
  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม 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  
   ผู3อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจ 
 ๗. นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน ผู3ช+วยเลขานุการ 
         ผู3อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร  

  โทรคมนาคม  
๘. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู3ช+วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักมาตรฐานและ  

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
เจ&าหน&าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน� ผู3 อํ านวยการสํ านั กกรรมการ กิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวธัญญ�รดาวรรน ธนนันท�ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นายป=ญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 



๒ 
 

๗. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวป=ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ3าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู&ช้ีแจง 
๑. นายจาตุรนต� โชคสวัสด์ิ ผู3 อํ านวยการสํ านั กการอนุญาตประกอบ กิจการ

โทรคมนาคม ๑ 
๒. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท� ผู3 อํ านวยการสํ านั กการอนุญาตประกอบ กิจการ

โทรคมนาคม ๒ 
๓. นางสาวจิตสถา ศรีประเสิรฐสุข ผู3 อํ านวยการสํ านั กบริ หารและจั ดการ เลขหมาย

โทรคมนาคม 
๔. นายดํารงค�  วัสโสทก ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๕. นางสุพินญา จําปC ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๖. นางสาวปุณย�สิรี ฉัตรจินดา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๗. นางสาวกานต�ชนา เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๘. นางสาวพรรณิสา สีใส พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๙. นายมนูญ ดวงคาบแก3ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๐. นายบุญธรรม แสงแก3ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๑. นายศุภกาญจน� บุญจันทร� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๒. นายโสรัจจ� ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๓. นายปรัชพัฒน� วงษ�เนติศิลปF พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๔. นายวรุฒ ฤทธิ์ธนโสภา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
 
 
 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น.  
 

ประธาน กล+าวเป=ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ&งให&ท่ีประชุมทราบ 
   
 ไม+มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือ

วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวัน

อังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  โดยมีการแก3ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  (๑) หน3าท่ี ๒๘ ย+อหน3าท่ี ๕ บรรทัดแรก แก3ไขข3อความจาก “วางรอบเวลา” 
เปMน “วางกรอบเวลา” 

  (๒) หน3าท่ี ๓๐ ย+อหน3าท่ี ๓ บรรทัดแรกแก3ไขข3อความจาก “เนื่องจากผู3
ร3องเรียนไม+มีหลักฐาน จึงไม+สามารถเรียกข3อมูลการเก็บค+าบริการจากบริษัทฯได3” เปMน 
“เนื่องจากผู3ร3องเรียนไม+แสดงหลักฐานประกอบการร3องเรียน สํานักงาน กสทช. รับ
เรื่องดังกล+าวมาได3อย+างไร” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือ

วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดย

ไม+มีการแก3ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ประจําป: ๒๕๕๗ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ประจําปC ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นต+อส+วนของตาราง ดังนี้ 

๑. รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ในตารางสรุปนั้น มีปQญหาการสรุปข3อมูลไม+
ตรง โดยบางสํานักระบุว+าไม+มีเรื่องอยู+ระหว+างดําเนินการ แต+ความจริงมี เช+นสํานัก



๔ 
 

วิชาการและสํานักโครงข+าย ขณะท่ีสํานักต+างประเทศระบุว+ามี แต+ในตารางแสดง
รายละเอียดกลับไม+มี และในภาพรวม เนื่องจากไม+ได3มีการแสดงมติของท่ีประชุมไว3 
ดังนั้นจึงไม+อาจตรวจสอบได3ว+าผลตามท่ีรายงานนั้นถือว+าเปMนการดําเนินการท่ีเสร็จสิ้น
ตามมติแล3วจริงหรือไม+ ยกตัวอย+าง วาระท่ี ๔.๔ ของการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
รายงานว+าอยู+ระหว+างดําเนินการ แต+หมายเหตุระบุว+ามีหนังสือเลขท่ี... ลงวันท่ี...แล3ว 
ทําให3สงสัยว+าหากมีหนังสือแล3ว เหตุใดจึงถือว+าอยู+ระหว+างดําเนินการ แต+ก็ไม+อาจ
วินิจฉัยหาข3อยุติได3 เนื่องจากไม+มีมติให3สอบทานดังท่ีกล+าวแล3ว 

๒. หน3าท่ี ๗ สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ การประชุม กทค. ครั้ง
ท่ี ๒๗/๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง บริษัท ชินาทรัพย� จํากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ได3มีการเสนอให3สํานักวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม ต้ังคณะทํางานร+วมเพ่ือปรับปรุงประกาศฯ แต+เนื่องจาก
ระยะเวลาล+วงเลยมา ๖ เดือนแล3ว สํานักงาน กสทช. จึงควรต3องติดตามว+าการต้ัง
คณะทํางานร+วมดังกล+าวนั้นเรียบร3อยแล3วหรือไม+ ดําเนินการถึงข้ันตอนใด 

๓. หน3าท่ี ๔ สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม การประชุม กทค. ครั้งท่ี     
๒๘/๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใช3บังคับบทบัญญัติของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล+น โดย
รายงานสถานะว+าอยู+ระหว+างดําเนินการเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณายกเลิกมติท่ี
ประชุมดังกล+าว มีประเด็นปQญหาว+า ลักษณะดังกล+าวมิใช+การรายงานความคืบหน3าผล
การดําเนินการตามมติ ซ่ึงจะต3องใช3มติเปMนตัวต้ังว+าได3ดําเนินการตามมตินั้นไปถึง
ข้ันตอนใด แต+หากเกิดปQญหาอุปสรรคหรือเหตุจนต3องขอยกเลิกมติก็เปMนประเด็นใหม+
ต+างหากท่ีจะต3องเสนอท่ีประชุมพิจารณา แต+ไม+ใช+ส+วนของการรายงานความคืบหน3า 

๔. หน3าท่ี ๔ สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม การประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๒๙/๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ เรื่อง ปรับปรุงแก3ไขหลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับ
ดูแลการใช3คลื่นคามถ่ีภาคประชาชน ย+านความถ่ีวิทยุ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ� (Citizen 
Band: CB) ซ่ึงอยู+ระหว+างดําเนินการศึกษาข3อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงแก3ไขกฎระเบียบ
ในคลื่นความถ่ีภาคประชาชน โดยจัด Focus Group ในส+วนของผู3นําเข3าและจําหน+าย 
ในวันท่ี ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๘ ซ่ึงเปMนเรื่องท่ี ท่ีประชุมพิจารณาต้ังแต+ปลายปC ๕๗ ขอให3
สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการดําเนินงานตามมติ ว+าล+าช3าหรือไม+ เพราะเหตุใด 

๕. หน3าท่ี ๑ สํานักกฎหมายโทรคมนาคม การประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ระเบียบ
วาระท่ี ๔.๑๖ เรื่อง บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) ขอความ
อนุเคราะห�กํากับดูแลการเป=ดเผยข3อมูลความลับทางการค3า สถานการณ�ดําเนินการอยู+
ระหว+างจัดทําบันทึกแจ3งอนุกรรมการทุกคณะและบริษัทฯ ซ่ึงถือว+าการดําเนินการ
ล+าช3ามาก จึงขอให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบด3วยว+าการรายงานมีสถานะเปMน
ปQจจุบันหรือไม+ หากรายงานถูกต3องแล3วก็จําเปMนต3องเร+งรัดการดําเนินการอย+างยิ่ง 

๖. หน3าท่ี ๑ สํานักกฎหมายโทรคมนาคม การประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ระเบียบ
วาระท่ี ๔.๑๘ เรื่อง การขอความเห็นชอบร+างสัญญาหลักเก่ียวกับบริการโทรคมนาคม
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ระหว+างประเทศ ระหว+าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กับ ซอฟแบงค� เทเลคอม 
คอร�ป สถานการณ�ดําเนินการอยู+ระหว+างทําหนังสือแจ3งมติท่ีประชุม กทค. ให3บริษัท 
ดีแทคไตรเน็ต จํากัด ทราบ ซ่ึงถือว+าการดําเนินการล+าช3ามาก จึงขอให3สํานักงาน 
กสทช. ตรวจสอบด3วยว+าการรายงานมีสถานะเปMนปQจจุบันหรือไม+ หากรายงานถูกต3อง
แล3วก็จําเปMนต3องเร+งรัดการดําเนินการอย+างยิ่ง 

๗. หน3าท่ี ๒ สํานักกฎหมายโทรคมนาคม การประชุม กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ ระเบียบ
วาระท่ี ๔.๕ เรื่อง การพิจารณาข3อเสนอการขายส+งบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบ
โครงข+ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงรายงานสถานะว+าอยู+ระหว+างดําเนินการ แต+ไม+ระบุว+า
ดําเนินการอะไร และไม+มีมติให3สอบทาน จึงขอให3สํานักงาน กสทช. เพ่ิมเติม
รายละเอียดให3ชัดเจน และควรตรวจสอบด3วยว+าการรายงานมีสถานะเปMนปQจจุบัน
หรือไม+ หากรายงานถูกต3องแล3วก็จําเปMนต3องเร+งรัดการดําเนินการอย+างยิ่ง 

๘. หน3าท่ี ๒ สํานักกฎหมายโทรคมนาคม การประชุม กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ ระเบียบ
วาระท่ี ๔.๖ เรื่อง ความคืบหน3าในการดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบเงินนําส+ง
รายได3แผ+นดินจากการให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในระยะเวลาคุ3มครองผู3ใช3บริการ ซ่ึง
รายงานสถานะว+าอยู+ระหว+างขอความเห็น กทค. แต+ละท+าน แต+ข3อเท็จจริงคือท่ีประชุม 
กทค. มีมติเรื่องดังกล+าวไปแล3ว และปQจจุบันระยะเวลาการเยียวยา ๑ ปCตามประกาศฯ 
ล+วงเลยมานานแล3ว แต+ประเด็นเรื่องการนําเงินส+งรัฐยังไม+ชัดเจน กับมีปQญหาว+า บมจ. 
กสท โทรคมนาคม ทวงถามเรื่องค+าใช3โครงข+ายมาโดยตลอด จึงขอให3สํานักงาน กสทช. 
เร+งการดําเนินการในเรื่องดังกล+าวเพ่ือให3ได3ข3อสรุปโดยด+วน 

๙. หน3าท่ี ๑๐ สํานักกฎหมายโทรคมนาคม การประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๗ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕๒ เรื่อง ขอหารือแนวทางในการแก3ไขปรับปรุงมาตรการคุ3มครอง
ผู3ใช3บริการเปMนการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการ
ให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี สถานการณ�ดําเนินการท่ีว+าแจ3งให3 กทค. แต+ละท+าน
พิจารณาเม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ครั้งนั้นน+าจะมีความเห็นกลับไปแล3ว แต+เร็วๆ นี้มีการ
ขอความเห็นมาอีกครั้ง ดังนั้นขอให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบและรายงาน
สถานการณ�ดําเนินการล+าสุดด3วย 

๑๐. หน3าท่ี ๔ สํานักค+าธรรมเนียมและอัตราค+าบริการในกิจการโทรคมนาคม การ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕๑ ผลการพิจารณารายได3และ
ค+าใช3จ+ายจากการให3บริการในระยะเวลาคุ3มครองผู3ใช3บริการ (ณ เดือน สิงหาคม 
๒๕๕๗) รายงานสถานการณ�การดําเนินการว+าอยู+ระหว+างท่ีคณะทํางานพิจารณาค+าใช3
โครงข+ายของ บมจ. กสท โทรคมนาคม แล3วจะเสนอ กทค. ต+อไป เรื่องนี้จําเปMนต3อง
กําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินการว+าจะแล3วเสร็จเม่ือไร เพ่ือเปMนหลักฐานในกรณีมีการ
ฟiองร3องจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม 
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๑๑. หน3าท่ี ๓ สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม การประชุม กทค. ครั้ง
ท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ กทค. เพ่ือ
จัดทํานโยบายการปฏิบัติงาน ประจําปC ๒๕๕๗ รายงานสถานการณ�ดําเนินการว+า อยู+
ในระหว+างการดําเนินการตามแผนปฏิทินการปฏิบัติงานของสายงาน กิจการ
โทรคมนาคม ประจําปC ๒๕๕๗ ขณะนี้เปMนปC ๒๕๕๘ แล3ว ในความเปMนจริง สํานักงาน 
กสทช. จึงควร สรุปออกมาให3ชัดเจนว+า มีการดําเนินงานตามแผนเรื่องใดบ3างท่ีแล3ว
เสร็จ แล3วเรื่องใดท่ีคงค3างมาต3องดําเนินการต+อในปC ๒๕๕๘  

