
 

 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน 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. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู4ช0วยเลขานุการ  
   ผู4อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ  
๙. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู4ช0วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักมาตรฐานและ 

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
เจ!าหน!าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน� ผู4 อํ านวยการสํ านั กกรรมการ กิจการ โทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู4อํานวยการส0วน    
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญ�รดาวรรน ธนนันท�ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นายป?ญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต4น  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต4น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 



๒ 
 

 

๗. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต4น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวป?ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต4น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต4น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ4าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู!ช้ีแจง 
๑. นายจาตุรนต� โชคสวัสด์ิ ผู4 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร

โทรคมนาคม ๑ 
๒. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท� ผู4 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร

โทรคมนาคม ๒ 
๓. นายดํารงค� วัสโสทก ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๔. นางสาวอรวรี เจริญพร รักษาการผู4 อํานวยการสํานักค0าธรรมเนียมและอัตรา

ค0าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๕. นางสาวพรพักตร� สถิตเวโรจน� ผู4อํานวยการส0วน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๖. นายประถมพงศ� ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๗. นางสาวหทัยภัส กําลังเอก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๘. นายศุภกาญจน� บุญจันทร� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๙. นายสิทธิกุล ฉายาภู0ศร ผู4อํานวยการส0วน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
    
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๐ น.  

 
ประธาน กล0าวเป?ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ!งให!ท่ีประชุมทราบ 
   
 ไม0มี 
 
 
 



๓ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘    

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘    

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยไม0มีการแก4ไข 
 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. ยังไม0รับรองระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เนื่องจากต4องตรวจสอบมติท่ีประชุม

เพ่ิมเติม โดยให4ฝIายเลขานุการ กทค. นํารายละเอียดดังกล0าวเสนอ กทค. อีกครั้ง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) คัดค!านการนําคล่ืน

ความถ่ีวิทยุย)าน ๙๐๐ MHz ท่ีอยู)ในการครอบครองของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ไปจัดสรรใหม) (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบคําคัดค4านของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

เก่ียวกับการนําคลื่นความถ่ีวิทยุย0าน ๙๐๐ MHz ท่ีอยู0ในการครอบครองของบริษัท    
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไปประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ๔G 

  ท้ังนี้ มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. มีหนังสือตอบ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามแนวทางท่ีสํานักงานเสนอต0อไป   

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีความเห็นสอดคล4องกับสํานักงานฯ ในส0วนสาระของหนังสือตอบ 

สรท. แต0มีข4อสังเกตว0าสํานักงาน กสทช. ควรนําเรื่องนี้เสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือ
พิจารณา เนื่องจากหนังสือของ สรท. นั้นส0งถึงประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณา จึงไม0ควร
นําเสนอเพียงเพ่ือทราบ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า การจะมีหนังสือแจ4งกลับ สรท. ดังกล0าว ควร
จะมีการพิจารณาก0อนว0า ผู4ร4องเปSนผู4ท่ีมีส0วนได4ส0วนเสียในการดําเนินกิจการดังกล0าว
หรือไม0 โดยฝากให4สํานักงาน กสทช. คัดเลือกเรื่องร4องเรียนเข4ามาพิจารณาในท่ีประชุม 
กทค. ให4ชัดเจน  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จํากัด แจ!งการเปล่ียนแปลงข!อมูลนิติบุคคล (สํานักการ

อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงข4อมูลนิติบุคคลในส0วนของกรรมการ และกรรมการซ่ึงลงชื่อ

ผูกพันบริษัท ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล0าวมิได4กระทบต0อคุณสมบัติในการเปSนผู4รับ
ใบอนุญาตของบริษัทฯ และมิได4เปSนการดําเนินการท่ีเข4าข0ายต4องรายงานตามมาตรา 



๔ 
 

 

๒๒ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า เม่ือการเปลี่ยนแปลงข4อมูลนิติบุคคล ในส0วนของ

กรรมการ และ ผู4ถือหุ4นของบริษัทฯ นั้น มิได4เปSนการดําเนินการท่ีเข4าข0ายต4องรายงาน
ตามมาตรา ๒๒ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็
ไม0จําเปSนต4องเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา จึงชอบแล4วท่ีเสนอเพ่ือทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช!งานส่ือสารผ)านดาวเทียม

ต)างชาติชนิดช่ัวคราว จํานวน ๒๔๓ รายการ ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
(สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการใช4งานสื่อสารผ0านดาวเทียมต0างชาติชนิดชั่วคราว จํานวน ๒๔๓ 

รายการ ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ เสนอให4สํานักงาน กสทช. ติดตามทวงถามไปยังกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศในกรณีของการกําหนดหลักเกณฑ�การใช4ดาวเทียมต0างชาติชนิดชั่วคราว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รายงานผลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ณ บ!าน

น้ําดิบ อําเภอปDาซาง จังหวัดลําพูน เม่ือวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ณ บ4านน้ําดิบ
อําเภอปIาซาง จังหวัดลําพูน เม่ือวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า หากเกิดเหตุภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินและไม0

สามารถให4บริการได4ก็ควรท่ีจะให4บริษัทงดเว4นค0าใช4บริการในระหว0างท่ีบริษัทฯ         
ไม0สามารถให4บริการได4  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๕ รายงานผลการดําเนินการไกล)เกล่ียข!อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๘ (สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริ โภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล0เกลี่ยข4อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามข4อ ๖(๔) ของระเบียบ กสทช. ว0าด4วยการไกล0



๕ 
 

 

เกลี่ยข4อพิพาทระหว0างผู4รับใบอนุญาตฯ และผู4ร4องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ให4สํานักงาน กสทช. เร0งตรวจสอบและ

ดําเนินการแก4ไขปUญหากรณีมีผู4ร4องเรียนถูกคิดค0าบริการจากการรับซิมการ�ดท่ีแจกฟรี
เนื่องจากเปSนปUญหาท่ีเรื้อรังมานานและในปUจจุบันก็ยังคงมีปUญหาอยู0 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การส้ินสุดใบอนุญาตของบริษัท ไฟเบอร&นาโน จํากัด ผู!รับใบอนุญาตการให!บริการ

อินเทอร&เน็ตเกตเวย&ระหว)างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร&เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมี
โครงข)ายเปHนของตนเอง (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอข4อเท็จจริงกรณีการสิ้นสุดใบอนุญาตของบริษัท ไฟเบอร�นาโน จํากัด ผู4รับ
ใบอนุญาตการให4บริการอินเทอร�เน็ตเกตเวย�ระหว0างประเทศและบริการชุมสาย
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข0ายเปSนของตนเอง ไม0ชําระค0าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ประจําปW ๒๕๕๖ 

  
มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข4างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ 

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 
เห็นชอบการสิ้นสุดใบอนุญาตการให4บริการอินเทอร�เน็ตเกตเวย�ระหว0างประเทศและ
บริการชุมสายอินเทอร� เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข0ายเปSนของตนเอง ท่ีไม0ชําระ
ค0าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจําปW ๒๕๕๖ 

 มติท่ีประชุมเสียงข4างน4อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 

 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
 ๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได4มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เรื ่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง ค0าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม กําหนดให4ผู4รับใบอนุญาตมีหน4าท่ีชําระเงินค0าธรรมเนียมใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงในกรณีท่ีผู4รับใบอนุญาตไม0ชําระหรือชําระไม0
ครบถ4วนตามจํานวนท่ีพึงชําระภายในวันครบกําหนด ผู4รับใบอนุญาตต4องชําระ
ค0าธรรมเนียมใบอนุญาตและค0าธรรมเนียมเพ่ิมในอัตราร4อยละหนึ่งจุดห4าต0อเดือน



๖ 
 

 

ของจํานวนเงินท่ีค4างชําระ นับต้ังแต0วันถัดจากวันครบกําหนดชําระค0าธรรมเนียม
ใบอนุญาต จนกว0าจะชําระค0าธรรมเนียมใบอนุญาตครบถ4วน และสอดคล4องกับ
ประกาศ กทช. เรื่อง เง่ือนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตการให4บริการอินเทอร�เน็ต
เกตเวย�ระหว0างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร�เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข0าย
เปSนของตนเอง 

  ตามประกาศ กทช. ดังกล0าวกําหนดว0า ในกรณีผู4รับใบอนุญาตฝIาฝYนหรือไม0
ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาต เลขาธิการ กสทช. มีอํานาจสั่งให4ผู4รับใบอนุญาต
ระงับการกระทําท่ีฝIาฝYน หรือปฏิบัติให4ถูกต4องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว4ในคําสั่ง 
ดังนั้น การท่ีบริษัทฯ ไม0ดําเนินการชําระค0าธรรมเนียม ถือว0าปฏิบัติผิดเง่ือนไขในการ
อนุญาต เลขาธิการ กสทช. จึงมีอํานาจสั่งให4ผู4รับใบอนุญาตปฏิบัติให4ถูกต4องภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว4ในคําสั่ง และหากผู4รับใบอนุญาตไม0ปฏิบัติตามคําสั่ง ให4
เลขาธิการ กสทช. แจ4งเตือนและกําหนดค0าปรับทางปกครองตามกฎหมายว0าด4วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ในกรณีนี้ สํานักงาน กสทช. จึงควรมีการแจ4งคําสั่งเปSน
หนังสือให4ผู4รับใบอนุญาตระงับการกระทําท่ีฝIาฝYนหรือปฏิบัติให4ถูกต4องโดยการชําระ
ค0าธรรมเนียมใบอนุญาตให4ถูกต4องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว4ในคําสั่ง ตามมาตรา 
๖๘ และมาตรา ๖๙ แห0งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และหากผู4รับใบอนุญาตยังไม0ปฏิบัติตามคําสั่ง กทค. จึงมีอํานาจสั่งให4สิ้นสุดใบอนุญาต
ของบริษัทฯ ได4 ตามข4อ ๒๔ (๗) ของประกาศ กทช. เรื่อง เง่ือนไขในการอนุญาต 
ใบอนุญาตการให4บริการอินเทอร�เน็ตเกตเวย�ระหว0างประเทศและบริการชุมสาย
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข0ายเปSนของตนเอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

