
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ 

วันจันทร�ท่ี ๖ กรกฎาคม 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. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๖. นายก0อกิจ ด0านชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน ผู4ช0วยเลขานุการ 

 ผู4อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๘. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู4ช0วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักมาตรฐานและ 

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  

ผู"ไม*มาประชุม 

๑. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู4ช0วยเลขานุการ  
   ผู4อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
   (ติดภารกิจ) 

เจ"าหน"าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน� ผู4 อํานวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู4อํานวยการส0วน    
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นายป@ญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต4น  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 



๒ 
 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต4น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต4น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นางสาวป@ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต4น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต4น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ4าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู"ช้ีแจง 

๑. นายจาตุรนต� โชคสวัสด์ิ ผู4 อํ านวยการสํ านั กการอนุญาตประกอบ กิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู4 อํ านวยการสํ านั กบริหารและจัดการ เลขหมาย
โทรคมนาคม 

๓. นางสุพินญา จําปE ผู4อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๔. นายเสน0ห� สายวงศ� ผู4อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๕. นายสมสกุล  ชัยกาญจนาศักด์ิ รักษาการผู4อํานวยการสํานักการคลัง 
๖. นางขวัญใจ  สุปHญโญ ผู4อํานวยการส0วน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๗. นางสาวกนกพรรณ ญาณภิรัต ผู4อํานวยการส0วน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๘. นายศันสนะ  อัศวช0วง ผู4อํานวยการส0วน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๙. นายชาญวุฒิ  อํานวยสิน ผู4อํานวยการส0วน 
   สํานักการคลัง 
๑๐. นายศุภกาญจน�  บุญจันทร� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๑. นายภูริต ประสานศักด์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๒. นางสาวปาณิศา พัวเวส พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๓. นายวุรฒ ฤทธิ์ธนโสภา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๔. นางสาวนรีกานต� บางอ4อ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
 



๓ 
 

๑๕. นายอลงน�กรณ�  อนุรัตน�พานิช พนักงานปฏิบัติการระดับต4น 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๔๐ น.  
 
ประธาน กล0าวเป@ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ"งให"ท่ีประชุมทราบ 

 ไม0มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม0มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ การจัดทําและเผยแพร*เอกสาร "สนามแม*เหล็กไฟฟ;าความถ่ีวิทยุ และสุขภาพ 
คําถามท่ีพบบ*อย"  (สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม)  

มติท่ีประชุม รับทราบการจัดทําและเผยแพร0เอกสาร "สนามแม0เหล็กไฟฟNาความถ่ีวิทยุ และ
สุขภาพ คําถามท่ีพบบ0อย"  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า เอกสารนี้ควรต4องมีการปรับปรุงในหลายส0วน 

แต0ส0วนหลักก็คือความพยายามท่ีจะบอกว0าคลื่นแม0เหล็กไฟฟNาปลอดภัยนั้นไม0ถูกต4อง 
ยกตัวอย0างเช0น ในส0วนของความเห็นหน0วยงานท่ีเก่ียวข4อง ซ่ึงสํานักงาน กสทช. มี
การปรับปรุงข4อความจนทําให4ประเด็นไม0ชัดเจน ท้ังท่ีตามท่ีหน0วยงาน เช0น กรมการ
แพทย�นําเสนอนั้น เปRนลักษณะของการสร4างความรู4ความเข4าใจกับประชาชน สร4าง
สุขศึกษาเปRนการท่ัวไป ซ่ึงเปRนแนวทางท่ีถูกต4องแล4ว สอดคล4องกับระดับสากลท่ีต0าง
เห็นว0า มีความจําเปRนต4องสร4างความต่ืนตัวต0อประเด็นผลกระทบจากคลื่น
แม0เหล็กไฟฟNาตามหลักการปNองกันไว4ก0อน (precautionary principle) เนื่องจาก
การพิสูจน�ในปHจจุบันยังไม0ชัดเจนว0าอันตรายหรือไม0อันตราย แต0มีข4อมูลมากในระดับ
หนึ่งว0าอาจก0อให4เกิดอันตราย ดังนั้นจึงเปRนเรื่องท่ีต4องแจ4งให4ประชาชนทราบเพ่ือการ
ปNองกันตนเองและหาทางหลีกเลี่ยงผลกระทบ ท้ังนี้แนวทางดังกล0าวเปRนท่ียอมรับ
ของนานาประเทศ ดังเช0นท่ีเม่ือเดือนท่ีผ0านมา คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภา
ผู4แทนราษฎร ประเทศแคนาดาก็ได4มีการประชุมและเผยแพร0รายงานตําหนิ
หน0วยงานด4านสาธารณสุขของแคนาดาท่ีไม0ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการให4ความรู4กับ
สาธารณะในประเด็นนี้ 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ แจ4งว0าจะส0งหนังสือแสดงความเห็นต0อเนื้อหาของเอกสาร
เพ่ือให4สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงต0อไป 

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจาณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ บริษัท ทริปเป@ลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการส*งข"อความส้ันผ*าน
โทรศัพท�ประจําท่ี (Fixed Line SMS) (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอคําขอเพ่ิมบริการส0งข4อความสั้นผ0านโทรศัพท�ประจําท่ี (Fixed Line SMS) 
ภายใต4ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของ บริษัท ทริปเป@ลที  
บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) โดยสํานักงาน กสทช. พิจารณาแล4วบริ ษัทฯ                     
มีคุณสมบัติครบถ4วนตามกฎหมาย มีแผนการเงิน การลงทุน แผนการให4บริการ และ
แผนด4านเทคนิค ท่ีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรนําเสนอท่ีประชุม กทค. พิจารณา
อนุญาตให4บริษัทเพ่ิมบริการภายใต4ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
สาม เลขท่ี ๓ก/๔๙/๐๐๑ โดยมีขอบเขตการอนุญาตตามประกาศ กทช. และ
ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข4อง รวมถึงขออนุมัติเง่ือนไขในการอนุญาต ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ในส0วนบริการท่ีเพ่ิมเติมของบริษัทฯ โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาตตามใบอนุญาตเดิม  

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให4บริษัท ทริปเป@ลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน)เพ่ิมบริการส0งข4อความสั้น

ผ0านโทรศัพท�ประจําท่ี (Fixed Line SMS) ภายใต4ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๙/๐๐๑  

 ๒. เห็นชอบเง่ือนไขในการอนุญาตในส0วนท่ีเ พ่ิมเติมของ บริษัท ทริปเป@ลที                 
บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท เจ.เอส.พี  พร็อพเพอร�ตี้ จํากัด (มหาชน) ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�

แบบส้ัน ๔ หลัก (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู4อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอคําขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ของ บริษัท เจ.เอส.พี  
พร็อพเพอร� ต้ี จํากัด (มหาชน) โดยมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘              
เห็นควรนําเสนอ กทค. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๑๗๓ ให4กับ บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร�ต้ี จํากัด (มหาชน) โดย   
บริษัทฯ มีหน4าท่ีต4องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข4องให4ครบถ4วนต0อไป 

 



๕ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๗๓ ให4 บริษัท      
เจ.เอส.พี  พร็อพเพอร�ต้ี จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีหน4าท่ีต4องปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข4องตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ขอความเห็นชอบแต*งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและการปรับปรุงกฎหมาย

และระเบียบด"านโทรคมนาคม (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู4อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอข4อเท็จจริงกรณี
การแต0งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด4าน
โทรคมนาคม ให4มีวาระ ๒ ปE นับแต0วันท่ีมีคําสั่ง โดยให4ได4รับค0าตอบแทนเปRนเบ้ีย
ประชุมตามข4อ ๑๔ (๒) และข4อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว0าด4วยการประชุม 
ค0าตอบแทน และค0าใช4จ0ายของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แล4วแต0กรณี 

 กสทช. ประวิทย�ฯ สอบถามว0าคณะอนุกรรมการบูรณาการฯ ชุดเดิมได4ถูกยกเลิกไป
ตามมติ กสทช. แล4วหรือไม0 ถ4าใช0 การดําเนินการขอยกเลิกอีกในครั้งนี้ก็จะเปRนการ
ซํ้าซ4อน สํานักงาน กสทช. จึงต4องตรวจสอบและดําเนินการให4ถูกต4องด4วย 