๑๒. หน3าท่ี ๔ สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม การประชุม กทค. ครั้ง
ท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง การลดข้ันตอนการพิจารณาให3ความเห็นชอบ
การขอใช3สิทธิแห+งทาง รายงานสถานการณ�ดําเนินการว+า อยู+ระหว+างการดําเนินงาน 
ขอให3ตรวจสอบว+าดําเนินการถึงข้ันตอนใดแล3ว หากไม+จําเปMนต3องเสนอ กสทช. ก็ควร
ดําเนินการตามมติได3เลย เนื่องจากระยะเวลาล+วงเลยมาเกือบ ๑ ปCแล3ว 

๑๓. หน3าท่ี ๑๔ สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย การประชุม กทค. 
ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ เรื่อง ข3อเสนอการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม
ของการไฟฟiาส+วนภูมิภาค ตามท่ีรายงานสถานการณ�ดําเนินการว+า อยู+ในระหว+างนํา
เรื่องเข3าท่ีประชุม กทค. นั้น ขอให3 สํานักงาน ตรวจสอบ ว+าอยู+ในวาระประชุมปQจจุบัน
หรือไม+ และเร+งรัดเรื่องดังกล+าว มิเช+นนั้นก็ต3องเร+งรัดเพ่ือให3ข3อเสนอของการไฟฟiาส+วน
ภูมิภาคได3รับการเห็นชอบ หรือหากจะต3องแก3ไขก็จะได3แจ3งให3ดําเนินการโดยเร็วต+อไป 

๑๔. หน3าท่ี ๒ สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม การประชุม กทค. ครั้งท่ี 
๒๕/๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ เรื่อง สรุปผลการรับฟQงความคิดเห็นต+อ (ร+าง) 
ประกาศ กสทช. จํานวน ๒ ฉบับ ไม+ทราบว+าเปMนประกาศฉบับใด แต+รายงาน
สถานการณ�ดําเนินงานว+านําเสนอเข3าท่ีประชุม กสทช.แล3ว ซ่ึงไม+ทราบว+าความคืบหน3า
จริงๆ คืออะไร รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรืออย+างไร จึงขอให3สํานักงาน 
ดําเนินการ ตรวจสอบว+าการดําเนินการถึงข้ันตอนใดและเร+งรัดการดําเนินการด3วย 

๑๕. หน3าท่ี ๑ สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้ง
ท่ี ๑/๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ เรื่อง ร+างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ3มครอง
ผู3บริโภคเก่ียวกับการกระทําท่ีเปMนการเอาเปรียบผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม     
พ.ศ. ... มีการรับฟQงความคิดเห็นสาธารณะต+อร+างประกาศดังกล+าวไปแล3ว แต+ยังไม+ได3
ดําเนินการนําเสนอเข3าพิจารณาในท่ีประชุม กทค. เพ่ือเสนอ กสทช. ต+อไป แต+อย+างใด
สํานักงาน กสทช. จึงควรตรวจสอบว+าเกิดจากปQญหาอุปสรรคใด และดําเนินการให3
เรียบร3อยต+อไป 

๑๖. หน3าท่ี ๖ สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้ง
ท่ี ๒๓/๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง นางสาวณัฐวรรณ เพ็งวัน ร3องเรียนบริษัท ทรู 
มูฟ จํากัด กรณีประสบปQญหาใช3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบชําระค+าบริการล+วงหน3า
ถูกยึดเงินคงเหลือในระบบและถูกยกเลิกบริการ ซ่ึงรายงานสถานการณ�ดําเนินการว+า
อยู+ระหว+างจัดทําวาระเพ่ือเสนอให3 กทค. พิจารณาอีกครั้งนั้น ขอให3 สํานักงาน กสทช. 



๗ 
 

ดําเนินการเร+งรัดกระบวนการและนําเรื่องเข3าท่ีประชุม กทค. โดยเร็วเพ่ือให3ผู3ร3องเรียน
ได3รับการพิจารณาเรื่องร3องเรียนตามท่ีกฎหมายกําหนด ๓๐ วัน 

๑๗. หน3าท่ี ๘ สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้ง
ท่ี ๒๕/๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ เรื่องร+างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ี
น+าจะเปMนการเอาเปรียบผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช3เครือข+ายหรือ
การโฆษณาอันมีลักษณะเปMนการค3ากําไรเกินควร หรือก+อให3เกิดความเดือดร3อนรําคาญ 
พ.ศ. ... เรื่องนี้สํานักงาน กสทช. ต3อง เร+งสรุปการรับฟQงความคิดเห็นสาธารณะ แล3ว
นําเข3าท่ีประชุม กทค. และ กสทช. พิจารณาโดยด+วน 

๑๘. หน3าท่ี ๙ สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้ง
ท่ี ๒๗/๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่องนางยุพิน ประสิทธิ์มณฑล ร3องเรียนบริษัท 
ทรูมูฟ จํากัด กรณีประสบปQญหาได3รับความเดือดร3อนจากการติดต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม รายงานสถานการณ�ดําเนินการว+าอยู+ระหว+างการขอหลักฐานการทําความ
เข3าใจกับประชาชนตามมติท่ีประชุม กทค. ซ่ึงระยะเวลาล+วงเลยมากว+าครึ่งปCแล3ว จึง
เกิดคําถามว+าตกลงมีหลักฐานหรือไม+ และจะเร+งรัดการดําเนินการข้ันตอนไปอย+างไร
ขอให3สํานักงานกสทช. ตรวจสอบและหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการให3มีความ
กระชับและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือไม+เกิดปQญหาการละเมิดสิทธิของผู3ร3องเรียน 

๑๙. สํานักบริหารคลื่นความถ่ี ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่อง รายงาน
ความคืบหน3าในการดําเนินงานของคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางการใช3คลื่นความถ่ี
ในย+าน ๘๐๐/๙๐๐ MHz รายงานสถานการณ�ดําเนินการว+า อยู+ระหว+างดําเนินการจ3าง
งานวิจัยเ พ่ือศึกษาวิ เคราะห�ผลกระทบทางด3านเศรษฐศาสตร�และสังคมเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจจัดสรรย+านความถ่ี ๘๐๐/๙๐๐ MHz สําหรับกรณีการศึกษาวิจัย
ท่ีเก่ียวข3องกับนโยบายสําคัญเช+นนี้ ขอให3สํานักงาน กสทช. นํารายงานผลการศึกษาใน
ระยะต+างๆ เสนอให3 กทค. ทราบด3วย เพ่ือจะได3ติดตามทิศทางของการศึกษาวิจัยได3ทัน
การณ�และเสนอความเห็นให3เกิดความสมบูรณ�ยิ่งๆ ข้ึนได3 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ บมจ.กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช&งานส่ือสารผ/านดาวเทียม
ต/างชาติช่ัวคราว จํานวน ๑๘๙ รายการ ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ (สํานัก
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

     

มติท่ีประชุม รับทราบกรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช3งานสื่อสารผ+าน
ดาวเทียมต+างชาติชั่วคราว จํานวน ๑๘๙ รายการ ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า จากกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. ได3เสนอท่ีประชุม 
กทค. พิจารณา เรื่องแนวทางการอนุญาตขยายข+ายสื่อสาร ประเภท Transmission 



๘ 
 

Platform ผ+านดาวเทียมต+างชาติเปMนการชั่วคราว และการขอขยายข+ายสื่อผ+านดาวเทียม
ต+างชาติชนิดชั่วคราว ต้ังแต+ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม 
๒๕๕๘ นั้น สํานักงาน กสทช. ควรเร+งดําเนินการตามมติ กทค. นั่นคือหารือกับ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือดําเนินการสร3างหลักเกณฑ�การ
อนุญาตชั่วคราวท่ีจะสามารถดําเนินการอนุญาตฯ ได3โดยสะดวก ลดข้ันตอนการนําเข3า
ท่ีประชุม กทค. พิจารณา 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ขอให3สํานักงาน กสทช. รีบดําเนินการหารือ 
ร+วมกับกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑ�การอนุญาตชั่วคราว เพ่ือท่ีจะได3เปMนข3อกําหนด
ร+วมกันว+าในอนาคตการอนุญาตใช3ดาวเทียมต+างชาติของผู3ให3บริการสื่อสารผ+าน
ดาวเทียมของไทย จะเปMนไปในรูปแบบอัตโนมัติ เพ่ือท่ีจะลดข้ันตอนการทํางาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ขอส/งรายงานอัตราค/าบริการโทรคมนาคมประจําป: ๒๕๕๘ (ฉบับก/อนส/งพิมพ,และ

ทําอาร,ตเวิร,ค) (สํานักค+าธรรมเนียมและอัตราค+าบริการในกิจการโทรคมนาคม)  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานอัตราค+าบริการโทรคมนาคมประจําปC ๒๕๕๘ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ในเชิงคุณภาพภาพรวม รายงานฉบับนี้ค+อนข3าง
ดีกว+าฉบับก+อน อย+างไรก็ตามยังมีประเด็นปQญหาหนึ่งท่ีดูจะเปMนลักษณะเฉพาะของ
สํานักงาน กสทช. ก็คือ แต+ละสํานักจะมีข3อมูลตัวเลขสถิติท่ีแตกต+างกันแม3ในเรื่อง
เดียวกัน ซ่ึงทําให3เกิดความสับสนแก+สาธารณะ โดยเฉพาะผู3จะนําข3อมูลไปใช3งาน และ
ทําให3ข3อมูลโดยรวมของสํานักงาน กสทช. ขาดความน+าเชื่อถือ ท้ังนี้ในกรณีของ
รายงานท่ีนําเสนอนี้มีจุดท่ีเปMนปQญหาในรายละเอียดดังนี้  

๑. หน3าท่ี ๙ ข3อมูลผู3ใช3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (Mobile subscribers) ในรายงานฯ 
ไม+ตรงกับข3อมูลท่ีเผยแพร+ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. 

๒. หน3าท่ี ๑๗ ข3อมูลรายได3เฉลี่ยต+อเดือนต+อเลขหมาย (Average Revenue Per 
User: ARPU) ตัวเลขข3อมูลดังกล+าวไม+ได3ระบุว+ารวมหรือไม+รวมค+าเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคมซ่ึงการไม+ระบุเง่ือนไขดังกล+าวทําให3เกิดความคลาดเคลื่อนในการคํานวณ
ได3  

๓. หน3าท่ี ๒๐ ข3อมูลผู3ใช3บริการโทรศัพท�ประจําท่ี (Fixed line subscribers) ข3อมูลใน
รายงานไม+ตรงกับท่ีเผยแพร+ในทางอ่ืน อาจจะมีความคลาดเคลื่อนขอให3สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการปรับปรุง  

๔. หน3าท่ี ๑๐ ข3อมูลส+วนแบ+งการใช3โทรศัพท�เคลื่อนท่ีของแต+ละผู3ประกอบการ          
ปC ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ไม+แสดงวิธีการคํานวณให3ชัดเจนว+ามาจากข3อมูลพ้ืนฐานใด 



๙ 
 

๕. หน3าท่ี ๑๑ เนื้อหาเรื่องการเปรียบเทียบการเติบโตของตลาดโทรศัพท�เคลื่อนท่ีใน
ประเทศไทยในปC ๒๕๕๗ นั้นมีการวิเคราะห�ว+ามีการเติบโตเพ่ิมข้ึนเปMนร3อยละ แต+ไม+
ระบุท่ีมาของข3อมูลและวิธีการคํานวณให3ชัดเจนทําให3ไม+อาจตรวจสอบได3ว+ามีการ
เติบโตตามท่ีรายงานหรือไม+ อย+างไร 

๖. หน3าท่ี ๑๓, ๑๔ และ ๑๖ ว+าด3วยอัตราค+าบริการในตลาดโทรศัพท�เคลื่อนท่ี จําแนก
เปMนอัตราค+าบริการเสียง (Voice Service) อัตราค+าบริการ SMS และ MMS อัตรา
ค+าบริการด3านข3อมูล (Data Service) ตามลําดับ โดยท้ังหมดนั้นไม+ระบุวิธีการคํานวณ
ให3ชัดเจน เช+นกัน 

๗. ข3อมูลและเนื้อหาในหลายส+วนของรายงานไม+ระบุว+าเปMนของมาจาก ไตรมาสใดในปC 
๒๕๕๗ ซ่ึงทําให3การตรวจสอบความถูกต3องของข3อมูลทําได3ยากข้ึน 

