
  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 

วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ณ  ห�องประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห(งชาติ 
_______________________________ 

ผู�มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๓. นายประวิทย� ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายก+อกิจ ด+านชัยวิจิตร เลขานุการ      

  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๖. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู3ช+วยเลขานุการ  
   ผู3อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ  
๗. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู3ช+วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักมาตรฐานและ 

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ผู�ไม(มาประชุม 

๑. นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน ผู3ช+วยเลขานุการ 
 ผู3อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

(ติดภารกิจ) 
เจ�าหน�าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน� ผู3 อํ านวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวธัญญ�รดาวรรน ธนนันท�ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวป>ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 
 

 
๗. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  

  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
๘. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ3าง 

   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผู�ช้ีแจง 
๑. นางพุธชาด แมนมนตรี ผู3เชี่ยวชาญ 
๒. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท� ผู3 อํ านวยการสํ านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม 2 
๓. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู3 อํานายการสํ านักบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๔. นางสุพินญา  จําปB ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายชุติเดช  บุญโกสุมภ� ผู3 อํานวยการสํานักโครงข+าย พ้ืนฐาน การใช3และ

เชื่อมต+อโครงข+าย  
๖. นางสาวภานุพร  ภัทรโชค ผู3 อํ า น ว ยก า รสํ า นั ก พัฒนา บุคล าก ร ใน กิ จ ก า ร

โทรคมนาคม 
๗. นางสาวปาริชาติ คฤหาสน�สุวรรณ ผู3บริหารระดับต3น 
   สํานักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม 
๘. นายประทีป สังข�เท้ียม ผู3บริหารระดับต3น 
   สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๙. นายณัฐวุฒิ อาจปรุ ผู3บริหารระดับต3น 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๐. นายสมภพ รัตนาธรรมวัฒน� ผู3บริหารระดับต3น 
   ส+วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
๑๑. นายโสรัจจ�  ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๒. นาย ณัฐนนท�  ลี้ศัตรูพ+าย  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๓. นางขวัญใจ สุปIญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๔. นายประถมพงศ� ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๕. นางสาวหทัยรัตน� ติวงศ�สันติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส+วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
๑๖. นางสาวพินทุพร  ตีรสวัสดิชัย  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๗. นายกฤษฎา  วิเศษพงษ�  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 



๓ 
 

๑๘. นายสุดนภา  อ้ึงตระกูล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย 
๑๙. นายชลธิศ  จิระภาค ลูกจ3าง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 
๒๐. นายจีรภัทร�  งามนิล ลูกจ3าง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น.  

 
ประธาน กล+าวเป>ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
   

ไม+มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

เม่ือวันอังคารท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือ

วันอังคารท่ี ๑๐ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ โดยมีการแก3ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  (๑) หน3าท่ี ๕ ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ในส+วนของหมายเหตุ บรรทัดท่ี ๓ เพ่ิม

ข3อความ “มีการเผยแพร+” หน3าข3อความ “บนกระดานสนทนา Webboard” 
  (๒) หน3าท่ี ๒๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ ย+อหน3าท่ี ๕ บรรทัดท่ี ๒ แก3ไขจาก 

“ผู3ร3องเรียน” เปUน “ผู3ถูกร3องเรียน 
  (๓) หน3าท่ี ๓๕ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ ในส+วนของหมายเหตุ ให3แก3จาก 

“ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗” เปUน “ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รายงานผลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
(สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติของ บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๔ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความว+า บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รายงานผลเกินกว+า
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ คําส่ังไม(รับคําฟ=องไว�พิจารณาในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๓๔/๒๕๕๖ คดีหมายเลข

แดงท่ี  ๒๕๖/๒๕๕๘ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบคําสั่งไม+รับฟYองไว3พิจารณาในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๓๔/๒๕๕๖ คดี

หมายเลขแดงท่ี ๒๕๖/๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ให3สํานักงาน กสทช. ศึกษาแนวทางคําสั่งของ

ศาลในกรณีท่ี เลขาธิการ กสทช. สั่งตามประกาศหรือระเบียบ ซ่ึงมีสถานะเปUนเพียง
การแจ3งเตือนเท+านั้น มิใช+คําสั่งทางปกครอง โดยท่ีกรณีดังกล+าว บริษัทฯ มักนําข้ึน
สู+ศาลและใช3เปUนข3อต+อสู3ในคดีต+อไป ในกรณีบัญชีแยกประเภท เม่ือศาลยกฟYองแล3ว 
บริษัทฯ ต3องเร+งจัดส+งบัญชีแยกประเภทให3เรียบร3อย 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓ สัญญาการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร(วมกัน ระหว(างบริษัท โทเท่ิล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบันทึก
แก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร(วมกันครั้งท่ี ๑ ถึง 
ครั้งท่ี ๔ ระหว(างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+าย)    

 
มติท่ีประชุม รับทราบสัญญาการใช3โครงสร3างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร+วมกัน ระหว+างบริษัท โทเท่ิล 

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และ
บันทึกแก3ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช3โครงสร3างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร+วมกันครั้งท่ี ๑ ถึง 
ครั้งท่ี ๔ ระหว+างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า มีข3อสังเกตในประเด็นข้ันตอนการดําเนินงาน

ของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากตามนัย ข3อ ๒๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3
โครงสร3างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร+วมกันสําหรับโครงข+ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. 
๒๕๕๖ กําหนดว+าในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว+าสัญญาและเง่ือนไขเก่ียวกับการใช3
โครงสร3างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร+วมกันไม+เปUนไปตามท่ีกําหนด คณะกรรมการอาจสั่ง
ให3ดําเนินการแก3ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนั้นต+อไปเม่ือ บริษัทฯได3นําส+ง
สัญญาให3กับสํานักงาน กสทช. แล3ว ให3สํานักงาน กสทช. เร+งเสนอเรื่องต+อท่ีประชุม 
กทค. เพ่ือให3สั่งการแก3ไขได3ทันต+อสถานการณ�  

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ บริษัท เน็ทแฟFกซ� อินเตอร�เนช่ันแนล คอร�ปอเรช่ัน จํากัด ขอส้ินสุดใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๔๙/๐๐๓ (สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี บริษัท เน็ทแฟUกซ� อินเตอร�เนชั่นแนล คอร�ปอเรชั่น จํากัด 
ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๔๙/๐๐๓ 

เนื่องจากปIจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม+มาแทนท่ีการให3บริการของบริษัทฯ ซ่ึงทํา
ให3บริษัทฯ มีรายจ+ายมากกว+ารายได3 ซ่ึงไม+คุ3มกับการประกอบกิจการ ประกอบกับไม+พบ
เรื่องร3องเรียนจากผู3ใช3บริการ  

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให3ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๔๙/๐๐๓ 

ของ บริษัท เน็ทแฟUกซ� อินเตอร�เนชั่นแนล คอร�ปอเรชั่น จํากัด เพ่ือให3บริการ
โทรสารอิเล็กทรอนิกส� สิ้นสุดลง ตามข3อ ๒๖ (๓) เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม  

 ๒. อนุมัติให3การสิ้นสุดใบอนุญาต ดังกล+าว มีผลต้ังแต+วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ซ่ึง
เปUนไปตาม ข3อ ๕ เง่ือนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

 ๓. มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. แจ3งบริษัท เน็ทแฟUกซ� อินเตอร�เนชั่นแนล คอร�
ปอเรชั่น จํากัด มีหน3าท่ีต3องชําระค+าธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปB ๒๕๕๗ ช+วงวันท่ี 
๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และค+าธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปB 
๒๕๕๘ ช+วงวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ให3สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการติดตามการชําระค+าธรรมเนียมดังกล+าวต+อไป โดยต3องชําระ
ค+าธรรมเนียมภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี          

๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การส้ินสุดใบอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

และผู�รับใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง จํานวน ๖ ราย (สํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอการสิ้นสุดใบอนุญาตของผู3รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
หนึ่ง และผู3รับใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง จํานวน ๖ ราย ดังนี้ 

 ๑. บริษัท เทรด มี (ไทยแลนด�) จํากัด : ผู3รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท�ระหว+างประเทศ 



๖ 
 

 ๒. บริษัท ริน มีเดีย จํากัด: ผู3รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
บริการ บัตรโทรศัพท�ระหว+างประเทศ 

 ๓. บริษัท บีพีแอล เอเชีย จํากัด : ผู3รับใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ี
หนึ่ง 

 ๔. บริษัท บลูดอท คอมมูนิเคชั่น จํากัด : ผู3รับใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ต
แบบท่ีหนึ่ง 

 ๕. บริษัท โชคเจริญกิจ คอนสตรัคชั่น จํากัด: ผู3รับใบอนุญาตการให3บริการ
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 

 ๖. บริษัท ชีปโฮเทล จํากัด: ผู3รับใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 
  ท้ังนี้ การสิ้นสุดใบอนุญาตของผู3รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีหนึ่ง เปUนการสิ้นสุดใบอนุญาต ตามข3อ ๒๗(๗) และการสิ้นสุดใบอนุญาตการ
ให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เปUนการสิ้นสุดใบอนุญาต ตามข3อ ๒๖(๒) 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็น ดังนี้ 
๑.ประเด็นการสิ้นสุดใบอนุญาต และเหตุผลการสิ้นสุดใบอนุญาตของ ท้ัง ๖ รายนั้น มี     
๔ บริษัท ท่ีใบอนุญาตประกอบกิจการหมดอายุก+อนท่ีจะนําเสนอเพ่ือพิจารณา  ได3แก+ 
บริษัท ริน มีเดีย จํากัด ,บริษัท บีพีแอล เอเชีย จํากัด ,บริษัท บลูดอท คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด และบริษัท โชคเจริญกิจ คอนสตรัคชั้น จํากัด ซ่ึงให3ถือว+าการสิ้นสุดใบอนุญาต มี
ผลต้ังแต+วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 ๒. ประเด็นเรื่องค+าธรรมเนียมท่ีค3างชําระ ให3สํานักงาน กสทช. จัดทําสรุปค+าธรรมเนียม
ประจําปB ๒๕๕๗ ด3วย เพ่ือเรียกเก็บส+วนท่ีค3างชําระในคราวเดียวกัน  

