑๔๑,๑๔๗,๑๖๓ บาท ต่อปี ต่อ กสทช . อยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น หาก
คณะท างานด าเนินการผิดจากขั้นตอนตามประกาศฯ ยังท าให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง
และแพ้คดีจนสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงตามมา 

   ผมจึงเห็นว่า คณ ะท างานต้องยืนยันให้ผู้ให้บริการทั้งสามรายมีการเจรจากัน
ในแต่ละคู่ เพื่อด าเนินการหักค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน ก่อนน าส่งเงินส่วนที่เหลือเป็น
รายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ โดยคณะท างานควรต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของ บมจ . 
กสท ด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และอาจก าหนดหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาค่า
ใช้โครงข่ายที่เหมาะสมได้ เช่นการ น าเอาหลักเกณฑ์การคิดค่าเชื่อมต่อโครงข่าย มา
ปรับใช้ ต่อเมื่อผู้ให้บริการมีการหักค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว คงเหลือเงินส่วนต่างของ
รายได้เท่าไร จึงเป็นจ านวนที่จะน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป โดยคณะท างานท า
หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของทั้งรายรับ รายจ่ายและเงินคงเหลือเหล่านั้นก่อน” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕๒ ขอหารือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  (คณะท างานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงปร ะกาศ กสทช . เรื่อง 
มาตราการคุ้มครองฯ) 

 ผู้แทนคณะท างานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประกาศ กสทช . เรื่องมาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการฯ น าเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็น
การชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ รายงานผลการพิจารณาของคณะท างานฯ ในการประชุมครั้งที่     
๑/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยได้
ท าการศึกษาข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอุปสรรคจากการปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกร ณีสิ้นสุด
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของผู้ให้บริการแล้วมีความเห็น 
ดังนี้ 

๑.ประเด็นรายได้จากการให้บริการ 
ความเห็นที่ ๑ เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถ่ี

เพ่ือน าไปให้บริการ และให้มีการรับผู้ใช้บริการรายใหม่ได้ กรณีนี้ควรแก้ไขปรับปรุง
ประกาศฯ โดยให้ผู้บริการสามารถรับผู้ใช้บริการรายใหม่ได้ และน าคลื่นความถ่ีไป
ให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ โดยมีการหักต้นทุนค่าบริการและน าเงินรายได้
ส่งเป็นรายได้แผ่น ดิน โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ให้บริการจะต้องไม่ได้รับผลก าไรในส่วนนี้ 
และเม่ือมีการจัดสรรคลื่นความถี่โดยการประมูลและได้ผู้ให้บริการรายใหม่แล้ว ควร
ให้มีการโอนผู้ใช้บริการที่ค้างอยู่ในระบบ (ทั้งผู้ใช้บริการรายใหม่และรายเก่า ) ไปยังผู้
ให้บริการรายใหม่ โดยผู้ใช้บริกา รรายใหม่จะต้องได้รับทราบข้อมูลและให้ความ



๕๑ 
 

ยินยอมเก่ียวกับการโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน
สัญญาให้บริการโทรคมนาคม 

 ความเห็นที่ ๒ ไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ผู้บริการใช้ประโยชน์                       
จากคลื่นความถี่เพ่ือน าไปให้บริกา ร และให้มีการรับผู้ใช้บริการรายใหม่ได้ซึ่ง
คณะท างานฯ เห็นว่า การจะอนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ประโยชน์จาก                         
คลื่นความถี่เพ่ือน าไปให้บริการ และให้มีการรับผู้ใช้บริการราย                                     
ใหม่ได้หรือไม่นั้น  เห็นควรน าเสนอเข้าที่ ประชุมคณะอนุกรรมการ  
ที่ปรึกษากฎหมาย กสทช. เพ่ือพิจารณาตีความข้อกฎหมายและให้ความเห็นต่อกรณี
ดังกล่าวว่าเป็นการให้ประมูลคลื่นความถี่และเป็นการให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบ
กิจการโทรคมนาคมหรือไม่ 

นอกจากนี้ คณะท างานตรวจสอบเงินรายได้ฯ ได้มีความเห็นต่อประเด็นเงิ นรายได้ 
ดังนี ้

(๑) ควรก าหนดให้มีการเปิดบัญชีของส านักงาน กสทช . เพ่ือให้ผู้ให้บริการน าส่งเงิน
รายได้ที่ได้รับจากการให้บริการแทนรัฐมาไว้ที่บัญชีนี้  