สําหรับให!บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Mobile ย)านความถ่ี 
๘๐๐ MHz (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอข4อเท็จจริงกรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสําหรับให4บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked 
Mobile ย0านความถ่ี ๘๐๐ MHz เปSนระบบดิจิตอล 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0าในอนาคตเม่ือมีการเรียกคืนคลื่น ๘๐๐ MHz 
ดังกล0าว และมีการนําไปจัดสรรใหม0ต4องกําหนดเง่ือนไขในการจัดสรรคลื่น ๘๐๐ MHz 
ให4มีประโยชน�สูงสุดเนื่องจากมีการใช4งานในหลายกิจการ 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให4บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสําหรับ

ให4บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Mobile ย0านความถ่ี ๘๐๐ MHz 
เปSนระบบ Digital Trunked Radio โดยกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงเง่ือนไข
เดิมให4สอดคล4องกับลักษณะทางเทคนิคและมาตรฐานตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๗ 
 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        
๑๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายข)ายส่ือสารผ)านดาวเทียม

ต)างชาติเพ่ือให!บริการกับบริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) (สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอข4อเท็จจริงกรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายข0าย
สื่อสารบริการรับส0งสัญญาณเปSน Transmission Platform ผ0านดาวเทียมต0างชาติ
เพ่ือให4บริการกับบริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติให4บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการขยายข0ายสื่อสารบริการ
รับส0งสัญญาณเปSน Transmission Platform (รหัสบริการ ๓ – ๒ – ๑๐) ผ0าน
ดาวเทียม INTELSAT เพ่ือให4บริการแก0บริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปSนการเช0า
ช0องสัญญาณต0อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยให4มีผลต0อเนื่องจากเดิมจนถึงวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ซ่ึงเปSนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได4ให4ความเห็นชอบไว4 ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ บริษัท ดาต!า มีเดีย เซ็นเตอร& จํากัด ขอส้ินสุดใบอนุญาตการให!บริการอินเทอร&เน็ต
แบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/I/012/2557 (สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒)  

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
นําเสนอกรณี บริษัท ดาต4า มีเดีย เซ็นเตอร� จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการให4บริการ
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/I/012/2557 โดยให4สิ้นผลต้ังแต0
วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ท้ังนี้ เปSนไปตามข4อ ๕ และข4อ ๒๖(๑) ของประกาศ กทช. 
เรื่อง เง่ือนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตการให4บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง  

 

มติท่ีประชุม อนุมัติให4 บริษัท ดาต4า มีเดีย เซ็นเตอร� จํากัด สิ้นสุดใบอนุญาตการให4บริการ
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/I/012/2557 โดยให4สิ้นผลต้ังแต0
วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ และมอบหมายให4สํานักงาน กสทช. ดําเนินการและประสาน
กับบริษัทฯ ให4ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง ค0าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมต0อไป 

 



๘ 
 

 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี    
๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได4มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๗๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เรื ่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๔ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ผมเห็นสอดคล4องกับสํานักงาน กสทช. ว0า ปUจจุบันมีผู4ให4บริการอินเทอร�เน็ต
แบบ WiFi เปSนจํานวนมาก และบริษัทฯ ไม0เคยเป?ดให4บริการ จึงไม0มีผลกระทบต0อ
ผู4ใช4บริการ ดังนั้น การยกเลิกการให4บริการจึงไม0ส0งผลกระทบต0อตลาดหรือผู4บริโภค จึง
เห็นควรอนุญาตให4บริษัท ดาต4า มีเดีย เซ็นเตอร� จํากัด สิ้นสุดใบอนุญาตการให4บริการ
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง โดยให4สิ้นผลต้ังแต0วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ท้ังนี้ตามข4อ ๕ 
และข4อ ๒๖ (๑) ของประกาศ กทช. เรื่อง เง่ือนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตการ
ให4บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่งได4 อย0างไรก็ตาม ผมมีข4อสังเกตเก่ียวเนื่องกับเรื่องนี้ 
๒ ประเด็น คือ 

 ๑) บริษัทฯ ได4รับอนุญาตต้ังแต0วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ซ่ึงข4อ ๓ วรรคสองของ
ประกาศ กทช. ดังกล0าว กําหนดว0า “ผู�รับใบอนุญาตต�องเริ่มให�บริการภายในสามเดือน
นับแต�วันท่ีได�รับอนุญาตตามแผนการให�บริการและแผนการลงทุน และต�องรายงานผล
การดําเนินการทุกเดือนจนกว�าจะให�บริการ” แต0ข4อเท็จจริงปรากฏว0า บริษัทฯ ยังไม0
เป?ดหรือเริ่มให4บริการ และไม0เคยรายงานผลการดําเนินการทุกเดือนจนกว0าจะ
ให4บริการ อีกท้ังมิได4ชี้แจงความจําเปSนต4องขอขยายกําหนดระยะเวลาการเริ่มให4บริการ 
และกําหนดระยะเวลาท่ีต4องการขอขยายต0อคณะกรรมการก0อนกําหนดเวลาท่ีต4องเริ่ม
ให4บริการสิ้นสุดลง จึงเปSนกรณีท่ีบริษัทฯ มิได4ปฏิบัติให4เปSนไปตามกฎหมาย ดังนั้น 
สํานักงาน กสทช. ต4องกําชับและดําเนินการเพ่ือให4บริษัทฯ รวมท้ังผู4รับใบอนุญาตราย
อ่ืนปฏิบัติให4ถูกต4องตามท่ีกฎหมายกําหนดไว4 

 ๒) การให4บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ให4บริการอินเทอร�เน็ตแบบ WiFi นั้น ยังมี
ผู4ให4บริการอินเทอร�เน็ตแบบ WiFi ท่ีเข4าข0ายเปSนการประกอบกิจการในลักษณะท่ีเปSนผู4
ให4บริการด4านกิจการโทรคมนาคมแก0บุคคลอ่ืนท่ัวไป ซ่ึงยังไม0ได4มาขออนุญาตจาก
คณะกรรมการ ตามมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๗ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อยู0เปSนจํานวนมาก ดังนั้น สํานักงาน กสทช. ต4อง
กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและค0าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล0าวด4วย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท ทริปเป_ลที บรอดแบนด& จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท&สําหรับบริการโทรศัพท&ประจําท่ีเพ่ิมเติม (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม)  

 ผู4แทนสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นายศุภกาญจน�ฯ) นําเสนอ
ข4อเท็จจริงบริษัท ทริปเป?ลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม โดยมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ



๙ 
 

 

เลขหมายโทรคมนาคม ทําหน4าท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุม
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ เห็นควรนําเสนอ กทค. เพ่ือ
พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม ๑๓,๐๐๐ 
เลขหมาย  ให4แก0 บริษัท ทริปเป?ลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให4 บริษัท ทริปเป?ลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) ได4รับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม ๑๓,๐๐๐ เลขหมาย  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การยกเลิกและรับรองให!ทําหน!าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล)นควบคุมข)ายประจํา

จังหวัด ตามข!อ ๔๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ&การอนุญาตและกํากับ
ดูแลกิจการวิทยุสมัครเล)น (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข4อเท็จจริง ดังนี้  

 ๑. การขยายระยะเวลาให4ชมรมวิทยุสมัครเล0นท่ีได4รับอนุญาตจากกรมไปรษณีย�โทรเลข
และรับรองให4ทําหน4าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0ายประจําจังหวัดท่ีได4
ดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลเปSนสมาคมวิทยุสมัครเล0นและแจ4งยืนยันต0อสํานักงาน 
กสทช. ภายในหนึ่งร4อยแปดสิบวัน นับต้ังแต0วันท่ีประกาศใช4บังคับ จํานวน ๖ องค�กร 
ดังนี้ 

  ๑.๑ สมาคมวิทยุสมัครเล0นจังหวัดน0าน 
  ๑.๒ สมาคมวิทยุสมัครเล0นจังหวัดสุโขทัย 
  ๑.๓ สมาคมวิทยุสมัครเล0นแม0น้ําแคว 
  ๑.๔ ชมรมนักวิทยุสมัครเล0นจังหวัดปราจีนบุรี 
  ๑.๕ สมาคมวิทยุสมัครเล0นจังหวัดอุทัยธานี 
  ๑.๖ ชมรมวิทยุอาสาสมัครจังหวัดนครปฐม 
 ๒. ยกเลิกการทําหน4าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0ายประจําจังหวัดและการ

อนุญาตต0างๆท่ีเก่ียวข4องของชมรมวิทยุสมัครเล0นท่ีได4รับอนุญาตจากกรมไปรษณีย�       
โทรเลขและรับรองให4ทําหน4าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0ายประจําจังหวัดท่ี
ไม0ได4ดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลเปSนสมาคมวิทยุสมัครเล0น และแจ4งยืนยันต0อ



๑๐ 
 

 

สํานักงาน กสทช. ภายในหนึ่งร4อยแปดสิบวัน นับแต0วันท่ีประกาศใช4บังคับ จํานวน         
๓ ชมรม และให4ยกเลิกใบอนุญาตท่ีเก่ียวข4อง ดังนี้ 