๘. สําหรับกรณีของบทความท่ีเก่ียวเนื่องกับรายงานอัตราค+าบริการโทรคมนาคมปC 
๒๕๕๗ ตามท่ีได3เคยต้ังข3อสังเกตในการพิจารณารายงานฯ ฉบับก+อนนั้น เจตนาคือ
ต3องการแนะนําว+าหากมีการนําไปตีพิมพ�ในวารสารทางวิชาการก็จะมีประโยชน�และ
เหมาะสมกว+ารวมไว3ท3ายเล+มรายงานนี้ อย+างไรก็ตาม หากบทความลักษณะนั้นไม+ได3มี
การตีพิมพ�ไว3ในเอกสารอ่ืนใด อย+างน3อยการตีพิมพ�ในรายงานนี้ก็เปMนประโยชน�เช+นกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ รายงานการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล ย/านความถ่ี 

๒.๑ GHz ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ (คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ย+านความถ่ี ๒.๑ GHz)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล    

ย+านความถ่ี ๒.๑ GHz ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นต+อเอกสารระเบียบวาระนี้ว+ามีความสับสนเรื่อง
เอกสารแนบ เนื่องจากมีการอ3างถึงเอกสารแนบ ๒ แต+ไม+มีการระบุว+าเอกสารใดคือ
แนบ ๑ และ ๒ ส+วนความเห็นต+อรายงานฯ มีดังนี้  

 ๑. ส+วนของข3อมูลความครอบคลุมของโครงข+าย มีข3อสังเกตว+าข3อมูลของรายงานดังกล+าว 
เทียบกับรายงานฉบับก+อนหน3าเม่ือเดือนพฤศจิกายนผู3ประกอบการรายหนึ่งมีจํานวน
สถานีวิทยุคมนาคม เพ่ิมข้ึนถึงประมาณ ๑,๐๐๐ สถานี ในระยะเวลาสั้นๆเพียง ๔ วันทํา
การ จึงขอให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบข3อมูลว+ามีการอนุมัติการติดต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม จํานวนดังกล+าว จริงหรือไม+เพ่ือเปMนการยืนยันความถูกต3องของข3อมูลใน
รายงานฯ เช+นเดียวกับกรณีของผู3รับใบอนุญาตอีกราย ซ่ึงตามรายงานเม่ือวันท่ี ๓๐ 
พฤศจิกายน มีสถานีวิทยุคมนาคม ๑๖,๒๑๓ แห+ง แต+ผ+านมาเพียง ๗ วัน (๔ วันทําการ) 



๑๐ 
 

มีการติดต้ังสถานีเพ่ิมเปMน ๑๘,๒๑๕ แห+ง เท+ากับเพ่ิมกว+า ๒,๐๐๐ แห+ง จึงควรต3อง
ตรวจสอบความถูกต3องของข3อมูลเช+นกัน 

 ๒. ขอให3สํานักงาน กสทช. เร+งดําเนินการตามท่ีสํานักงานตรวจเงินแผ+นดินต้ังข3อสังเกต
เรื่ อ งการโอนย3 ายผู3 ใ ช3บ ริ การด3 วยบริการคงสิทธิ เลขหมาย จากโครงข+ าย
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบสัมปทานเดิม ไปสู+โครงข+ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีย+านความถ่ี     
๒.๑ GHz นั้น มีการดําเนินการเปMนไปตาม กฎหมายหรือไม+ เนื่องจากกฎหมายกําหนด
กรอบระยะเวลาท่ีจะต3องชี้แจงใน ๖๐ วัน อีกท้ังสํานักงาน กสทช. ควรต3องเร+งสรุป
ข3อเท็จจริงให3คณะกรรมการได3ทราบด3วยว+า กรณีดังกล+าวเปMนเช+นไร อย+างไรก็ตาม 
จากข3อมูลท่ีว+า ผู3ใช3บริการระบบ ๓G บนคลื่น ๒๑๐๐ MHz มีเกินกว+า ๘๐ ล3านเลข
หมาย ซ่ึงร3อยละ ๔๐ เกิดจากการโอนย3าย ดังนั้นจึงชัดเจนว+า ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ควรจะมีผู3ใช3บริการท่ีจดทะเบียนซิมประมาณ ๒๐ – ๓๐ ล3านราย แต+
ข3อเท็จจริงคือมีไม+ถึง เฉพาะข3อมูลนี้ก็สะท3อนให3เห็นแล3วว+า การโอนย3ายในกลุ+ม
ผู3ใช3บริการแบบชําระเงินล+วงหน3าเปMนการดําเนินการท่ีไม+ครบข้ันตอนตามข3อสังเกตของ 
สตง. จริงๆ 

 ๓. คุณภาพในการให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี จากรายงานการตรวจสอบความเร็วใน
การรับส+งข3อมูลท่ีได3นั้น ความเร็วสูงสุดท่ีจะได3อยู+ท่ี ๓-๔  mbps ซ่ึงนี่คือเกณฑ�ข้ันสูง
ของ ๓G ไทย แต+ปQญหาจริงๆ ของผู3ใช3บริการคือเรื่อง Fair Usage Policy ท่ีเม่ือใช3
ครบกําหนดแล3วความเร็วจะลดลงมาในระดับท่ีไม+เปMนไปตาม มาตรฐานของ ๓G 
กล+าวคือ ยังมีการจํากัดความเร็วท่ี ๖๔ kbps หรือ ๑๒๘ kbps ซ่ึงตํ่ากว+ามาตรฐานข้ัน
ตํ่าของ ๓G ท่ีกําหนดไว3 ๓๔๕ kbps ปรากฏให3เห็น 

 ๔. ขอให3สํานักงาน รายงานผลการดําเนินเก่ียวกับมาตรการเพ่ือสังคมและคุ3มครอง
ผู3บริโภค ของผู3รับใบอนุญาต เสนอต+อท่ีประชุม กทค. 

  ๕. เนื่องจากเม่ือเร็วๆ นี้ปรากฏข3อเขียนในคอลัมน�หนึ่งในหนังสือพิมพ�โพสต�ทูเดย� 
กล+าวถึงค+าบริการของระบบ ๓G ว+ามิได3ลดลงจากระบบ ๒G ร3อยละ ๑๕ จริง ซ่ึงเปMน
ประเด็นเดียวกันกับท่ีผู3ใช3บริการท่ัวไปวิพากษ�วิจารณ� ดังนั้นจึงเปMนโจทย�ว+าจะทํา
อย+างไรให3อัตราค+าบริการ ๓G ลดลงอย+างเห็นเปMนรูปธรรม ไม+เช+นนั้น แม3ว+ารายงานจะ
เขียนรับรองอย+างไรว+าค+าบริการลดลงมากกว+าร3อยละ ๑๕ แล3ว ก็ยังคงสวนทางกับ
ความรู3สึกของสื่อและสังคมอยู+ดี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ความคืบหน&าในการดําเนินการเพ่ือให&บริการดาวเทียมส่ือสาร ณ ตําแหน/งวงโคจรท่ี 

๑๒๐ องศาตะวันออก และการปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสามของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  



๑๑ 
 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอความคืบหน3าในการดําเนินการเพ่ือให3บริการดาวเทียมสื่อสาร ณ ตําแหน+ง          
วงโคจรท่ี ๑๒๐ องศาตะวันออก ภายใต3ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
สามของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน), พร3อมท้ังขอความเห็นชอบการปรับปรุง
เง่ือนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ในส+วนของข3อกําหนด
ลักษณะเฉพาะของดาวเทียม (Satellite Specification), และเพ่ือให3ความเห็นชอบ
ข3อกําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับอายุการอนุญาตและอายุของดาวเทียมไว3ใน ภาคผนวก ข 

 กสทช. ประวิทย�ฯ ได3ตั้งข3อสังเกต ดังนี้ 

 ๑. การยิงดาวเทียมดวงดังกล+าวถือว+าเหมาะสม เนื่องจากเปMนการรักษาสิทธิในวงโคจร
แต+ระยะเวลาการประกอบกิจการของบริษัทฯ ข้ึนอยู+กับรัฐบาลไทยในการให3สิทธิใน         
วงโคจร ซ่ึงปQจจุบันยังไม+มีความชัดเจนในหลักเกณฑ�การอนุญาต ว+าจะเปMนกฎหมาย
เฉพาะหรือการเจรจา จึงไม+ควรให3มีการต+ออายุการอนุญาตเนื่องจากระยะเวลาในการ
อนุญาตจะสัมพันธ�กับระยะเวลาในการใช3สิทธิในวงโคจรนั้น  

 ๒. การปรับเพ่ิม Transponder และ Downlink Beam เพ่ือการให3บริการในระดับ 
Semi-Global มีประเด็นต3องพิจารณาว+าควรต3องมีการกํากับดูแลเรื่องการจัดลําดับ
ความสําคัญและสัดส+วนของการให3บริการท่ีรองรับความต3องการภายในประเทศอย+าง
เพียงพอเสียก+อน  

 ๓. ประเด็นอายุของดาวเทียม โดยส+วนใหญ+อายุของโครงข+ายจะมากกว+าระยะเวลาการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เปMนปกติอยู+แล3ว อีกท้ังข3อมูลอายุการใช3งาน
ดาวเทียมได3มาจากการคาดการณ�โดยบริษัทฯเท+านั้น ประกอบกับยังไม+มีความชัดเจน
จากคณะรัฐมนตรีว+าจะอนุญาตให3ดาวเทียมไทยคม ๗ ใช3สิทธิวงโคจรได3ก่ีปC สํานักงาน 
กสทช. จึงไม+ควรขยายระยะเวลาการอนุญาต   

๔. สํานักงาน กสทช. ควรกําหนดหลักเกณฑ�และระยะเวลาในการต+อใบอนุญาตให3
ชัดเจน ว+าบริษัทฯ จะต3องแจ3งล+วงหน3าก่ีปC และมีหน3าท่ีต3องรายงานสถานการณ�ใช3งาน
ท่ีคงเหลืออยู+ของโครงข+าย หรืออายุการใช3งานคงเหลือของดาวเทียมในขณะนั้น เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต+อใบอนุญาตประกอบกิจการในต+อไป  

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+าเนื่องจากปQจจุบันอํานาจหน3าท่ีในการกํากับ
ดูแลดาวเทียมสื่อสาร ยังคงอยู+ในระหว+างการพิจารณาว+าจะเปMนอํานาจหน3าท่ีของ
หน+วยงานใด จึงควรรอความชัดเจนก+อนจะอนุญาตให3บริษัทฯสามารถต+ออายุ
ใบอนุญาตได3 ท้ังนี้ เห็นควรให3สํานักงาน กสทช. กําหนดหลักเกณฑ�ในการยื่นต+อ
ใบอนุญาตให3ชัดเจนด3วย โดยกําหนดระยะเวลาให3เหมาะสม 



๑๒ 
 

 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบความคืบหน3าในการดําเนินการเพ่ือให3บริการดาวเทียมสื่อสาร ณ ตําแหน+ง
วงโคจรท่ี ๑๒๐ องศาตะวันออก ภายใต3ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
สามของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 

๒. เห็นชอบข3อกําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับอายุการอนุญาตและอายุของดาวเทียม              
ท้ังนี้ เปMนไปตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๓. เห็นชอบการปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม
ของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ภาคผนวก ซ รายละเอียดเก่ียวกับองค�ประกอบ
อุปกรณ� ดังนี้ 

  ๓.๑ อายุการใช3งานดาวเทียม   :     ประมาณ ๒๒ ปC 
  ๓.๒ จํานวนช+องสัญญาณ : ย+านความถ่ี C-Band : ๒๘ ทรานส�พอนเดอร�  

จํานวนช+องสัญญาณท่ีให3บริการบนดาวเทียมไทยคม ๗ อย+างน3อย ๑๔ ทรานส�พอนเดอร� 
ย+านความถ่ี C-Band และสามารถเป=ดให3บริการเพ่ิมได3ไม+เกิน ๒๘ ทรานส�พอนเดอร�
(ข้ึนอยู+กับผลการเจรจา) 

  ๓.๓ Downlink Beam   : Regional/ Semi-Global 

ท้ังนี้ กสทช. ประวิทย�ฯ ขอสงวนความเห็นตามมติท่ีประชุมข3อ ๒ และ ๓ 

 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี           
๑๕/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๓๙๗ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้ 