 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการแต0งต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ด4านโทรคมนาคม ตามรายชื่อท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมี รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาว
วงศ� เปRนประธานคณะอนุกรรมการฯ  
๒. ให4คณะอนุกรรมการฯ มีวาระการปฏิบัติหน4าท่ีตามคําสั่ง ๒ ปE นับแต0วันท่ีมีคําสั่ง
แต0งต้ัง และให4ได4รับค0าตอบแทนเปRนเบ้ียประชุมตามข4อ ๑๔ (๒) และข4อ ๑๗ ของ
ระ เ บียบ  กสทช .  ว0 าด4 ว ยการประชุ ม  ค0 า ตอบแทน  และค0 า ใ ช4 จ0 า ยของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล4วแต0กรณี ท้ังนี้ ให4สํานักงาน 
กสทช. นําเสนอต0อท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให4ความเห็นชอบ ตามกระบวนการ 
ข้ันตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช. ต0อไป 

  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ นายบุญเกียรติ ลวิตพิชยวงศ� ร"องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปMญหา

คุณภาพการให"บริการอินเทอร�เน็ตต่ํากว*าท่ีสมัครใช"บริการ (สํานักรับเรื่องร4องเรียน
และคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ นายภูริ์ณัฎฐ� อัศวนนท� ร"องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปMญหาไม*
สามารถใช"บริการท่ีสมัครได" (สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ นายสดายุทธ หุตะสรเชษฎ� ร"องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) กรณีประสบปMญหาไม*สามารถใช"บริการอินเทอร�เน็ตตามท่ีได"แจ"งไว" 
(สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ นางพิชชนันท� สัจจกุลวนิชย� ร"องเรียนบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จํากัด กรณีประสบ

ปMญหา ถูกคิ ดค* าบริ ก าร ผิดพลาดจากการ ใช" บริ กา ร อิน เทอร� เ น็ ตผ* าน
โทรศัพท� เคล่ือนท่ี (สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริ โภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร ร"องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด 

กรณีประสบปMญหาการคิดค*าบริการ Call Center ๑๑๗๕ (สํานักรับเรื่องร4องเรียน
และคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ นายสราวุธ ศุภสัญญา ร"องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) กรณีประสบปMญหาได"รับความเดือดร"อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม (สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่องร"องเรียนของนางบุญราศรี ตียะภูดิศ ร"องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณี

ประสบปMญหาไม*สามารถยกเลิกบริการได" (สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครอง
ผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ นายชนันต� ตันจริยานนท� ร"องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิช่ัน จํากัด 

(มหาชน) กรณีประสบปMญหาถูกคิดค*าบริการจากข"อความส้ันโดยท่ีไม*ได"สมัครใช"
บริการ (สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่องร"องเรียนของนายมงคล อุดมคําใบ ร"องเรียนบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� 

เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปMญหาเติมเงินโทรศัพท�เคล่ือนท่ีผิดเลข
หมาย (สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ นายเอกภพ ฟองธนกิจ ร"องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปMญหา

เก่ียวกับการคิดค*าบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีผิดพลาด (สํานักรับเรื่องร4องเรียนและ
คุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ รายงานเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดยคนต*างด"าวตามประกาศ กสทช. เรื่องการ
กําหนดข"อห"ามการกระทําท่ีมีลักษณะเป[นการครอบงํากิจการโดยคนต*างด"าว พ.ศ. 
๒๕๕๕ ประจําป\ ๒๕๕๗ (คณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กําหนดข4อห4ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปRนการครอบงํากิจการโดยคนต0างด4าว พ.ศ. 
๒๕๕๕ , สํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม)  

  
หมายเหตุ ฝhายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๔ - ๔.๑๔ เพ่ือนําไป

บรรจุเปRนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ รายงานการศึกษาแนวทางการนําคล่ืนความถ่ี ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz เพ่ือใช"

สําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม (คณะทํางานเพ่ือศึกษาแนวทางการนํา
คลื่นความถ่ีย0าน ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz เพ่ือใช4สําหรับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม , สํานักบริหารคลื่นความถ่ี)  

 ผู4อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน0ห�ฯ) นําเสนอรายงานการศึกษาแนว
ทางการนําคลื่นความถ่ี ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz เพ่ือใช4สําหรับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ดังนี้ 

 ๑. เสนอแนวทางให4มีการกําหนดสัดส0วนย0านความถ่ี ๒.๓ GHz สําหรับการใช4งานใน
กิจการโทรคมนาคม ๗๐ MHz (จาก ๒๓๐๐-๒๓๗๐ MHz) และการใช4งานในกิจการ
วิทยุคมนาคม ๓๐ MHz (จาก ๒๓๗๐-๒๔๐๐ MHz) ซ่ึงแนวทางการนําคลื่นความถ่ี
เพ่ือใช4สําหรับประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้น ควรดําเนินการดังนี้ กรณี บริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) ควรเจรจาเพ่ือขอคืนคลื่นความถ่ีบางส0วนโดยความสมัครใจให4แล4ว
เสร็จ ภายในปE พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ โดยอนุญาตให4ปรับปรุงเทคโนโลยีบนคลื่น
ความถ่ีท่ีเหลือได44 เพ่ือจะนํามาประมูล กรณีหน0วยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐและ
หน0วยงานอ่ืนท่ีใช4 4คลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุคมนาคม ให4กําหนดและจัดสรรคลื่น
ความถ่ีใหม0ในส0วนย0านความถ่ี ๒๓๗๐-๒๔๐๐ MHz โดยให4ดําเนินการให4แล4วเสร็จ
ภายในปEE ๒๕๖๐  

 ๒. แนวทางของคลื่นความถ่ี ๒.๖ GHz นั้น ค0อนข4างมีปHญหาในการดําเนินการ
เนื่องจากมีกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ท่ีต4องดําเนินการ ตามมาตรา ๘๒ 
และ ๘๓ ของ พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังไม0แล4วเสร็จ โดย
คณะทํางานฯ เสนอแนวทางให4นําคลื่นความถ่ีย0าน ๒.๖ GHz ใช4สําหรับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมท้ังหมด ในลักษณะ FDD และ TDD แนวทางในการดําเนินการ 
คือ กรณี บมจ.อสมท. สิทธิในการถือครองคลื่นความถ่ีจะพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาความจําเปRนการใช4คลื่นความถ่ีด4านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� และต4องเสนอ กสท. และ กสทช. เห็นชอบ ซ่ึงขณะนี้ยัง
ดําเนินการไม0แล4วเสร็จ โดยสถานการณ�ท่ีเปRนไปได4 (scenario) ซ่ึง บมจ. อสมท. จะ
คืนคลื่นความถ่ี มีความเปRนไปได4 ต้ังแต0ปE พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๕ ส0วนกรม
ประชาสัมพันธ� กสทช. ได4มีมติให4คืนคลื่นแล4วแต0กรมประชาสัมพันธ�ยื่นฟNองต0อศาล



๘ 
 

ปกครองกลาง กรณีหน0วยงานความม่ันคงของรัฐเห็นควรให4มีการจัดทําแผนในการ
ปรับปรุงคลื่นความถ่ี โดยการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม0ให4แล4วเสร็จภายในปE 
๒๕๖๓ ส0วนหน0วยงานอ่ืนท่ีใช44คลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุคมนาคมในย0านความถ่ีนี้ มี
เพียงการใช44งานในอ0าวไทยของ เชฟรอน ให44ใช44งานเฉพาะในอ0าวไทยต0อไปได4 

 ๓. สํานักงาน กสทช. มีประเด็นทางด4านกฎหมายท่ีจะเสนอหารือขอความเห็น
คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย สํานักงาน กสทช. เพ่ิมเติม เก่ียวกับการอนุญาต
ให4ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี และ/หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะและประเภทบริการได4 โดย
ใช4คลื่นความถ่ีเดิมนั้น เปRนอํานาจของทาง กทค. ท่ีจะอนุญาตได4โดยตรง หรือ ต4อง
ด4วยบทบัญญัติว0าด4วยการประมูล และอีกประเด็นคือ การกําหนดและจัดสรรคลื่น
ความถ่ีทดแทนในบางกรณี ถ4าเปRนกิจการวิทยุคมนาคมสามารถดําเนินการได4 แต0ถ4า
เปRนการจัดสรรความถ่ีทดแทนท่ีไม0ใช0ในย0านความถ่ี ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz เพ่ือใช4
ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ต4องดําเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม0โดยวิธี
ประมูลหรือไม0 หรือ ออกประกาศปรับปรุงการใช4คลื่นความถ่ีโดยท่ัวไปได4เลย เพ่ือให4
เกิดความชัดเจนมากข้ึน เนื่องจากยังไม0ได4ข4อยุติในชั้นของคณะทํางาน 