  ๒.๑  ชมรมนักวิทยุสมัครเล0นจังหวัดอํานาจเจริญ 
  ๒.๒ ชมรมนักวิทยุสมัครเล0นจังหวัดนครนายก หรือชมรมวิทยุสมัครเล0น

   จังหวัดนครนายก 
  ๒.๓  ชมรมนักวิทยุสมัครเล0นจังหวัดตาก หรือชมรมวิทยุสมัครเล0นจังหวัดตาก 

 ๓. หลักการในการอนุญาตให4สมาคมวิทยุสมัครเล0น อ0างทอง ต้ังสถานีวิทยุสมัครเล0น
ควบคุมข0ายและให4ทําหน4าท่ีบริหารสถานีวิทยุควบคุมข0ายประจําจังหวัดอ0างทอง ณ    
๒๔/๑ หมู0ท่ี ๓ ตําบลหัวไผ0 อําเภอเมือง จังหวัดอ0างทอง และกําหนดให4ใช4สัญญาณเรียก
ขานประจําสถานี HS๑AT ซ่ึงมีคุณสมบัติและกําหนดข4อบังคับพร4อมแนบเอกสาร
หลักฐาน ถูกต4องครบถ4วน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับ
ดูแลกิจการวิทยุสมัครเล0น และยกเลิกการต้ังสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0าย ณ เทศบาล
เมืองอ0างทอง เลขท่ี ๑๘ ถนนเทศบาล ๘ ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมือง จังหวัดอ0างทอง 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า เนื่องจากประกาศฯ ระบุระยะเวลาในการ
ดําเนินการไว4อย0างชัดเจนแล4ว และไม0ได4กําหนดกรณียกเว4นว0ามีเหตุอะไรบ4าง ดังนั้นจึง
ไม0มีช0องให4กรรมการใช4ดุลยพินิจได4 เม่ือเกิดกรณีเกิน ๑๘๐ วัน จึงไม0มีช0องตามระเบียบ
ท่ีจะขยายเวลาให4ได4 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีความเห็นสอดคล4องกับ กสทช. ประวิทย�ฯ หากชมรมนักวิทยุ
สมัครเล0นจังหวัดปราจีนบุรี อยู0ในข้ันตอนของการดําเนินการเห็นควรให4ขยายระยะเวลา
ต0อไปได4 แต0ในกรณีของชมรมวิทยุอาสาสมัครจังหวัดนครปฐมท่ีไม0มีการเคลื่อนไหวและ
อยู0ในข้ันตอนของการฟ~องร4องคดีต0อศาลปกครองกลางจึงไม0เห็นควรให4ขยายระยะเวลา 
และสํานักงาน กสทช. ต4องมีมาตรการการกํากับดูแลนักวิทยุสมัครเล0นในพ้ืนท่ีต0างๆท่ี
เปSนสถานีควบคุมข0ายว0าจะทําอย0างไรให4มีการดําเนินการติดต0อสื่อสารต0อไปได4 

  
มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข4างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ 

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 
 ๑. อนุมัติขยายระยะเวลาอีกหนึ่งร4อยแปดสิบวันให4ชมรมวิทยุสมัครเล0นท่ีได4รับอนุญาต

จากกรมไปรษณีย�โทรเลขและรับรองให4ทําหน4าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0าย
ประจําจังหวัดท่ีได4ดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลเปSนสมาคมวิทยุสมัครเล0นและแจ4ง
ยืนยันต0อสํานักงาน กสทช. ภายในหนึ่งร4อยแปดสิบวัน นับต้ังแต0วันท่ีประกาศใช4บังคับ 
จํานวน ๕ องค�กร ดังนี้ 

  ๑.๑ สมาคมวิทยุสมัครเล0นจังหวัดน0าน 



๑๑ 
 

 

  ๑.๒ สมาคมวิทยุสมัครเล0นจังหวัดสุโขทัย 
  ๑.๓ สมาคมวิทยุสมัครเล0นแม0น้ําแคว 
  ๑.๔ ชมรมนักวิทยุสมัครเล0นจังหวัดปราจีนบุรี 
  ๑.๕ สมาคมวิทยุสมัครเล0นจังหวัดอุทัยธานี 
 ๒. อนุมัติให4ยกเลิกการทําหน4าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0ายประจําจังหวัด

และการอนุญาตต0างๆท่ีเ ก่ียวข4องของชมรมวิทยุสมัครเล0นท่ีได4รับอนุญาตจาก
กรมไปรษณีย�โทรเลขและรับรองให4ทําหน4าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0าย
ประจําจังหวัดท่ีไม0ดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลเปSนสมาคมวิทยุสมัครเล0น และแจ4ง
ยืนยันต0อสํานักงาน กสทช. ภายในหนึ่งร4อยแปดสิบวัน นับแต0วันท่ีประกาศใช4บังคับ 
และให4ยกเลิกใบอนุญาตท่ีเก่ียวข4อง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ จํานวน ๔ ชมรม 
ดังนี้ 

  ๒.๑ ชมรมวิทยุอาสาสมัครจังหวัดนครปฐม 
  ๒.๒ ชมรมนักวิทยุสมัครเล0นจังหวัดอํานาจเจริญ 
  ๒.๓ ชมรมนักวิทยุสมัครเล0นจังหวัดนครนายก หรือชมรมวิทยุสมัครเล0นจังหวัด

       นครนายก 
  ๒.๔ ชมรมนักวิทยุสมัครเล0นจังหวัดตาก หรือชมรมวิทยุสมัครเล0นจังหวัดตาก 
 ๓. อนุมัติในหลักการอนุญาตให4สมาคมวิทยุสมัครเล0น อ0างทอง ต้ังสถานีวิทยุสมัครเล0น

ควบคุมข0ายและให4ทําหน4าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0ายประจําจังหวัด
อ0างทอง ณ ๒๔/๑ หมู0ท่ี ๓ ตําบลหัวไผ0 อําเภอเมือง จังหวัดอ0างทอง และกําหนดให4ใช4
สัญญาณเรียกขานประจําสถานี HS๑AT ซ่ึงมีคุณสมบัติและกําหนดข4อบังคับพร4อมแนบ
เอกสารหลักฐาน ถูกต4องครบถ4วน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาต
และกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล0น และยกเลิกการต้ังสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0าย 
ณ เทศบาลเมืองอ0างทอง เลขท่ี ๑๘ ถนนเทศบาล ๘ ตําบลตลาดหลวง อําเภอเมือง 
จังหวัดอ0างทอง 

 มติท่ีประชุมเสียงข4างน4อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

 ๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได4มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๗๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เรื ่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๖ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ผมเห็นควรพิจารณาอนุมัติให4เฉพาะชมรมวิทยุสมัครเล0นท่ีได4ดําเนินการจด
ทะเบียนนิติบุคคลเปSนสมาคมวิทยุสมัครเล0นและแจ4งยืนยันต0อสํานักงาน กสทช. 
ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต0วันท่ีประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาต
และกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล0นมีผลบังคับใช4 ให4ทําหน4าท่ีบริหารสถานีวิทยุ



๑๒ 
 

 

สมัครเล0นควบคุมข0ายประจําจังหวัดได4 ซ่ึงสอดคล4องตามข4อ ๔๑ ของประกาศฯ แต0ใน
กรณีของชมรมวิทยุสมัครเล0นท่ีไม0สามารถดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลให4แล4วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วันตามท่ีประกาศฯ กําหนด อันได4แก0 ชมรมวิทยุสมัครเล0น
จังหวัดปราจีนบุรี และชมรมวิทยุอาสาสมัครจังหวัดนครปฐมนั้น ผมมีความเห็นว0า เม่ือ
ประกาศฯ ได4กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการไว4อย0างชัดเจน และไม0มีบทบัญญัติ
แห0งกฎหมายใดท่ีให4อํานาจ กสทช. สามารถใช4ดุลยพินิจท่ีจะงดเว4น หรือขยาย
ระยะเวลาการดําเนินการดังกล0าว  ผมก็ไม0อาจพิจารณาขยายระยะเวลาให4กับท้ังสอง
ชมรมตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอมาได4 

  ดังนั้น จึงเห็นควรให4ยกเลิกการทําหน4าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0าย
ประจําจังหวัดและการอนุญาตต0างๆ ท่ีเก่ียวข4องของชมรมวิทยุสมัครเล0นจังหวัด
ปราจีนบุรี และชมรมวิทยุอาสาสมัครจังหวัดนครปฐม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส&ทหารอากาศขออนุญาตจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม) สําหรับ

การเช่ือมโยงข!อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) (สํานักการอนุญาตและ
กํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู4 อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข4อเท็จจริงการขอรับจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม0 สําหรับการเชื่อมโยงข4อมูลทางยุทธวิธี 
(Tactical Data Link) เพ่ือใช4กับหมู0บินขับไล0แบบ ๒๐/ก (Gripen ๓๙ C/D) เครื่องบิน
ควบคุมแจ4งเตือนแบบ ๑ (SAAB ๓๔๐ AEW/B) และสถานีเชื่อมโยงข4อมูล ภาคพ้ืน 
(Ground Entry Station) จํ านวน  ๗  สถานี และการ ติ ดต0 อทา ง เ สี ย ง  ( Voice 
Communications) การติดต0อสื่อสารข4อมูล (Data Communications) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในภารกิจการป~องกันภัยทางอากาศสําหรับความม่ันคงของรัฐ จึงเห็นควร
ดําเนินการดังนี้ 

 ๑. จัดสรรความถ่ีวิทยุให4กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ทหารอากาศ ดังนี้ 
  ๑.๑ สําหรับสถานีเชื่อมโยงข4อมูลภาคพ้ืน (Ground Entry Station) จํานวน ๗ 