(๒) ควรก าหนดให้มีการส่งเงินรายได้เข้าบัญชีส านักงาน กสทช. ในอัตราร้อยละของ
รายได้ที่ได้รับจากการให้บริการ (ในจ านว นที่ไม่น้อยกว่าเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ตาม
สัญญาสัมปทานเดิม ) และก าหนดระยะเวลาน าส่งเงินรายได้ให้ชัดเจน เพ่ือที่
คณะท างานตรวจสอบเงินรายได้ฯ จะได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีได้ในทันที 
และสามารถพิจารณาตรวจสอบเงินน าส่งรายได้อย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งควรก าหนดว่าผู้ให้
บริการต้องน าส่งเงินรายได้ทุกวันที่ใด ถ้าไม่ส่งจะมีบทลงโทษใด  

(๓) ก าหนดให้ผู้ให้บริการมีผู้ตรวจสอบอิสระในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล
รายได้ก่อนรายงานต่อคณะท างานตรวจสอบเงินรายได้ฯ  

ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ คณะท างานฯ เห็นว่าควรก าหนดเพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติ   
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

ส าหรับนโยบายในเรื่องการรับลูกค้าใหม่ได้นั้น ส านักงาน กสทช . เล็งเห็นความ
จ าเป็นส าคัญท่ีจะต้องมีการเตรียมการประมูลคลื่นความถ่ีโดยเร็ว และมีการประมูล
คลื่นความถี่ก่อนครบก าหนดระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีผู้ให้บ ริการ
รายใหม่ อันจะท าให้ผู้ใช้บริการสามารถได้รับบริการอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้บริการราย
ใหม่ได้ ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. จะได้จัดท าแผนการด าเนินงานในเรื่องที่เก่ียวข้องเสนอ
ต่อ กทค. พิจารณาโดยเร็วต่อไป  

๒.ประเด็นรายได้ส่งรัฐจากการให้บริการในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
 คณะท างานฯ เสนอให้ก าหนดจ านวนเงินรายได้ที่ชัดเจนที่ผู้ให้บริการจะต้องน าส่ง
ให้แก่ส านักงาน กสทช . เพ่ือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โดยก าหนดในอัตราร้อยละ ๓๐ 
ของรายได้จากการให้บริการในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการก่อนหักค่าใช้จ่าย โดยอ้างอิง
จากระบบสัญญาสัมปทานเดิม 



๕๒ 
 

 ก าหนดให้ผู้ให้บริการมีผู้ตรวจสอบอิสระในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายได้
เป็นรายเดือน ก่อนรายงานต่อส านักงาน กสทช . ภายในสิ้นเดือนถัดไป และให้ ผู้ให้
บริการน าส่งเงินรายได้แก่ส านักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นไตรมาสปฏิทิน 
 ส าหรับการหักค่าใช้จ่ายให้สามารถหักได้ไ ม่เกินอัตราร้อยละ ๗๐ ของรายได้ก่อน
หักค่าใช้จ่าย หากมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ รายได้ส่วนที่เหลือให้น าส่งเข้ารัฐ 
 ๓.ประเด็นการโอนย้ายเครือข่าย 

 คณะท างานฯ จึงเห็นว่า หากการโอนย้าย เครือข่ายยังคงให้เป็นไปตามหลักความ
ยินยอมหรือความสมัครใจของผู้ใช้บริการก็จะไม่ สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้   
จึงควรแก้ไขปรับปรุงประกาศฯ เพื่อก าหนดให้ผู้ให้บริการท าการประชาสัมพันธ์และ
กระตุ้นเตือนผู้ใช้บริการอีกครั้ง โดยให้ผู้ใช้บริการจัดส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการให้
ด าเนินการโอนย้ายเครือข่ายภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน หากผู้ใช้บริการยังคงนิ่งเฉย             
ให้ผู้ให้บริการแจ้งเตือนโดยการส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการเป็นครั้งที่สอง  