 ประธาน กทค. แสดงความเห็นว0า จะนําคลื่นย0านความถ่ี ๒.๓ GHz มาประมูลได4
เม่ือไหร0โดยเร็วท่ีสุด และหน0วยงานท่ีถือครองความถ่ีในย0านความถ่ีนี้มีใบอนุญาตจริง
หรือไม0 อายุใบอนุญาตถึงเม่ือไหร0 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า ต4องเจรจากับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ือให4คืน
คลื่นความถ่ีบางส0วนเพ่ือนํามาประมูล ใบอนุญาตมีจริง อายุใบอนุญาตสิ้นสุด ปE พ.ศ.
๒๕๖๘ ใช4เพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา ๘๒ ถ4าไม0ได4ออกประกาศ
บังคับให4คืน ก็ต4องดําเนินการเจรจาอย0างเดียว  

 กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ังประเด็นพิจารณาว0า กรณีสิทธิในคลื่นความถ่ีย0าน ๒๓ MHz 
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) นั้นมีการรายงานความจําเปRนและความชอบด4วย
กฎหมายของการถือครองตามมาตรา ๘๒ แล4วหรือไม0 และสํานักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข4องมีความเห็นทางกฎหมายท่ีเปRนท่ียุติแล4วหรือไม0 อย0างไรก็
ตาม ข4อเท็จจริงท่ีว0ามีการนําคลื่นความถ่ีดังกล0าวไปใช4สําหรับให4บริการโทรศัพท�
สาธารณะทางไกลชนบท ย0อมชัดเจนอยู0เองว0าไม0ครอบคลุมถึงสิทธิการใช4งานในเขต
เมือง และการนําคลื่นความถ่ีมาประมูลเฉพาะบางเขตท่ีไม0ได4ใช4งานย0อมไม0กระทบ
สิทธิ ส0วนประเด็นเรื่องการปรับปรุง (up-grade) เทคโนโลยีและปรับปรุงคลื่นความถ่ี
ทําได4หรือไม0 มีความเห็นว0า ถ4อยคําดังกล0าวเปRนคําลวง ความหมายจริงๆ ก็คือการ
เป@ดให4บริการใหม0 ซ่ึงหากตามข4อกฎหมายทําไม0ได4ก็คือไม0ได4 โดยไม0ต4องคํานึงถึงเรื่อง
การปรับปรุงเทคโนโลยี 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า ทาง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เคยรายงานว0า ในการ
ใช4คลื่นความถ่ี ๒๓๐๐ MHz มีการให4บริการโทรศัพท�สาธารณะทางไกลชนบทใน
ลักษณะ point- to-muitipoint ใช4งานท่ัวประเทศและ บริษัทฯ ได4รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงมีอายุใบอนุญาตถึงปE พ.ศ. ๒๕๖๘ ในบริการเปRน



๙ 
 

หนึ่งใบบริการท่ีอยู0ภายใต4ใบอนุญาตฯ จึงเห็นว0ามีสิทธิใช4งานจนถึงปE พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ส0วนกรณีเรื่องพ้ืนท่ีการให4บริการนั้นแจ4งว0า ใช4งานท่ัวประเทศในลักษณะ wireless 
local loop เพ่ือให4บริการโทรศัพท�สาธารณะทางไกลชนบท อย0างไรก็ตามเนื่องจาก
การใช4งานอาจกระจุกเพียงพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งไม0ได4ครอบคลุมท่ัวประเทศอย0างแท4จริง
ทางสํานักงาน กสทช. เห็นควรว0าน0าจะนําคลื่นความถ่ีมาใช4ประโยชน�ในพ้ืนท่ีท่ี   
บริษัทฯไม0ได4ใช4งาน  

 กสทช.ประวิทย� แสดงความเห็นว0า การอ4างสิทธิการใช4งานครอบคลุมท่ัวประเทศ ขัด
กับข4อเท็จจริงในส0วนของเทคโนโลยีการให4บริการและเง่ือนไขการอนุญาต แต0
สาระสําคัญของเรื่องนี้คือประเด็นเรื่องความชอบด4วยกฎหมายของการถือครองคลื่น
ความถ่ี ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ต4องตรวจสอบให4ชัดเจนว0ามีการพิจารณาประเด็น
ดังกล0าวแล4วหรือไม0อย0างไร  

 ประธาน กทค. แสดงความเห็นว0า สํานักงาน กสทช. สามารถดําเนินการประมูลคลื่น
ได4บางส0วนหรือไม0 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า ตามหลักฐานและข4อเท็จจริงบริษัทฯใช4เพ่ือบริการนี้และ
บางพ้ืนท่ี ทางสํานักงาน กสทช. ต4องพิจารณาพ้ืนท่ีให4ชัดเจน โดยได4ขอข4อมูลพ้ืนท่ี
ประกอบแต0ยังไม0ละเอียดพอ ทางสํานักงาน กสทช. เสนอ การใช4 Licensed Shared 
Access (LSA) เพ่ือประมูลคลื่นในบางส0วนก0อน ซ่ึงสามารถประมูลคลื่นบางส0วนใน
บางพ้ืนท่ีได4 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า  ควรตรวจสอบความคุ 4มค 0าในการ
ดําเนินการเรียกคืนคลื่นความถ่ี เพ่ือนํามาจัดสรรใหม0 ท้ังความคุ4มค0าในเชิงเศรษฐกิจ
โดยตรงและทางอ4อม ไม0ติดใจคลื่นความถ่ีย0าน ๒.๓ GHz แต0คลื่นความถ่ีย0าน ๒.๖ 
GHz ในแผนแม0บทกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� ต4องคืนคลื่นภายใน ๑๐ ปE 
ในตารางคลื่นความถ่ีได4กําหนดให4 ย0าน ๒.๖ ให4ประกอบกิจการ IMT ในกรณี อสมท. 
ถือว0าเปRนการหมดสิทธิการใช4คลื่น ต4องดําเนินการเจรจาอย0างจริงจัง เนื่องจากใน
ปHจจุบัน อสมท. หารือกับทางกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�และบริหาร
คลื่นความถ่ี ไม0คืบหน4า ซ่ึงไม0ได4เจรจาทางโทรคมนาคมโดยตรง  

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า คลื่นความถ่ีย0าน ๒.๓ GHz ทางสํานักงาน กสทช. เจรจา
กับทาง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปRนหลัก ส0วนคลื่นความถ่ีย0าน ๒.๖ GHz กรณี 
อสมท. ก0อน พรบ.องค�กรฯ ทําสัญญาให4บริการใหม0กับทาง Play work และทํา
สัญญาเช0าโครงข0าย จาก CAT Telecom โดยอ4างสิทธิใช4ความถ่ีเดิม ท้ังนี้ จึงมีความ
ทับซ4อนในสัญญา โดยมีปHญหาความชอบด4วยกฎหมายก0อน และความจําเปRน หากมี
ความจําเปRนต4องดูสัญญาสัมปทานว0า ๕ ปE  หรือ ๑๕ ปE  ถึงแม4ประกาศเปRน
โทรคมนาคมแล4ว แต0มีปHญหาเรื่องการร4องเรียนการใช4สิทธิเดิมอยู0 ในปHจจุบันไม0มีการ
ใช4งานคลื่นความถ่ีว0างอยู0 แต0ยังนําคลื่นคืนไม0ได4  

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ในกรณีคลื่นความถ่ีย0าน ๒๖๐๐ MHz ทาง
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๘๒ ได4เคยพิจารณาและชี้แล4วว0า สัญญาท่ี อสมท. ทํา
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กับบริษัท Play work นั้นไม0ชอบด4วยกฎหมาย ซ่ึงมีการนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
แล4ว ดังนั้นความหมายก็คือ กสทช. สามารถนําคลื่นความถ่ีนี้มาจัดสรรใหม0ได4 แต0
เนื่องจากทาง อสมท. มีหนังสือคัดค4าน จึงมีการพิจารณาว0าเรื่องดังกล0าวมีความคาบ
เก่ียวกับเทคโนโลยีท้ังด4านกระจายเสียงแพร0ภาพและด4านโทรคมนาคม จึงให4ต้ัง
คณะทํางานข้ึนตรวจสอบ ซ่ึงยังไม0ทราบผลการตรวจสอบ อย0างไรก็ดี ประเด็นท่ี 
กสทช. มีมติให4ตรวจสอบนั้นเปRนเรื่องเทคโนโลยี ในประเด็นเรื่องความชอบด4วย
กฎหมายจึงชัดเจนแล4ว และไม0มีความจําเปRนต4องเจรจา อย0างไรก็ตาม ดูเหมือนว0ามี
กระบวนการดึงเรื่องไม0ให4มีความคืบหน4าอย0างท่ีควรจะเปRน ส0วนกรณีท่ีมีการแก4ไข
ร0าง พ.ร.บ. ฉบับใหม0ให4มีการชดเชยการเรียกคืนคลื่นความถ่ีนั้น ย0อมไม0สมควร
รวมถึงกรณีท่ีไม0ชอบด4วยกฎหมาย มิเช0นนั้นงบประมาณคงไม0เพียงพอ 

   ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. ต4องหาข4อยุติทางกฎหมายก0อน ส0วนการหารือกับ
คณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย สํานักงาน กสทช. นั้น ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอํานาจ
ของ กสทช. เห็นควรส0งกฤษฎีกา เผื่อเกิดกรณีฟNองร4อง ต4องระมัดระวังเรื่องการ
ตีความ  

 สํานักงาน กสทช. ชี้ แจงว0า ท่ีผ0 านมา การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมในช0วงแรก ในเง่ือนไขระบุว0า มีการใช4คลื่นความถ่ีอะไรบ4าง เพราะฉะนั้น 
จะไม0มีใบอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีแยกเปRนการเฉพาะของแต0ละคลื่นความถ่ีท่ีผ0านมา 
ยกเว4น การให4ใบอนุญาต ๒.๑ GHz ถึงจะเริ่มมีใบอนุญาต แต0เดิมจะสวมอยู0ใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของแต0ละบริษัทฯ ทางคณะอนุกรรมการ 
มาตรา ๘๒ฯ ได4มีการพิจารณาท้ังหมดแล4ว และได4เสนอ กทค. เพ่ือทราบผล
การศึกษาแล4ว สํานักงาน กสทช. เข4าใจว0า บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีสิทธิใช4
เปRนบางส0วน ซ่ึงการใช4งานจริงไม0ได4ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ให4สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบให4ชัดเจนว0า 
รายงานของคณะอนุกรรมการฯ นั้นทาง กทค. เห็นชอบไปแล4วหรือเพ่ือทราบเท0านั้น 
โดยตรวจสอบ ท้ังมติและวาระท่ีนํ า เสนอด4วย เนื่ องจากแนวความเห็น ท่ี
คณะอนุกรรมการฯ เสนอจะให4ความเห็นชอบเฉพาะผลของสัญญาสัมปทาน ไม0ได4
เห็นชอบต0อการอนุญาต 

 ประธาน กทค. และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า  ให4ตรวจสอบสิทธิ
ความชอบของการให4ใช4คลื่นความถ่ีย0าน ๒.๓ GHz ท่ีให4ไป หรือ ใบอนุญาตประกอบ
กิจการเปRนอย0างไร เอกสารหลักฐานให4ครบถ4วนก0อนการเจรจา 

 
มติท่ีประชุม  ๑.รับทราบรายงานการศึกษาแนวทางการนําคลื่นความถ่ี ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz 

เพ่ือใช4สําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 ๒. เห็นชอบในหลักการและแนวทางกําหนดสัดส0วนการใช4งานย0านความถ่ี ๒.๓ GHz 

โดยให4ใช4งานในกิจการโทรคมนาคม ๗๐ MHz (จาก ๒๓๐๐-๒๓๗๐ MHz) และการ
ใช4งานในกิจการวิทยุคมนาคม ๓๐ MHz (จาก ๒๓๗๐-๒๔๐๐ MHz) ตามท่ีสํานักงาน 
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กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให4สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบข4อเท็จจริงรวมท้ังข4อกฎหมาย
เก่ียวกับสิทธิในการใช4คลื่นความถ่ีให4ชัดเจนและถูกต4อง แล4วนําเสนอท่ีประชุม กทค. 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 ๓. รับทราบแนวทางการนําคลื่นความถ่ี ๒.๖ GHz ให4ใช4งานในกิจการโทรคมนาคม
เท0านั้น ในลักษณะ FDD และ TDD ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให4
สํานักงาน กสทช. เร0งรัดตรวจสอบ ข4อเท็จจริงกรณี อสมท. เพ่ือนําผลการพิจารณา
เสนอต0อท่ีประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

 ๔ .  มอบหมายให4  สํ านั ก งาน  กสทช . กํ าหนดประ เ ด็น ท่ีจะหารื อ กับทาง
คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย สํานักงาน กสทช. ส0วนประเด็น การกําหนดและ
จัดสรรคลื่นความถ่ีใหม0 หรือจัดสรรคลื่นความถ่ีทดแทน เสนอให4หารือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากเปRนเรื่องความรับผิดทางอาญาด4วย และนํา
ประเด็น ดังกล0าวเสนอต0อท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณา อีกครั้งหนึ่ง ก0อนนําไปหารือ
กับหน0วยงานท่ีเก่ียวข4อง ต0อไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ เงินนําส*งรายได"ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห*งพระราชบัญญัติ

องค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม (สํานักการคลัง) 

 ผู4อํานวยการสํานักการคลัง (นายสมสกุลฯ) นําเสนอข4อเท็จจริงกรณี บมจ. ทีโอที 
และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไม0นําส0งเงินรายได4ของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๘๔ 
วรรคสาม แห0งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม มายังสํานักงาน 
กสทช. เพ่ือขอรับนโยบายในการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. ต0อไป 

 กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ังข4อสังเกตต0อความเห็นคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ�ในการหัก
ค0าใช4จ0ายฯ ท่ีว0า กสทช. ไม0มีหน4าท่ีติดตามทวงถามกระทรวงการคลัง ว0า เห็นควร
แยกแยะระหว0างอํานาจบังคับกับการติดตามทวงถาม ท้ังนี้เห็นว0า กสทช. ไม0มีอํานาจ
ในการบังคับเรื่องดังกล0าวจริง แต0ในฐานะท่ีเปRนหน0วยงานซ่ึงกฎหมายกําหนดให4มี
หน4าท่ีรับเงินในเบ้ืองต4น ทําให4เปRนหน0วยงานแรกท่ีทราบปHญหา ก็สมควรต4อง
ดําเนินการทวงถาม โดยควรมีหนังสือทวงถามอย0างสมํ่าเสมอตามหลักปกครอง เช0น 
ทวงทุก ๙๐ วัน และอาจมีหนังสือแจ4งไปยังกระทรวงการคลังและ สตง. เพ่ือทราบ
ด4วย ส0วนทวงแล4วจะได4ผลหรือไม0ย0อมเปRนเรื่องพ4นความรับผิดชอบ แต0หากนิ่งเงียบก็
อาจเข4าข0ายมีความผิดไปด4วย 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า ให4สํานักงานนําความเห็นท่ีตอบกลับมาจาก
รัฐวิสาหกิจท้ังสอง เสนอถึงปลัดกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 



๑๒ 
 

เพ่ือให4กระทรวงทราบถึงการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. รวมถึงข4อมูลการนําส0ง
ค0าสัมปทานเข4าสู0กระทรวงคลังของรัฐวิสาหกิจแนบไปด4วย 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า เห็นควรให4สํานักงาน กสทช. มีหนังสือ
เพ่ือขอหารือถึงกรณีเงินนําส0งฯ กับกระทรวงการคลังแบบเปRนทางการ เพ่ือหาทาง
ออกท่ีสอดคล4องระหว0างสํานักงาน กสทช. และกระทรวงการคลัง หนังสือแจ4งทวงก็
แจ4งต0อไป โดยการทําหนังสือทวงกับรัฐวิสาหกิจท้ังสองก็ดําเนินการทําควบคู0ขนาน
กันต0อไปเรื่อยๆ โดยในการร0างหนังสือถึงกระทรวงการคลัง ให4อ4างมติของคณะทํางาน
กําหนดหลักเกณฑ�ในการหักค0าใช4จ0ายฯ ว0ากระทรวงการคลังมีหน4าท่ีทวงถามไปยัง
รัฐวิสาหกิจด4วย 

 

มติท่ีประชุม มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)และบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ือแจ4งให4นําส0งเงินรายได4ท่ีเกิดจากการ
ดํา เนินการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามมาตรา  ๘๔ แห0 ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต0อไปทุก ๙๐ วัน และมี
หนังสือแจ4งผลการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ให4กระทรวงการคลังเพ่ือทราบ
ถึงกรณีการดําเนินการทวงถาม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดังกล0าวต0อไป  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ร*างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให"ใช"คล่ืนความถ่ีสําหรับ