สถานี ให4ใช4ความถ่ีวิทยุ จํานวน ๔๐ ความถ่ี ความกว4างแถบคลี่นความถ่ีไม0เกิน ๒๕ 
kHz เพ่ือการติดต0อสื่อสารทางเสียง (Voice Communications) และข4อมูล (Data 
Communications)  

  ๑.๒ สําหรับเครื่องบินควบคุมและแจ4งเตือนแบบ ๑ (SAAB ๓๔๐ AEW/B) ให4
ใช4ความถ่ีวิทยุจํานวน ๑๐ ความถ่ี ความกว4างแถบคลื่นความถ่ีไม0เกิน ๒๕ kHz เพ่ือ
การติดต0อสื่อสารข4อมูล (Data Communications)  

  ๑.๓ สําหรับหมู0บินขับไล0แบบ ๒๐/ก (Gripen ๓๙ C/D) หรือ Gripen Fighter 
ให4ใช4ความถ่ีวิทยุจํานวน ๒๐ ความถ่ี ความกว4างแถบคลื่นความถ่ีไม0เกิน ๒๕ kHz เพ่ือ
การติดต0อสื่อสารข4อมูล (Data Communications)  



๑๓ 
 

 

  ๑.๔ สําหรับการเชื่อมโยงข4อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) ร0วมกับกองทัพ 
เรือให4ใช4ความถ่ีวิทยุ จํานวน ๑๐ ความถ่ี ความกว4างแถบคลื่นความถ่ีไม0เกิน ๒๕ kHz เพ่ือ
การติดต0อข4อมูล (Data Communications)  

   ๒. การจัดสรรคลื่นความถ่ีในข4อ ๑ นั้น กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ทหารอากาศ 
จะต4องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต0อไปนี้ 

  ๒.๑ ให4ใช4ความถ่ีวิทยุดังกล0าว เปSนระยะเวลา ๑ ปW นับจากวันท่ีได4รับอนุญาต
จากสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช4ความถ่ีวิทยุจะต4องแจ4งขอ
อนุญาตใช4ความถ่ีวิทยุก0อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล0าว เ พ่ือให4 ถูกต4องตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

  ๒.๒ หากกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ทหารอากาศ มีความประสงค�ท่ีจะใช4งาน
เครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือต้ังสถานีวิทยุคมนาคม จะต4องดําเนินการขออนุญาตใช4
เครื่องวิทยุคมนาคม และต้ังสถานีวิทยุคมนาคมจากสํานักงาน กสทช. ก0อนทุกครั้ง 

  ๒.๓ เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีนํามาใช4งาน ต4องได4รับการตรวจยืนยันคุณสมบัติ
หรือลักษณะทางเทคนิคจากสํานักงาน กสทช. แล4วเท0านั้น 

  ๒.๔ จะต4องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข
ตามท่ี กสทช. กําหนดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข4อง 

 ๓. ให4กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ทหารอากาศยืนยันการยินยอมผูกพันตามเง่ือนไขในข4อ
๑ และข4อ ๒ เปSนหนังสือภายในเวลาหกสิบวัน นับแต0วันท่ีได4รับแจ4งจากสํานักงาน 
กสทช. หากพ4นกําหนดเวลาดังกล0าวให4การอนุญาตในครั้งนี้เปSนอันสิ้นผล    

 ๔. คืนความถ่ีวิทยุสําหรับ TDL เดิม ท่ีได4รับการจัดสรรไปแล4วจํานวน ๖ แถบ แถบละ 
๒๕๐ KHz (ตามหนังสือสํานักงาน กสทช. ท่ี สทช ๕๐๑๓/๒๐๒๓๔ ลงวันท่ี ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ : ข4อ ๑.๔) ซ่ึง สอ.ทอ. ได4ดําเนินการกําหนดช0องความถ่ีวิทยุเอง
จํานวน ๖๐ คลื่นความถ่ี  

   
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติการจัดสรรความถ่ีวิทยุให4กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ทหารอากาศ รายละเอียด

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
  ๑.๑ สําหรับสถานีเชื่อมโยงข4อมูลภาคพ้ืน (Ground Entry Station) จํานวน ๗ 

สถานี ให4ใช4ความถ่ีวิทยุ จํานวน ๔๐ ความถ่ี ความกว4างแถบคลี่นความถ่ีไม0เกิน ๒๕ 
kHz เพ่ือการติดต0อสื่อสารทางเสียง (Voice Communications) และข4อมูล (Data 
Communications) 



๑๔ 
 

 

  ๑.๒ สําหรับเครื่องบินควบคุมและแจ4งเตือนแบบ ๑ (SAAB ๓๔๐ AEW/B) ให4
ใช4ความถ่ีวิทยุจํานวน ๑๐ ความถ่ี ความกว4างแถบคลื่นความถ่ีไม0เกิน ๒๕ kHz เพ่ือ
การติดต0อสื่อสารข4อมูล (Data Communications) 

  ๑.๓ สําหรับหมู0บินขับไล0แบบ ๒๐/ก (Gripen ๓๙ C/D) หรือ Gripen Fighter 
ให4ใช4ความถ่ีวิทยุจํานวน ๒๐ ความถ่ี ความกว4างแถบคลื่นความถ่ีไม0เกิน ๒๕ kHz เพ่ือ
การติดต0อสื่อสารข4อมูล (Data Communications) 

  ๑.๔ สําหรับการเชื่อมโยงข4อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) ร0วมกับกองทัพ 
เรือให4ใช4ความถ่ีวิทยุ จํานวน ๑๐ ความถ่ี ความกว4างแถบคลื่นความถ่ีไม0เกิน ๒๕ kHz เพ่ือ
การติดต0อข4อมูล (Data Communications)  

 ๒. ให4กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ทหารอากาศ ท่ีได4รับการจัดสรรคลื่นความถ่ีในข4อ ๑ 
จะต4องปฏิบัติตามเง่ือนไขตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๓. ให4กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ทหารอากาศยืนยันการยินยอมผูกพันตามเง่ือนไขในข4อ
๑ และข4อ ๒ เปSนหนังสือภายในเวลาหกสิบวัน นับแต0วันท่ีได4รับแจ4งจากสํานักงาน 
กสทช. หากพ4นกําหนดเวลาดังกล0าวให4การอนุญาตในครั้งนี้เปSนอันสิ้นผล    

 ๔. ให4กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ทหารอากาศคืนความถ่ีวิทยุสําหรับ TDL เดิม ท่ีได4รับ
การจัดสรรไปแล4วจํานวน ๖ แถบ แถบละ ๒๕๐ KHz (ตามหนังสือสํานักงาน กสทช. 
ท่ี สทช ๕๐๑๓/๒๐๒๓๔ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ : ข4อ ๑.๔) ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การพิจารณาแบบสัญญาให!บริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre Pay) ของ

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร&แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 
ฉบับแก!ไข ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให!บริการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ การพิจารณาอุทธรณ&คําส่ังกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ 

กสทช. กรณี บริษัท แอดวานซ&  อินโฟร& เซอร&วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัท     
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไม)ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ&และวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม 
(สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 



๑๕ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ แนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดําท่ี อ.๑๐๕/๒๕๕๘ 
ระหว)างบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ผู!ฟjองคดี กับ กสทช. ผู!ถูกฟjองคดีท่ี ๑ และเลขาธิการ 
กสทช. ผู!ถูกฟjองคดีท่ี ๒ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ (ร)าง) คําช้ีขาดข!อพิพาทการเช่ือมต)อโครงข)ายโทรคมนาคมท่ี ๒/๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม) 

(สํานักโครงข0ายพ้ืนฐาน การใช4และการเชื่อมต0อโครงข0าย) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ นายสดายุทธ หุตะสรเชษฎ& ร!องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) กรณีประสบปlญหาไม)สามารถใช!บริการอินเทอร&เน็ตตามท่ีได!แจ!งไว! 
(สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ นางพิชชนันท& สัจจกุลวนิชย& ร!องเรียนบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จํากัด กรณีประสบ

ปlญหาถูกคิดค)าบริการผิดพลาดจากการใช!บริการอินเทอร&เน็ตผ)านโทรศัพท& 
เคล่ือนท่ี (สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร ร!องเรียนบริษัท แอดวานซ& ไวร&เลส เน็ทเวอร&ค จํากัด 

กรณีประสบปlญหาการคิดค)าบริการ Call Center ๑๑๗๕ (สํานักรับเรื่องร4องเรียน
และคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ รายงานผลการดําเนินการรับฟlงความคิดเห็นของผู!มีส)วนได!เสียและประชาชนท่ัวไป

ต)อร)าง ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีน)าจะเปHนการเอาเปรียบผู!บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช!เครือข)ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปHน
การค!ากําไร เกินควร หรือก)อให!เกิดความเดือดร!อนรําคาญ พ.ศ. ... (สํานักรับเรื่อง
ร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม , สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ รายงานเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดยคนต)างด!าวตามประกาศ กสทช. เรื่องการ

กําหนดข!อห!ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปHนการครอบงํากิจการโดยคนต)างด!าว พ.ศ. 
๒๕๕๕ ประจําปp ๒๕๕๗ (คณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กําหนดข4อห4ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปSนการครอบงํากิจการโดยคนต0างด4าว พ.ศ. 
๒๕๕๕ ,สํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม)  

   
   หมายเหตุ ฝIายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๘ - ๔.๑๖ ดังกล0าวข4างต4น 

เพ่ือนําไปบรรจุเปSนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
 
 