เพ่ือให้ด าเนินการโอนย้ายเครือข่ายภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน และเม่ือครบ
ก าหนดเวลาแล้ว ผู้ใช้บริการยังคงนิ่งเฉยอีก ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการเป็นครั้ง
สุดท้ายเพื่อให้ท าการโ อนย้ายเครือข่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน พร้อมกับแจ้งว่า
หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการได้ โดยผู้ให้บริการ
จะต้องท าการแจ้งเตือนผู้ใช้บริการทุกครั้งเมื่อผู้ใช้บริการมีการโทรออก ซึ่งระยะเวลาในการ
แจ้งเตือนผู้ใช้บริการเพื่อให้ท าการโอ นย้ายเครือข่าย รวมทั้งสิ้น ๗๕ วัน และอยู่ใน
กรอบระยะเวลาการคุ้มครอง ๑ ปี ตามค าสั่ง คสช. ฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗และให้นับก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวย้อนหลังจากวันที่ครบก าหนดเวลา ๑ ปี ตามค าสั่ง คสช . ฉบับที่ ๙๔/

๒๕๕๗ หรือนับย้อนหลังจากวันที่ คสช. ได้ก าหนดวันประมูลคลื่นความถ่ี  ๑๘๐๐ MHz 
ที่แน่นอน  

ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามค าสั่ง คสช . ฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗ คือ 
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้ให้บริการจะต้องจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และลาย
ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ใช้บริการ   รวมถึงจ านวนเงินคงเหลือในระบบ
ของแต่ละเลขหมายแก่ส านักงาน กสทช .  ส าหรับผู้ใช้บริการรายใดที่ถูกยกเลิกการ
ให้บริการเนื่องจากไม่ได้โอนย้ายเครือข่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วันดังกล่าวข้า งต้น 
และยังคงมีเงินคงค้าง  ในระบบซึ่งผู้ให้บริการเป็นผู้จัดเก็บเงินคงค้างดังกล่าว ผู้ให้บริการ
มีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ  

 ๔.ประเด็นค่าธรรมเนียมเลขหมาย 
คณะท างานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมีหน้าที่ที่จะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เมื่อ กสทช . ยังไม่ได้มีมติอนุมัติให้สามารถคืน
เลขหมายโทรคมนาคม    แบบไม่เต็มกลุ่มได้ ดังนั้น ผู้ให้บริ การโทรคมนาคมจะขอให้ 
กสทช. หรือส านักงาน กสทช. หักกลบค่าธรรมเนียมเลขหมาย หรือขอให้พิจารณา
ยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายดังกล่าวจึงยังไม่สามารถกระท าได้ 

  



๕๓ 
 

๕.ประเด็นการขอคืนเลขหมายแบบไม่เต็มกลุ่ม 
คณะท างานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นประเด็นที่ไม่เก่ียวข้องกับการพิจารณาเ พ่ือ
แก้ไขปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม กรณีผู้
ให้บริการที่ประสงค์จะคืนเลขหมายต้องท าการคืนทั้งกลุ่มเลขหมาย ทั้งนี้ หากมีความ
ประสงค์ท่ีจะคืนเลขหมายที่ไม่เต็ม กลุ่ม จะต้องเป็นเลขหมายซึ่งได้มีการให้บริการคง
สิทธิเลขหมายโทรศัพท์เท่านั้น หรือหากเป็นกรณีอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กสทช. ก าหนด ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม   

 ๖.ประเด็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือค าสั่ง กสทช.  
คณะท างานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากข้อ ๗ ของประกาศฯ ได้ก าหนดให้  
ผู้ให้บริการเป็นผู้รับช าระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐโดยต้องแยกบัญชีการรับ
เงินไว้เป็นการเฉพาะ แล้วรายงานจ านวนเงินรายได้พร้อมดอกผลที่เกิดข้ึนซึ่งได้หัก
ต้นทุนค่ าใช้โครงข่าย ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการและต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการให้บริการแล้ว ส่วนที่เหลือให้
น าส่งส านักงาน กสทช . เพ่ีอตรวจสอบก่อนน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งจากการ
ตรวจสอบปรากฏว่า  ผู้ให้บริการไม่ได้ปฏิบัติตามข้ อ ๗ ของประกาศฯ แต่อย่างใด 
ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดบทลงโทษต่อกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามไว้ให้ชัดเจน เนื่องจาก
ข้อ ๗ ของประกาศฯ ไม่ได้ก าหนดบทลงโทษไว้  