กิจการโทรคมนาคมย*าน ๑๗๑๐-๑๗๒๒.๕ MHz/๑๘๐๕-๑๘๑๗.๕ MHz และ 
๑๗๔๘-๑๗๖๐.๕ MHz/๑๘๔๓-๑๘๕๕.๕ MHz และร*างประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunications-IMT) ย*านความถ่ี ๑๗๑๐-๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ 
เมกะเฮิรตซ� (MHz) (คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑ�การอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ี) 

 คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑ�การอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีนําเสนอร0างประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมย0าน ๑๗๑๐-๑๗๒๒.๕ MHz / ๑๘๐๕-๑๘๑๗.๕ MHz และ ๑๗๔๘-
๑๗๖๐.๕ MHz / ๑๘๔๓-๑๘๕๕.๕ MHz และร0างประกาศ กสทช. เรื่อง แผน   
คว าม ถ่ี วิ ทยุ กิ จ กา ร โท รคมนาคม เคลื่ อน ท่ี ส า กล  ( International Mobile 
Telecommunications-IMT)  ย0 านคว าม ถ่ี  ๑๗๑๐ -๑๗๘๕/๑๘๐๕ -๑๘๘๐ 
เมกะเฮิรตซ� (MHz) ได4นําเสนอผลการพิจารณาปรับปรุงแก4ไขร0างประกาศ กสทช. 
ดังกล0าวท้ังสองฉบับ ซ่ึงคณะทํางานฯ มีการประชุมท้ังสิ้น ๕ ครั้งในระหว0างเดือน



๑๓ 
 

เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีประเด็นสําคัญนําเสนอเพ่ือให4ท่ีประชุม กทค. 
พิจารณาให4ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารวาระ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ ได4ตั้งข4อสังเกตและแสดงความเห็น ดังนี้ 
 ๑. ขอแสดงความเห็นแย4งใน หมวด ๒ คุณสมบัติของผู4ขอรับใบอนุญาต ข4อ ๕ (๓) 

โดย เห็นควรให4 ตั ดข4 อความ “ เว4นแต0กรณี มีความสัม พันธ� กัน เนื่ อ งจาก มี
กระทรวงการคลังเปRนผู4ถือหุ4น ซ่ึงการเข4าร0วมการประมูลในกรณีดังกล0าว จะต4อง
เปRนไปตามแนวทางท่ีรัฐบาลกําหนด” โดยหากรัฐบาลมีความประสงค�ให4 TOT และ 
CAT เข4าร0วมการประมูลก็สามารถแจ4งให4 กสทช. ทราบภายหลังได4 ซ่ึงข4อเท็จจริงจาก
มติคณะรัฐมนตรี ท้ังสองบริษัทดังกล0าวไม0สามารถเข4าร0วมประมูลพร4อมกันได4 และ
จะต4องมีการพิจารณาคัดเลือกบริษัทท่ีจะเข4าร0วมการประมูล ท่ีกําหนดโดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเว4นแต0รัฐบาลจะแจ4งความประสงค�ต0อ 
กสทช. ในข้ันตอนของการรับฟHงความเห็นสาธารณะเพ่ือให4ท้ังสองบริษัทดังกล0าวเข4า
ร0วมประมูลได4พร4อมกัน 

 ๒. การปรับราคาข้ันตํ่าของการอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีแต0ละชุด ในข4อ ๘ (๓) ใน
กรณีท่ีผู4เข4าร0วมการประมูลมีจํานวนน4อยกว0าหรือเท0ากับจํานวนชุดคลื่นความถ่ีท่ีจะ
อนุญาตให4ใช4 เห็นว0าหากเกิดเหตุการณ�ในลักษณะนี้ข้ึน และมีการปรับราคาแล4ว
ผู4เข4าร0วมการประมูลไม0มีการเคาะราคา จะทําให4ถูกมองว0าไม0มีการแข0งขันและไม0เข4า
ข0ายเปRนการประมูลได4หรือไม0 โดยอาจเพ่ิมประเด็นนี้ในการรับฟHงความเห็นสาธารณะ
ด4วย 

 ๓. เห็นควรปรับแก4ความหมาย ของคําว0าคณะกรรมการ จาก “คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง  กิจการโทรทัศน�  และกิจการโทรคมนาคมแห0 งชาติ” เปRน 
“คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม” เพ่ือให4สอดคล4องกับอํานาจหน4าท่ีและข้ันตอน
ของการจัดสรรคลื่นความถ่ีท่ีใช4ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 กสทช. รศ.ประเสริฐฯ ได4ตั้งข4อสังเกตและแสดงความเห็น ดังนี้ 
 ๑. หากมีบริษัทท่ีมีผู4ถือหุ4นรายใหญ0เปRนผู4ถือหุ4นรายเดียวกัน อาจทําให4เกิดภาวะ

สมยอมราคาในการประมูล เนื่องจาก TOT และ CAT มีผู4ถือหุ4นรายใหญ0เปRนผู4ถือหุ4น
รายเดียวกัน และท้ังสองบริษัทต0างก็เปRนองค�กรของรัฐจึงอาจมีการผ0อนปรน
หลักเกณฑ�มากเปRนพิเศษ แต0หากเปRนองค�กรของเอกชนท่ีมีลักษณะเดียวกันเข4าร0วม
ประมูล จะมีแนวทางในการผ0อนปรนหรือไม0 มิเช0นนั้นกรณีนี้อาจถูกมองว0าเปRนการ
เลือกปฏิบัติ เว4นแต0รัฐบาลแจ4งความประสงค�มายัง กสทช. ก็อาจมีการพิจารณาใน
ภายหลังได4 

 ๒. การปรับราคาข้ันตํ่าของการอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีแต0ละชุด ในข4อ ๘(๓) เห็นว0า 
ยังไม0ควรใส0ข4อความดังกล0าว เนื่องจากหากมีการประมูลเกิดข้ึนและมีผู4เข4าร0วม
ประมูลมากกว0า ๒ ราย แต0ผลการประมูลตามข4อ ๘(๒) ทําให4รัฐได4รายได4น4อยกว0า                   
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีตามการดําเนินการในข4อ ๘(๓) อาจเปRนข4อสังเกตได4ว0าทํา
ให4รัฐสูญเสียรายได4 ซ่ึงแท4จริงแล4วความน0าจะเปRนท่ีจะเกิดเหตุการณ�ท่ีมีผู4เข4าร0วม
ประมูลน4อยกว0าหรือเท0ากับ ๒ รายมีน4อยมาก 



๑๔ 
 

 กสทช. ประวิทย�ฯ ได4ตั้งข4อสังเกตและแสดงความเห็น ดังนี้ 

 ๑. ก0อนถูกชะลอการดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ีโดย คสช. กระบวนการร0าง
ประกาศฯ ท้ังสองฉบับนี้ได4ดําเนินการจนถึงข้ันผ0านการรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะ
แล4ว ดังนั้นในการปรับปรุงครั้งนี้ นอกจากส0วนท่ีเปRนการปรับตามนโยบายรัฐบาลแล4ว 
ส0วนอ่ืนๆ เห็นควรยืนตามร0างเดิม เว4นแต0ประเด็นใดมีผู4แสดงความคิดเห็นไว4และมี
เหตุผลท่ีสมควรรับฟHงก็เห็นควรปรับปรุงตาม แต0หากไม0ใช0ประเด็นท่ีมีการแสดงความ
คิดเห็นไว4 ก็ไม0สมควรท่ีกรรมการในฐานะองค�คณะจะเปลี่ยนการใช4ดุลพินิจ แต0ในแง0
ของกรรมการแต0ละคนท่ีอาจเห็นแตกต0างในบางประเด็นก็สามารถสงวนความเห็นได4 
ซ่ึงโดยส0วนตัวในการพิจารณาครั้งก0อนก็มีการสงวนความเห็นในประเด็นต0างๆ ไว4
หลายประเด็น ก็ยังคงสงวนสิทธิท่ีจะยืนตามความเห็นเดิมเช0นกัน รวมท้ังอาจมี
ความเห็นแย4งในบางส0วนของประเด็นท่ีมีการปรับปรุงใหม0ด4วย แต0โดยหลักแล4ว
ต4องการให4การประมูลดําเนินการได4โดยเร็วและราบรื่น 