  ๑. การยิงดาวเทียมไทยคม ๗ เปMนการดําเนินการเพ่ือรักษาสิทธิในวงโคจรท่ี 
๑๒๐ องศาตะวันออก ดังนั้นจึงเปMนการดําเนินการท่ีสมเหตุสมผล อย+างไรก็ตาม 
ประเด็นเรื่องระยะเวลาอนุญาตประกอบกิจการไม+เก่ียวข3องกับเรื่องดังกล+าว แต+
เก่ียวข3องกับสิทธิในการใช3วงโคจร ซ่ึงท่ีผ+านมาไม+มีความชัดเจนว+ารัฐบาลได3อนุญาตให3
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ได3ใช3วงโคจรเปMนระยะเวลานานเท+าใด และปQจจุบันยัง
ไม+ตกผลึกว+าอํานาจในการอนุมัติวงโคจรเปMนของหน+วยงานใดระหว+างกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กสทช. ด3วยเหตุผลดังกล+าว ผมจึงมี
ความเห็นว+าไม+มีเหตุอันควรให3แก3ไขระยะเวลาของใบอนุญาตและเง่ือนไขการอนุญาต
ของบริษัทฯ 

  ๒. กรณีบริษัทฯ แจ3งว+าระยะเวลาการใช3งานของดาวเทียมไทยคม ๗ เพ่ิมข้ึน
จาก ๑๕ ปCเปMน ๒๒ ปCนั้น เปMนเพียงการคาดการณ�เรื่องในอนาคตท่ีย+อมไม+มีความ
แน+นอนตายตัว ประกอบกับ กสทช. ไม+สามารถท่ีจะตรวจสอบข3อเท็จจริงดังกล+าวได3 



๑๓ 
 

เรื่องของระยะเวลาการใช3งานดาวเทียมท่ีเพ่ิมข้ึนจึงไม+ใช+สาระสําคัญท่ีควรจะถือเปMน
ปQจจัยหรือเหตุท่ีกระทบถึงการกํากับดูแล 

 อีกท้ังการท่ีอายุการใช3งานของดาวเทียมยาวนานกว+าอายุการอนุญาตก็มิใช+ประเด็น
ปQญหาและไม+เปMนประเด็นท่ีผิดปกติไปจากลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ท่ัวไปท่ีอายุของโครงข+ายจะยาวนานกว+าอายุใบอนุญาต ดังนั้นประเด็นสําคัญท่ีจะต3อง
กํากับดูแลคือการดําเนินการให3ช+วงรอยต+อของการอนุญาตดําเนินไปด3วยความราบรื่น 
เพ่ือไม+กระทบต+อการให3บริการและผู3ใช3บริการ ไม+ว+าจะเปMนการต+ออายุใบอนุญาตหรือ
การออกใบอนุญาตใหม+ก็ตาม โดยจะต3องมีการกําหนดให3ชัดเจนว+า บริษัทฯ จะต3องขอ
อนุญาตล+วงหน3าอย+างน3อยเปMนระยะเวลาก่ีปC เพราะตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ท่ีกําหนดให3ยื่น
คําขอก+อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นสุดไม+น3อยกว+าสามสิบวัน นั้น ในกรณีของกิจการดาวเทียม
ย+อมจะสั้นเกินไป ระยะเวลาเตรียมการของกิจการนี้อาจต3องการเวลานานหลายปC ซ่ึง 
ณ เวลานั้น บริษัทฯ ควรจะมีหน3าท่ีรายงานสถานะ/อายุการใช3งานท่ีเหลืออยู+ของ
ดาวเทียม เพ่ือประกอบการพิจารณาระยะเวลาของการอนุญาตต+อไป 

  ๓. ประเด็นเรื่องการเพ่ิมจํานวนช+องสัญญาณจาก ๑๔ ทรานส�พอนเดอร� เปMน 
๒๘ ทรานส�พอนเดอร� และการเพ่ิมเติม Downlink Beam จาก Regional เปMน 
Regional/Semi-Global เปMนเรื่องท่ีสมควรส+งเสริม แต+มีความจําเปMนท่ี กสทช. จะต3อง
กํากับดูแลเรื่องสัดส+วนของการให3บริการช+องสัญญาณดังกล+าวว+ามีการให3บริการใน
ประเทศไทยมากน3อยเพียงไรด3วย เนื่องจากบริษัทฯ ใช3สิทธิวงโคจรของประเทศไทยใน
การให3บริการ จึงควรต3องจัดลําดับความสําคัญท่ีจะให3บริการแก+ผู3ใช3บริการในประเทศ
ไทยให3เพียงพอก+อนท่ีจะไปให3บริการแบบ Semi-Global เพ่ือหลีกเลี่ยงกรณีปQญหาท่ี
ผู3ใช3บริการในประเทศไม+สามารถเข3าถึงบริการได3และต3องไปใช3บริการของดาวเทียมดวง
อ่ืน โดยท่ีประเด็นดังกล+าวยังมีข3อจํากัดในส+วนของนโยบายอยู+ด3วย จึงมีความ
ละเอียดอ+อนและต3องระมัดระวัง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ รายงานการตรวจสอบข&อเท็จจริงและการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการดําเนินการ
ของกองทุนรวมโครงสร&างพ้ืนฐานโทรคมนาคม (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการดําเนินการของกองทุนรวม
โครงสร3างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ตามกฎหมายว+าด3วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ี
เก่ียวข3อง เพ่ือขอรับนโยบายกรณีการดําเนินการของกองทุนรวมโครงสร3างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม ทรูโกรท ท่ีได3มีการให3ผู3รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืน
เช+าสิ่งอํานวยความสะดวก (ในกรณีนี้ ได3แก+ เสาโทรคมนาคม) เพ่ิมเติมจากท่ีผู3ให3เช+า
หลักเช+าไปแล3วนั้น จะต3องได3รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๗ 
แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม
หรือไม+  



๑๔ 
 

 ประธาน กทค. พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ แสดงความเห็นว+า เนื่องจากยังไม+มีผล
การศึกษาหรือข3อมูลและการพิจารณาจากสํานักงาน กสทช. กรณีดังกล+าวสํานักงาน 
กสทช. ควรศึกษาหาข3อมูลเพ่ิมเติมว+าส+วนใดท่ีเปMนหน3าท่ีของ กสทช. หรือเปMนหน3าท่ี
ร+วมกันกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า เ พ่ือไม+ให3ผิดกฎหมายท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  ได3 กําหนดไว3กองทุนรวม
โครงสร3างพ้ืนฐานโทรคมนาคมต3องมีการมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยต3องมอบ
ให3ผู3อ่ืนเปMนผู3ดําเนินการ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็น ดังนี้ 

 ๑. กรณีดังกล+าวเคยมีในกรณีธนาคารไทยพาณิชย� ได3มีการทําหนังสือหารือว+าในกิจการ
ของกองทุน ในแนวทางการดําเนินธุรกิจของกองทุนคือการประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง หากมีการดําเนินการ ต3องมีผู3จดทะเบียน เปMนผู3ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
กล+าวคือกองทุนระบุว+าจะไม+ดําเนินการเช+นนี้ แต+จะมีบริษัทรับดําเนินการในเรื่อง
ดังกล+าว เพราะฉะนั้นเง่ือนไขท่ีว+าบริษัทจะรับมอบอํานาจ จะต3องกล+าวอ3างถึงกองทุน
รวมโครงสร3างพ้ืนฐานโทรคมนาคมหรือไม+ เพราะบริษัทท่ีจะเข3ามานําเสนอเง่ือนไขใน
การใช3โครงข+ายไม+ได3เปMนเจ3าของทรัพย�สินนั้น ในประเด็นนี้ทางกฎหมายต3องวิเคราะห�ว+า
จะตอบข3อหารืออย+างไร 

 ๒. เรื่องค+าธรรมเนียม ในขณะนี้กองทุนระบุว+าไม+ได3เปMนผู3ประกอบกิจการจึงมิได3จ+าย 
รายได3จึงไปอยู+ท่ีกองทุนรวม สํานักงาน กสทช. ต3องชี้แจงไปยังธนาคารไทยพาณิชย�โดย
ต3องกํากับให3อยู+ตามเง่ือนไข ว+าธนาคารไทยพาณิชย�ต3องรับภาระค+าธรรมเนียมเม่ือมีการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังการให3บริการและค+าธรรมเนียม USO ต3องเร+ง
ดําเนินการเพ่ือให3เกิดมีความชัดเจน สํานักงาน กสทช. ต3องวิเคราะห�อย+างตรงไปตรงมา 
เพราะอาจจะทําให3ส+งผลกระทบเยอะ 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ประเด็นดังกล+าวหากมีการนํามติไปอ3างอิง 
สํานักงาน กสทช. ต3องมีการทําหนังสือถึงท้ัง ๒ กองทุน ว+าได3มีการจัดต้ังกองทุน
โครงสร3างพ้ืนฐานแล3วตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย� เพราะฉะนั้นกองทุนไม+สามารถประกอบกิจการเองได3 ต3องแต+งต้ัง
ตัวแทนหรือนิติบุคคลเข3ามาดําเนินการแทน หากมีการมอบหมายเสร็จสิ้น สํานักงาน 
กสทช. ต3องตรวจสอบว+าตัวแทนดังกล+าวมีใบอนุญาตหรือไม+ ควรมีการดําเนินการในเชิง
รุก 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เห็นสอดคล3องว+าเม่ือกองทุนประกอบกิจการให3เช+า
โครงข+ายโทรคมนาคม ไม+ว+าจะดําเนินการเองหรือมีการมอบอํานาจให3บุคคลใดเปMน
ผู3ดําเนินการแทนนั้น ต3องดําเนินการตามกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม ใน
เรื่องทําสัญญา IC ตามข้ันตอนและมีการกําหนดอัตราเพ่ือให3เกิดความยุติธรรมก็ต3อง
ดําเนินการ กองทุนต3องเปMนกลางทางธุรกิจ บุคคลใดท่ีดูแลกองทุนต3องดําเนินการตาม
กฎหมายของ กสทช. ไม+ว+าจะเปMนค+าธรรมเนียม USO,ค+าธรรมเนียม IC , ค+าธรรมเนียม
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รายปC เปMนต3นดังนั้นต3องมีการตรวจสอบว+าท่ีผ+านมา มีการหลีกเลี่ยงค+าธรรมเนียมหรือไม+ 
หากไม+จ+ายค+าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดต3องมีการปรับและดําเนินการตามกฎหมาย 
ตอนนี้เวลาล+วงเลยมา ๑ ปCแล3ว มีปQนผลให3ผู3ถือหุ3นแต+มิได3มีการจ+ายค+าธรรมเนียมให3รัฐ
เลย ต3องมีการดําเนินการพิสูจน�ว+ารายรับ - รายจ+ายเท+าใดต3องเสียค+าธรรมเนียมต้ังแต+
วันแรกท่ีมีการลงทุน ต3องเร+งดําเนินการมิเช+นนั้น สํานักงานตรวจเงินแผ+นดินจะฟiองร3อง
เปMนคดีท่ี ๒ อีกประการหนึ่งท่ีมีการอ3างว+ากองทุนไม+สามารถประกอบกิจการอ่ืนได3 มี
ความเห็นว+าเม่ือนี่คือกิจการตามวัตถุประสงค�ของการจัดต้ังกองทุนนั่นคือมีสินทรัพย�ให3
เช+า การประกอบกิจการให3เช+าสินทรัพย�นั้นย+อมไม+ใช+การประกอบกิจการอ่ืน และโดยท่ี
การประกอบกิจการให3เช+าสินทรัพย�นั้นตามกฎหมาย กสทช. กําหนดให3ต3องมีการขอ
ใบอนุญาตจาก กสทช. ดังนั้นเม่ือในเง่ือนไขของกองทุนตามท่ีจดทะเบียนไว3กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ระบุชัดเจนว+า มีการให3เช+า
ทรัพย�สินตามกฎหมาย กสทช. เพราะฉะนั้นจึงมีประเด็นปQญหาว+ามีการประกอบกิจการ
แล3วใช+หรือไม+ ผู3ใดเปMนผู3รับใบอนุญาต มีการชําระค+าธรรมเนียมหรือไม+ สัญญาการ
ให3บริการได3มีการส+งให3 กสทช. หรือไม+  ต3องมีการตรวจสอบให3ครบถ3วน ท้ังนี้ ใน
ประเด็นดังกล+าวท่ีว+าการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค� ท่ีแจ3งต+อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ถือเปMนการประกอบกิจการตาม
กฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�หรือไม+ เปMน
ประเด็นข3อกฎหมายท่ีอาจส+งเรื่องให3กฤษฎีกาพิจารณาเพ่ือความชัดเจนก็ได3 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า มีความเห็นสอดคล3องกับ กสทช.                  
รศ. ประเสริฐฯ ว+าควรมีการทําหนังสือในเชิงรุกเพ่ือให3ทราบว+าต3องดําเนินการอย+างไร 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า หนังสือท่ีส+งไปต3องระบุด3วยว+าหากไม+ปฏิบัติ
ตามต3องมีโทษอย+างไร และปรับเท+าไร 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า  กรณีมีการกล+าวอ3างว+ากองทุนมีผู3ดําเนินการแทน
เปMนบริษัทท่ีเปMนผู3รับใบอนุญาตประกอบกิจการ แต+ในทางธุรกิจจริงกองทุนเปMน
ผู3ดําเนินการทําสัญญาโดยตรงก็ถือว+าเปMนการประกอบกิจการโดยไม+ได3รับอนุญาตซ่ึงเปMน
การกระทําผิดกฎหมายท่ีไม+ได3มีโทษเพียงเปรียบเทียบปรับเท+านั้น แต+ มีโทษอาญาด3วย 
แต+หากบริษัทผู3รับใบอนุญาตเปMนคนจัดการกองทุนจริง ก็ชัดเจนว+าบริษัทดังกล+าวมี
หน3าท่ีรับผิดชอบจ+ายค+าธรรมเนียมต+างๆ หากไม+มีการจ+ายก็ต3องลงโทษบริษัทนั้น และ
บัญชีของบริษัทท่ีเปMนผู3ดูแลกองทุนจะต3องมีการแยกระหว+างรายได3จากกิจการตนเองกับ
รายได3จากกิจการท่ีรับมอบหมายมาจากกองทุน ไม+สามารถนํามาปะปนกัน อย+างไรก็
ตาม โดยปกติผู3เช+าย+อมไม+มีสิทธิเปMนผู3บริหารทรัพย�สินผู3ให3เช+า คือผลประโยชน�ของคน
ดูแลทรัพย�สินต3องไม+ทับซ3อนกับผู3ท่ีได3ประโยชน�จากทรัพย�สิน มิเช+นนั้นจะเข3าข+ายเปMน
นิติกรรมอําพรางตามหลักกฎหมายแพ+ง และยิ่งมีปQญหาข3อกฎหมาย 