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ ชี้แจงว+า กรณี
ใบอนุญาตประกอบกิจการหมดอายุลงแล3ว ๔ บริษัทนั้น ให3การสิ้นสุดใบอนุญาต มีผล
ต้ังแต+วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุลง และอีก ๒ บริษัท ให3สิ้นสุด ต้ังแต+วันท่ีท่ีประชุม กทค. 
มีมติ ส+วนกรณีค+าธรรมเนียมท่ีค3างชําระ สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการในส+วนท่ี
เก่ียวข3องต+อไป  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นดังนี้ 

 ๑. ให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบข3อกฎหมายว+าทําได3หรือไม+ อย+างไร เนื่องจากการ
สิ้นสุดใบอนุญาตโดยการเพิกถอน กับการสิ้นสุดอายุตามใบอนุญาตนั้น จะมีความ
ต+างกันในเรื่องการบันทึกประวัติไว3ในบัญชีรายชื่อผู3ไม+ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการ
อนุญาตซ่ึงกรณีเหล+านี้ ผู3รับใบอนุญาตไม+ชําระค+าธรรมเนียม จึงควรมีการบันทึก
ประวัติเพ่ือใช3ประกอบการพิจารณากรณีมีการกลับมาขอรับใบอนุญาตใหม+ แต+หาก
ตรวจสอบข3อกฎหมายแล3วทําได3ตามข3อเสนอของสํานักงาน กสทช. ก็ไม+ขัดข3อง 

๒. ให3สํานักงาน กสทช. เร+งรัดการเสนอวาระ กรณีมีผู3รับใบอนุญาตไม+ชําระ
ค+าธรรมเนียม เพ่ือพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตต+อไปได3ทันเวลา โดยไม+เกิดเหตุ
ใบอนุญาตสิ้นอายุไปก+อน 



๗ 
 

 ๓. ให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบว+า บริษัทเหล+านี้ทําการตลาดภายใต3ชื่อใด 
อย+างไร และประชาสัมพันธ�ให3สาธารณชนทราบถึงการสิ้นอายุใบอนุญาต ซ่ึงจะทํา
ให3บริการของบริษัทสิ้นสุดไปด3วย รวมท้ังควรมีการแจ3งด3วยว+า หากมีผู3ใช3บริการ
ได3รับความเดือดร3อนเสียหายให3แจ3งเหตุเข3ามาได3 

 

มติท่ีประชุม  ๑.  เห็นชอบให3ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง และใบอนุญาตการ
ให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ของผู3รับใบอนุญาตจํานวน ๔ ราย สิ้นสุดลง โดยมี
ผลต้ังแต+วันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ ดังนี้ 

    ๑.๑  บจ.โชคเจริญกิจ คอนสตรัคชั่น ใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ต
แบบท่ีหนึ่งเลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/I/020/2551 สิ้นสุดการอนุญาตต้ังแต+วันท่ี                
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

    ๑.๒  บจ.บีพีแอล เอเชีย ใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 
เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/I/001/2552 สิ้นสุดการอนุญาตต้ังแต+วันท่ี ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๘ 

  ๑.๓  บจ.ริน มีเดีย เลขท่ีใบอนุญาต ๑/๕๓/๐๐๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท�ระหว+างประเทศ สิ้นสุดการอนุญาต
ต้ังแต+วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

    ๑.๔  บจ.บลูดอท คอมมูนิเคชั่น ใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ี
หนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/I/002/2551 สิ้นสุดการอนุญาตต้ังแต+วันท่ี ๕ 
กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 

   ๒.  เห็นชอบให3ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการบัตร
โทรศัพท�ระหว+างประเทศ ของ บจ. เทรดมี (ไทยแลนด� ) เลขท่ีใบอนุญาต             
๑/๕๓/๐๒๔ และใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ของ หจก.ชีปโฮ
เทล เลขท่ีใบอนุญาต NTC/MM/INT/ISP/I/020/2551 สิ้นสุดลงโดยมีผลต้ังแต+วันท่ี 
กทค. มีมติ  

   ๓.  มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการติดตามค+าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีค3างชําระ ของผู3รับใบอนุญาตท้ัง ๖ ราย 

   ๔.  เนื่องจากผู3รับใบอนุญาตท้ัง ๖ รายไม+ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาตในเรื่องการ
ชําระค+าธรรมเนียมประจําปB จึงให3สํานักงาน กสทช. บันทึกรายชื่อผู3รับใบอนุญาตท้ัง 
๖ ราย รวมท้ังรายชื่อกรรมการ ผู3จัดการ หรือผู3มีอํานาจในการจัดการนิติบุคคล ไว3
ในบัญชีรายชื่อผู3ไม+ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาต เพ่ือใช3ประกอบการพิจารณา
ให3อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต+อไป  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๑๖ ของบริษัท เอ็ม 
เอส แฟคทอรี่ จํากัด (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีการคืนหมายเลขโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๗๑๖ ของบริษัท เอ็ม เอส แฟคทอรี่ จํากัด โดยให3มีผลต้ังแต+วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๘ เปUนต3นไป 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติการคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๑๖ ของบริษัท     

เอ็ม เอส แฟคทอรี่ จํากัดตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทํา
หน3าท่ีคณะกรรมการเลขหมาย โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ�
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได3มีมติในการประชุม 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘  ตามท่ีสํานักบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         

๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ร(างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับ

บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเปFนเลขหมายสวย (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักบริการและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอร+างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับ
บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปUนเลขหมายสวยก+อนสํานักงาน กสทช. นําเสนอ 
กสทช. เพ่ือพิจารณาให3นําไปรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะต+อไป พร3อมท้ังนําเสนอ
วิธีเชิญชวนเข3าร+วมและวิธีการรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะ และกรอบระยะเวลาใน
การจัดทําการรับฟIงความเห็นสาธารณะ 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า เลขหมายท่ีมีการสงวนจํานวน ๑๐ ล3าน
เลขหมาย มีการกําหนดลักษณะของเลขหมายสวยท่ีจะนํามาประมูลอย+างไร ควรมี
การจัดสรรหลังจากการประมูล เพราะหากจัดสรรก+อนการประมูลอาจทํามูลค+าของ
เลขหมายท่ีจะนํามาประมูลลดลง 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ ต้ังข3อสังเกตดังนี้ 
 ๑. (ร+าง) ประกาศฯ ข3อ ๒ “คณะกรรมการ” เปUนการมอบอํานาจให3 กทค. เลย

หรือไม+ ซ่ึงสาระสําคัญคือเรื่องการคัดค3านและการอุทธรณ�สํานักงานต3องระบุให3
ชัดเจน 

 ๒. มีการดําเนินการรับฟIงความคิดเห็นเฉพาะกลุ+ม (Focus Group) แล3วหรือไม+ 
เพราะเลขหมายท่ีกําหนดไม+มีปรากฏตามท3องตลาด ต3องมีการสํารวจท3องตลาดว+า
หมายเลขใดเปUนหมายเลขสวย 



๙ 
 

 ๓. ในส+วนของตารางแนบท3ายคําท่ีใช3ระบุลักษณะของเลขหมายสวยนั้น เปUนการใช3
คําหรือภาษาท่ีเปUนทางการหรือไม+ 

 ๔. การคัดค3านผลการประมูลยังไม+มีระบุไว3 
 ๕. หาก กทค. มอบอํานาจให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการนั้น สามารถทําได3หรือไม+ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ังข3อสังเกต ดังนี้ 

๑. การจัดสรรเลขหมายนั้น ผู3ท่ีรับการจัดสรรสามารถปฏิเสธได3หรือไม+เพราะต3องมี
การเสียค+าธรรมเนียมและผู3รับใบอนุญาตบางรายใกล3จะสิ้นสุดสัมปทานซ่ึงกรณีนี้จะ
ดําเนินการอย+างไร  

๒. (ร+าง) ประกาศฉบับนี้คาบเก่ียวกับประกาศฉบับอ่ืน เปUนไปตามมติ กสทช. ท่ีต3อง
จัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบจากการกํากับดูแล (RIA) ต+อ (ร+าง) ประกาศฯ 
หรือไม+ 

๓. ในประเด็นของบทเฉพาะกาลท่ีระบุว+าหลังจากจัดประมูลเลขหมายท่ีสงวนไว3
หมดแล3ว ส+วนของเลขหมายท่ีจัดสรรใหม+นั้นก็จะสงวนสิทธิว+าห3ามนําไปเป>ด
ให3บริการก+อนการประมูล ไม+แน+ใจว+าแนวคิดนี้มีการกําหนดไว3ในประกาศฉบับใด
หรือไม+ จึงเห็นควรมีการกําหนดให3ชัดเจน 

๔. ประเด็นเรื่องนิยาม หากใช3คําว+าผู3รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมก็
จะสอดคล3องกับประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวข3อง ดังนั้นเห็นควรปรับให3เปUนรูปแบบเดียวกัน 