 ๒. ความกังวลหลักประการหนึ่งในการจัดทําร0างประกาศฯ ท่ีผ0านมาก็คือ กรณีอาจ
เกิดปHญหาการฟNองร4อง โดยหน0วยงานรัฐวิสาหกิจเพ่ือให4ศาลสั่งระงับการประมูล 
คณะทํางานฯจึงใส0ข4อความดังกล0าวเพ่ือลดปHญหาในการฟNองร4อง อย0างไรก็ตาม แม4
จะมีการใส0ข4อความดังกล0าว ในร0างประกาศฯ ท้ังสองบริษัทก็อาจจะไม0เข4าร0วมการ
ประมูล แต0หากไม0ใส0ข4อความดังกล0าวอาจจะกลายเปRนเหตุให4เกิดการฟNองร4อง และ
ส0งผลให4การประมูลล0าช4าได4ซ่ึงน0าจะเปRนผลเสียมากกว0าดี อีกท้ังเรื่องนี้ยังจะเก่ียวข4อง
กับประเด็น Overall Spectrum Cap ท่ีกําหนดนิยามในเรื่องของผู4มีความเก่ียวโยง
ในโครงสร4างของผู4ถือหุ4น หากกําหนดนิยามตามรายละเอียดในร0างประกาศฯ ฉบับ
ดังกล0าวจะต4องนับรวม TOT และ CAT ด4วย เนื่องจากโครงสร4างผู4ถือหุ4นเปRนสัดส0วน
ร4อยละ ๑๐๐ เท0ากัน การต4องนับ Overall Spectrum Cap ของ TOT กับ CAT 
รวมกันจะยิ่งเปRนปHญหา ซ่ึงน0าเปRนห0วงว0าอาจเปRนเหตุทําให4เกิดปHญหาการประมูลต4อง
ล0าช4า โดยรวมแล4วจึงเห็นควรให4คงข4อความดังกล0าว ท่ีมีอยู0ในร0างประกาศฯ ฉบับเดิม 
โดยให4ตัดข4อความ “ซ่ึงการเข4าร0วมการประมูลในกรณีดังกล0าว จะต4องเปRนไปตาม
แนวทางท่ีรัฐบาลกําหนด” ท่ีมีการเพ่ิมเติมภายหลังออก เนื่องจากร0างประกาศฯ 
ฉบับเดิมได4ผ0านความเห็นชอบจากท่ีประชุม กทค. ไปแล4ว ดังนั้น หากมีการแก4ไข
รายละเอียดสาระสําคัญในร0างประกาศฯ จะต4องมีเหตุผลความจําเปRนท่ีเหมาะสม 

 ๓. กรณีหากผู4เข4าร0วมการประมูลมีน4อยกว0าหรือเท0ากับชุดคลื่นความถ่ีท่ีจัดประมูล 
หากเปRนสถานการณ�ท่ัวไป วิธีดําเนินการท่ีเหมาะสมก็คือยกเลิกและประกาศใหม0 แต0
เนื่องจากสถานการณ�ในขณะนี้มีปHญหาเรื่องระยะเวลา อุตสาหกรรมได4รับผลกระทบ
อย0างมากจากการถูกเลื่อนมา ๑ ปE และบริการในคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz ก็
ใกล4สิ้นสุดระยะเวลาเยียวยาเต็มที ดังนั้นหากไม0เร0งรัดการจัดสรรคลื่นก็จะยิ่งเกิด
ปHญหา และภายใต4สถานการณ�ดังกล0าว กรณีกําหนดให4ปรับเพ่ิมราคาข้ึนเปRน ๑๐๐ 
เปอร�เซ็นต�ของราคาประเมินนั้นเหมาะสมแล4ว เนื่องจากเหตุผลท่ีทางท่ีปรึกษามีการ
อ4างในการไม0กําหนดราคาต้ังต4นเปRน ๑๐๐ เปอร�เซ็นต�มาแต0แรกก็เนื่องจากเพ่ือให4
รายเล็กเข4าร0วมประมูลได4 อย0างไรก็ตาม ปHจจัยสําคัญท่ีจะส0งผลต0อราคาคลื่นความถ่ีก็



๑๕ 
 

คือการแข0งขันในการประมูล ซ่ึงหากเชื่อม่ันว0ากติกาท่ีกําหนดจะทําให4มีการแข0งขัน
และราคาจะถูกเคาะข้ึนไปสูงกว0า ๑๐๐ เปอร�เซ็นต�อย0างแน0นนอน การกําหนดให4
เริ่มต4นด4วย ๑๐๐ เปอร�เซ็นต�ในกรณีท่ีมีผู4เข4าร0วมมากกว0าจํานวนคลื่นความถ่ีด4วยก็ยัง
สมเหตุสมผลเช0นเดียวกัน 

 ๔. การจัดสรรคลื่นควรลงตัวท่ีบล็อคละ ๕ MHz โดยเศษ ๒.๕ MHz อาจมีการใช4งาน
ท่ีไม0มีประสิทธิภาพเท0าท่ีควร และอาจทําให4เกิดปHญหาในการจัดสรรคลื่นความถ่ีใน
ครั้งต0อๆไป  

 ๕. การทํา Multiple Auction ยังเปRนแนวทางท่ีเหมาะสมและประหยัดงบประมาณ 
โดยเฉพาะการประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ซ่ึงเปRนคลื่น
ความถ่ี Upper Band และ Lower Band ตามลําดับท่ีมีรายละเอียดการใช4งานทาง
เทคนิคท่ีแตกต0างกัน ซ่ึงน0าจะสามารถจัดประมูลคลื่นความถ่ีท้ังสองย0านพร4อมๆกันได4 

 ๖. ข4อสังเกตจากผลการศึกษาท่ีนํามาอ4างอิงในครั้งนี้ ไม0ใช0รายงานผลจาก ITU แต0
เปRนของบริษัท Plum Consulting ซ่ึงเปRนหน0วยงานเอกชน โดยหากเปRนเอกชนแล4ว
อาจต4องทําการประเมินจากข4อมูลของหน0วยงานเอกชน ๒ ราย มิเช0นนั้นอาจเกิด
ข4อสังเกตว0าจะสามารถเชื่อถือรายงานผลจากหน0วยงานเอกชนรายใดรายหนึ่งได4มาก
น4อยอย0างไร ซ่ึงเปRนไปตามข4อสังเกตของกรรมาธิการวุฒิสภา  

 ๗. การกําหนดราคาต้ังต4น ตามข4อมูลท่ีได4รับจาก Plum Consulting ระบุว0าสามารถ
ต้ังราคาต้ังต4นได4ท่ีร4อยละ ๘๐ ของราคามูลค0าคลื่น ซ่ึงเปRนระดับราคาท่ีไม0เปRนการกีด
กันผู4ประกอบการรายย0อยในการเข4าประมูล  

 ๘. Coverage Plan ท่ีระบุว0าให4มีความครอบคลุมประชากรร4อยละ ๔๐ เท0านั้นเปRน
ข4อกําหนดท่ีขัดต0อนโยบายในเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล และหากพิจารณา
จากระยะเวลาของการอนุญาตท่ียาวนานถึง ๑๙ ปE เปรียบเทียบกับสัดส0วนประชากร 
ซ่ึงสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติมีการคาดการณ�ไว4ว0าในระยะเวลา
ประมาณ ๑๕ ข4างหน4า ประชากรไทยท่ีอาศัยในเขตเมือง และเขตเทศบาลต0างๆ จะมี
จํานวนถึงร4อยละ ๖๐ ของประชากรท้ังประเทศ จึงไม0 มีเหตุผลท่ีจะกําหนด 
Coverage Plan ไว4ตํ่ากว0าร4อยละ ๖๐ มิเช0นนั้นประชาชนในเขตเทศบาลจะไม0
สามารถเข4าถึงบริการ ๔ จี ได4ครบถ4วน  

 ๙. ควรเพ่ิมเง่ือนไขด4านการคุ4มครองผู4บริโภค เช0น การคิดค0าบริการโดยไม0ปHดเศษ 
หรือ การให4บริการคนพิการ ซ่ึงคนพิการท่ีจะได4รับประโยชน�จากบริการ Data LTE 
มากท่ีสุดคือ ผู4พิการทางการได4ยินท่ีใช4 Video Call จึงควรระบุให4ชัดเจนในเรื่องของ
แพ็คเกจท่ีจะมีให4บริการสําหรับผู4พิการทางการได4ยิน ส0วนเรื่องคุณภาพบริการ เห็น
ควรมีการกําหนดมาตรฐานความเร็วของบริการข4อมูลให4ชัดเจน ตลอดจนกําหนดให4
ผู4ให4บริการมีการประชาสัมพันธ�เลขหมายหรือช0องทางการร4องเรียนท่ีไม0เสียค0าใช4จ0าย 
เปRนต4น  

 ๑๐. รายงานผลของบริษัท Plum Consulting ในการศึกษาปEนี้ ไม0มีการจัดส0งเปRน
รายงานให4 กทค. พิจารณา ทําให4ไม0สามารถตรวจสอบหลักการประเมิน รวมถึงความ
ถูกต4องของข4อมูลได4  