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า กรณีท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗ 
ดังกล่าว ก็จะมีบทก าหนดโทษตามพระราช บัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และการ
ก าหนดบทลงโทษคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้าน
โทรคมนาคมเคยให้ความเห็นว่า ไม่ควรก าหนดบทลงโทษไว้ในประกาศ และกรณีนี้ 
เป็นการก ากับดูแลการให้  บริการโทรคมนาคมกับผู้ที่ไม่ใช้ผู้รับใบอนุญาต จึงไม่มี          
บทลงโทษ เป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง  
กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ประเด็นการรับผู้ใช้บริการรายใหม่ไม่
สามารถกระท าได้  

 

ประธาน กทค. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ แสดงความเห็นสอดคล้องกับ กสทช. พลเอก      
สุกิจฯ 
 

กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า หากมีการรับผู้ใช้บริการรายใหม่จะท าให้เกิด
ปัญหา  ในการโอนย้ายผู้ใช้บริการมากข้ึน และขัดแย้งกับหลักธุรกิจของ
ผู้ประกอบการในปัจจุบันที่ต้องการโอนย้ายผู้ใช้บริการไปยังระบบ ๒.๑ GHz   
 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ประเด็นการโอนย้ายเครือข่าย  ในกรณีการ
ยุติการให้บริการ  เห็นว่าไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากถือเป็นการจ ากัดสิทธิ์



๕๔ 
 

ผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการบางรายอาจท าการบล็อคข้อความ  SMS จึงท าให้ไม่
สามารถรับทราบข้อมูลในการโอนย้ายเครือข่าย  

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าควรแบ่งการด าเนินการออกเป็น ๒ ขั้นตอน 
คือ ก่อนสิ้นสุดมาตรการเยียวยาฯ เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนดจ านวน ๗๕ วัน นั้นเห็นชอบ โดยก่อนระยะ เวลา ๗๕ 
วันให้ผู้ให้บริการด าเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบตามเห็นสมควรของผู้ให้บริการ 
และในช่วงระยะเวลา ๗๕ วัน ตามมาตรการเยียวยาฯ ผู้ให้บริการจะต้องด าเนินการ
ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ต่อไป  
 

กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าผู้ให้บริการควรต้องด าเนินการแจ้งให้ผู้ใ ช้บริการ
ทราบเกี่ยวกับการโอนย้ายเครือข่ายให้มากขึ้น โดยเห็นว่าผู้ให้บริการควรส่งข้อความ
แจ้งเตือนทุกเดือน ส่วนประเด็นรายได้น าส่งรัฐเห็นควรก าหนดให้เป็นสัดส่วนที่
ชัดเจนในประกาศ  
  

ประธาน กทค. พันเอก ดร . เศรษฐพงค์ฯ ได้มอบหมายให้คณะท างานฯ ทบทวนและ
ก าหนดขั้นตอนการ ด าเนินการในช่วงเวลาที่ใกล้จะยุติการให้บริการ ว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่อเนื่องถึงการประมูล   
 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการให้บริการแล้ว เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการที่ ถือครองเลข
หมายเดิมอยู่สามารถน ามาจดทะเบียนในระบบใหม่ได้  
 

กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า เมื่อยุติการให้บริการแล้ว การตรวจสอบการถือ
ครองเลขหมายของผู้ใช้บริการอาจจะเกิดปัญหา เนื่องจากยังมีซิมแบบเติมเงินที่ไม่ได้
จดทะเบียนเพื่อแสดงสิทธิการถือครองเลขหมายนั้น ส่ วนในประเด็นการแก้ไข
ประกาศขอให้ตรวจสอบกรอบระยะเวลาการด าเนินการต่างๆด้วย 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว           
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่                 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

    ทั้งนี้ ที่ประชุม กทค. ได้มอบหมายให้คณะท างานฯ ด าเนินการ ร่างแนวทางใน
การแก้ไขปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  ตามข้อสังเกตของที่
ประชุมเพ่ือน าเสนอ กทค. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่   
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็ นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕๒ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 