๕. กรณีมีการระบุให3เปUนอํานาจหน3าท่ีเลขาธิการ กสทช. ในการพิจารณาบางเรื่อง 
และถือว+าความเห็นเปUนท่ีสุด จําเปUนต3องพิจารณาหลักการใช3อํานาจตามกฎหมาย 
ซ่ึงอํานาจนั้นเปUนของคณะกรรมการและถือเปUนท่ีสุด การมีข3อกําหนดดังกล+าวจึง
อาจเปUนการลดทอนอํานาจตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จึงต3องพิจารณาว+า
สมควรทําหรือไม+ และหากจะทําเช+นนั้น ก็มีข3อสังเกตว+าการกําหนดเรื่องดังกล+าวไว3
ในข3อ ๔ ซ่ึงเปUนบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน3าท่ีของคณะทํางาน ทําให3มีความ
คลุมเครือคลาดเคลื่อนว+าเปUนเพียงอํานาจหน3าท่ีคณะทํางานหรือไม+ ขณะเดียวกัน
ในข3อ ๔ (๓) นั้นระบุว+าให3คณะทํางานเปUนผู3กําหนดหลักเกณฑ�วิธีการประมูลเลข
หมาย ซ่ึงเกิดคําถามว+าเปUนการกําหนดโดยมีฐานอํานาจตามกฎหมายใด 

 ๖. เรื่องการกําหนดสัดส+วนการประมูลร3อยละอัตราเลขหมาย เปUนเรื่องต3องใช3    
ดุลยพินิจในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะกระทบรายได3จากการประมูล จึงเปUนปIญหาเชิง
นโยบายท่ีไม+ควรเปUนอํานาจหน3าท่ีสํานักงาน กสทช. ส+วนประเด็นเรื่องเลขใดคือเลข
สวยแท3จริงหรือไม+ เรื่องนี้สํานักงาน กสทช. ต3องวิเคราะห�ให3ชัดเจนว+าเลขใดท่ีนํามา
ประมูลแล3วเกิดประโยชน� ท้ังนี้วิธีท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอถือว+ามีความรัดกุมดี นั่น
คือพยายามจัดกลุ+มเลขสวยให3มากท่ีสุดแล3วทดลองประมูล เพ่ือให3ตลาดชี้ขาด หาก
ผลการตอบรับไม+มีหรือไม+ดี ต+อไปก็จะทราบว+าเลขหมายนั้นไม+สวยและไม+ต3องนํามา
ประมูล แต+หากกําหนดต้ังแต+ต3นก็จะเกิดคําถามว+าทราบได3อย+างไร อย+างไรก็ตาม 
เห็นควรท่ีการกําหนดสัดส+วนตรงนี้น+าจะต3องทําให3เกิดความรอบคอบให3มากท่ีสุด
เท+าท่ีจะเปUนไปได3 



๑๐ 
 

 ๗. กรณีผู3ชนะการประมูลเสียชีวิต เห็นควรให3ผู3สืบสิทธิ์มีสิทธิขอสืบทอดการเปUนผู3
ครอบครองเลขหมาย เว3นแต+มีการสละสิทธิจึงจะรับคืนเลขหมายกลับมาประมูล
ใหม+ 

 ๘. ควรให3ผู3ชนะการประมูลสามารถขอเป>ดบริการกับผู3ให3บริการท่ีตนต3องการได3
ต้ังแต+ต3น โดยไม+จําเปUนต3องเริ่มด3วยการเป>ดบริการกับผู3ให3บริการท่ีเปUนผู3ได3รับการ
จัดสรรเลขหมายนั้น แล3วค+อยใช3สิทธิโอนย3ายตามบริการคงสิทธิเลขหมาย (MNP) 
ในภายหลัง ท้ังนี้วิธีการดําเนินการก็ไม+ต+างจากการคงสิทธิเลขหมาย เพียงแต+ให3มี
การโอนย3ายเลขหมายไปเลยต้ังแต+แรก ซ่ึงในทางเทคนิคไม+น+ามีปIญหาอุปสรรคใด 
แต+จะมีข3อดีคือทําให3ผู3ใช3บริการได3อยู+กับผู3ให3บริการรายท่ีต3องการต้ังแต+ต3น ไม+ต3องมี
ภาระเรื่องการรอและเรื่องค+าใช3จ+าย รวมท้ังไม+ต3องเกิดภาระผูกพันโดยไม+จําเปUนกับ
ผู3ให3บริการท่ีตนไม+ต3องการ ซ่ึงอาจเปUนเหตุให3เกิดพันธะผูกพันตามมากระทบต+อการ
ใช3สิทธิโอนย3ายในภายหลังได3 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ในทางเทคนิคการจัดสรรเลขหมาย ทางคณะทํางานฯมี
การพิจารณารูปแบบพิเศษ หากมีการกําหนดให3จัดสรรเกิดข้ึนภายหลังจาก
ผู3ประกอบการมาขอซ่ึงยังไม+ทราบในกรอบของระยะเวลาจึงมีการออกกฎเกณฑ�
พิเศษเปUนเรื่องเฉพาะของประกาศฉบับนี้ว+าเลขหมายท่ีสงวนให3ได3โดยท่ีต3องขอตาม
ระบบหรือข้ันตอนปกติ  อย+างไรก็ตามจะมีการนําเสนอ กทค. พิจารณาว+าตาม
หลักการผู3ประกอบการรายใด ควรได3เท+าไร แต+ยังไม+สามารถนําไปใช3ได3หากยังไม+มี
การประมูล  

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า เลขหมายสวยในลักษณะเบอร�สี่ในนั้นไม+
ควรนํามาประมูล เพราะคงไม+ใช+เบอร�ท่ีมีความต3องการมากนัก 

 กสทช. พลเอก สุ กิจฯ แสดงความเห็นว+า เนื่องจากมีความเก่ียวเนื่องกับ
ผู3ประกอบการควรมีการรับฟIงความคิดเห็นเฉพาะกลุ+ม (Focus Group) 
กับผู3ประกอบการเสียก+อนว+ามีความเห็นอย+างไรบ3าง เพราะหากมีการรับฟIงความ
คิดเห็นสาธารณะจะมีความสับสนมาก ซ่ึงจะเปUนการเชื่อมโยงระหว+างสํานักงาน 
กสทช. ผู3ประกอบการ และผู3ประมูล ในทางปฏิบัติสามารถดําเนินการได3หรือไม+
และ กทค. สามารถมอบให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการได3หรือไม+อย+างไร 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ตามมาตรา ๕๗ (๗) ระบุว+า สํานักงานมีหน3าท่ีปฏิบัติ
ตามท่ีกรรมการมอบหมาย  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า การรับฟIงความคิดเห็นเฉพาะกลุ+ม (Focus 
Group)  ซ่ึงควรทํากับกลุ+มตัวแทนจําหน+ายเปUนหลักนั้น สามารถทําคู+ขนานกับการ
รับฟIงความคิดเห็นสาธารณะได3 และหากมีปIญหาทางข3อกฎหมายด3วย ก็ควรส+ง
หารือกับคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายควบคู+ไปพร3อมกัน แล3วจึงนําเข3าท่ี
ประชุม กสทช.  เพ่ือนํามาปรับปรุงข้ันตอนสุดท3ายในคราวเดียว 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า การรับฟIงความคิดเห็นเฉพาะกลุ+ม 
(Focus Group) เปUนการดําเนินการข3ามค+ายสามารถทําได3หรือไม+ 
สามารถโอนชื่อได3หรือไม+ ต3องระบุให3ชัดเจนว+าต3องปฏิบัติตามประกาศท่ีกําหนด 



๑๑ 
 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ในกรณีท่ีผู3ประมูล ดําเนินการประมูล
และได3เลขหมายไปแล3ว ต+อมาไม+ได3จ+ายค+าบริการ ๒ เดือนติดต+อกัน ตามหลักเลข
หมายดังกล+าวต3องกลับมาให3ท่ีผู3ให3บริการ กรณีเช+นนี้จะเกิดปIญหาหรือไม+เพราะผู3
ประมูลได3จ+ายค+าบริการไปแล3ว การเปลี่ยนเลขหมาย ต3องระบุหรือไม+ว+าในการท่ีผู3
ประมูลดําเนินการประมูลแล3วไม+ได3จ+ายค+าบริการ ๒ เดือน ตามหลักต3องกลับมาท่ี
ผู3ให3บริการ จะเกิดปIญหาหรือไม+ 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ในกรณีการรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะ สํานักงาน 
กสทช. เห็นว+าสามารถนํา (ร+าง) ประกาศฯ ฉบับนี้ไปรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะ
โดยจะมีระยะเวลาในการรับฟIงเห็นสาธารณะ ๔๕ วัน ซ่ึงสามารถแบ+งเปUนกลุ+มได3 
หากประมวลผลแล3วยังไม+พึงพอใจสามารถจัดทําซํ้าได3อีก 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ดําเนินการรับฟIงความคิดเห็นเฉพาะกลุ+ม 
(Focus Group) ก+อนและปรับปรุง(ร+าง)ประกาศฯให3สมบูรณ�ก+อนนําเข3าท่ีประชุม 
กสทช.  