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) ชี้แจง ดังนี้ 



๑๖ 
 

 ๑. การแก4ไขปรับปรุงร0างประกาศฯ ดังกล0าว หากมีการแก4ไขในสาระสําคัญเดิม 
จะต4องมีความจําเปRนหรือเหตุผลท่ีเหมาะสม และเปRนการแก4ไขเพ่ือก0อให4เกิด
ประโยชน�ต0อประชาชนและประเทศชาติเปRนหลัก ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให4 กทค. 
พิจารณาเห็นชอบสาระสําคัญตามร0างประกาศฯฉบับเดิมไปก0อน และเม่ือผ0านข้ันตอน
การรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะแล4ว จึงพิจารณานําความเห็นท่ีผ0านการรับฟHงมา
ปรับแก4ร0างประกาศฯ ฉบับดังกล0าวตามข้ันตอนต0อไป 

 ๒. ประเด็นการปรับราคาข้ันตํ่าของการอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีแต0ละชุด ในกรณีท่ีมี 
ผู4เข4าร0วมประมูลน4อยกว0าหรือเท0ากับจํานวนใบอนุญาต กสทช. จะต4องเสนอให4               
ผู4เข4าประมูลทราบว0า จะมีการปรับเพ่ิมราคาข้ันตํ่าของการอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ี      
แต0ละชุด เนื่องจากสํานักงาน กสทช. เห็นว0าแนวทางดังกล0าวน0าจะมีความเหมาะสม
กว0าการยกเลิกการประมูลท่ีจะทําให4ไม0เกิดการใช4งานคลื่นความถ่ีให4เกิดประโยชน�           
จึงอ4างอิงมูลค0าคลื่นความถ่ีท่ีได4รับจากการศึกษาของ ITU เปRนหลักในกรณีท่ีเกิด 
เหตุการณ�ดังกล0าว รวมท้ังเปRนการรักษาผลประโยชน�ของรัฐอีกด4วย อีกท้ังการ
ดําเนินการตามข4อ ๘(๓) จะเกิดข้ึนต0อเม่ือไม0สามารถดําเนินการตามข4อ ๘(๒) ได4       
ซ่ึงแท4จริงแล4วเปRนการดําเนินการท่ีสอดคล4องตามเจตนารมย�ท่ีต4องการให4เกิดการ
แข0งขันในการประมูลคลื่นความถ่ี  

 ๓.  ประเด็นรายงานผลการศึกษาการประเมินมูลค0าคลื่นของบริ ษัท Plum 
Consulting สําหรับการศึกษาในปE ๒๕๕๘ หาก กทค. มีความเห็นว0าไม0สมเหตุสมผล 
อาจพิจารณาใช4รายงานผลการศึกษาของปE ๒๕๕๗ ตามเดิม โดยมีรายงานผล
การศึกษาของปE ๒๕๕๘ สนับสนุน  

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงถึงกรณีรายงานผลการศึกษาของบริษัท Plum Consulting 
สําหรับการศึกษาในปE ๒๕๕๘ ว0ารายงานฉบับดังกล0าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก 
เปRนการใช4วิธีการในการประเมินเช0นเดียวกันกับรายงานผลการศึกษาของปE ๒๕๕๗ 
และหากใช4ราคามูลค0าคลื่นตามผลการศึกษาของปE ๒๕๕๗ ก็จะเปRนประโยชน�ต0อรัฐ 
เนื่องจากผลการศึกษาของปE ๒๕๕๘ พบว0าราคามูลค0าคลื่นลดลงจากราคาในปE 
๒๕๕๗ อันเนื่องมาจากจํานวนการออกใบอนุญาตท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนกว0าปE ๒๕๕๗ 
โดยส0วนใหญ0เปRนการออกใบอนุญาตในประเทศท่ีกําลังพัฒนา จึงทําให4ราคามูลค0า
คลื่นปรับลดลง  

 ประธาน กทค. แสดงความเห็นว0า ให4นําประเด็นปรับราคาข้ันตํ่าของการอนุญาตให4
ใช4คลื่นความถ่ีแต0ละชุด ในกรณีข4อ ๘(๓) ไปรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะ รวมถึง
ประเด็นท่ี กทค. แต0ละท0านได4ตั้งข4อสังเกตไว4 

 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบร0างประกาศ กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
     ๑.๑ ร0างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ี

สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒.๕ MHz/๑๘๐๕ – ๑๘๑๗.๕ 
MHz และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz/๑๘๔๓– ๑๘๕๕.๕ MHz  



๑๗ 
 

      ๑.๒ ร0างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย0านความถ่ี ๑๗๑๐-๑๗๘๕/
๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz)  

 ๒. เห็นชอบแนวทางการรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะต0อร0างประกาศ กสทช.              
ท้ังสองฉบับ 

  ท้ังนี้ ให4สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงร0างประกาศฯ เอกสารประกอบการรับฟHง
ความคิดเห็นสาธารณะ และประเด็นรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะ ตามข4อสังเกตและ
ข4อเสนอแนะของท่ีประชุม กทค. แล4วนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให4ความ
เห็นชอบ ก0อนนําไปรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา ๒๘ แห0งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช.ต0อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         

๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได4มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๙๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป@ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

 เพ่ือให4การดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ีเปRนไปได4โดยเร็ว ผมจึงเห็นชอบต0อร0าง
ประกาศ กสทช. ท้ังสองฉบับ เพ่ือนําไปรับฟHงความคิดเห็นสาธารณะ แต0มีข4อไม0เห็น
ด4วยและข4อสังเกตบางประเด็น ดังนี้ 

 ๑. การประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz คนละเวลากับคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz เปRน
การสิ้นเปลืองงบประมาณ ท้ังท่ีสามารถดําเนินการพร4อมกันโดยออกประกาศแยก
จากกัน อีกท้ังคลื่นความถ่ีท้ังสองมิใช0สินค4าท่ีทดแทนกันได4 แต0เปRนสินค4าท่ีใช4ควบคู0
กัน (Complimentary Goods) เพราะมีลักษณะทางเทคนิคต0างกัน และความ
ต4องการในอุตสาหกรรมมีสูงกว0าคลื่นท่ีจัดประมูลอยู0แล4ว 

 ๒. การแบ0งช0วงคลื่นความถ่ีโดยมีเศษ ๒.๕ MHz ทําให4เกิดความด4อยประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคในการใช4คลื่นความถ่ี และการกําหนดระยะเวลาการอนุญาต ๑๙ ปEไม0
สมเหตุสมผล เนื่องจากหากอ4างว0าต4องการให4สิ้นสุดพร4อมกับใบอนุญาตของคลื่น 
๑๘๐๐ MHz ส0วนท่ียังคงมีสัญญาร0วมการงานถึงปE ๒๕๖๑ และจะจัดสรรใหม0ภายใต4
ระยะเวลาอนุญาต ๑๕ ปE เม่ือเลื่อนการประมูลเดิมออกมา ๑ ปEแล4ว ระยะเวลา
อนุญาตก็คงเหลือเพียง ๑๘ ปE อย0างไรก็ตาม การพยายามให4คลื่นความถ่ีคนละชุด
สิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตพร4อมกันเปRนเพียงการคาดคะเน เพราะหากการประมูลคลื่น
ความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ชุดท่ีเหลือไม0เปRนไปตามท่ีคาด ย0อมส0งผลให4การอนุญาตสิ้นสุด
ลงไม0พร4อมกันอยู0ดี และในทางเทคนิคไม0มีความจําเปRนใดๆ ท่ีจะต4องให4คลื่นความถ่ี
ต0างชุดกันสิ้นสุดการอนุญาตพร4อมกัน ดังนั้นการประมูลคลื่นความถ่ีครั้งนี้ ระยะเวลา
อนุญาตท่ีเหมาะสมคือ ๑๕ ปE 



๑๘ 
 

 ๓. ในการกําหนดมูลค0าคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ท่ีประชุม กทค. เห็นพ4องต4องกันว0า
ให4ใช4ข4อมูลการประเมินมูลค0าคลื่นฯ ของปEท่ีผ0านมา แม4ผมเห็นว0าวิธีการประเมินของ 
ITU ยังขาดความน0าเชื่อถือทางวิชาการ แต0ท่ีสําคัญคือมูลค0าคลื่นฯ ท่ีประเมินได4นั้น 
คํานวณบนฐานการอนุญาต ๑๕ ปE หากกําหนดเวลาการอนุญาตเพ่ิมข้ึน จึงต4องปรับ
เพ่ิมมูลค0าคลื่นฯ ด4วย นอกจากนี้การกําหนดราคาต้ังต4นเพียงร4อยละ ๗๐ ของราคา
ประเมินเปRนการต้ังราคาท่ีตํ่าไป ท้ังนี้ข4อมูลจากการศึกษาพบว0าการต้ังราคาเริ่มต4นท่ี
ร4อยละ ๘๐ ก็ไม0เปRนอุปสรรคท่ีผู4ประกอบการรายเล็กจะเข4าแข0งขัน แต0จะช0วยลด
ความเสี่ยงจากการประมูลท่ีไม0มีการแข0งขันราคาได4 