 

มติท่ีประชุม มติ ท่ีประชุมเสียงข3างมาก (ประธาน กทค. พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ, กสทช.                
รศ. ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ)  
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๑. มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. มีหนังสือถึงกองทุนรวมโครงสร3างพ้ืนฐาน            
ทรูโกรท (TRUEIF) และกองทุนรวมโครงสร3างพ้ืนฐานบรอดแบนด�อินเทอร�เน็ต จัสมิน 
(JASIF) ว+า ปQจจุบันมีรูปแบบการประกอบธุรกิจเก่ียวกับการให3เช+าทรัพย�สินโทรคมนาคม
ในลักษณะใด โดยเฉพาะอย+างยิ่งในประเด็นท่ีมีการมอบหมายให3นิติบุคคลอ่ืนเปMน
ผู3บริหารจัดการทรัพย�สินแทนกองทุน พร3อมท้ังแจ3งให3ทราบถึงภาระหน3าท่ีต+างๆ ตาม
กฎหมาย เช+น การชําระค+าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปC การจัดสรรรายได3จากการ
ให3บริการโทรคมนาคมเพ่ือนําไปใช3ในการจัดให3มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง
และบริการเพ่ือสังคม (USO) และค+าตอบแทนการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม และ
บทลงโทษกรณีท่ีมีการฝ�าฝ�นกฎหมาย เปMนต3น ท้ังนี้ เพ่ือให3เปMนไปตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม  
๒. มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. จัดทํารายงานผลการศึกษาการกํากับดูแลการ
ดําเนินการในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมโครงสร3างพ้ืนฐาน โดยให3นําความเห็น กทค. 
เปMนแนวทางในการจัดทําผลการศึกษาดังกล+าวด3วย 

 มติท่ีประชุมเสียงข3างน3อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นและเป=ดเผยความเห็น
ระเบียบวาระนี้ 

 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๔๐๖ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้ 

  ๑. กรณีการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร3างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ท่ีประชุม กทค. 
เคยพิจารณาเรื่องดังกล+าวแล3วต้ังแต+ในการประชุมครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๖ โดยมีมติว+า หาก
การดําเนินกิจการของกองทุนรวมฯ มีลักษณะท่ีมีการจัดหาผลประโยชน�จากทรัพย�สิน
กิจการโครงสร3างพ้ืนฐานโทรคมนาคมด3วยการให3เช+าทรัพย�สินโทรคมนาคมแก+บุคคลอ่ืน
ท่ัวไป อันเปMนลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข+ายเปMนของตนเอง ซ่ึง
เปMนการประกอบกิจการท่ีมีวัตถุประสงค�ในการให3บริการแก+บุคคลอ่ืนท่ัวไป จะต3อง
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ตามมาตรา ๗ แห+ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แต+หากขัดกับกฎหมาย
ของ กลต. กองทุนรวมฯ อาจให3มีนิติบุคคลมาดําเนินการรับใบอนุญาตแทน 

  ตามมติดังกล+าวย+อมชัดเจนอยู+แล3วว+า เม่ือกองทุนรวมฯ ดําเนินการให3เช+าสิ่ง
อํานวยความสะดวกโทรคมนาคมเปMนการท่ัวไป ก็ต3องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจาก กสทช. ผมจึงเห็นชอบตามความเห็น กทค. ส+วนใหญ+ท่ีให3มีหนังสือแจ3ง



๑๗ 
 

ให3กองทุนรวมดังกล+าวปฏิบัติให3ถูกต3องตามกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ต+อไป พร3อมท้ังแจ3งบทลงโทษต+อการฝ�าฝ�นไปด3วย 

  ๒. อย+างไรก็ตาม ผมเห็นต+างว+า กองทุนรวมสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมด3วยตนเองโดยไม+ขัดกับประกาศ กลต. แต+อย+างใด เนื่องจากตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ� เง่ือนไข และ
วิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร3างพ้ืนฐาน ข3อ ๔๓ (๑) กําหนดว+า “กองทุน
รวมจะไม+ประกอบกิจการโครงสร3างพ้ืนฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน�จากทรัพย�สิน
กิจการโครงสร3างพ้ืนฐานโดยการให3เช+า ให3สิทธิ หรือให3ผู3อ่ืนดําเนินการเท+านั้น” กรณี
การให3เช+าโครงข+ายจึงมิได3ขัดกับประกาศ กลต. และเปMนกรณีท่ี กลต. เห็นชอบตาม
แนวทางในประกาศแล3ว จึงไม+มีเหตุท่ีจะต3องให3นิติบุคคลมาดําเนินการขอใบอนุญาต
แทนแต+อย+างใด 

  ๓. ในขณะนี้ปรากฏข3อเท็จจริงว+า การท่ีกองทุนรวมมิได3ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ทําให3 กสทช. มิอาจกํากับดูแลสัญญาการใช3ประโยชน�
โครงข+ายดังกล+าวได3 ส+งผลต+ออํานาจกํากับดูแลให3เกิดการแข+งขันเสรีอย+างเปMนธรรมใน
การเข3าถึงโครงข+ายโทรคมนาคม ดังปรากฏตามข3อเท็จจริงท่ีผู3เช+าโครงข+ายรายใหม+
ปฏิเสธท่ีจะจัดส+งสัญญาให3 กสทช. โดยอ3างว+าเปMนความลับทางการค3า อีกท้ังยังส+งผลถึง
ภาระค+าธรรมเนียมประจําปCและภาระค+าธรรมเนียม USO ท่ีไม+มีการชําระต+อสํานักงาน 
กสทช. ท้ังท่ีการดําเนินกิจการเข3าข+ายการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามท่ี กทค. เคย
มีมติไว3แล3ว กรณีจึงเปMนเรื่องท่ีสํานักงาน กสทช. ต3องบังคับการให3เปMนไปตามกฎหมาย
และตามมติ กทค. ต+อไปโดยด+วน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ท่ีสาม (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด ขออนุญาตประกอบกิจโทรคมนาคมแบบท่ีสาม โดย
ประสงค�จะสร3างโครงข+ายโทรคมนาคมใหม+เปMนของตนเอง เพ่ือให3บริการโทรคมนาคม
ผ+านโครงข+ายใยแก3วนําแสง พร3องส+งเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต เม่ือวันท่ี 
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยชําระค+า ดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร3อม
ภาษีมูลค+าเพ่ิมจํานวน ๗๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น ๑๐,๗๐๐ บาท 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามให3แก+ บริษัท เอแอลที 

เทเลคอม จํากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปC ท้ังนี้ การกําหนดเง่ือนไขเปMนไป
ตามแนวทางการกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๑๘ 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้ง ท่ี           
๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) แจ&งแผนการปรับปรุงระบบ

จัดเก็บฐานข&อมูลลูกค&าของโครงข/ายดีแทค ๑๘๐๐ (สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ นําเสนอแผนการ
ปรับปรุงระบบจัดเก็บหลักฐานข3อมูลลูกค3าของโครงข+ายดีแทค ๑๘๐๐ ภายใต3
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๒ ลงวันท่ี ๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ บริษัทฯมีหน3าท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา ๘๐ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นดังนี้ 
 ๑. ในประเด็นการส+งข3อความสั้น (SMS) ตามท่ีมีการปรับปรุงเง่ือนไขในปC           

พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท่ีทางสํานักงาน กสทช. กําหนดว+าต3องแจ3งล+วงหน3า ๓ วัน และเม่ือ    
บริษัทฯ ปฏิบัติตามก็ย+อมไม+เปMนการฝ�าฝ�นประกาศ ดังนั้น หากสํานักงาน กสทช. 
จะแจ3งขอความร+วมมือให3บริษัทฯ ดําเนินการนานกว+านั้นหรือผ+านช+องทางอ่ืนๆ ด3วยก็
ย+อมทําได3 แต+หากสํานักงาน กสทช. วิเคราะห�แล3วเห็นว+ากําหนดเวลาดังกล+าวไม+
เพียงพอก็สมควรเสนอเพ่ือทบทวนปรับปรุงเง่ือนไขดังกล+าวด3วย 

 ๒. ประเด็นเรื่องความเสียหาย มีความเห็นว+าบริษัทฯต3องมีหน3าท่ีรับภาระในส+วนท่ีเกิด
ความเสียหายจริง การท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนดว+า ให3 ยกเว3นและชดเชยค+าบริการ 
๔๘ ชั่วโมง ตามฐานการเกิดเหตุครั้งก+อน จึงอาจไม+เหมาะสม เนื่องจากความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดข้ึนในครั้งนี้อาจจะนานหรือสั้นกว+ากําหนดเวลาดังกล+าวก็ได3 ฉะนั้นควรมีการ
หาถ3อยคําใหม+ในการกําหนดเรื่องการเยียวยากรณีเกิดปQญหาคุณภาพบริการ ว+าต3อง
เยียวยาให3สอดคล3องตามสภาพการณ�ท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
มติท่ีประชุม รับทราบแผนการปรับปรุงระบบจัดเก็บหลักฐานข3อมูลลูกค3าของโครงข+ายดีแทค 

๑๘๐๐ ภายใต3ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/
๐๐๒ และให3บริษัทฯดําเนินการดังนี้  

  ๑. ทบทวนมาตรการเยียวยาผู3ใช3บริการของบริษัทฯให3เทียบเท+ามาตรฐานของ
มาตรการเยียวยากรณีเกิดเหตุขัดข3องในการให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีโดยผู3ใช3บริการ
ไม+สามารถติดต+อสื่อสารท่ีเกิดข้ึนในปC ๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ท้ังนี้โดย
ควรกําหนดให3คํานึงถึงสัดส+วนตามความเสียหายจริงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

  ๒. ทบทวนการประชาสัมพันธ�ให3ผู3ใช3บริการท่ีอาจได3รับผลกระทบจากการ
ดําเนินการทราบ ก+อนดําเนินการอย+างน3อย ๓ วัน ผ+าน SMS หรือ E-mail 

  ๓. ดําเนินการใดๆ เพ่ือให3โครงข+ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม และ
อุปกรณ�ท่ีใช3ในกิจการโทรคมนาคมท่ีผู3รับใบอนุญาตนํามาใช3ในการให3บริการ