๕๕ 
 

  “๑. ผมได้ลงมติและแสดงจุดยืน ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการออกประกาศฯ นี้
มาตั้งแต่ต้ น เนื่องจากเห็นว่า กสทช . ไม่มีฐานอ านาจทางกฎหมายในการออก
ประกาศดังกล่าว และเนื้อหาของประกาศฯ ในหลายส่วนจะก่อให ้เกิดปัญหา ซึ่งเป็น
สิ่งที่เกิดข้ึนจริงในเวลาต่อมา ดังที่ คณะท างานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประกาศ ฯ ได้
วิเคราะห์ไว้ว่า ผลการด าเนินการที่ผ่านมาตามประกาศ ฯ มีปัญหาหลายประการ  เช่น 
ปัญหาความไม่ชัดเจนในค่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ปัญหาความไม่ร่วมมือกัน
ระหว่างผู้ให้บริการ (ผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานเดิม ) รวมทั้งปัญหาคดีความ ที่ 
บมจ . กสท ฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายจ านวนมากจากการออกประกาศ ฯ ดังนั้นเมื่อ
ประกาศฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ต่อไป ผมจึงเห็นชอบด้วยในหลักการที่จะต้องแก้ไข
ปรับปรุงประกาศ ฯ เพื่อขจัดปัญหาทั้งปวง และเ ห็นว่าควรจะต้องด าเนินการโดยเร็ว 
เพราะหากประกาศฯ ใหม่ไม่อาจมีผลใช้บังคับก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้ขยายออก
ตามค าสั่ง คสช . มากพอสมควร ก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม อย่างไรก็
ตาม ยังมีประเด็นต้องค านึงด้วยว่า การแก้ไขปรับปรุงประกาศ ฯ จะส่งผลผลกระทบ
ต่อคดคีวามต่างๆ เพียงใด ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรเตรียมการรับมือด้วย 

  ๒. ต่อข้อเสนอการ แก้ไขปรับปรุงประกาศ ดังกล่าวของคณะท างานฯ ผมมี
ความเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  ๑) ไม่เห็นด้วยกับ แนวทางท่ีจะ อนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ ประโยชน์จากคลื่น
ความถี่เพ่ือน าไปให้บริการ และให้มีการรับผู้ใช้บริการรายใหม่ได้ เนื่องจากสุ่มเสี่ยงเป็น
การขัดต่อมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ๒) เห็น ควรแก้ไขเพ่ิมเติมใน ประเด็นเรื่อง รายได้ส่งรัฐจากการให้บริการในช่วง
คุ้มครองผู้ใช้บริกา รในแนวทางตามที่ส านักงาน กสทช . และคณะท างานฯ เสนอมา
โดยตลอด ว่าให้มีการก าหนดในลักษณะเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพ่ือเป็นการรับประกัน
รายได้น าส่งรัฐ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นว่าสัดส่วนที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใดนั้น เห็น
ว่าต้องพิจารณาจากตัวเลขท่ีแท้จริงของการประกอบกิจการ ในช่วงคุ้มครอง
ผู้ใช้บริกา รที่ผ่านมา เพ่ือหาอัตราที่เห มาะสมซึ่งไม่ท าให้ผู้ให้บริการเดือดร้อน 
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อันไม่สมควรได้  

 ๓) ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศดังกล่าว ตามที่คณะท างานฯ เสนอว่า 
หากผู้ให้บริการแจ้งเตือนอย่างน้อยสามครั้ง รวมเวลาทั้งสิ้น ๗๕ วันแล้ว ให้ผู้
ให้บริการยกเลิกการให้บริการได้ เนื่องจากจะเท่ากับเป็นการลงดาบผู้ใช้บริการให้ซิม
ดับ และมีผลเป็นการเลื่อนเวลาซิมดับให้เร็วขึ้น อันเป็นการละเมิดสิทธิของ
ผู้ใช้บริการ แต่หากจะก าหนดระยะ ๗๕ วันให้สิ้นสุดลงในวันเดียวกับวันที่ระยะเวลา
คุ้มครองสิ้นสุดพอดี ผมเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะท าได้  โดยการเตือนควรจะมี
ความถี่กว่านั้น และต้องมีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้านั้นด้วย มิใช่รอ
จนถึงช่วงระยะเวลาสุดท้ายแล้วจึงด าเนินการ 

 ๔) ประเด็น เรื่องเลขหมาย เห็นควรเร่งด าเนินการเรื่องการลงทะเบียนซิมเพื่อรับรอง
การเป็นเจ้าของเลขหมายของผู้ใช้บริการล่วงห น้า ก่อนถึงเวลาที่บริการจะสิ้นสุดลง



๕๖ 
 

หรือซิมดับ มิเช่นนั้นจะเกิดความโกลาหลในเรื่องการตรวจสอบความเป็นเจ้าของเลข
หมาย ซึ่งจะมีปัญหาพัวพันในเรื่องการคืนเงินด้วย 