 
มติท่ีประชุม เนื่องจากยังขาดข3อมูลในการประกอบการพิจารณาจึงมอบหมายให3สํานักงาน 

กสทช. รับข3อสังเกตของท่ีประชุม กทค. ไปดําเนินการรับฟIงความคิดเห็นเฉพาะ
กลุ+ม (Focus Group) และให3เร+งรัดนําเสนอต+อท่ีประชุม กทค. พิจารณาอีกครั้ง
ก+อนนําเสนอต+อท่ีประชุม กสทช. ต+อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๑๙ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป>ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. ผมเห็นชอบด3วยท่ีจะให3มีการจัดรับฟIงความคิดเห็นเฉพาะกลุ+ม (Focus 
Group) เพ่ือให3ได3ข3อมูลสําหรับการกําหนดหลักเกณฑ�ท่ีเหมาะสม โดยเห็นควรรับ
ฟIงกลุ+มผู3จัดจําหน+ายเปUนหลัก เพราะเปUนผู3ท่ีทราบมูลค+าท่ีแท3จริงของเลขหมายสวย 
และจําแนกกลุ+มประเภทของเลขหมายสวยได3 อย+างไรก็ตาม ผมเห็นว+าการจัดรับฟIง
ดังกล+าวควรทําคู+ขนานกันไปกับกระบวนการนําเสนอเรื่องนี้ ซ่ึงยังอยู+ในชั้นของการ
อนุมัติร+างหลักเกณฑ�ฯ เพ่ือนําไปรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะ และต3องใช3เวลาอีก
ไม+น3อยกว+า ๖๐ วันกว+าท่ีจะได3ข3อยุติ ดังนั้นในชั้นนี้  กทค. ควรมีมติอนุมัติใน
หลักการไปก+อน กรณีมีประเด็นเนื้อหาท่ีอยากเสนอให3คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
กฎหมายพิจารณาก็สามารถดําเนินการควบคู+ไปเช+นกัน เพ่ือมิให3เรื่องล+าช3าจน
กระทบต+อแผนดําเนินการในภาพรวม 

  ๒. ในประเด็นท่ีมีการต้ังข3อสังเกตว+าเลขหมายลักษณะใดเข3าหรือไม+เข3าข+าย
เปUนเลขหมายสวย ผมเห็นด3วยว+าควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะต3องวิเคราะห�ด3วย



๑๒ 
 

ความรอบคอบ ระมัดระวัง และด3วยความเท่ียงธรรม ให3เกิดความชัดเจน อย+างไรก็
ตาม ในแง+ของการดําเนินการนั้น ผมเห็นว+าแนวทางท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอมามี
ความเหมาะสมแล3ว นั่นคือ เริ่มจากการพยายามจําแนกประเภทของเลขสวยให3
ได3มากท่ีสุด แล3วนําท้ังหมดไปทดลองประมูล เพ่ือให3ตลาดเปUนฝsายตัดสิน ซ่ึงจะทํา
ให3ทราบแนวทางท่ีเหมาะสมต+อไปได3 ท้ังนี้ ผมไม+เห็นด3วยท่ีจะพิจารณาในเชิง
เคร+งครัดต้ังแต+ต3นเพ่ือให3ม่ันใจได3เต็มท่ีว+าเลขท่ีนําออกประมูลเปUนเลขหมายสวยแน+
แท3 เนื่องจากการประเมินอาจมีความผิดพลาดและทําให3ต3องเสียโอกาสในเลขหมาย
ท่ีตัดออกแต+ต3น 

  ๓. ผมเห็นควรต3องพิจารณาด3วยว+า ร+างหลักเกณฑ�ฯ นี้ เข3าข+ายตาม
ข3อกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดให3ต3องมีการประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแล 
หรือจัดทํา RIA ตามมติ กสทช. หรือไม+ 

  ๔. ในส+วนเนื้อหาของร+างหลักเกณฑ�ฯ มีความเห็นในประเด็นต+างๆ ดังนี้ 

 ๑) ในประเด็นเรื่องการจัดสรรเลขหมายสวย สํานักงาน กสทช. ต3องพิจารณาด3วย
ว+า ผู3รับใบอนุญาตมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม+รับเลขหมายสวยได3หรือไม+ เพราะเม่ือมีการ
รับเลขหมายไป ย+อมเท+ากับมีภาระผูกพันในการชําระค+าธรรมเนียม และกรณีผู3รับ
ใบอนุญาตบางรายท่ีสัมปทานใกล3จะสิ้นสุด ก็อาจไม+มีความต3องการเลขหมายอีก
ต+อไป กรณีหากจะเป>ดช+องให3ผู3รับใบอนุญาตปฏิเสธได3 ก็ต3องมีแนวทางว+าควร
ดําเนินการอย+างไรต+อไปด3วย 

 ๒) ประเด็นคํานิยาม เห็นควรพิจารณาปรับแก3ให3สอดคล3องกับประกาศท่ีเก่ียวข3อง 

 ๓) ประเด็นการกําหนดเรื่องอํานาจของกรรมการและเลขาธิการ กสทช. ท่ีอาจมี
ความลักลั่นกันนั้น โดยหลักการแล3ว มติของกรรมการถือเปUนท่ีสิ้นสุด แต+เม่ือมีการ
กําหนดในร+างหลักเกณฑ�ฯ ให3อํานาจพิจารณาบางเรื่องเปUนของเลขาธิการ กสทช. 
และถือเปUนท่ีสุด ผมเห็นว+าอาจเปUนข3อกําหนดท่ีเปUนการลดทอนอํานาจตามวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง เช+น เปUนการตัดสิทธิการอุทธรณ�ของผู3รับคําสั่งและ
สิทธิการพิจารณาอุทธรณ�ของกรรมการ นอกจากนี้ ผมเห็นว+า การกําหนดประเด็น
ดังกล+าวไว3ในข3อ ๔ ท่ีว+าด3วยอํานาจหน3าท่ีของคณะทํางาน อาจทําให3เข3าใจได3ว+า 
เปUนเพียงอํานาจหน3าท่ีของคณะทํางาน ดังนั้นหากจะยังคงประเด็นดังกล+าวก็เห็น
ควรกําหนดให3แยกเปUนประเด็นเฉพาะท่ีชัดเจน 

 ๔) ในข3อ ๔ (๓) ท่ีระบุว+าให3คณะทํางานเปUนผู3กําหนดหลักเกณฑ�วิธีการประมูลเลข
หมายสวย นั้น ผมมีคําถามว+าเปUนการกําหนดโดยฐานอํานาจตามกฎหมายใด ส+วน
ในเรื่องการกําหนดสัดส+วนการประมูลร3อยละอัตราเลขหมาย ผมมีข3อสังเกตว+า 
แท3จริงแล3วเรื่องดังกล+าวเปUนเรื่องท่ีต3องใช3ดุลยพินิจในระดับหนึ่งและเปUนปIญหาเชิง
นโยบาย ซ่ึงควรต3องอาศัยอํานาจกรรมการ เนื่องจากข3อกําหนดนี้ย+อมกระทบ
รายได3จากการประมูล  



๑๓ 
 

 ๕) ประเด็นเรื่องสิทธิหลังจากผู3ชนะการประมูลเสียชีวิต ผมเห็นควรให3ผู3สืบสิทธิ์มี
สิทธิขอสืบทอดการเปUนผู3ครอบครองเลขหมาย เว3นแต+มีการสละสิทธิจึงจะรับคืน
เลขหมายกลับมาประมูลใหม+ 

 ๖) เห็นควรให3ผู3ชนะการประมูลสามารถขอเป>ดบริการกับผู3ให3บริการท่ีตนต3องการ
ได3ตั้งแต+ต3น โดยไม+จําเปUนต3องเป>ดบริการกับผู3ให3บริการท่ีเปUนผู3ได3รับการจัดสรรเลข
หมายนั้นก+อน แล3วค+อยใช3สิทธิโอนย3ายตามบริการคงสิทธิเลขหมาย (MNP) ใน
ภายหลัง อันจะทําให3ผู3ใช3บริการต3องมีภาระต+างๆ ตามมาและต3องมีพันธะผูกพันกับ
ผู3ให3บริการท่ีตนไม+ต3องการ ซ่ึงอาจก+อให3เกิดอุปสรรคกระทบต+อการใช3สิทธิโอนย3าย
ในภายหลังได3” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ข�อเสนอการเช่ือมต(อโครงข(ายโทรคมนาคมของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู

นิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 
 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 

นําเสนอข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เพ่ือให3บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมกับผู3รับ
ใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมต+อไปได3ภายใต3หลักเกณฑ�ตามท่ี
กฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให3บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ
เป>ดเผยข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมดังกล+าวเปUนการท่ัวไป โดยผ+าน
ทางเว็บไซต�ของตนภายในสิบห3าวันนับแต+วันท่ีได3รับหนังสือแจ3งจากสํานักงาน 
กสทช. ตามนัยข3อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด  (มหาชน) เพ่ือให3บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมกับผู3รับ
ใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมต+อไปได3 ภายใต3หลักเกณฑ�ตามท่ี
กฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให3โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเป>ดเผย
ข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมดังกล+าวเปUนการท่ัวไป โดยผ+านทาง
เว็บไซต�ของตนภายในสิบห3าวันนับแต+วันท่ีได3รับหนังสือแจ3งจากสํานักงาน กสทช. 
ตามนัยข3อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๑๔ 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         
๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ ข�อเสนอการเช่ือมต(อโครงข(ายโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

(สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 
 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 

นําเสนอข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด เพ่ือให3บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการ
เชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมกับผู3รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคมต+อไปได3 ภายใต3หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให3บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ดําเนินการเป>ดเผยข3อเสนอการ
เชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมดังกล+าวเปUนการท่ัวไป โดยผ+านทางเว็บไซต�ของตน
ภายในสิบห3าวันท่ีได3รับหนังสือแจ3งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข3อ ๑๘ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากัด เพ่ือให3บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการ
เชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมกับผู3รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคมต+อไปได3 ภายใต3หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให3บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ดําเนินการเป>ดเผยข3อเสนอการ
เชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมดังกล+าวเปUนการท่ัวไป โดยผ+านทางเว็บไซต�ของตน
ภายในสิบห3าวันท่ีได3รับหนังสือแจ3งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข3อ ๑๘ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         

๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ คําขออนุญาตควบรวมกิจการ ระหว(าง บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 

จํากัด และ บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด (สํานักวิชาการและ
จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 ผู3แทนสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นายประถมพงศ�ฯ) นําเสนอ 
คําขออนุญาตควบรวมกิจการ ระหว+าง บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด 
และ บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด 
กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า โดยหลักการควบรวมกิจการไม+เปUนปIญหา แต+
กรณีการโอนหรือเปลี่ยนมือผู3ถือครอง ใบอนุญาต หรือ ผู3รับบริการต3องเปUนไปตาม