๑๙ 
 

โทรคมนาคมสามารถใช3งานได3อย+างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานทางเทคนิคตาม
มาตรา ๓๓ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  ท้ังนี้มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. กําหนดให3มีการตรวจสอบคุณภาพการใช3
งานของบริการในช+วงเวลาท่ีมีการปรับปรุงระบบฐานข3อมูลดังกล+าว เพ่ือเปMนข3อมูล
ทางเทคนิคและบ+งชี้สถานการณ�ให3บริการในช+วงท่ีมีการปรับปรุงฐานข3อมูล ในระหว+าง
วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพ่ือเปMนข3อมูลกรณีการเกิด
เหตุขัดข3อง  

  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี           

๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การขอเพ่ิมการให&บริการเสียงผ/านอินเทอร,เน็ตแบบใช&เลขหมายโทรศัพท,ในการ

ให&บริการ ของบริษัท แอมเน็กซ, จํากัด (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีการขอเพ่ิมการให3บริการเสียงผ+านอินเทอร�เน็ตแบบใช3เลข
หมายโทรศัพท�ในการให3บริการ ของบริษัท แอมเน็กซ� จํากัด โดยบริษัทฯ เปMนผู3รับ
ใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/I/๐๐๗/
๒๕๕๔ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เนื่องจากพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําลังจะมีผลบังคับใช3ใน
วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นี้ สํานักงาน กสทช. จึงควรศึกษาทําความเข3าใจ
กฎหมายดังกล+าวให3ดี พร3อมท้ังเตรียมการและปรับปรุงการดําเนินการให3เปMนไปตาม
บทบัญญัติแห+งกฎหมายดังกล+าวด3วย 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให3เพ่ิมบริการเสียงผ+านอินเทอร�เน็ตแบบใช3เลขหมายโทรศัพท�ในการ

ให3บริ การ  ภายใต3 ใบอนุญาตการให3บริ การ อิน เทอร� เน็ ตแบบ ท่ีหนึ่ ง  เลข ท่ี 
NTC/MM/INT/ISP/I/๐๐๗/๒๕๕๔ ท่ีบริษัท แอมเน็กซ� จํากัด ได3รับอยู+เดิม และให3มี
ระยะเวลาการอนุญาตเท+ากับอายุใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง
ดังกล+าว 

 ๒. เห็นชอบให3สํานักงาน กสทช. สามารถดําเนินการให3อนุญาตบริการเสียงผ+าน
อินเทอร�เน็ตแบบใช3เลขหมายโทรศัพท�ในการให3บริการ ตามกระบวนการออก
ใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) ได3  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         

๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บริษัท เอทีไอ เทเลคอม อินเตอร,เนช่ันแนล จํากัด ขอส้ินสุดใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๒/๐๒๘ (สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีบริษัท เอทีไอ เทเลคอม อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด แจ3งความ
ประสงค�ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ ง  เลขท่ี 
๑/๕๒/๐๒๘ เพ่ือให3บริการขายต+อบริการคู+สายเช+าหรือวงจรเช+า (Leased Line) 

 กสทช. ประวิทย� แสดงความเห็นว+า อยากให3สํานักงาน กสทช. มีระบบติดตามผู3ท่ีไม+
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด เพราะหากล+าช3าจะเปMนปQญหาในเชิงระบบ 

  
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให3บริษัท เอทีไอ เทเลคอม อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด สิ้นสุดใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๒/๐๒๘ เพ่ือให3บริการขายต+อ
บริการคู+สายเช+า หรือวงจรเช+า (Leased Line) ตามข3อ ๒๖ (๑) ของเง่ือนไขในการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง โดยมีผลสิ้นสุดลงต้ังแต+วันท่ี ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 

  ท้ังนี้ บริษัทฯ ต3องชําระค+าธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปC ๒๕๕๗ ช+วงวันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยต3องชําระค+าธรรมเนียมภายใน 
๑๕๐ วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงสํานักงาน กสทช. จะประสานงานกับ
บริษัทฯ ต+อไป 

 ๒. มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. บันทึกการกระทําผิดเง่ือนไขในการอนุญาตในบัญชี
รายชื่อผู3ไม+ปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตใน ๒ ประเด็น คือ การไม+เป=ดให3บริการและ
การไม+แจ3งสิ้นสุดใบอนุญาตภายในกําหนดเวลา เพ่ือเปMนข3อมูลในการพิจารณาการ
ขอรับใบอนุญาตของบริษัทฯ ครั้งต+อไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         

๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ การขอให&บริการโทรศัพท,เคล่ือนท่ีระบบ GSM ย/านความถ่ีวิทยุ ๑๘๐๐ MHz บน

เครื่องบินโดยสารของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีการกําหนดแนวทางการแจ3งตอบข3อหารือของบริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) ในเรื่องการให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบ GSM ย+านความถ่ี
วิทยุ ๑๘๐๐ MHz บนเครื่องบินโดยสาร 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ในกรณีดังกล+าว บมจ.การบินไทย คิด
ค+าบริการอย+างไร 



๒๑ 
 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า การให3บริการ ผู3ใช3บริการจะเสียค+าบริการในลักษณะของ 
Roaming 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า บมจ. การบินไทยเปMนการประกอบกิจการ
ประเภทใด มีโครงข+ายเปMนของตนเองหรือไม+ สํานักงาน กสทช. ต3องหาแนวทางท่ี
ถูกต3องเพ่ือให3คนไทยได3ใช3บริการดังกล+าว 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงดังนี้ 

แนวทางท่ี ๑ ให3 บมจ.การบินไทย ดําเนินการประสานกับผู3รับใบอนุญาตปQจจุบันเช+น 
AIS , DTAC เพ่ือไปขยายข+ายบนเครื่องบินแล3วให3บริการในนามของบริษัทนั้นๆ 

แนวทางท่ี ๒ ให3 บมจ. การบินไทยเปMนผู3ให3บริการ จะเข3าข+ายเปMนการให3บริการ
โทรคมนาคมท่ีมีโครงข+ายเปMนของตนเอง ซ่ึงต3องได3รับใบอนุญาตประกอบกิจการแบบท่ี
สาม และต3องได3รับอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีตามมาตรา ๔๕ แห+งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แนวทางท่ี ๓ ผู3ท่ีได3รับใบอนุญาตแล3วไปขยายข+ายบนเครื่องบินและบมจ.การบินไทย
ต3องไปขายต+อการให3บริการ เพราะฉะนั้น บมจ.การบินไทยต3องได3รับอนุญาตแบบท่ี
หนึ่ง  

ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. เห็นว+า แนวทางท่ี ๑ มีความเปMนไปได3มากท่ีสุด 

กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ังข3อสังเกต ดังนี้ 

๑. อุปกรณ�ท่ีติดต้ังเปMนแบบเดียวกับท่ีให3บริการอินเทอร�เน็ตหรือไม+ และมีลักษณะทาง
เทคนิคแตกต+างกันอย+างไร ทําไมอินเทอร�เน็ตได3รับใบอนุญาตแบบท่ีหนึ่ง แต+
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีได3รับใบอนุญาตแบบท่ีสาม  

๒. จะตีความว+าเปMนบริการเฉพาะกลุ+ม คือบริการท่ีไม+มีโครงข+ายซ่ึงต3องได3รับใบอนุญาต
แบบท่ีสอง ได3หรือไม+  

๓. จะถือว+าการใช3คลื่นความถ่ีเหมือนกันกับคลื่น wifi ได3หรือไม+ คือมีการใช3คลื่นฯ แต+
ไม+ต3องประมูล โดยการกําหนดให3เปMน unlicensed band เฉพาะพ้ืนท่ี เช+น           
บนอากาศยาน บนเรือ ฯลฯ เนื่องจากไม+ได3เปMนการให3บริการแก+คนท่ัวไป แต+ให3บริการ
ได3เฉพาะคนท่ีเข3าไปยังพ้ืนท่ีนั้นๆ  

ท้ังนี้ เห็นควรท่ีจะกําหนดแนวทางการอนุญาตให3บริการลักษณะนี้สามารถเกิดข้ึนได3 
เพ่ือให3อุตสาหกรรมพัฒนาไป ไม+ควรท่ีจะป=ดล็อคช+องทาง ซ่ึงจะผลเสียหายต+อธุรกิจ
ของประเทศ 

สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ในหลักจารีตประเพณี อากาศยานต3องมีสัญชาติเพราะ
หลายๆประเทศ ทางสายการบินจะมีผู3ได3รับใบอนุญาตให3บริการบนเครื่องบินซ่ึงถือเปMน
หลักเดียวกัน เพราะไม+ว+าจะเปMนอากาศยานสัญชาติไหนถือเปMนเขตอํานาจสัญชาตินั้น 

    



๒๒ 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดทําข3อมูลเพ่ิมเติมตามข3อคิดเห็น 
ข3อเสนอแนะของ กทค. และนําเสนอกรรมการกลั่นกรองให3ความเห็นก+อนนําเสนอเข3า
ท่ีประชุม กทค. ต+อไป  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         

๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ บริษัท ไทยคม จํากัด(มหาชน) ขอรับใบอนุญาตการให&บริการอินเทอร,เน็ตแบบท่ี

หนึ่ง (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีบริ ษัท ไทยคม จํากัด(มหาชน) ขออนุญาตให3บริการ
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให3บริการอินเทอร�เน็ตเคลื่อนท่ีผ+านดาวเทียม บนเครื่องบิน
โดยสาร หรือให3บริการเฉพาะกิจ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า จําเปMนต3องมีมาตรการปiองกันการผูกขาดตาม
หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ข3อ ๑๑.๖ (ข) 
(ง) และ (ช) และตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�ท่ีวิธีการขอรับใบอนุญาตการ
ให3บริการอินเทอร�เน็ต ข3อ ๑๔.๖ (ข) และ (ง) 

    

มติท่ีประชุม     ๑. เห็นชอบให3บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ได3รับใบอนุญาตการให3บริการ
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให3บริการอินเทอร�เน็ตเคลื่อนท่ีผ+านดาวเทียม บนเครื่องบิน
โดยสาร เรือ และให3บริการเฉพาะกิจ โดยใช3เครื่องวิทยุคมนาคมย+านความถ่ี ๒.๔ กิกะ
เฮิรตซ� และย+านความถ่ี ๕ กิกะเฮิรตซ� โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปC  

   ท้ังนี้ ขอบข+ายท่ีได3รับอนุญาตไม+รวมถึงลักษณะและประเภทการให3บริการท่ีมี
ลักษณะเปMนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (Broadcasting) และผู3รับ
ใบอนุญาตหรือผู3ให3บริการสื่อสารดาวเทียมของผู3รับใบอนุญาตจะต3องได3รับใบอนุญาต
ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตใช3เครื่องวิทยุคมนาคม แล3วแต+กรณี 

  ๒. มอบหมายสํานักงาน กสทช. รับข3อสังเกตของท่ีประชุม กทค. เพ่ือนําไปจัดทํา
มาตรการเรื่องปiองกันการผูกขาด 

  

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๐๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน  
๒๕๕๘ เรื ่อง ขอเป=ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๘ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 



๒๓ 
 

  ตามรูปแบบลักษณะและประเภทการให3บริการอินเทอร�เน็ตท่ีบริษัท ไทยคม 
จํากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาต มีข3อท่ีน+าพิจารณาเปMนพิเศษ เนื่องจากเปMนการ
ให3บริการอินเทอร�เน็ตผ+านดาวเทียมซ่ึงเปMนการสื่อสารผ+านดาวเทียม โดยรูปแบบคือ 
บมจ. ไทยคม เช+าใช3บริการอินเทอร� เน็ตจากผู3รับใบอนุญาต และส+งสัญญาณ
อินเทอร�เน็ตไปยังสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินของผู3ให3บริการสื่อสารผ+านดาวเทียมท่ี
ได3รับอนุญาต เช+น บมจ. กสท โทรคมนาคม เปMนต3น ซ่ึงผู3ให3บริการสื่อสารผ+าน
ดาวเทียมดังกล+าวจะต้ังสถานีดาวเทียมในการรับ-ส+งสัญญาณอินเทอร�เน็ตผ+าน
ดาวเทียมให3กับ บมจ. ไทยคม เพ่ือทําการเชื่อมต+อกับระบบอินเทอร�เน็ตเพ่ือให3บริการ
อินเทอร�เน็ตบนเครื่องบิน เรือ หรือรูปแบบเฉพาะกิจท่ีติดต้ังไปกับรถยนต�ท่ีติดต้ัง
อุปกรณ�รับ-ส+งสัญญาณดาวเทียม  แต+โดยท่ี บมจ. ไทยคม เปMนผู3ได3รับใบอนุญาตให3
ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารเพียงรายเดียวตามท่ี กสทช. เคยมีมติอนุญาตไป จึง
ทําให3  บมจ. ไทยคม เปMนผู3รับใบอนุญาตรายเดียวเท+านั้นท่ีสามารถให3บริการ
อินเทอร�เน็ตผ+านดาวเทียมในลักษณะดังกล+าวได3 อันจะมีผลต+อการผูกขาดธุรกิจ
ประเภทดังกล+าว 