 ๖) ผมเห็นสอดคล้องกับคณะท างานฯ ว่า ที่ผ่านมาผู้ให้บริการ มีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศฯ ในหลายประการ จึงควรต้องใช้ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางมา บังคับเพ่ือให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามประกาศ ฯ 
ให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่ามาตรการบังคับทางปกครองนั้นเป็นคนละส่วนกับ
การลงโทษ  การแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศฯ ในประเด็นนี้จึงมิใช่การเพ่ิ มบทลงโทษแต่
อย่างใด” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕๓ แนวทางการพิจารณาค่าใช้โครงข่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน ) (คณะท างาน ติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการฯ ,ส านักรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสาวพรพักตร์ ฯ) น าเสนอข้อเท็จจริง กรณี 
แนวทางการพิจารณาค่าใช้โครงข่ายของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
ในการให้บริการในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ แนวทางการพิจารณาค่าใช้โครงข่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ โดยในเรื่องนี้ให้อ้างอิงมติท่ีประชุม กทค . ใน
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่   
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๖๖ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕๓ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. กรณีปัญหาเก่ียวกับ ค่าใช้โครงข่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน ) เกิดจากการที่ กสทช . ได้ออกประกาศ กสทช . เรื่อง มาต รการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับ และ  บมจ . กสท ได้โต้แย้ง
คัดค้านมาตลอดถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของประกาศ ฯ รวมทั้งผลกระทบและ
ความเสียหายที่ บมจ . กสท จะได้รับ ตลอดจนได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเ พ่ือให้เพิก
ถอนประกาศฯ รวมถึงมติที่เก่ียวข้อง และให้ กสทช. ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจ านวน 
๒๗๕,๖๕๘,๓๕๙,๗๗๖.๘๙ บาท มาก่อนแล้ว  และในช่วงระยะคุ้มครองตามประกาศ
ดังกล่าว  บมจ. กสท ได้ท าหนังสือบอกกล่าวทวงถามเพ่ือให้ กสทช . ช าระหนี้ ค่าใช้



๕๗ 
 

โครงข่าย ที่เกิดจากการด าเนินการตาม ประกาศดังกล่าว อีกเป็น เงินจ านวน  
๑๔,๑๔๑,๑๔๗,๑๖๓ บาท  

 ผมเห็นว่า  ค่าใช้โครงข่าย ดังกล่าวเกิดจากการด าเนินการตาม ประกาศฯ บมจ. กสท 
จึงต้องด าเนินการตาม ข้อ ๗ ของประกาศ ฯ คือ ต้องหักต้นทุนค่าใช้โครงข่าย จาก
จ านวนเงินรายได้ และดอกผลที่เกิดข้ึนจากก ารให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง
ตามประกาศฯ และไม่อาจมาเรียกร้อง ให้ กสทช . ช าระหนี้ ค่าใช้โครงข่าย ที่เกิดจาก
การด าเนินการตามประกาศฯ ได ้

 ๒. แนวทางการพิจารณาค่าใช้โครงข่ายของ  บมจ . กสท  นั้น ควรเป็นกรณีท่ีผู้
ให้บริการทั้งสามรายตามประกาศฯ คือ บมจ . กสท กับบริษัท ท รู มูฟ จ ากัด และ  
บมจ. กสท กับบริษัท ดิจิตอลโฟน จ ากัด  ต้องเป็นผู้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน แล้วหักต้นทุน โครงข่าย จากจ านวนเงินรายได้ และดอกผลที่เกิดข้ึนจากการ
ให้บริการ ส่วนที่เหลือจึงน าส่งส านักงาน กสทช . เพ่ือตรวจสอบก่อนน าส่งเป็นรายได้
แผ่นดินต่อไปตา มที่ข้อ ๗ ของประกาศฯ ก าหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ดังนั้น ส านักงาน 
กสทช . จึงต้องสั่งให้ผู้ให้บริการทั้งสามเจรจากันให้ได้ข้อยุติ และร่วมกันท าหน้าที่
ตามท่ีประกาศฯ ก าหนดโดยเคร่งครัดด้วย 

   ๓. ผมมีความเห็นในเบื้องต้นว่า ค่าใช้จ่ายที่ บจ . ทรู มูฟ และ  บจ. 
ดิจิตอล โฟน จะต้องช าระให้ บมจ. กสท นั้น สามารถอ้างอิงได้ตามสัญญาการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ให้บริการกับคู่สัญญาอ่ืนๆ  เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕๔ พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะท างาน  (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน)์  