๑๕ 
 

กฎหมาย เพราะใบอนุญาตไม+สามารถโอนได3 เ ม่ือควบรวมกิจการ ส+งผลให3
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบกรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นสุดนั้น มี
ผลกระทบต+อผู3บริโภคหรือไม+อย+างไร ท้ังนี้ให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบประกาศ
ฯ ท่ีเก่ียวข3องท้ังหมด และ แจ3งให3บริษัทฯ ดําเนินการตามให3ครบถ3วน  

 

มติท่ีประชุม อนุมัติคําขออนุญาตควบรวมกิจการ ระหว+าง บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร� 
จํากัด และ บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด และให3บริษัทท้ังสอง
ดําเนินการเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ใบอนุญาตวิทยุ
โทรคมนาคม สิทธิแห+งทาง เลขหมายโทรคมนาคม และการใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคม ตามประกาศต+างๆ ท่ีเก่ียวข3องภายหลังได3รับอนุญาตให3ควบ
รวมกิจการ ตามท่ี สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม เสนอ 

 

หมายเหตุ  ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี  
๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๒๐ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป>ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. คําขออนุญาตควบรวมกิจการระหว+างบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ท
เวอร�ค จํากัด (บริษัท AWN) และบริษัท ซุปเปอร� บอรดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด 
(บริษัท SBN) ถือเปUน “การควบรวมกิจการแบบแนวต้ัง” ตามข3อ ๒ (๗) ของ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการการควบรวมและการถือหุ3นไขว3ใน
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ การตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวข3อง
จึงเปUนเรื่องสําคัญและเก่ียวข3องกับกฎหมายจํานวนมาก ต+อมาส+วนงานกฎหมาย
โทรคมนาคม (มท.) ได3มีความเห็นเพ่ิมเติมว+า การควบรวมกิจการดังกล+าวมิได3มีส+วน
ใดส+วนหนึ่งเปUนการขัดต+อกฎหมาย จึงเปUนการท่ีสํานักงาน กสทช. ได3พิจารณา
ประเด็นทางกฎหมายอย+างรอบคอบอีกชั้นหนึ่งแล3ว 

  ๒. การควบรวมกิจการไม+ทําให3ใบอนุญาตท่ีเก่ียวกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโอนไปยังบริษัทผู3ควบรวมกิจการทันที บริษัท AWN จึงต3องดําเนินการ
ขอออกใบอนุญาตใหม+สําหรับการประกอบกิจการนั้นๆ และดําเนินการตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข3องต+อไป เช+น การดําเนินการตามประกาศเก่ียวกับเลขหมาย
โทรคมนาคม การดําเนินการเก่ียวกับการใช3หรือเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม การ
ดําเนินการเก่ียวกับสิทธิแห+งทาง เปUนต3น และ กทค. ต3องพิจารณาอนุญาตเปUน
กรณีๆ ต+อไป ซ่ึงประเด็นเหล+านี้ สํานักงาน กสทช. ต3องแจ3งแก+บริษัทให3ชัดเจน
ครบถ3วน เพ่ือการดําเนินการท่ีถูกต3องต+อไป 



๑๖ 
 

  ๓. เม่ือการควบรวมไม+เปUนการโอนใบอนุญาตระหว+างบริษัทท่ีเข3าควบ
รวมกัน จึงอาจกระทบต+อผู3ใช3บริการของบริษัทผู3รับใบอนุญาตท่ีถูกควบรวมและมี
ผลให3ใบอนุญาตสิ้นสุด กล+าวคือ บริษัท SBN ไม+สามารถประกอบกิจการต+อไปได3 
ดังนั้น สํานักงาน กสทช. ต3องชี้แจงบริษัทท่ีเข3าควบรวมกันให3ชัดเจน และต3องมี
มาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดต+อผู3ใช3บริการในภายหลังด3วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ การอนุญาตให� โ รง เรียน สุภาพบุรุษเดิน เรือจัดอบรมและสอบเ พ่ือรับ

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (สํานักพัฒนา
บุคลากรในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม (นางสาวภานุพรฯ) 
นําเสนอการอนุญาตให3โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือจัดอบรมและสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (General 
Operator’s Certificate : GOC) ตามหลักเกณฑ�และหลักสูตรการอบรมและสอบ
ท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม
แห+งชาติกําหนด ท้ังนี้ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ ได3กําหนดหลักสูตรการอบรม
และมีเนื้อหาครอบคลุมครบถ3วน ท้ังทางด3านทฤษฎีและปฏิบัติ  

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให3โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร

พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ ตามหลักเกณฑ�และหลักสูตรการ
อบรมและสอบท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห+งชาติกําหนด ตามท่ีสํานักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม 
เสนอ 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         

๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ�การใช�งานคล่ืนความถ่ีเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจการป=องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 

 ผู3แทนสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายณัฐวุฒิฯ)นําเสนอกรอบหลักการประกอบการ
พิจารณาจัดทําหลักเกณฑ�การใช3งานคลื่นความถ่ีเพ่ือสนับสนุนภารกิจการปYองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยมีกรอบหลักการ 
ดังนี้ 

                           ๑. การกําหนดคลื่นความถ่ีสําหรับภารกิจ PPDR 

                           ๒. การจัดกลุ+มหน+วยงานผู3ใช3คลื่นความถ่ีสําหรับภารกิจ PPDR 



๑๗ 
 

                             ๓. แนวทางในการจัดสรร/การอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีสําหรับภารกิจ PPDR 

                           ๔. แนวทางในการอนุญาตให3ใช3เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับภารกิจ PPDR 

                            ๕. แนวทางการจัดทําและแก3ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข3อง 

                             ก+อนสํานักงาน กสทช. นําไปหารือกับผู3มีส+วนได3เสียต+อไป 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เห็นควรมีการจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบ (RIA) ซ่ึงเม่ือสํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ข้ันนี้ยังไม+เปUนร+างประกาศ เปUน
เพียงกรอบแนวคิด ก็ขอให3ในข้ันของการจัดทําร+างประกาศมีการทํา RIA ตาม
แนวทางตามมติ กสทช. ด3วย 

 

มติท่ีประชุม ๑ เห็นชอบกรอบหลักการ  (Conceptual Framework) ประกอบการพิจารณา
จัดทําหลักเกณฑ�การใช3งานคลื่นความถ่ี เพ่ือสนับสนุนภารกิจการปYองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ  

  ๒. มอบหมายสํานักงาน กสทช. รับข3อสังเกตของท่ีประชุมไปดําเนินการและ
นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให3ความเห็นชอบตามกระบวนการ ข้ันตอน
ของกฎหมาย ก+อนนํากรอบหลักการฯ ดังกล+าวไปหารือกับผู3มีส+วนได3เสียต+อไป  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ สรุปผลการรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะต(อ (ร(าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข�อง

กับการใช�คล่ืนความถ่ี ย(านความถ่ี ๘๐๖-๘๒๔/๘๕๑-๘๖๙ MHz จํานวน         
๒ ฉบับ (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 

 ผู3แทนสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายณัฐวุฒิฯ) นําเสนอสรุปผลการรับฟIงความ
คิดเห็นสาธารณะต+อ (ร+าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข3องกับการใช3คลื่นความถ่ี    
ย+าน ๘๐๖-๘๒๔/๘๕๑-๘๖๙MHz จาํนวน ๒ ฉบ ับ พร3อมผลการพิจารณา/ 
แนวทางดําเนินการต+อไปของ กสทช. ซ่ึง (ร+าง) ประกาศท้ัง ๒ ฉบับ สํานักงาน 
กสทช. ได3พิจารณาปรับปรุงภายหลังจากการรับฟIงความเห็นสาธารณะแล3ว ก+อน
นําเสนอ กสทช. พิจารณาให3ความเห็นชอบต+อไป ดังนี้ 

  ๑. (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช3คลื่นความถ่ี 
ย+านความถ่ี ๘๐๖ – ๘๒๔ เมกะเฮิรตซ� (MHz) และ ๘๕๑-๘๖๙ เมกะเฮิรตซ� 
(MHz) 

  ๒. (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางบก 
ระบบ Trunked Radio ย+านความถ่ี ๘๐๖-๘๑๔ เมกะเฮิรตซ� (MHz) และ ๘๕๑ – 
๘๕๙ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 



๑๘ 
 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบสรุปผลการรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะต+อ (ร+าง) ประกาศ กสทช.     
ที่เ กี ่ยวข3องกับการใช3คลื ่นความถี่ ย+าน ๘๐๖ - ๘๒๔ / ๘๕๑ - ๘๖๙ MHz 
จํานวน ๒ ฉบับ พร3อมผลการพิจารณา/แนวทางดําเนินการของ กสทช. ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบ (ร+าง) ประกาศ กสทช. ที ่เกี ่ยวข3องกับการใช3คลื ่นความถี่ย+าน        
๘๐๖-๘๒๔/๘๕๑-๘๖๙ MHz ท่ีสํานักงาน กสทช. ได3พิจารณาปรับปรุงภายหลัง
จากการรับฟIงความเห็นสาธารณะแล3ว จํานวน ๒ ฉบับ ตามที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอ ได3แก+  

๒.๑ (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื ่อง หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช3คลื่น
ความถี่ ย+านความถี่ ๘๐๖ – ๘๒๔ เมกะเฮิรตซ� (MHz) และ ๘๕๑-๘๖๙ 
เมกะเฮิรตซ� (MHz) 

๒.๒ (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางบก 
ระบบ Trunked Radio ย+านความถี่ ๘๐๖-๘๑๔ เมกะเฮิรตซ� (MHz) และ        
๘๕๑ – ๘๕๙ เมกะเฮิรตซ� (MHz)  

  ท้ังนี้มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการนําเสนอที่ประชุม กสทช. 
เพ่ือพิจารณาให3ความเห็นชอบตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายต+อไป 