๑๖ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗  รายงานความคืบหน!าการดําเนินงานทบทวนหลักเกณฑ&การอนุญาตให!ใช!คล่ืน
ความถ่ี (คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑ�การอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ี , สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอ รายงานความคืบหน4าการดําเนินงานทบทวนหลักเกณฑ�การอนุญาตให4ใช4คลื่น
ความถ่ี ท้ังนี้ คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑ�การอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ี ได4จัดทํา
กรอบระยะเวลาในการดําเนินการอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz และ 
๙๐๐ MHz โดยอ4างอิงกําหนดเวลาตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอต0อนายกรัฐมนตรี 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz 
ข้ันตอนการดําเนินการ กรอบเวลาดําเนินการ 

คณะทํางานฯ ดําเนินการปรับปรุงร0างหลักเกณฑ�ฯ และ 
ITU พิจารณาทบทวน reserve price 

พ.ค. ๕๘ – มิ.ย. ๕๘ 

กทค. พิจารณาร)างหลักเกณฑ&ฯ  ๖ ก.ค. ๕๘ 

กสทช. พิจารณาร)างหลักเกณฑ&ฯ  ๑๕ ก.ค. ๕๘ 

การรับฟUงความคิดเห็นสาธารณะต0อร0างหลักเกณฑ�ฯ ๑๗ ก.ค. – ๑๗ ส.ค. ๕๘ 

วันจัดประชุมรับฟUงความคิดเห็นสาธารณะ ๗ ส.ค. ๕๘ 

กทค. พิจารณาผลรับฟlงความเห็นสาธารณะ และการ
แก!ไขร)างหลักเกณฑ&ฯ 

๑๙ ส.ค. ๕๘ 

กสทช. พิจารณาผลรับฟlงความเห็นสาธารณะ และการ
แก!ไขร)างหลักเกณฑ&ฯ 

๒๑ หรือ ๒๔ ส.ค. ๕๘ 

การนําร0างหลักเกณฑ�ฯ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ไม0เกิน ๒๖ ส.ค. ๕๘ 

การเชิญชวนผู4สนใจเข4าร0วมการประมูล ๒๘ ส.ค. – ๒๘ ก.ย. ๕๘ 

การยื่นคําขอเพ่ือเข4าร0วมการประมูลคลื่นความถ่ี ๓๐ ก.ย. ๕๘ 

การพิจารณาคุณสมบัติผู4มีสิทธิเข4าร0วมการประมูล ๓๐ ก.ย. – ๒๑ ต.ค. ๕๘ 

กทค. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู4เข4าร0วมการ
ประมูล 

๒๑ ต.ค. ๕๘ 

การเตรียมความพร4อมสําหรับผู4เข4าร0วมการประมูล ๒๒ ต.ค. – ๑๐ พ.ย. ๕๘ 



๑๗ 
 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ กรอบเวลาดําเนินการ 

วันประมูล ๑๑ พ.ย. ๕๘ 

กทค. ประชุมรับรองผลการประมูลและประกาศผลผู!ชนะ
การประมูล 

ไม)เกินวันท่ี ๒๕ พ.ย. ๕๘ 

การชําระเงินประมูลและออกใบอนุญาต ภายใน ธ.ค. ๕๘ 

 
 ๒. การประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz  

ข้ันตอนการดําเนินการ กรอบเวลาดําเนินการ 

คณะทํางานฯ ดําเนินการปรับปรุงร0างหลักเกณฑ�ฯ และ ITU 
พิจารณาทบทวน reserve price 

พ.ค. ๕๘ – มิ.ย. ๕๘ 

กทค. พิจารณาร0างหลักเกณฑ�ฯ  ๒๑ ก.ค. ๕๘ 

กสทช. พิจารณาร0างหลักเกณฑ�ฯ  ๒๙ ก.ค. ๕๘ 

การรับฟUงความคิดเห็นสาธารณะต0อร0างหลักเกณฑ�ฯ ๕ ส.ค. – ๙ ก.ย. ๕๘ 

วันจัดประชุมรับฟUงความคิดเห็นสาธารณะ ๒ ก.ย. ๕๘ 

กทค. พิจารณาผลรับฟlงความเห็นสาธารณะ และการ
แก!ไขร)างหลักเกณฑ&ฯ 

๑๕ ก.ย. ๕๘ 

กสทช. พิจารณาผลรับฟlงความเห็นสาธารณะ และการ
แก!ไขร)างหลักเกณฑ&ฯ 

๑๘ ก.ย. ๕๘ 

การนําร0างหลักเกณฑ�ฯ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ไม0เกิน ๒๓ ก.ย. ๕๘ 

การเชิญชวนผู4สนใจเข4าร0วมการประมูล ๒๘ ก.ย. – ๒๘ ต.ค. ๕๘ 

การยื่นคําขอเพ่ือเข4าร0วมการประมูลคลื่นความถ่ี ๓๐ ต.ค. ๕๘ 

การพิจารณาคุณสมบัติผู4มีสิทธิเข4าร0วมการประมูล ๒ พ.ย. – ๒๐ พ.ย. ๕๘ 

กทค. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู!เข!าร)วมการ
ประมูล 

๒๐ พ.ย. ๕๘ 

การเตรียมความพร4อมสําหรับผู4เข4าร0วมการประมูล ๒๓ พ.ย. – ๔ ธ.ค. ๕๘ 

วันประมูล ๑๕ ธ.ค. ๕๘ 



๑๘ 
 

 

กทค. ประชุมรับรองผลการประมูลและประกาศผลผู!ชนะ
การประมูล 

ไม)เกินวันท่ี ๓๐ ธ.ค. ๕๘ 

การชําระเงินประมูลและออกใบอนุญาต ภายใน ม.ค. ๕๙ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานความคืบหน4าการดําเนินงานทบทวนหลักเกณฑ�การอนุญาตให4ใช4คลื่น

ความถ่ี ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
  
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี 

 ๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได4มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๗๒ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ผมมีความเห็นว0าหากเรื่องใดท่ีเปSนประเด็นปUญหาข4อกฎหมายก็ควรต4องหาทาง
ออกและป?ดช0องว0างในข4อกฎหมายให4หมด เพ่ือหลีกเลี่ยงปUญหาเรื่องการฟ~องร4องคดีท่ี
จะทําให4การประมูลเกิดความล0าช4าหรือต4องประสบอุปสรรคสะดุดหยุดลง ซ่ึงจะ
ก0อให4เกิดผลกระทบต0ออุตสาหกรรมและต0อผู4ใช4บริการอย0างมาก โดยเฉพาะอย0างยิ่ง
เปSนท่ีทราบกันดีว0า ผู4ให4บริการบางรายประสบปUญหาคลื่นความถ่ีท่ีให4บริการมีไม0
เพียงพออยู0 

  ในกรณีการนําร0างประกาศไปรับฟUงความคิดเห็นสาธารณะโดยไม0ประกาศเชิญ
ชวนล0วงหน4า ๑๕ วันนั้น เห็นควรดําเนินการให4ถูกต4อง มิฉะนั้น อาจเปSนเหตุให4
ผู4ประกอบการรายใดรายหนึ่งหยิบเปSนเหตุในการฟ~องคดีได4 ท้ังนี้ ผมเห็นว0า หากถือว0า
กระบวนการรับฟUงความคิดเห็นเปSนการดําเนินการต0อเนื่องจากท่ีเคยดําเนินการไว4แล4ว
ในปWท่ีผ0านมาก็พอท่ีจะรับฟUงได4 เนื่องจากในปWท่ีผ0านมา สํานักงาน กสทช. มีการนําร0าง
ประกาศฯ และร0างสรุปข4อสนเทศ (IM) ไปรับฟUงความคิดเห็นสาธารณะแล4ว เม่ือต0อมา
มีคําสั่งให4ปรับปรุงเง่ือนไขการประมูล และการดําเนินการในขณะนี้ก็คือการปรับปรุง
ร0างประกาศฯ และร0างสรุปข4อสนเทศ (IM) จึงเห็นควรรับฟUงความคิดเห็นสาธารณะ
เพ่ิมเติม 

  ผมยืนยันประเด็นสําคัญคือการประมูลควรจะต4องเกิดข้ึนโดยเร็วท่ีสุด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ รายงานความคืบหน!าในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการ

คุ!มครองผู!ใช!บริการเปHนการช่ัวคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาการให!บริการโทรศัพท&เคล่ือนท่ี (คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการ
ดําเนินการตามมาตรการคุ4มครองผู4ใช4บริการเปSนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี, สํานักวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม) 



๑๙ 
 

 

 ผู4แทนสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นายประถมพงศ�ฯ) นําเสนอ
ความคืบหน4าในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการคุ4มครอง
ผู4ใช4บริการเปSนการชั่วคราวในกรณีการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ
ให4บริการโทรศัพท� เคลื่อนท่ีของคณะทํางานฯ และนําเสนอข4อวิเคราะห�ของ
คณะทํางานฯ ต0อแผนดําเนินการตามมาตรการประชาสัมพันธ�และการดําเนินการเพ่ือ
รองรับการสิ้นสุดการให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๒๙/๒๕๕๗ ของผู4ให4บริการ 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า กรณีการคืนเงินผู4ใช4บริการในระบบ pre-
paid นั้น สํานักงาน กสทช. เสนอว0าไม0ควรกําหนดระยะเวลา แต0กรณีดังกล0าวอาจเปSน
ปUญหาและเปSนภาระท่ีไม0สิ้นสุด ดังนั้นทางสํานักงาน กสทช. ควรกําหนดระยะเวลาให4
เหมาะสม ซ่ึงหน4าท่ีของ กสทช. คืออํานวยความสะดวกให4ผู4ใช4บริการว0าจะทําอย0างไร
ให4ผู4ใช4บริการเข4าถึงการใช4บริการได4มากท่ีสุด สํานักงาน กสทช. ต4องมีการเตรียมการ
ดังกล0าวไว4เพ่ือลดกระแสต0อต4านท่ีจะมีออกมาในอนาคต  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีความเห็นสอดคล4องกับ กสทช.รศ.ประเสริฐฯในกรณีการ
กําหนดระยะเวลาให4มีความเหมาะสม เพราะจะเปSนภาระในการเก็บข4อมูล ในกรณี
ของมาตรการเยียวยามิได4ยกเลิกการคงสิทธิเลขหมายของเจ4าของเลขหมาย หากไม0
สามารถใช4งานได4จะสามารถโอนย4ายภายในระยะเวลาเท0าไร จะต4องเปSนห4วงเวลาท่ี
เหมาะสมท่ีในการคืนเลขหมายมายังสํานักงาน กสทช. การขยายมาตรการเยียวยานั้น
เปSนคําสั่งของ คสช. ดังนั้นจะต4องมีการรายงานผลการดําเนินการไปยัง คสช. ว0าสิ้นสุด
มาตรการเยียวยาเม่ือใด 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นและต้ังข4อสังเกต ดังนี้ 
 ๑. การตรวจสอบแผนการคุ4มครองผู4ใช4บริการมีการดําเนินการหรือไม0 
 ๒. การติดตามประเมินผลแผนการคุ4มครองผู4ใช4บริการ กรณีดังกล0าวจะคล4ายคลึงกับ