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  (นายสมบัติฯ) น าเสนอการ
พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะท างาน ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยี
และกฎหมายเพื่อพิจารณาหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมของบริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน ) จ านวน ๕ ฉบับ ทั้งนี้ มีองค์ประกอบผู้แทน ส านักงาน กสทช . ด้าน
บริหารคลื่นความถ่ี และผู้แทนตามที่ กสท . และ กทค . เสนอชื่อด้านละ ๒ คน ทั้งนี้ 
ผู้แทน กสท . และ กทค. ขึ้นอยู่กับกรรมการทุกท่านว่าจะเสนอรายชื่อ คนในหรือคน
นอกก็ได้ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุม กทค . เสนอรายชื่อ ผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะท างาน ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ด้านเทคโนโลยีและกฎหมายเพื่อพิจารณาหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมของ
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

 ๑. รศ.ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ 



๕๘ 
 

 ๒ . นายจาตุรนต์  โชคสวัสดิ์  ผู้อ านวยการ ส านักก ารอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านายการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ )
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บจ .แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็มเวอร์ค ขอ รับการ จัดสรรเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมเติม จ านวน ๔ ,๖๒๐ ,๐๐๐ เลขหมาย  โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าห น้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย  
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 กสทช. ประวิทย์ฯแสดงความเห็นว่า ส านักงาน กสทช . ต้องติดตามว่า AWN ได้เก็บ
ข้อมูลของเลขหมายจ านวน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ ครบถ้วนหรือไม่ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมเติม ของ บจ.
แอดวานซ์ ไวร์เล ส เน็ทเวอร์ค  จ านวน ๔,๖๒๐ ,๐๐๐ เลขหมาย ทั้งนี้  ตามมติที่
ประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมตามประกาศ  กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การยกเลิกการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของ
ส านักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

  ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีส านักงานเทศบาลเมืองบ้านบึงขอยกเลิกการจัดสรรเลข



๕๙ 
 

หมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เนื่องจากการด าเนินการบริการข้อมูลประชน (Call 
Center ) ของเทศบาลเมืองบ้านบึงยังไม่แล้วเสร็จ  โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ  กทช . 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย  โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้  
ส านักงาน กสทช . น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณายกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ แบบสั้น ๔ 
หลัก ของส านักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการยกเลิกการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ 
ของส านักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม  ตามประกาศ  กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ การยกเลิกการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของ
ส านักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีส านักงานเทศบาลเมืองลาดสวายขอยกเลิกการใช้เลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๕๗ เป็นต้นไป เนื่องจากการติดต่อโดยผ่านเครือข่ายของเอกชนบางเครือข่ายไม่
สามารถติดต่อได้ ท าให้การประสานงานกับองค์กรเวลามีเหตุจ าเป็นไม่สามารถใช้งาน
ได้ ประกอบ กับหมายเลข ๑๑๓๒ ต้องเชื่อมโยงกับเลขหมาย ๐๒๑๙๘๗๑๐๑ ซ่ึง
เวลามีผู้ติดต่อประสานงานมาทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสอบถามได้ทันท่วงทีว่าผู้ติดต่อ
โทรจากหมายเลข ๑๑๓๒ หรือหมายเลขที่เชื่อมโยง  โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมทาหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม  ตามประกาศ  กทช . 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย  โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติ
ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้สา
นักงาน กสทช . น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณายกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ แบบสั้น ๔ 
หลัก ของส านักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย 

 



๖๐ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการยกเลิกการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของ
ส านักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้น
ไปทั้งนี้ ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๕ ของสหการประมูล 

จ ากัด (มหาชน) (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  
 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถา ฯ) 

น าเสนอข้อเท็จจริง กรณี สหการประมูล จ ากัด (มหาชน ) มีความประสงค์  ขอคืน
หมายเลขโทรศัพท์ แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๕  โดยคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทร คมนาคมท า หน้าที่คณะกร รมการเลขหมายโทรคมนาคม  ตามประกาศ    
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย  โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้
สานักงาน กสทช . น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติการรับคืนหมายเลขโทรศัพท์
แบบสั้น ๔ หลัก ของสหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้  สหการประมูล จ ากัด (มหาชน ) คืนเลขหมาย โทรศัพท์ แบบสั้น ๔ หลัก  