  ดังนั้น สํานักงาน กสทช. จึงต3องกําหนดมาตรการปiองกันการผูกขาด เพ่ือ
สนับสนุนให3มีการแข+งขันตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ข3อ ๑๑.๖ (ข) (ง) และ (ช) และตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการขอรับใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ต ข3อ ๑๔.๖ 
(ข) และ (ง) เพ่ือมิให3เกิดอํานาจผูกขาดและส+งผลต+อสภาพการแข+งขันในตลาด
โทรคมนาคมโดยผู3ให3บริการรายเดียว 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ การคืนเลขหมายโทรศัพท,แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๙๕ ของกรมการจัดหางาน 
(สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอการขอคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๙๕ ของ               
กรมการจัดหางาน โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นควรเสนอ กทค. พิจารณารับ
คืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก เนื่องจากการคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น        
๔ หลัก ของกรมการจัดหางาน เปMนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ข3อ ๔๙ โดยให3มีผลต้ังแต+วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ท้ังนี้ กรมการจัดหางาน ยังคงมีหน3าท่ีในการชําระค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท�แบบ
สั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๙๕ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม ข3อ ๗๕ ให3ครบถ3วนโดยชําระค+าธรรมเนียมเปMนรายปC 
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และสํานักงาน กสทช. จะคืนค+าธรรมเนียมเลขหมายในส+วนท่ีชําระไว3เกิน เปMนไปตาม 
ข3อ ๗๖ ของประกาศ กสทช.ฯ ต+อไป 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติการคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๙๕ ของกรมการจัดหางาน 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี           
๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ การขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท,แบบส้ัน ๔ หลัก ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ&าส, 
จํากัด (มหาชน) (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท สยามโกลบอล
เฮ3าส� จํากัด (มหาชน) โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม            
ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นควรเสนอ กทค. 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก กลุ+มเลขหมาย ๑๑XX             
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ซ่ึงเลขหมายว+างในลําดับถัดไป 
ได3แก+ หมายเลข ๑๑๖๐ ท้ังนี้ บริษัทฯ ได3ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับจัดสรร 
และชําระค+าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ ตามข3อ ๔๐ และ ๗๒ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล3ว โดยบริษัทฯมีหน3าท่ี
ต3องปฏิบัติตามประกาศ กสทช.ฯ ให3ครบถ3วนต+อไป 

  

มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๖๐ ให3แก+ บริษัท
สยามโกลบอลเฮ3าส� จํากัด (มหาชน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี           
๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ บจ .  ดี แทค  ไ ตร เน็ ท  ขอรั บจั ดสร ร เ ลขหมาย โทรศัพท, สํ า หรั บบริ ก า ร
โทรศัพท,เคล่ือนท่ีเพ่ิมเติม (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีบจ. ดีแทค ไตรเน็ท ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับ
บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
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โทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นควร
เสนอ กทค. พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม
ให3กับคําขอครั้งนี้ จํานวน ๓,๓๓๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยการจัดสรรเลขหมายดังกล+าว จะ
เรียงตามลําดับก+อนหลัง และยกเว3นกลุ+มเลขหมายท่ีคาดว+าจะนํามาจัดสรรเปMนเลขสวย 
ดังนี้  

 

กลุ/มเลขหมาย จํานวน 

๐๖ ๒๖๑๔ XXXX – ๐๖ ๒๖๙๘ XXXX ๗๘๐,๐๐๐ 

  ๐๖ ๒๗๐๑ XXXX – ๐๖ ๒๗๙๘ XXXX ๙๐๐,๐๐๐ 

๐๖ ๒๘๐๑ XXXX – ๐๖ ๒๘๙๘ XXXX ๙๐๐,๐๐๐ 

๐๖ ๒๙๐๑ XXXX – ๐๖ ๒๙๘๒- XXXX ๗๕๐,๐๐๐ 

รวม ๓,๓๓๐,๐๐๐ 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 
๓,๓๓๐,๐๐๐ เลขหมาย ให3แก+ บจ. ดีแทค ไตรเน็ท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี           
๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ บจ.  ๓๖๕ คอมมูนิ เค ช่ัน ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท, สําหรับบริการ
โทรศัพท,เคล่ือนท่ี (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี บจ. ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นควร
เสนอ กทค. พิจารณา ดังนี้ 

๑. ตามข3อ ๑๓ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม กรณีของ บจ. ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น ขอรับจัดสรรเลขหมายได3 
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๒. โดยท่ีบริษัทฯ เคยได3รับการจัดสรรเลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีจาก 
บมจ. กสท โทรคมนาคม จํานวน ๖๐,๐๐๐ เลขหมาย นั้น อย+างไรก็ดี การขอรับ
จัดสรรเลขหมายในครั้งนี้  เปMนการขอรับจัดสรรเลขหมายครั้งแรกโดยตรงจาก 
สํานักงาน กสทช. ดังนั้น กรณีของ บจ. ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จึงเปMนการขอรับจัดสรร
ครั้งแรกตามประกาศฯ   
๓. แผนธุรกิจ 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ ได3ตั้งข3อสังเกตและแสดงความเห็น ดังนี้ 

๑. ปQจจุบันทาง บจ. ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น ได3มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผู3ถือหุ3น            
โดยได3ชี้แจงการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีว+าเปMน
การขอรับจัดสรรเพ่ือนําไปทําการตลาดของบริษัทฯ อีกท้ังบริษัทได3กําหนดการดําเนิน
ธุรกิจเปMน MVNO ซ่ึงนโยบายของ กทค. สนับสนุนให3เกิดผู3ประกอบการรายย+อย 
เพราะฉะนั้นจึงถือเปMนประโยชน�สําหรับผู3บริโภคในการเลือกรับบริการท่ีหลากหลาย
จากผู3ประกอบการ 

๒. กรณีการได3รับจัดสรรเลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีจาก บมจ. กสท 
โทรคมนาคม จํานวน ๖๐,๐๐๐ เลขหมาย นั้น ทางบริษัทฯไม+ได3นําเลขหมายดังกล+าว
มาทําการตลาด แต+บริษัทฯได3จัดทําซิมสําหรับการทดลองใช3 ซ่ึงมียอดใช3งานประมาณ 
๔,๐๐๐ เลขหมาย ซ่ึงการขอรับจัดสรร เลขหมายโทรศัพท�สํ าหรับบริ การ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี จากสํานักงาน กสทช. ในครั้งนี้ จึงเปMนการขอรับจัดสรรเพ่ือนําเลข
หมายท่ีได3ไปทําการตลาดและวางจําหน+าย ในกรณีนี้ หากคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ใช3หลักเกณฑ�เดิมในการพิจารณาอาจทําให3ไม+สามารถจัดสรรเลขหมายให3
บริษัทฯได3 และเปMนการป=ดโอกาสไม+ให3เกิดผู3ประกอบการรายย+อยท่ีประสงค�จะทํา 
MVNO อันจะทําให3ผู3บริโภคเสียประโยชน�ในการรับบริการท่ีหลากหลาย  

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า กรณีนี้ผู3ขอเปMน MVNO รายใหม+ ซ่ึงหากใช3เกณฑ�
การพิจารณาในลักษณะเดิมท่ีดูความต+อเนื่องหรือประวัติการประกอบการ อาจไม+
เหมาะสมกับกรณี สํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการฯ จึงควรต3องพิจารณาว+า 
สําหรับคําขอลักษณะเริ่มต3นธุรกิจเช+นนี้จะมีเกณฑ�ในการจัดสรรอย+างไร ท้ังนี้อาจ
พิจารณาจากแผนธุรกิจ วงเงินการลงทุน และประเมินความเปMนไปได3จริงประกอบด3วย 
เพ่ือไม+ให3เกิดอุปสรรคต+อการประกอบกิจการของรายใหม+ ขณะเดียวกันก็ไม+ก+อให3เกิด
ภาวะต+อทรัพยากรเลขหมายเกินสมควร เนื่องจากปQจจุบันจํานวนเลขหมายคงเหลือ
จํากัด ซ่ึงเปMนอีกโจทย�ใหญ+ท่ีควรต3องมีการประเมินว+าจะต3องเตรียมการรองรับอย+างไร
ด3วย 

ประธาน กทค. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ แสดงความเห็นสอดคล3องกับ กสทช.               
รศ. ประเสริฐฯ โดยเห็นควรให3คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม พิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ�การจัดสรรใหม+  
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มติท่ีประชุม มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. รับข3อสังเกตของท่ีประชุม กทค. เพ่ือดําเนินการเสนอ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ�สําหรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีของรายใหม+ แล3วให3นําเสนอ
ท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี           

๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ บริษัท ทีทีแอนด, ที ซับสไครเบอร, เซอร,วิส จํากัด ขอยกเลิกการใช&งานและส/งคืน

เลขหมายโทรศัพท,สําหรับบริการโทรศัพท, ท่ีใช&เทคโนโลยีอ่ืน (สํานักบริหาร            
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี บริษัท ทีทีแอนด� ที ซับสไครเบอร� เซอร�วิส จํากัด ขอยกเลิก
การใช3งานและส+งคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ท่ีใช3เทคโนโลยีอ่ืน 
จํานวน ๑,๐๐๐ เลขหมาย โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นควรเสนอ กทค. 
พิจารณาอนุมัติให3 บริษัท ทีทีแอนด� ที ซับสไครเบอร� เซอร�วิส จํากัด ยกเลิกการใช3งาน
และส+งคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ท่ีใช3เทคโนโลยีอ่ืน โดยให3มีผล
ต้ังแต+วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เปMนต3นไป 

    
มติท่ีประชุม อนุมัติให3 บริษัท ทีทีแอนด� ที ซับสไครเบอร� เซอร�วิส จํากัด ยกเลิกการใช3งานและ

ส+งคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ท่ีใช3เทคโนโลยีอ่ืน ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี           

๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ บริษัท ทีทีแอนด, ที ซับสไครเบอร, เซอร,วิส จํากัด ขอยกเลิกการใช&งานโทรศัพท,

สําหรับบริการโทรศัพท,ท่ีใช&งานในด&านทางเทคนิค Signaling Point Code (SPC) 
(สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 



๒๘ 
 

ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี บริษัท ทีทีแอนด� ที ซับสไครเบอร� เซอร�วิส จํากัด ขอยกเลิก
การใช3งานโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ท่ีใช3งานในด3านทางเทคนิค Signaling 
Point Code (SPC) โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นควรเสนอ กทค. พิจารณา
อนุมัติให3 บริษัท ทีทีแอนด� ที ซับสไครเบอร� เซอร�วิส จํากัด ยกเลิกการใช3งานโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท�ท่ีใช3งานในด3านทางเทคนิค Signaling Point Code (SPC) โดย
ให3มีผลต้ังแต+วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เปMนต3นไป 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให3บริษัท ทีทีแอนด� ที ซับสไครเบอร� เซอร�วิส จํากัด ยกเลิกการใช3งานโทรศัพท�

สําหรับบริการโทรศัพท�ท่ีใช3งานในด3านทางเทคนิค Signaling Point Code (SPC) 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี           
๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ การอนุญาตให&กรมเจ&าท/าใช& เครื่อง วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห,ความถ่ี 

(Synthesizer) ประเภท ๑ (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ การพิจารณายกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานนักวิทยุสมัครเล/นและสงวน

สัญญาณเรียกขานไว&เฉพาะบุคคลตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ,การ
อนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล/น  (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุ
คมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ การอนุญาตให&บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด ใช&คล่ืนความถ่ีสําหรับการเช่ือมโยง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน,เพ่ือการให&บริการโทรทัศน,ภาคพ้ืนดินในระบบ Digital  
(สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ กําหนดผู&รับมอบอํานาจ ผู&รับผิดชอบคดี และให&ความเห็นชอบแนวทางการ

ดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ส.๑๗/๒๕๕๗ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)
   

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ ข&อเสนอการใช&โครงข/ายโทรคมนาคมของการไฟฟ̀านครหลวง (สํานักโครงข+าย
พ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย)  