  
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้ง

ท่ี      ๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๒๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป>ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ของ
การประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “ผมรับทราบผลการจัดรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะต+อ (ร+าง) ประกาศ 
กสทช. ท้ัง ๒ ฉบับ และเห็นชอบ (ร+าง) ประกาศ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
เพียงแต+มีประเด็นข3อสังเกตและข3อเสนอแนะในแง+ของกระบวนการดําเนินงาน 
เนื่องจากย+านความถ่ีตามร+างประกาศนี้สามารถนํามาใช3งานสําหรับ Broadband 
PPDR (Public Protection and Disaster Relief) ได3 ซ่ึงในการประชุม กสทช. 
ครั ้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื ่อง 
รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ+ระดับโลกว+าด3วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟ>ก ครั้งท่ี ๓ (APG15-3) ผมเคยให3ความเห็น
ไว3ว+า ขอให3สํานักงาน กสทช. ศึกษาประเด็นของที่ประชุมใหญ+ระดับโลกว+าด3วย
วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (APG15-3) ในส+วนที่เกี่ยวกับคลื่นความถี่สําหรับ
กิจการ IMT คลื่นความถี่ Broadband PPDR เพื่อใช3ในภารกิจปYองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และคลื ่นความถี่สําหรับกิจการประจําที ่ผ+านดาวเทียม 
ตลอดจนคลื ่นความถี่ส ําหรับกิจการสํารวจพิภพผ+านดาวเทียม เพื่อเตรียม
ข3อเสนอและการใช3งานที่เหมาะสมของประเทศต+อไป โดยเรื่องนี้เปUนประเด็นท่ี
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และกรมการปกครองมีความเห็นและข3อเสนอแนะ



๑๙ 
 

มาเช+นกัน อีกทั้ง ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ�ระหว+างผู3ให3บริการ LTE 
เชิงพาณิชย�กับผู3ใช3คลื่นความถ่ีสําหรับ PPDR 

  ทั้งนี ้ ในผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการเรื ่อง PPDR ของ
สํานักงาน กสทช. ระบุว+า สํานักงาน กสทช. อยู+ระหว+างการหารือกับหน+วยงานท่ี
เกี่ยวข3องกับ PPDR เพื่อจะได3กําหนดรูปแบบการใช3งานโครงข+ายสําหรับ PPDR 
ที่เหมาะสมต+อไป ดังนั้น เมื่อในขณะนี้จะมีการออกประกาศซึ่งส+งผลผูกพันใน
ส+วนย+านความถ่ีนี้แล3ว สํานักงาน กสทช. จึงควรพิจารณาอย+างละเอียดรอบคอบ
ไม+ให3มีข3อกําหนดใดที่จะทําให3เกิดข3อจํากัดต+อภารกิจอื่นจนเกินไปหรืออย+างไม+
สมควร” 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและเสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุงตารางกําหนดคล่ืนความถ่ีแห(งชาติ (สํานักบริหารคลื่น
ความถ่ี)  

 ผู 3แทนสํานักบริหารคลื่นความถี่ (นายณัฐวุฒิฯ) นําเสนอรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื ่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถี่แห+งชาติและข3อเสนอในการปรับปรุงแก3ไข
ตารางกําหนดคลื ่นความถี่แห+งชาติและข3อสงวนต+างๆที่เกี่ยวข3อง ก+อนเข3าสู+
กระบวนการรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะเพื่อแก3ไขแผนแม+บทการบริหารคลื่น
ความถี่แห+งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ในส+วนของตารางกําหนดคลื่นความถี่แห+งชาติ 
รายละเอียดตามที่สํานักงาน กสทช.  เสนอ พร3อมชี้แจงรายละเอียดในเอกสาร
วาระการประช ุม เพิ ่มเติมในข3อ ๖            (ความเห ็นสายงานกิจการ
โทรคมนาคม) ข3อ ๗ (ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรอง กทค.) และ ข3อ ๘ 
(ข3อชี้แจงของสํานักงาน กสทช.)            

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ในตารางกําหนดคลื่นความถี่แห+งชาติ
ได3กําหนดให3กิจการวิทยุสมัครเล+นสามารถใช3คลื่นความถ่ีได3 แต+การใช3งานความถ่ี
วิทยุจริงยังไม+สามารถใช3ได3เพราะทางคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร
คลื่นความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐฯ แจ3งว+าฝsายความมั่นคงยังคงใช3คลื่นดังกล+าว
ในทางยุทธการอยู+ จากการที่มีการหารือกับสํานักบริหารคลื่นความถี่สามารถ
ใช3ได3เปUนครั้งคราว โดยมีการกําหนดไว3ในตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห+งชาติ โดย
ให3กิจการวิทยุสมัครเล+นเปUนกิจการรอง ส+วนที่กําหนดไว3ใน (๔) ในเอกสารเพื่อ
พิจารณาวิทยุสมัครยังเปUนคลื่นความถ่ีรองหรือไม+ 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า หากเปUนไปตามรายงานสรุปผลของคณะอนุกรรมการ
เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตารางกําหนดคลื ่นความถ่ี
แห+งชาติกิจการวิทยุสมัครเล+นยังเปUนคลื ่นความถี ่ในกิจการรอง แต+หากมี
ความเห็นตรงกับคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความ
ม่ันคงของรัฐฯ ต3องถอนกิจการวิทยุสมัครเล+นออก 



๒๐ 
 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ไม+เห็นด3วยกับการให3ยกเลิกกิจการวิทยุ
สมัครเล+นออกจากตารางกําหนดคลื่นความถี่แห+งชาติ แต+มีความเห็นสอดคล3อง
กับข3อเสนอสรุปผลการปรับปรุงซ่ึงไม+มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสหภาพ
โทรคมนาคมระหว+างประเทศ (ITU) ได3มีการระบุไว3แล3ว 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ส+วนแรกเปUนความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ คือไม+
ปรับปรุง โดยมีการหารือกับคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ี
เพ่ือความม่ันคงของรัฐฯ ซ่ึงชี้แจงเปUนความเห็นท่ีส+งกลับมาว+า เนื่องจากหน+วยงาน
เพ่ือความม่ันคงของรัฐมีการใช3งานท่ีย+านความถ่ีวิทยุนี้ในยุทธวิธีทางทหารจํานวน
มาก เพ่ือปYองกันการรบกวนการใช3ความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนกับภารกิจด3านความม่ันคง จึง
เสนอให3ถอนวิทยุสมัครเล+นออก  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ตารางคลื่นความถ่ีในย+าน ๔๗๐ - ๕๑๐ 
MHz ข3อ (๒) ระบุว+าเพ่ิมคลื่นความถ่ีสําหรับการกระจายเสียงและกิจการ
โทรคมนาคมเปUนกิจการหลักเพ่ิมตามนี้หรือไม+ สํานักงาน กสทช. ได3ระบุหรือไม+ว+า 
หากได3ความถ่ีดังกล+าวไป คลื่นความถ่ี ๗๐๐ MHz ต3องนําส+งมาให3 กทค. เพ่ือนํามา
กําหนดเพ่ิมเติมให3คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (IMT) 
ตามการกําหนดของสหภาพโทรคมนาคมระหว+างประเทศ (ITU) ควรใช3ข3อความคํา
ว+า “เพ่ิม” เช+นเดียวกับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 กสทช. รศ ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า เพ่ือให3ตารางการปรับปรุงสามารถ
ดําเนินการต+อไปได3 อยากให3สํานักงาน กสทช. ต้ังประเด็นของ กสทช. พลเอก       
สุกิจฯ ในกรณีของคลื่นความถ่ีท่ีนํามาใช3ในวิทยุสมัครเล+นและฝsายความม่ันคง เพ่ือ
นําไปหารือกับผู3มีส+วนได3เสียในท่ีประชุมรับฟIงความคิดเห็น 

 กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ั งข3อสั ง เกตในประเ ด็นของคลื่นความ ถ่ี ๙๐๐ MHz 
ตามความเห็นกลั่นกรอง ส+วนในกรณีวิทยุสมัครเล+นกับฝsายความม่ันคง ไม+ว+า
สํานักงาน กสทช. จะเสนอ (ร+าง) ประกาศในแนวทางใดก็คงมีฝsายโต3แย3ง ซ่ึงเปUน
เรื่องท่ีต3องมีคําตอบท่ีชัดเจนให3แต+ละฝsาย 

                                                                                                                                     

มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข3างมาก (ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค�ฯ, กสทช.รศ.
ประเสริฐฯ, และ กสทช. ประวิทย�ฯ) 

๑. รับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาและ
เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห+งชาติ รายละเอียด
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบข3อเสนอในการปรับปรุงแก3ไขตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห+งชาติและข3อ
สงวนต+างๆท่ีเก่ียวข3อง เพ่ือนําไปสู+กระบวนการรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะเพ่ือ
แก3ไขแผนแม+บทการบริหารคลื่นความถ่ีแห+งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ในส+วนของตาราง
กําหนดคลื่นความถ่ีแห+งชาติ พร3อมท้ังความเห็นเพ่ิมเติมในข3อ ๖ ข3อ ๗ และ ข3อ๘ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ              



๒๑ 
 

  ท้ังนี้มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
เพ่ือพิจารณาให3ความเห็นชอบตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายต+อไป     