หมายเลข ๑๖๓๕ ตามมติที่ประชุมของ คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท า
หน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่    
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ การขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก จ านวน ๒ ราย (บริษัท 

ไซแมท เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน ) กับ บริษัท แลนด์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด ) 
(ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถา ฯ) 
น าเสนอข้อเท็จ จริงกรณี  บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน ) และ บริษัท 
แลนด์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด มีความประสงค์  ขอรับการจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์
แบบสั้น ๔ หลัก ดังนี้ โดยคณะอนุกรร มการเลขหมายโทรคมนาคมท า หน้าที่



๖๑ 
 

คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม  ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมาย  โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  
๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นสมควรให้สานักงาน  กสทช . 
น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติรับการจัดสรร เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 
ให้แก่ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน ) หมายเลข ๑๑๔๗  และ บริษัท 
แลนด์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด หมายเลข ๑๑๕๑ 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ให้แก่ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี 

จ ากัด (มหาชน ) หมายเลข  ๑๑๔๗ และ บริษัท แลนด์ แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด 
หมายเลข ๑๑๕๑  ตามมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเ ลขหมายโทรคมนาคมท า
หน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๗ ) 
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทนคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทนคมนาคม (นางสาววิไลฯ) น าเสนอการ
พิจารณา    ค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๗)  

  
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบกรณ ีAccess Network (Node ถึง End 

User) ระยะทางไม่เกิน  ๔ กิโลเมตร จ านวน Core ไม่เกิน ๑๒ Core จ านวน ๒ ราย  
( ๖ ค าขอ) เป็นเคเบิลใยแก้วน าแสง (OFC) จ านวน ๑๔  เส้นทาง 

 ๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า       
นครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
จ านวน  ๗ ราย ( ๓๗ ค าขอ ) แบ่งเป็น เคเบิลใยแก้วน าแสง (OFC) จ านวน  ๒๑๔ 
เส้นทาง และเคเบิลโคแอคเชี่ยล (Coaxcial) จ านวน ๑๙ เส้นทาง 

  ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.)  ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือ ตั้งเสา หรือเดินสาย  วางท่อ หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๗  เมื่อวันที่          
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามท่ีส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ  



๖๒ 
 

      

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๗ ) 
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทนคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทนคมนาคม (นางสาววิไลฯ) น าเสนอการ
พิจารณา    ค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๗)  

  
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบกรณ ีAccess Network (Node ถึง End 

User) ระยะทางไม่เกิน  ๔ กิโลเมตร จ านวน Core ไม่เกิน ๑๒ Core จ านวน ๙ ราย  
( ๑๑๖ ค าขอ) เป็นเคเบิลใยแก้วน าแสง (OFC) จ านวน  ๙๘ เส้นทาง และเคเบิล
ทองแดง จ านวน ๑ เส้นทาง 

 ๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า       
นครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
จ านวน  ๙ ราย ( ๑๑๖ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิลใยแก้ วน าแสง (OFC) จ านวน ๔๙๙ 
เส้นทาง และเคเบิลโคแอคเชี่ยล (Coaxcial) จ านวน ๙ เส้นทาง 

  ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.)  ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรื อ ตั้งเสา หรือเดินสาย  วางท่อ หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ  

      

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗ ) 
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทนคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทนคมนาคม (นางสาววิไลฯ) น าเสนอการ
พิจารณา    ค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗)  

  



๖๓ 
 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบกรณ ีAccess Network (Node ถึง End 
User) ระยะทางไม่เกิน  ๔ กิโลเมตร จ านวน Core ไม่เกิน ๑๒ Core จ านวน ๒ ราย  
( ๒๘ ค าขอ) เป็นเคเบิลใยแก้ว   น าแสง (OFC) จ านวน ๗๕ เส้นทาง และเคเบิล
ทองแดง จ านวน ๒ เส้นทาง 

 ๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของ การไฟฟ้า นคร
หลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
จ านวน ๙ ราย ( ๑๓๗ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิลใยแก้วน าแสง (OFC) จ านวน ๑๐๕๕ 
เส้นทาง  เคเบิลทองแดง จ านวน ๑๐ เส้นทาง และเคเบิล โคแอคเชี่ยล (Coaxcial) 
จ านวน ๓๓ เส้นทาง 

  ทั้งนี้ ตามมติที่ประ ชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.)  ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือ ตั้งเสา หรือเดินสาย  วางท่อ หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ  

      

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