การโอนย4ายค0ายของผู4ให4บริการรายอ่ืนว0ามีการบังคับและทําให4รัฐเสียหายหรือไม0 
 ๓. การแจ4งเตือนผู4บริโภคต4องมีการติดตามว0ามีการแจ4งเตือนมากน4อยเพียงใด

โดยเฉพาะในช0วงระยะเวลาใกล4สิ้นสุดมาตรการเยียวยา 
 ๔. ประเด็นเรื่องการขอเงินคืนของผู4ใช4บริการหลังสิ้นสุดมาตรการเยียวยา ท่ีสําคัญคือ

จะใช4อะไรเปSนหลักฐาน เนื่องจากหากเปSนข4อความ เม่ือบริการสิ้นสุดแล4วข4อความ
ดังกล0าวก็จะหายไป หรือหากไม0หายก็จะมีประเด็นปUญหาท่ีซับซ4อนไปอีกว0าเปSนการใช4
คลื่นหรือไม0 ดังนั้น ต4องหาวิธีดําเนินการในการยืนยันยอดเงินคงเหลือของผู4ใช4บริการ
แต0ละรายให4ได4 
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 ๕.ประเด็นเรื่องระยะเวลาในการขอเงินคืน ต4องพิจารณาโดยหลักการก0อนว0า เงินชําระ
ล0วงหน4าท่ีคงเหลือนั้นเปSนของผู4ใช4บริการหรือผู4บริโภคนั่นเอง จึงชัดเจนว0าผู4บริโภค
ย0อมมีสิทธิในเงินนั้นตามอายุความท่ีมีอยู0 และแม4ผู4บริโภคไม0มาขอรับคืน เงินนั้นก็ไม0ใช0
เงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทเพียงแต0ให4บริการแทนรัฐ ดังนั้นถ4าผู4บริโภคไม0เอา เงิน
นั้นต4องเข4ารัฐ จึงต4องมีการกําหนดว0าเงินดังกล0าวจะนําเข4ารัฐได4อย0างไร โดยจะนําส0ง
เข4ารัฐต0อเม่ือพ4นอายุความไปแล4ว หลักนี้ชัดเจนสําหรับเงินส0วนท่ีคงเหลือหลังจาก
สิ้นสุดบริการวันสุดท4าย แต0แท4จริงยังมีเงินส0วนท่ีมีการหมดอายุในช0วง ๑ ปWท่ีผ0านมา 
ซ่ึงตามหลักการก็ไม0ต0างกัน คือเงินนี้เปSนเงินผู4บริโภค ดังนั้นบริษัทไม0สามารถเก็บไว4ได4 
และกรณีมีการนําเงินดังกล0าวเข4ารัฐไป หากผู4บริโภคจะทวงคืนและสามารถพิสูจน�ได4ก็
ต4องมีการรับผิดชอบ 

 ๖. เรื่องวันสิ้นสุดบริการต4องกําหนดให4ชัดเจนว0า ตกลงจะมีบริการถึงเท่ียงคืนวันท่ี ๑๖ 
หรือ ๑๗ ท้ังนี้ในปUจจุบันบริษัทมีการยืนยันผ0านทาง SMS ถึงผู4ใช4บริการว0าใช4ได4ถึงวันท่ี 
๑๗ ดังนั้นถ4าสํานักงาน กสทช. เห็นว0าสิ้นสุดวันท่ี ๑๖ ก็จะมีผลกระทบอย0างมาก และ
ไม0อาจดําเนินการประชาสัมพันธ�ได4 

 ๗. เรื่องการคงสิทธิเลขหมายหลังบริการสิ้นสุดมีประเด็นข4อกฎหมายท่ีต4องพิจารณาคือ 
หลังสิ้นสุดอายุใบอนุญาตแล4ว เลขหมายท่ียังไม0มีการย4ายเครือข0ายนั้นต4องส0งคืน 
กสทช. หรือไม0 เนื่องจากในส0วนเลขหมายท่ีให4บริการอยู0นั้น เปSนการจัดสรรให4บริษัท 
ไม0ได4จัดสรรให4ประชาชนดังกรณีเลขหมายสวย ดังนั้นเม่ือสิทธิของบริษัทสิ้นสุดลง เลข
หมายก็ย0อมต4องคืนกลับมาท่ี กสทช. และเม่ือเปSนเช0นนั้น เลขหมายย0อมไม0ใช0ของ
ผู4ใช4บริการแล4ว จึงไม0อาจขอใช4สิทธิโอนย4ายได4 ก0อนจะดําเนินการอย0างหนึ่งอย0างใดจึง
ต4องพิจารณาประเด็นข4อกฎหมายให4ชัดก0อน 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า มติท่ีประชุมครั้งใหม0ท่ีจะมีผลหลังจากวันท่ี 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ควรจะออกเปSนประกาศหรือระเบียบโดยกําหนดระยะเวลาให4
เหมาะสมสําหรับผู4ถือครองเลขหมายท่ีมีความประสงค�ท่ีใช4บริการให4ดําเนินการ
ลงทะเบียน 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ในประเด็นท่ี กสทช.รศ.ประเสริฐฯ ต้ังข4อสังเกต
นั้น หากจําเปSนต4องทําจริงๆ ต4องดูหลักกฎหมายด4วยว0าเพียงระดับมติเพียงพอหรือไม0 
และดําเนินกระบวนการให4ถูกต4อง ท้ังนี้ กรณีดังกล0าวย0อมจะกลายเปSนบรรทัดฐาน
ต0อไปด4วยสําหรับกรณีสิ้นสุดอายุใบอนุญาตทุกกรณีในอนาคต เพ่ือให4เกิดความเปSน
ธรรม ซ่ึงจะส0งผลกระทบในแง0ท่ีว0า ผู4ใช4บริการจะรอย4ายหลังจากวันสิ้นสุด และการ
รณรงค�ให4ย4ายล0วงหน4าจะไม0เปSนผลใดๆ อย0างไรก็ตาม หากประเมินว0าทําได4จริง ก็ควร
จะเร0งประชาสัมพันธ� ท่ีสําคัญในเบ้ืองต4นคือต4องตรวจสอบข4อกฎหมายให4ชัดๆ ก0อน 
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 กสทช.รศ.ประเสริฐฯแสดงความเห็นว0า คลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz สัญญาสัมปทาน จะ
สิ้นสุดในเดือนกันยายน ซ่ึงการประมูลจะเกิดข้ึนในเดือน ธันวาคม สํานักงาน กสทช. 
ควรต้ังคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางให4ชัดเจนในกรณีท่ีหากเหลือผู4ใช4บริการใน
ระบบจะมีวิธีการอย0างไร 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า กรณีเงินคงค4างในระบบ สํานักงาน กสทช. 
ต4องวิเคราะห�ประเด็นดังกล0าวเนื่องจากข4อเสนอของสํานักงาน กสทช. ยังไม0มีความ
ชัดเจน เพราะต4องรายงานกรณีดังกล0าวไปยัง คสช. ว0าจะมีการสิ้นสุดมาตรการเยียวยา
อย0างไร 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ต4องคํานึงถึงความสะดวกของผู4บริโภคเปSน
หลัก หากมีผู4ไปขอรับคืนเงินจํานวนไม0มากในหลายๆครั้งอาจเปSนวิธีท่ีไม0ถูกต4อง 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯแสดงความเห็นว0า ต4องมีการประสานเพ่ือหารือกับผู4ให4บริการ
เพ่ือให4มีความเห็นท่ีสอดคล4องกัน การส0งมอบเงินต4องใช4ระยะเวลาท่ีไม0นาน เนื่องจาก
ผู4ประกอบการมีบัญชีท่ีนําส0งให4สํานักงาน กสทช. อย0างชัดเจน 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ในการคืนเงินและตรวจสอบรายละเอียดนั้น ควร
เปSนหน4าท่ีของบริษัท เนื่องจากมีข4อมูลต0างๆ ท่ีเก่ียวข4อง การกําหนดให4เปSนหน4าท่ีของ
สํานักงาน กสทช. นอกจากจะเปSนภาระแล4ว ยังมีปUญหาเรื่องการตรวจสอบความ
ถูกต4องด4วย ส0วนข4อห0วงใยเรื่องการถือเงินและดอกผลท่ีจะเกิดจากเงิน ซ่ึงไม0ควรตกกับ
บริษัท สามารถกําหนดให4มีการแยกบัญชีและให4บริษัทต4องรายงาน กสทช. ทราบถึง
ความเคลื่อนไหวของเงินเปSนระยะ และอาจจํากัดยอดเงินท่ีคงไว4กับบริษัทเพียงจํานวน
หนึ่ง ยกตัวอย0างเช0นเพียงร4อยละ ๓๐ ของยอดท้ังหมด ส0วนร4อยละ ๗๐ ให4นําส0งมาไว4
ท่ี กสทช. ต้ังแต0ต4น กรณีมีผู4บริโภคมาขอเงินคืนเท0าไร หากไม0พอก็สามารถแจ4งขอให4 
กสทช. โอนกลับได4 แต0โดยหลักแล4วประเมินว0าคงมีการขอรับเงินคืนน4อยกว0าร4อยละ 
๕๐ ส0วนระยะเวลาท่ีเป?ดให4ผู4บริโภคขอเงินคืนนั้น เห็นควรให4ดําเนินการ ๑ ปW หาก
ครบกําหนดแล4ว เงินส0วนท่ีเหลือพร4อมดอกผลก็ส0งมายัง กสทช. เพ่ือนําส0งรัฐต0อไป 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ต4องระบุให4ชัดเจนว0าหลังจากวันท่ี ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ หมายเลขท่ียังไม0ได4มีการลงทะเบียนต4องนําส0งคืนมายังสํานักงาน 
กสทช. 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า นอกจากการแจ4งเตือน SMS แล4ว Call 
Center ต4องทําหน4าท่ีให4ข4อมูลคู0ขนานกันไปด4วย 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า การประชาสัมพันธ�ต4องแยกระหว0าง
ผู4ใช4บริการกับผู4ให4บริการเพ่ือให4เกิดความชัดเจน 
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 กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ังข4อสังเกตว0า มีประเด็นปUญหาอีกส0วนหนึ่งในเรื่องของเลขหมายท่ี
โอนย4ายไปเครือข0ายใหม0แล4ว โดยท่ีแท4จริงแล4วตัวเครื่องไม0รองรับระบบ ๓G หรือคลื่น
ความถ่ีใหม0 แต0ใช4งานได4เนื่องจากมีการโรมม่ิงให4ใช4คลื่นความถ่ีเดิม ดังนั้นในวันท่ี
บริการบนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz สิ้นสุด กลุ0มนี้จะประสบปUญหาด4วย ซ่ึงเม่ือถึงวัน
นั้นปUญหาต0างๆ ก็จะปรากฏชัดข้ึน 