 มติท่ีประชุมเสียงข3างน3อย (กสทช. พลเอก สุกิจฯ) ขอสงวนความเห็นในระเบียบ
วาระนี้  

                                                                                                                                                                                                    
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี 

๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 ๒ . กสทช. พลเอก สุกิจฯได3มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๑/๒๑/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ ของ
การประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “ผมมีความเห็นแย3งต+อระเบียบวาระดังกล+าวในทิศทางท่ีเห็นสอดคล3องกับ
คณะอนุกรรมการ เ พ่ือ ศึกษาและเสนอแนวทางในการปรับปรุ งตาราง            
กําหนดคลื่นความถ่ีแห+งชาติ ในคลื่นความถ่ีย+าน ๕๐ - ๕๔ MHz กล+าวคือ 
เห็นชอบท่ีจะยังไม+ปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห+งชาติในย+านความถ่ี       
๕๐ - ๕๔ MHz เนื่องจากการกําหนดการใช3งานในปIจจุบันของย+านความถ่ีข3างต3น 
มีความสอดคล3องตามตารางกําหนดคลื่นความถ่ีวิทยุของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว+างประเทศ และตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห+งชาติซ่ึงเปUนแนวทางการใช3งาน
คลื่นความถ่ีท่ีเหมาะสมในเบ้ืองต3นแล3ว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ รายงานสรุปผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนแม(บทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ.๒๕๕๕) (ส(วนท่ีหนึ่ง) 
(คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม+บทการบริหาร
คลื่นความถ่ี,สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 

 ผู3แทนสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายณัฐวุฒิฯ) นําเสนอรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม+บท
การบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) (ส+วนท่ีหนึ่ง) และตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร�
ของแผนแม+บทการบริหารคลื่นความถ่ีแห+งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕) และตัวชี้วัดระดับ
แผนปฏิบัติการภายใต3แผนแม+บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปB 
๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙  

 
มติท่ีประชุม ๑.รับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนแม+บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) (ส+วนท่ีหนึ่ง)
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒.  เห็นชอบตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร�ของแผนแม+บทการบริหารคลื่นความถ่ี
แห+งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕) และตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการภายใต3แผนแม+บทการ
บริการคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจําปB ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  



๒๒ 
 

  ท้ังนี้มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการนําเสนอที่ประชุม กสทช. 
เพ่ือพิจารณาให3ความเห็นชอบตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายต+อไป                                                                                                                                               

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         

๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑   รายงานผลคําพิพากษาในคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๗๗๗/๒๕๕๔ ,๗๗๘/

๒๕๕๔ และ ๗๙๒/๒๕๕๔ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  
 ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ รายงานผลคํา

พิพากษา จํานวน ๓ คดี ดังนี้  
 ๑.คดีหมายเลขดําท่ี ๗๗๗/๒๕๕๔ ระหว+าง บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด ผู3ฟYองคดี 

กับ กสทช. ผู3ถูกฟYองคดีท่ี ๑ เลขาธิการ กสทช. ผู3ถูกฟYองคดีท่ี ๒ และสํานักงาน 
กสทช. ผู3ถูกฟYองคดีท่ี ๓ 

 ๒. คดีหมายเลขดําท่ี ๗๗๘/๒๕๕๔ ระหว+าง บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส 
จํากัด (มหาชน)   กับ กสทช. ผู3ถูกฟYองคดีท่ี ๑ เลขาธิการ กสทช. ผู3ถูกฟYองคดีท่ี ๒ 
และสํานักงาน กสทช. ผู3ถูกฟYองคดีท่ี ๓ ท้ังนี้ คดีดังกล+าวศาลยกฟYอง  

 ๓. คดีหมายเลขดําท่ี ๗๙๒/๒๕๕๔ ระหว+าง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับ 
กสทช. ผู3ถูกฟYองคดีท่ี ๑ เลขาธิการ กสทช. ผู3ถูกฟYองคดีท่ี ๒ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ตามท่ี กทค. เคยพิจารณาเก่ียวกับคดีลักษณะ
เดียวกันนี้ ได3มีมติเห็นควรอุทธรณ�เพ่ือให3ได3บรรทัดฐานทางกฎหมายท่ีชัดเจนใน
เรื่องการกําหนดค+าปรับและวิธีการคิดค+าปรับของสํานักงาน กสทช. ในคราวนี้จึง
เห็นควรอุทธรณ� เพ่ือไม+เปUนการเลือกปฏิบัติ 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า คําสั่งศาลเม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
ท้ังนี้ ให3ยื่นอุทธรณ� ภายใน ๓๐ วันนับจากคําพิพากษา ใช+หรือไม+ คดีดังกล+าว
เร+งด+วนเพียงใด 

 ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม ชี้แจงว+า การอุทธรณ�ให3ยื่นอุทธรณ� 
ภายใน ๓๐ วันนับจากคําพิพากษา  

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า เงินส+วนต+างตามคําสั่งศาลนั้น เปUนเงินรายได3
หรือคืนส+งคลัง 

 ผู3แทนสํานักกฎหมายโทรคมนาคม ชี้แจงว+า เงินรายได3เข3ากองทุน ไม+ได3นําส+งคลัง 
ทางบริษัทฯได3ชําระแล3ว เง่ือนไขการออกใบเสร็จให3เปUนไปตามคําสั่งศาล 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า กรณีหากศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งให3คืนเงิน
ค+าปรับแก+ผู3ฟYองคดีนั้น ดอกเบ้ียในการคํานวณค+าปรับให3คิดจากวันท่ีศาลชั้นต3นมี
คําสั่ง หรือศาลสูงสุดมีคําสั่ง  



๒๓ 
 

 กสทช. พลเอก สุ กิจฯ แสดงความเห็นว+ า แนวทางท่ีศาลปกครองสูงสุด 
เปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลปกครองกลางนั้น ในการอุทธรณ�นั้นมีค+าใช+จ+ายท่ี
เกิดข้ึนในลักษณะเปUนดอกเบ้ียหรือไม+  

มติท่ีประชุม   ๑.รับทราบรายงานผลคําพิพากษาในคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๗๗๗/๒๕๕๔ ,
๗๗๘/๒๕๕๔ และ๗๙๒/๒๕๕๔  

 ๒. เห็นควรอุทธรณ�คัดค3านคําพิพากษาของศาลปกครองในคดีหมายเลขดําท่ี 
๗๗๗/๒๕๕๔ และ ๗๙๒/๒๕๕๔ และเห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีท้ังสองคดี 

 ๓. มอบให3 ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค�ฯ และ กสทช. ประวิทย�ฯ เปUน
ผู3รับมอบอํานาจช+วงในการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๗๗๗/๒๕๕๔ และ        
๗๙๒/๒๕๕๔ แทนผู3ถูกฟYองคดีท่ี ๑ ท้ังสองคดี  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค. รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การแต(งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในที่ดํารงตําแหน(งครบวาระ (ส+วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน) 

 ผู3แทนส+วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน(นายสมภพฯ) นําเสนอ
ข3อเท็จจริงกรณีการพิจารณาแต+งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่ดํารง
ตําแหน+งครบวาระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จะดํารงตําแหน+งครบ
สามปBในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามระเบียบ กสทช. ว+าด3วยการตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑ ข3อ ๖ จึงนําเสนอ กทค. พิจารณาเสนอชื ่อ
ผู3ทรงคุณวุฒิท่ีสมควรเสนอแต+งตั้งเปUนกรรมการตรวจสอบภายในแทนกรรมการ
ตรวจสอบภายในท่ีดํารงตําแหน+งครบวาระ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เนื่องจากเปUนเรื่องการตรวจสอบภายใน 
เห็นควรให3มีการเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า คณะกรรมการตรวจสอบภายในชุดนี้
มีความสําคัญ บุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน+งต3องมีประสบการณ�และคุณสมบัติครบ
ตามท่ีกําหนด จึงเสนอชื่อนายวัลลภ นิทัศกาญจนานนท� ให3ดํารงตําแหน+งต+อ 

 

มติท่ีประชุม ให3 กทค. แต+ละท+านเสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบภายในแทนตําแหน+งที่ว+าง
ท+านละไม+เกิน ๒ ราย เพื่อให3ครบองค�ประกอบของกรรมการตรวจสอบภายใน 
และนําเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาในครั้งต+อไป 

 



๒๔ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค. รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ การทบทวนการแต (งตั ้งคณะอน ุกรรมการตามประเด ็นข �อส ัง เกตและ
ข�อเสนอแนะ ของคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. (สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม) 

ผู 3อํานวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม (พันเอก      
สมมาสฯ) นําเสนอการทบทวนการแต+งตั ้งคณะอนุกรรมการตามประเด็น
ข3อสังเกตและข3อเสนอแนะ ของคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. ตามมติที ่ประชุม กสทช. ครั ้งที ่ ๒/๒๕๕๘ เห็นชอบใน
หลักการให3มีการปรับลดจํานวนคณะอนุกรรมการลง โดยให3พิจารณาปรับลดลง 
ให3เหลือก่ึงหนึ่งของคณะอนุกรรมการที่มีการแต+งตั้งไว3เดิม พร3อมทั้งให3พิจารณา
ปรับลดจํานวนองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการที่ยังคงไว3 ให3เหลือคณะละไม+
เกิน  ๑๐ คน  

ที่ประชุม กทค. ได3พิจารณาทบทวนการแต+งตั้งคณะอนุกรรมการตาม
ประเด็นข3อส ังเกตและข3อเสนอแนะ ของคณะทํางานพิจารณากลั ่นกรอง
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. โดยพิจารณาตามเหตุผลความจําเปUนในการ
แต+งตั้งคณะอนุกรรมการที่ยังคงไว3 และปรับลด แยกตามความจําเปUนได3 ดังนี้
  

 ๑. คณะอนุกรรมการ ที่แต(งตั้งขึ้นตามกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติองค�กรฯ 
และประกาศฯ ได�แก( 

  (๑) คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

  (๒) คณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคม (สํานัก
รับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

  (๓) คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห+งทาง (สํานักวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม) 

  (๔) คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม (สํานักบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคม) 

  (๕) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช3และ
เชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม (สํานักโครงข+ายพื้นฐาน การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+าย) 

  (๖) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจําเรือ (General Operator’s Certificate : 
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GOC) และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator’s 
Certificate : ROC) (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