 



๒๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ ข&อเสนอการเช่ือมต/อโครงข/ายโทรคมนาคมของบริษัท เรียล ฟaวเจอร, จํากัด (สํานัก
โครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ ข&อเสนอการเช่ือมต/อโครงข/ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู ยูนิเวอร,แซล คอนเวอร,

เจ&นซ, จํากัด (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ ข&อเสนอการเช่ือมต/อโครงข/ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปaลที บรอดแบนด, 

จํากัด (มหาชน) (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ สัญญาการใช&โครงข/ายโทรคมนาคมฉบับแก&ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒ ระหว/างบริษัท โท

เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
(สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอยกเว&นการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ

กําหนดข&อห&ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปcนการครอบงํากิจการโดยคนต/างด&าว พ.ศ. 
๒๕๕๕ (สํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม. , คณะทํางานเพ่ือดําเนินการตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข3อห3ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปMนการครอบงํา
กิจการโดยคนต+างด3าว พ.ศ. ๒๕๕๕)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ เสนอขอแก&ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร&องเรียนและ

พิจารณาเรื่องร&องเรียนของผู&ใช&บริการ (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ ฝ�ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๑๕ – ๔.๒๕ ดังกล+าว

ข3างต3น เพ่ือนําไปบรรจุเปMนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต+อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การตอบข&อหารือของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) เรื่อง

ลงทะเบียนผู&ใช&บริการโทรศัพท,เคล่ือนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินล/วงหน&า (สํานัก
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีการพิจารณาความเห็นสํานักงาน กสทช.ต+อข3อหารือของ
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เรื่องลงทะเบียนผู3ใช3บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินล+วงหน3า ก+อนสํานักงาน กสทช. แจ3ง
ความเห็นต+อบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า การกําหนดให3การระงับบริการเปMนมาตรการ
บังคับการจดทะเบียนซิมถือเปMนการละเมิดสิทธิการใช3บริการของผู3บริโภคท่ีรุนแรง
เกินไป ท้ังท่ีกรณีนี้ เปMนหน3าท่ีของผู3ให3บริการท่ีท่ีผ+านมาละเลยการปฏิบัติ และ



๓๐ 
 

สํานักงาน กสทช. มิได3กํากับบังคับอย+างจริงจัง อย+างไรก็ดีหากจําเปMนต3องเร+งรัดเพ่ือ
การแก3ไขปQญหา ก็ควรกําหนดมาตรการบังคับในข้ันตอนการเติมเงินว+า หากไม+จด
ทะเบียนซิมก+อนก็จะไม+สามารถเติมเงินได3 ซ่ึงจะเป=ดโอกาสให3ผู3ใช3บริการได3เลือกว+า
หากประสงค�จะใช3บริการต+อไปก็ต3องปฏิบัติตามเง่ือนไข แต+หากไม+ปฏิบัติตามก็ไม+มี
สิทธิท่ีจะใช3บริการต+อไปได3 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า สํานักงาน กสทช. ควรเชิญผู3ประกอบการ
มาหารือเพ่ือตอบโต3เก่ียวกับประเด็นปQญหาเพ่ือหาทางแก3ไข 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ให3ดําเนินการหารือให3มีความรอบคอบและ
เพ่ิมประเด็นของ กสทช.ประวิทย�ฯ ด3วย 

 
มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข3างมาก (ประธาน กทค. พันเอก ดร.เศรษฐพงค�ฯ, กสทช.                

รศ. ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ)  

เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงาน กสทช. ต+อข3อหารือของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เรื่องลงทะเบียนผู3ใช3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีใน
ลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินล+วงหน3า  

  ท้ังนี้ มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. รับข3อสังเกตของท่ีประชุม กทค. เพ่ือ
ดําเนินการในส+วนท่ีเก่ียวข3องก+อนส+งหนังสือตอบข3อหารือของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และให3เชิญผู3รับใบอนุญาตเพ่ือร+วมกันหารือแนว
ทางการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องลงทะเบียนผู3ใช3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 

 มติท่ีประชุมเสียงข3างน3อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 

หมายเหตุ ๑.ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี           
๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๐๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป=ดเผยเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. กรณีการระงับบริการชั่วคราวเนื่องจากผู3ใช3บริการไม+ลงทะเบียน โดยอ3าง
เหตุจําเปMนตามข3อ ๒๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให3บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น ผมมีความเห็นว+า ตามข3อ ๒๕ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม กําหนดให3     “ผู3
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงิน
ล+วงหน3ามีหน3าท่ีจัดเก็บข3อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับผู3ใช3บริการตามหลักเกณฑ�และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด” แต+ท่ีผ+านมาผู3ให3บริการกลับไม+ได3มีการจัดเก็บข3อมูล
แต+อย+างใด การท่ีผู3ใช3บริการไม+ได3ลงทะเบียนซิมต้ังแต+แรกจึงเปMนความผิดของผู3
ให3บริการท่ีละเว3นไม+จัดให3มีการลงทะเบียนผู3ใช3บริการ ผมจึงเห็นว+าผู3ให3บริการไม+
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สามารถอ3างเหตุเรื่องการท่ีผู3ใช3บริการไม+ลงทะเบียนซิมการ�ดเปMนเหตุจําเปMนตามข3อ ๒๘ 
เพ่ือระงับบริการชั่วคราวได3 และแม3ว+าจะมีความพยายามตีความว+าสามารถระงับ
บริการได3 ก็เปMนเพียงแต+สิทธิของผู3ให3บริการท่ีอาจพิจารณาระงับการให3บริการ แต+ไม+ใช+
หน3าท่ีท่ีจะต3องดําเนินการแต+อย+างใด ท้ังยังมีประเด็นว+าหากผู3ให3บริการไม+ระงับบริการ 
กสทช. จะใช3ฐานอํานาจใดในการบังคับ นอกจากนี้ การระงับบริการชั่วคราวโดยแจ3ง
เปMนหนังสือให3ผู3ใช3บริการทราบล+วงหน3าเปMนเวลาไม+น3อยกว+าสามสิบวัน นั้น ก็มีประเด็น
ว+าผู3ให3บริการไม+มีท่ีอยู+ของผู3ใช3บริการท่ียังไม+ลงทะเบียน หรือหากถือว+าการส+งข3อความ
สั้น (SMS) เปMนการแจ3งเปMนหนังสือก็มีประเด็นว+าปQจจุบันผู3 ให3บริการได3แจ3งให3
ผู3ใช3บริการทราบแล3วหรือไม+ 

  ดังนั้น เพ่ือเปนการเร�งรัดให�ผู�ให�บริการจัดเก็บข�อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ
ผู�ใช�บริการ สํานักงาน กสทช. จึงควรเพ่ิมมาตรการบังคับทางปกครองให�เข�มข�นข้ึน 
เช�น เพ่ิมค�าปรับทางปกครอง เปนต�น  

  ๒. ส�วนมาตรการเก่ียวกับผู�ใช�บริการ อาจพิจารณากําหนดให�ผู�ใช�บริการท่ียัง
ไม�ลงทะเบียนจะไม�สามารถเติมเงินเพ่ิมเข�าสู�ระบบได� จนกว�าจะมีการลงทะเบียน ซ่ึง
จะเปนมาตรการบังคับอย�างเบาท่ีเป0ดทางเลือกให�แก�ผู�ใช�บริการ ท้ังยังจะได�ผลตรง
จุดยิ่งกว�า หากจุดให�บริการเติมเงินเปนจุดลงทะเบียนได�ด�วย 

  ๓. ประเด็นเรื่องอํานาจในการจัดเก็บข�อมูลในแอพพลิเคชั่น ๒ แชะ ผมเห็น
ว�าอํานาจหน�าท่ีในการจัดเก็บข�อมูลของผู�ใช�บริการคือผู�ให�บริการ ไม�ใช�สํานักงาน 
กสทช 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การอนุญาตให&นําเข&าและใช&เครื่องวิทยุคมนาคม (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุ

คมนาคม) 
 ผู3อํานวยการสํานักอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอข3อเท็จจริง

กรณีศูนย�วิจัยโรคเอดส� สภากาชาดไทย ขอนําเข3าและใช3เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท
เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข+ายท่ีใช3ในกิจการวิทยุคมนาคมสาธารณะซ่ึงใช3สถานีควบคุม
กลางร+วมกัน ตราอักษร wisepill รุ+น MK2 DISPENSER เพ่ือใช3ในการวิจัยโครงการ
ส+งเสริมการปiองกันผู3ติดเชื้อเอชไอวีร+วมกับการดูแลสุขภาพจิตของวัยรุ+น (แชมปFพลัส) 
มาปรับใช3ในเด็กท่ีมีเชื้อเอชไอวีต้ังแต+แรกเกิดและผู3ดูแล ในประเทศไทยในการ
ตรวจสอบการกินยาต3านไวรัสของเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี ผ+านโครงข+ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. พิจารณาแล3วมีข3อเสนอเพ่ือการพิจารณาดังนี้ 

  ๑. อนุมัติในหลักการให3สามารถนําเครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร wisepill 
รุ+น MK2 DISPENSER จํานวน ๑๐๐ ชุด มาใช3งานโดยไม+ต3องผ+านการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�ท้ังนี้การใช3งานเครื่องวิทยุคมนาคม
ต3องได3รับใบอนุญาตท่ีเก่ียวข3อง เพ่ือการกํากับดูแลการใช3เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล+าว 
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  ๒. หากการใช3เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล+าวก+อให3เกิดการรบกวนต+อข+ายสื่อสาร
วิทยุคมนาคมท่ีได3รับอนุญาตอยู+ก+อนแล3วศูนย�วิจัยโรคเอดส� สภากาชาดไทย จะต3อง
ระงับการใช3งานเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล+าวทันที 

  ๓. ต3องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข 
ตามท่ี กสทช. กําหนด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข3อง 

  ๔. อนุญาตให3ศูนย�วิจัยโรคเอดส� สภากาชาดไทย นําเข3าเครื่องวิทยุคมนาคม 
ตราอักษร wisepill รุ+น MK2 DISPENSER จํานวน ๑๐๐ ชุด โดยให3ติดต+อสํานักการ
อนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม เพ่ือยื่นคําขอรับใบอนุญาตให3นําเข3าเครื่องวิทยุ
คมนาคม และจะต3องส+งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล+าวให3สํานักงาน กสทช. เพ่ือ
ตรวจสอบยืนยันคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค หากไม+สอดคล3องกับท่ีได3รับ
อนุญาตให3ใช3งานจะต3องนําเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล+าวออกนอกราชอาณาจักร 
ภายใน ๓๐ วัน 

  ๕. เม่ือเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแล3ว ศูนย�วิจัยโรคเอดส� สภากาชาดไทย จะต3อง
ยื่นคําขออนุญาตนําออกเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีได3รับอนุญาตให3นําเข3าท้ังหมด ภายใน 
๑๕ วัน นับแต+วันท่ีสิ้นสุดโครงการ 

  ๖. ให3ศูนย�วิจัยโรคเอดส� สภากาชาดไทย หรือผู3ได3รับมอบอํานาจตามกฎหมาย 
ติดต+อสํานักกฎหมายโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. เพ่ือให3ข3อเท็จจริงกรณีการ
นําเข3าเครื่องวิทยุคมนาคมก+อนได3รับอนุญาต 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให3ศูนย�วิจัยโรคเอดส� สภากาชาดไทย นําเข3าและใช3เครื่องวิทยุคมนาคม 

ประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข+ายท่ีใช3ในกิจการวิทยุคมนาคมสาธารณะซ่ึงใช3สถานี
ควบคุมกลางร+วมกัน ตราอักษร wisepill รุ+น MK2 DISPENSER เพ่ือใช3ในการวิจัย
โครงการส+งเสริมการปiองกันผู3ติดเชื้อเอชไอวีร+วมกับการดูแลสุขภาพจิตของวัยรุ+น 
(แชมปFพลัส) มาปรับใช3ในเด็กท่ีมีเชื้อเอชไอวีต้ังแต+แรกเกิดและผู3ดูแล ในประเทศไทย
ในการตรวจสอบการกินยาต3านไวรัสของเด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี ผ+านโครงข+าย
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี โดยมีเง่ือนไขตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี           

๙/๒๕๕๘ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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ประธาน  กล+าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล+าวป=ดประชุม 
                                                                               

เลิกประชุมเวลา       ๑๒.๕๐   น. 

 
 