 ๔. การกําหนดความครอบคลุมโครงข0ายตลอดระยะเวลาอนุญาตเพียงร4อยละ ๔๐ 
ของประชากร จะทําให4มีประชาชนเพียงไม0ถึงครึ่งประเทศได4รับการประกันการเข4าถึง
บริการในเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงไม0ตอบสนองต0อนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล 

 ๕. การเพ่ิมข4อกําหนดการถือครองคลื่นความถ่ีสูงสุด (spectrum cap) ท่ี ๖๐ MHz 
ไว4ในการประมูลครั้งนี้ เปRนการกําหนดตามอําเภอใจ ขาดท่ีมาและขาดฐานคิดทาง
วิชาการ ท้ังท่ีคลื่นความถ่ีแต0ละย0านมีการใช4งานแตกต0างกัน แม4แต0 ITU ก็แนะนําให4
กําหนดโดยแยกย0านความถ่ี อีกท้ังข4อกําหนดนี้จะส0งผลต0อรัฐวิสาหกิจสองแห0ง
โดยตรง เนื่องจากมีผู4ถือหุ4นใหญ0คือกระทรวงการคลังเช0นกัน นอกจากนี้ ไม0สมควรตัด
โอกาสท่ีรัฐวิสาหกิจท้ังสองแห0งจะเข4าประมูลพร4อมกัน ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. เคย
เห็นชอบแล4ว 

 ๖. ร0างประกาศฯ ยังไม0มีการกําหนดอัตราค0าบริการล0วงหน4าตามความเห็นของ ครม. 
และไม0มีการระบุประเด็นคุ4มครองผู4บริโภคท่ีสําคัญ เช0น การห4ามปHดเศษหน0วยของ
การคิดค0าบริการ การกําหนดมาตรฐานความเร็วข้ันตํ่าและการจํากัดความเร็วในการ
ใช4งาน การกําหนดอัตราค0าบริการพิเศษเพ่ือคนหูหนวกซ่ึงจําเปRนต4องสื่อสารข4อมูล
ผ0านโทรศัพท�เคลื่อนท่ี การประชาสัมพันธ�เลขหมายรับเรื่องร4องเรียนฟรี ปHญหาการ
ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม และการปNองกันปHญหาการพนันออนไลน� เปRนต4น 

 ๗. ประเด็นอ่ืนท่ีไม0เห็นด4วยและควรปรับปรุง ได4แก0 การกําหนดเร0งรัดให4 กทค. ต4อง
รับรองผลการประมูลใน ๗ วัน ซ่ึงหากเกิดปHญหาอาจดําเนินการไม0ทัน ควรไม0เป@ดให4
ใช4หนังสือคํ้าประกันจากธนาคารแทนเช็คเงินสด ท้ังท่ีตามหลักเกณฑ�ในการจัดซ้ือจัด
จ4างภาครัฐทําได4 ระยะเวลาการรับฟHงความคิดเห็นท่ีไม0มีช0วงเวลาของการประกาศ
เชิญชวนและการเผยแพร0เอกสารล0วงหน4า ๑๕ วัน และการไม0จัดทํารายงาน 
Regulatory Impact Assessment (RIA) ท้ังท่ีการประมูลคลื่นความถ่ีถือเปRน
นโยบายสําคัญ ฯลฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ บริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ"น จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�

สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู4อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอคําขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม 



๑๙ 
 

(ภูมิภาค) ของบริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ4น จํากัด โดยสํานักงาน กสทช. ได4
นําเรื่องเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี 
๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติเห็นควรนําเสนอ กทค. 
พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 
๑๓๖,๐๐๐ เลขหมาย ให4แก0 บริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ4น จํากัด สําหรับ
พ้ืนท่ีในส0วนภูมิภาคจํานวน ๖๓ จังหวัด  

 

มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 
๑๓๖,๐๐๐ เลขหมาย ให4แก0 บริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ4น จํากัด ในพ้ืนท่ี
ส0วนภูมิภาค ๖๓ จังหวัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         

๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ รายงานผลการดําเนินการรับฟMงความคิดเห็นของผู"มีส*วนได"เสียและประชาชน

ท่ัวไปต*อร*าง ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีน*าจะเป[นการเอาเปรียบผู"บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช"เครือข*ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะ
เป[นการค"ากําไร เกินควร หรือก*อให"เกิดความเดือดร"อนรําคาญ พ.ศ. ... (สํานักรับ
เรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ,สํานักกฎหมาย
โทรคมนาคม)  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔ ร*างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ"มครองผู"ใช"บริการเป[นการช่ัวคราวในกรณี
ส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให"บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี (ฉบับท่ี ๒) 
(คณะทํางานพิจารณาแก4ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. มาตรการคุ4มครองผู4ใช4บริการ
เปRนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให4บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖)  

 
 หมายเหตุ ฝhายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๕.๓ และ ๕.๔ เพ่ือนําไป

บรรจุเปRนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเป[นเลขหมาย

สวย สําหรับการประมูลเลขหมายในวันส่ือสารแห*งชาติ ๒๕๕๘  (คณะทํางาน
บริหารจัดการและกํากับดูแลการประมูลเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปRนเลขหมายสวย)     

 ผู4อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอแผนงาน เลขหมายท่ีนํามาประมูล รูปแบบ วิธีการประมูล กลุ0มหมายเลข



๒๐ 
 

โทรศัพท� เคลื่อนท่ี และผู4 ได4รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปRนเลขหมายสวย สําหรับการประมูลเลขหมายสวยในวันสื่อสาร
แห0งชาติ ๒๕๕๘ 

 กสทช. รศ.ประเสริฐฯ ต้ังข4อสังเกตว0า เม่ือมีการกําหนดเลขหมายแล4ว ราคาเริ่มต4น
ควรจะเปRนเท0าไร  คณะทํางานฯต4องไปศึกษามา และด4วยระยะเวลาท่ีมีจํากัด การ
แข0งขันทางราคาจะไม0มากเท0าท่ีควร กระบวนการการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ�จะ
ดําเนินการแล4วเสร็จทันหรือไม0 

 รสทช.ก0อกิจฯ ชี้แจงว0า เนื่องจากระยะเวลาท่ีจํากัด สํานักงาน กสทช. จึงจะ           
มีการจัดหาผู4เชี่ยวชาญเพ่ือมาดําเนินการ ซ่ึงจะมีดําเนินการในส0วนของการบริหาร 
ในการจัดการประมูลและการประชาสัมพันธ� โดยได4มีการประสานไปยังทําเนียบ
รัฐบาลในการเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเข4าร0วมงาน เพ่ือให4ประชาชนทราบถึงการ
ประมูลเลขหมายสวย 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า มีข4อห0วงใยในกรณีการจัดหาผู4เชี่ยวชาญมา
ดําเนินการ ว0าจะดําเนินการทันระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม0  

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า การดําเนินการจัดหาผู4เชี่ยวชาญมาดําเนินการ เนื่องจาก
มีข4อกําหนดในเรื่องของระยะเวลาและผู4 ท่ีว0าจ4างมานั้นมีความชํานาญในการ
ดําเนินการ การประชาสัมพันธ�จะมีการดําเนินการล0วงหน4าก0อนการประมูล ๒-๓ 
สัปดาห� เพ่ือให4ประชาชนรับทราบ โดยงบประมาณในการประชาสัมพันธ�เปRน
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนงานการประมูลเลขหมายสวย ๙ หลัก คือหมายเลข ๐๘๘๘๘๘๘๘๘๘ 

ในกิจกรรมวันสื่อสารแห0งชาติ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีรูปแบบและวิธีการ
ประมูลคือ “การประมูลทางวาจา” และเปRนการจัดสรรกลุ0มเลขหมายดังกล0าวให4กับ
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  ท้ังนี้ มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส0วนท่ีเก่ียวข4องโดยเร็ว
ต0อไป  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ประธาน  กล0าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล0าวป@ดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๗.๑๐    น. 

 
 