เห็นสมควรให3คณะอนุกรรมการฯ ดังกล+าวข3างต3นรวมจํานวน ๖ คณะ 
ยังคงปฏิบัติหน3าที่ต+อไป ทั้งนี้ เนื่องจากเปUนกรณีที่ กสทช. ได3แต+งตั้งขึ้นเพื่อให3
ปฏ ิบ ัต ิหน 3า ที ่ตามที ่กฎหมายกําหนดไว 3 ให 3สําน ักงาน กสทช. ตรวจสอบ
องค�ประกอบของคณะอนุกรรมการให3ถูกต3อง 

 ๒. คณะอนุกรรมการที่แต(งตั้งตามมติ กทค. ในสายงานกิจการโทรคมนาคม.
โดยอาศัยอํานาจมาตรา ๓๓ แห(งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ        
พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามยุทธศาสตร�ของแผนแม(บทท่ีเก่ียวข�อง สรุปได� ดังนี้ 

  ๒.๑ คณะอนุกรรมการที ่แต +ง ตั ้งตามมติ กทค.  ในสายงานก ิจการ
โทรคมนาคม   โดยอาศัยอํานาจมาตรา ๓๓ แห+งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามยุทธศาสตร�ของแผนแม+บทที่เกี่ยวข3อง โดย
ยังคงให3ปฏิบัติหน3าท่ีต+อไป ดังนี้ 

  (๑) คณะอนุกรรมการการจัดให3มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการสังคม (สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม) 

  (๒) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความม่ันคง
ของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (สํานักมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

  (๓) คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปYองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม) 

  (๔) คณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด3าน
โทรคมนาคม (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

  (๕) คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล+นและความถี่ภาค
ประชาชน (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม)  

๒.๒ คณะอนุกรรมการที ่แต +ง ตั ้งตามมติ กทค.  ในสายงานก ิจการ
โทรคมนาคม   โดยอาศัยอํานาจมาตรา ๓๓ แห+งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามยุทธศาสตร�ของแผนแม+บทที่เกี่ยวข3อง โดย
ให3ยกเลิกหรือสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน3าท่ีต+อไป ดังนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไข เก่ียวกับการ
อนุญาตและกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร (สํานักการอนุญาตและ
กํากับวิทยุคมนาคม) เห็นควรให3คณะอนุกรรมการฯ ดังกล+าว สิ้นอายุ ในวันท่ี 
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามระยะเวลาการดํารงตําแหน+ง 

  (๒ )  คณะอนุกรรมการความมั ่นคง เคร ือข +ายและข 3อม ูลในก ิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (สํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ) เห็นควร
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ให3คณะอนุกรรมการฯ ดังกล+าว สิ ้นอายุ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตาม
ระยะเวลาการดํารง ตําแหน +ง และเสนอรายงานสร ุปผลการทํางานของ
คณะอนุกรรมการฯ ดังกล+าว 

  (๓) คณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ี 
๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) ตัดออก 

  (๔) คณะอนุกรรมการการมีส+วนร+วมของประชาชนด3านกิจการโทรคมนาคม 
(สํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ) 

  (๕)คณะอนุกรรมการการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาตให3ใช3คลื่น
ความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม (สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

      

มติท่ีประชุม  มติท่ีประชุมเสียงข3างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐ
ฯ และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 

 ที ่ประชุม กทค. พิจารณาทบทวนการแต+งตั ้งคณะอนุกรรมการตามประเด็น
ข3อสังเกตและข3อเสนอแนะ ของคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของ
สําน ักงาน กสทช.  ด ังกล +าวแล 3ว  เห ็นชอบตามที ่สํ าน ักกรรมการก ิจการ
โทรคมนาคม และการประชุม เสนอรายละเอียดปรากฏตามตารางแนบท3าย 

 ๑. เห็นชอบให3คณะอนุกรรมท่ีแต+งตั้งขึ้นตามกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติองค�กรฯ 
และประกาศฯ (ตามข3อ ๑.) จํานวน ๖ คณะ และคณะอนุกรรมการที่แต+งตั้งตาม
มติ กทค. ในสายงานกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยอํานาจมาตรา ๓๓ แห+ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามยุทธศาสตร�ของ
แผนแม+บทท่ีเก่ียวข3อง (ตามข3อ ๒.๑) จํานวน ๕ คณะยังคงปฏิบัติหน3าท่ีตามกรอบ
อํานาจหน3าท่ี    ท่ีได3รับมอบหมาย ต+อไป 

 ๒. เห็นชอบให3ยกเลิกหรือสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน3าที่ของคณะอนุกรรมที่แต+งตั้ง
ขึ้นตามมติ กทค. ในสายงานกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยอํานาจมาตรา ๓๓ 
แห+งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามยุทธศาสตร�
ของแผนแม+บทท่ีเก่ียวข3อง (ตามข3อ ๒.๒) จํานวน ๕ คณะ  

  ทั้งนี้ ให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. ให3ถูกต3อง
ก +อน ดํา เน ินการ เสนอต +อ ที ่ป ระช ุม  กสทช . พ ิจารณาให 3ความเห ็นชอบ             
ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช. 
ต+อไป 

 มติท่ีประชุมเสียงข3างน3อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
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หมายเหตุ   ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              
๕/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๒๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๘ เรื ่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๓ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. ผมมีความเห็นว+า การแต+งตั ้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ภายใต3สายงานกิจการโทรคมนาคมควรพิจารณาจากความจําเปUนตามที่กฎหมาย
กําหนดและความจําเปUนตามภารกิจของ กสทช. อย+างแท3จริง ซึ่งในส+วนของ
คณะอนุกรรมการที่แต+งตั ้งขึ ้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย ไม+ว +าจะเปUนชั ้น
พระราชบัญญัติหรือประกาศ  กทช/กสทช. จํานวน ๖ คณะนั้น เปUนส+วนที่มีเหตุ
ความจําเปUนต3องคงไว3อย+างไม+มีข3อสงสัยและไม+มีข3อโต3แย3งใดๆ แต+สําหรับ
คณะอนุกรรมการที่ให3คงอยู+ด3วยเหตุผลด3านความจําเปUนของภารกิจจํานวน ๕ 
คณะ นั้น ในการพิจารณายังไม+ได3มีการแสดงเหตุผลความจําเปUนอย+างชัดแจ3ง 
และไม+ได3มีการแสดงให3เห็นว+าใช3หลักเกณฑ�ใดในการพิจารณา ตลอดจนไม+ได3มี
การพิจารณาถึงความแตกต+างระหว+างคณะอนุกรรมการที่ให3คงไว3จํานวน ๕ 
คณะนี้กับคณะอนุกรรมการท่ียอมให3สิ้นสุดลงตามวาระแต+อย+างใด 

  ๒. ผมมีความเห็นว+า คณะอนุกรรมการและคณะทํางานภายใต3สายงาน
กิจการโทรคมนาคมยังสามารถปรับลดจํานวนลงได3อีก หากมีการพิจารณาบน
หลักเหตุผลความจําเปUนและภารกิจที่สําคัญอย+างแท3จริง ทั ้งนี ้ ในส+วนของ
คณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด3านโทรคมนาคม 
นั ้น ผมเห็นสมควรให3มีการพิจารณาอีกครั ้ง เมื ่อมีการแต+งตั ้ง กสทช. ด3าน
กฎหมายแทน ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ที่เคยเปUนประธานคณะอนุกรรมการฯ 
ดังกล+าวแล3ว โดยในระหว+างนี ้สมควรให3มีการยกเลิกคณะอนุกรรมการฯ ชุด
ด ัง กล +า ว ได 3 ซึ ่ง จ ะ ไม +ก +อ ให 3เ ก ิด ผลกระทบต +อภ ารก ิจ ใ ดๆ  เนื ่อ ง จ าก มี
คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด3านกฎหมาย กสทช. อยู+แล3ว 

  ๓. ในประเด็นเรื ่ององค�ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีจํานวน
มากกว+า ๑๐ ท+าน ผมเห็นควรดําเนินการให3เปUนไปตามมติที่ประชุม กสทช. โดย
เคร+งครัด นั่นคือ ต3องลดองค�ประกอบให3เหลือคณะละไม+เกิน ๑๐ ท+าน ทั้งนี้โดย
ท่ีจํานวนดังกล+าวให3นับรวมท้ังบุคคลภายนอกและภายใน 

  ๔. กรณีคณะอนุกรรมการที่มีความจําเปUนต3องแต+งตั้งในอนาคต เช+น 
คณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตให3ใช3คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz 
และคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz นั้น สมควรนํามาพิจารณารวมในการพิจารณา
จํานวนคณะอนุกรรมการท่ีคงเหลืออยู+ด3วย 

  ๕. ในส+วนของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่ต3องพิจารณาความ
จําเปUนตามภารกิจ หากจะไม+ใช3หลักการพิจารณาเหตุผลความจําเปUนอย+าง
เคร+งครัดโดยกรรมการทุกท+านได3มีโอกาสใช3ดุลพินิจอย+างทัดเทียมกัน ก็เห็นควร
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ใ ช 3ห ล ัก ก า ร แบ +ง ส ัด ส +ว น ให 3ก ร ร ม กา ร แ ต +ล ะท +า น ม ีส ิท ธ ิที ่จ ะ เ ส น อชื ่อ
คณะอนุกรรมการในส+วนท่ีเก่ียวข3องกับภารกิจตนเองคนละ ๑ คณะ เพ่ือให3เกิด
ความเปUนธรรมและไม+เกิดความได3เปรียบเสียเปรียบในระหว+างกรรมการแต+ละ
ท+าน” 

 

 

 
ประธาน  กล+าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล+าวป>ดประชุม 
                                                                                

เลิกประชุมเวลา       ๑๔.๐๐   น. 

 