   
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานความคืบหน4าในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการตาม

มาตรการคุ4มครองผู4ใช4บริการเปSนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาการให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ตามท่ีคณะทํางานฯ เสนอ 

 ๒. เห็นชอบการปรับปรุงแผนความคุ4มครองของผู4ให4บริการ โดยให4ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ�โดยเน4นในประเด็นเรื่องการโอนย4ายและการขอรับเงินคืนผ0านช0องทาง
ต0างๆ เช0น SMS, Call center และสื่อต0างๆ ท้ังนี้ ให4แยกประเด็นการประชาสัมพันธ�
ในส0วนการโอนย4าย การสิ้นสุดบริการ และการขอคืนเงินคงเหลือในระบบ เพ่ือไม0ให4
เกิดความสับสนต0อผู4ใช4บริการ ส0วนข้ันตอนการคืนเงินให4เปSนไปตามกฎหมายและ
ประกาศท่ีเก่ียวข4อง 

 ๓. เห็นชอบกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดความคุ4มครอง คือ วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๒๔.๐๐ น. และให4สํานักงาน กสทช. ดําเนินการประชาสัมพันธ�ในส0วนท่ีเก่ียวข4อง
อ่ืนๆ ต0อไป  

 ๔. เห็นชอบกระบวนการคืนเงินคงเหลือในระบบให4แก0ผู4ใช4บริการ โดยให4ดําเนินการ
ดังนี้ 

   ๔.๑ ให4ผู4ให4บริการแยกบัญชีเงินคงเหลือในระบบต0างหากเปSนการเฉพาะ โดย
ให4ผู4ใช4บริการสามารถขอรับเงินคงเหลือในระบบคืนจากผู4ให4บริการได4 ภายใน ๑ ปW  

  ๔.๒ เม่ือครบกําหนดเวลา ๑ ปW แล4วเหลือเงินเท0าใด ให4ผู4ให4บริการนําส0งเงิน
ดังกล0าวพร4อมดอกเบ้ียให4แก0สํานักงาน เพ่ือท่ีสํานักงานจะได4นําส0งเปSนรายได4แผ0นดิน
ต0อไป 

 ๕. ให4มีการแต0งต้ังคณะทํางานกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการคืนเงินคงเหลือใน
ระบบให4แก0ผู4ใช4บริการ 

 ๖. เห็นชอบให4ผู4ใช4บริการสามารถโอนย4ายเลขหมายของตนไปยังผู4ให4บริการรายอ่ืน 
(ลงทะเบียนใช4สิทธิ) ได4จนถึงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามเวลาทําการของศูนย�รับ
เรื่องในแต0ละแห0ง ท้ังนี้ ไม0ว0ากระบวนการโอนย4ายเลขหมายจะใช4ระยะเวลาเท0าใด      
ก็ตาม หากผู4ใช4บริการมาใช4สิทธิภายในวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล4วก็ยังสามารถ
โอนย4ายเลขหมายดังกล0าวได4 แต0หากผู4ใช4บริการไม0ใช4สิทธิภายในเวลาท่ีกําหนด
ดังกล0าว เลขหมายนั้นจะกลับคืนสู0 กสทช. เพ่ือพิจารณาจัดสรรใหม0ต0อไป 



๒๓ 
 

 

 ๗. ให4สํานักงาน กสทช. มีหนังสือถึง คสช. เพ่ือรายงานมติ กทค. ดังกล0าวให4รับทราบ
ต0อไป  

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได4มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๗๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  (๑) ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ ได4พิจารณารายงานความคืบหน4าใน
การติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการคุ4มครองผู4ใช4บริการเปSนการ
ชั่วคราวฯ และมีมติท่ีประชุมในการส0งเสริมให4ผู4ใช4บริการสามารถใช4บริการคงสิทธิเลข
หมายได4อย0างมีประสิทธิภาพ และมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๗ เห็นชอบการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินการของผู4ให4บริการตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ซ่ึงกําหนด
ว0า การดําเนินการโอนย4ายผู4ให4บริการจะต4องปฏิบัติตามประกาศท่ีเก่ียวข4องอย0าง
เคร0งครัด แต0ปรากฏตามท่ีสํานักงานตรวจเงินแผ0นดินมีหนังสือด0วนท่ีสุด ลงวันท่ี ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องการตรวจสอบการดําเนินการตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ�
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พบว0ามีการโอนย4ายไม0เปSนไปตามเง่ือนไข
ของประกาศ โดยมีการโอนย4ายจากบริษัทใหญ0ไปยังบริษัทย0อยของตนเอง สํานักงาน 
กสทช. และคณะทํางานฯ จึงต4องติดตามการดําเนินการตามแผนการคุ4มครอง
ผู4ใช4บริการฯ ว0าการดําเนินการโอนย4ายถูกต4องหรือไม0ด4วย 

  (๒) ประเด็นการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการของผู4ให4บริการนั้น ผม
เห็นว0าผู4ให4บริการยังคงไม0ดําเนินการตามแผนการดําเนินการท่ีดีเพียงพอ  ไม0เร0ง
ประชาสัมพันธ�การโอนย4ายผู4ใช4บริการตามแผนดังกล0าว  รวมท้ังมีการดําเนินการท่ี
กระทบสิทธิผู4ใช4บริการท่ีไม0ชอบด4วยกฎหมาย เช0น ผู4ให4บริการยังมีปUญหาความล0าช4าใน
การจัดทําระบบการแจ4งผู4ใช4บริการรูปแบบข4อความสั้น (SMS) ท่ีจะแจ4งยอดเงิน
คงเหลือของผู4ใช4บริการเพ่ือใช4เปSนหลักฐานการขอรับเงินคืนยังไม0เปSนไปตามแผน 
รวมท้ังกําหนดระยะเวลาและข้ันตอนในการขอรับเงินคืนในระบบเติมเงิน (prepaid) 
ไม0เปSนไปตามประกาศท่ีเก่ียวข4องกําหนด เปSนต4น 

  (๓) ประเด็นการกําหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาคุ4มครองผู4ใช4บริการฯ ผมเคยมี
ความเห็นไว4แล4วต้ังแต0วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ว0า วันท่ีครบกําหนดหนึ่งปWนับแต0วันท่ี
คณะรักษาความสงบแห0งชาติมีคําสั่ง คือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามบันทึก
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จท่ี ๒๑๓/๒๕๕๐ และคํา
พิพากษาฎีกาท่ี ๗๗๕๘/๒๕๔๓ และ ๙๒๐/๒๕๔๑ ประกอบกับคําพิพากษาฎีกาท่ี 
๒๐๘๖/๒๕๕๓ ซ่ึงเดินตามคําพิพากษาฎีกาท่ี ๕๘๐๙/๒๕๓๙ และ ๕๔๗๐/๒๕๓๘ อีก
ท้ังความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี ๕/๒๕๓๘ 



๒๔ 
 

 

  (๔) ประเด็นมอบหมายนโยบายในการประชาสัมพันธ�เพ่ือรองรับการสิ้นสุดการ
ให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี นั้น ผมเห็นสอดคล4องกับสํานักงาน กสทช. ว0า ปUจจุบัน
เหลือเวลาคุ4มครองผู4ใช4บริการเพียงประมาณ ๑ เดือนเท0านั้น แต0ยังคงมีจํานวน
ผู4ใช4บริการคงเหลือในระบบของผู4ให4บริการกว0า ๗๐๐,๐๐๐ เลขหมาย มีเงินผู4ใช4บริการ
คงค4างอยู0กับผู4ให4บริการกว0า ๒๐ ล4านบาท การเพ่ิมช0องทางในการประชาสัมพันธ� ไม0
ว0าจะโดยสํานักงาน กสทช. ดําเนินการเอง หรือให4ผู4ให4บริการเปSนผู4ดําเนินการ
นอกเหนือจากท่ีบริษัทได4ดําเนินการไปแล4ว ย0อมเปSนเรื่องดี 

  เรื่องนี้ควรจะดําเนินการก0อนหน4านี้มานานแล4ว ซ่ึงหากไม0มีคําสั่ง คสช. 
ดังกล0าว เรื่องการประชาสัมพันธ�และการโอนย4ายผู4ใช4บริการต4องทําไปแล4วต้ังแต0
ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗  แต0ขณะนี้ก็ยังคงดําเนินการไม0แล4วเสร็จ จึงทําให4
เห็นสภาพปUญหาในการดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ4มครอง
ผู4ใช4บริการเปSนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงควรได4รับการ
ปรับปรุงแก4ไขโดยเร0งด0วนต0อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ รายงานการศึกษาแนวทางการนําคล่ืนความถ่ี ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz เพ่ือใช!

สําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม (คณะทํางานเพ่ือศึกษาแนวทางการนําคลื่น
ความถ่ีย0าน ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz เพ่ือใช4สําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม,
สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 

 
หมายเหตุ ฝIายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๑๙ ดังกล0าวข4างต4น เพ่ือ

นําไปบรรจุเปSนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การพิจารณาให!ความเห็นชอบใน (ร)าง) รายงานการวิเคราะห&ระดับความมี

ประสิทธิภาพของการแข)งขันของตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข!อง กําหนดผู!มีอํานาจ
เหนือตลาดอย)างมีนัยสําคัญและกําหนดมาตรการเฉพาะในการกํากับดูแล (สํานัก
วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

  
หมายเหตุ ฝIายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๕.๑ ดังกล0าวข4างต4น เพ่ือ

นําไปบรรจุเปSนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การกําหนดเง่ือนไขการถือครองคล่ืนความถ่ีสูงสุดในการประมูลคล่ืนความถ่ี ๑๘๐๐ 

MHz และ ๙๐๐ MHz (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู4อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นายสุทธิศักด์ิฯ) 
นําเสนอการกําหนดเง่ือนไขการถือครองคลื่นความถ่ีสูงสุดเพ่ือใช4ในการจัดทําเง่ือนไขใน
การประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ดังนี้ 



๒๕ 
 

 

๑. เง่ือนไขนี้ใช4บังคับเฉพาะผู4ประกอบการกิจการโทรคมนาคมเท0านั้น 

๒. การถือครองคลื่นความถ่ี จะถือครองได4สูงสุดไม0เกิน ๖๐ MHz (เฉพาะท่ีใช4งานและ
มีสิทธิใช4งาน) เช0น ในกรณีสัมปทาน ซ่ึงผู4ให4สัมปทานได4มอบให4ผู4รับสัมปทานเปSน
ผู4ใช4งานคลื่นความถ่ีใดตามสัญญา ย0อมเปSนกรณีท่ีผู4รับสัมปทานเปSนผู4ถือครองคลื่น
ความถ่ีนั้น ซ่ึง กสทช. จะคิดคํานวณจํานวนคลื่นความถ่ีกับผู4รับสัมปทาน โดยไม0
คิดคํานวณกับผู4ให4สัมปทาน 

๓. หากการถือครองคลื่นความถ่ีเปSนคนละนิติบุคคลกัน แต0หากเปSนท่ีทราบกัน
โดยท่ัวไปไม0ว0าจะเปSนท้ังนิตินัยหรือพฤตินัยว0า นิติบุคคลดังกล0าวเปSนบริษัทลูกหรือ
บริษัทในเครือ จะต4องนําคลื่นความถ่ีดังกล0าวมาคิดคํานวณรวมกันท้ังหมด 

๔. การถือครองคลื่นความถ่ีนับรวมท้ังคลื่นความถ่ีท่ีรับอนุญาตจัดสรรจาก กสทช. 
และคลื่นความถ่ีท่ีใช4งานและมีสิทธิใช4งานจากผู4ให4สัมปทานตามสัญญาสัมปทาน
ด4วย 

๕. ผู4ท่ีถือครองคลื่นความถ่ีท้ังหมดตามเง่ือนไขท่ีกล0าวมาข4างต4นเกินกว0า ๖๐ MHz 
สามารถเข4าประมูลในการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ใน
ครั้งนี้ได4 แต0หากชนะการประมูลแล4วจะต4องคืนคลื่นความถ่ีจํานวนไม0น4อยกว0า
จํานวนท่ีชนะการประมูลให4แก0  

๕.๑ ผู4ให4สัมปทานสําหรับกรณีท่ีคลื่นความถ่ีนั้นอยู0ภายใต4สัญญาสัมปทาน และให4
ผู4รับสัมปทานสามารถใช4งานคลื่นความถ่ีนั้นได4 หรือ 

๕.๒ กสทช. หากเปSนคลื่นความถ่ีท่ี กทช. หรือ กสทช. จัดสรรให4 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความคิดเห็นว0า การกําหนดเง่ือนไขการถือครองคลื่นความถ่ี
สูงสุดในการประมูลท่ีจะเกิดข้ึนนี้ สํานักงาน กสทช. ควรจะกําหนดว0าตัวเลขท่ี
เหมาะสมเนื่องจากหากเปSน Overall Spectrum Cap ก็จะไม0ใช0การกําหนดเพ่ือใช4ใน
การประมูลครั้งนี้เท0านั้น แต0จะส0งผลกระทบไปถึงการประมูลคลื่นความถ่ีครั้งต0อไป ท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต อีกประเด็นหนึ่งคือการคืนคลื่นตามสัญญาสัมปทาน สํานักงาน 
กสทช. ไม0มีสิทธิไปบังคับให4เอกชนรายใดคืนคลื่นโดยไปละเมิดสัญญาสัมปทานได4 จะ
เกิดข4อพิพาทระหว0างผู4ให4สัมปทานและเอกชนท่ีรับสัญญาสัมปทานได4 ให4สํานักงาน 
กสทช. ไปตรวจสอบให4ละเอียดเรื่องความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในการบังคับให4ยกเลิก
สัญญาสัมปทานและให4สํานักงาน กสทช. ไปศึกษาเพ่ิมเติมว0าปUจจุบันรัฐวิสาหกิจหรือ
หน0วยงานของรัฐท่ีได4คลื่นความถ่ีไปถือครอง มีจํานวนคลื่นเท0าไหร0 ระยะเวลาเหลือ
เท0าไหร0 เพ่ือเปSนข4อมูลในการประกอบการกําหนดเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถ่ีครั้งนี้
และในอนาคตต0อไป 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีความเห็นสอดคล4องกับ กสทช. ประวิทย�ฯ โดยให4สํานักงาน 
กสทช. ไปตรวจสอบรายละเอียดเรื่องสัญญาสัมปทานระหว0างรัฐวิสาหกิจและเอกชน 
เพ่ือให4ไม0เกิดปUญหาข้ึนภายหลังจากการกําหนดเง่ือนไขการถือครองคลื่นความถ่ีฯ ก0อน



๒๖ 
 

 

การประมูลเพ่ือเป?ดโอกาสสูงสุดให4กับ ผู4ท่ีจะเข4าร0วมประมูลทุกรายมีสิทธิเข4าร0วมการ
ประมูลโดยท่ีเง่ือนไขดังกล0าวไม0ไปกระทบหรือบังคับให4ต4องผิดสัญญาสัมปทาน  

 เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว0าการกําหนดเง่ือนไขในครั้งนี้ จะเปSนการทําให4ท้ังเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจหรือหน0วยงานของรัฐผู4ให4สัมปทาน จะไปดําเนินการแก4สัญญาสัมปทาน
เพ่ือให4เกิดประโยชน�และเข4ากับเง่ือนไขการเข4าร0วมประมูลคลื่นความถ่ี  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า อยากให4สํานักงาน กสทช. เขียนกรอบ
หลักการเง่ือนไขการถือครองคลื่นความถ่ีฯ ดังกล0าวให4ชัดเจนเพ่ือท่ีผู4ท่ีจะเข4าร0วม
ประมูลจะไม0หาช0องว0างท่ีจะไม0คืนคลื่นความถ่ีหลังจากเข4าร0วมประมูล 

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า การท่ีปUจจุบัน บริษัท ดีแทคฯ และบริษัท กสทฯ ไม0
สามารถใช4คลื่นความถ่ีได4เต็มท่ี ๕๐ MHz นั้นเกิดจากเง่ือนไขในสัญญาสัมปทาน 
ระหว0างบริษัทกันเองท่ีกําหนดเรื่องจํานวนผู4ใช4บริการเม่ือบริษัท ดีแทคฯ มีจํานวน
ผู4ใช4บริการไม0ถึงท่ีกําหนด จึงใช4ได4เพียง ๒๕ MHz จึงอยากให4สํานักงาน กสทช. 
กําหนดให4ชัดเจนไปในการกําหนดเง่ือนไขครั้งนี้เรื่องการถือครองคลื่นความถ่ี ท่ีจะถือ
ครองได4ควรกําหนดว0าเปSนคลื่นท่ีใช4งานจริง ไม0ใช0กําหนดว0าเฉพาะท่ีมีสิทธิใช4งาน 
อาจจะเปSนปUญหาข้ึนในอนาคตได4ถ4าฟ~องร4องดําเนินคดีกับศาลปกครองในเรื่องเง่ือนไข
ดังกล0าว 

เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า สํานักงาน กสทช. ควรกําหนดและแก4ปUญหาจาก
สัญญาสัมปทานระหว0าง บริษัท ดีแทคฯ และบริษัท กสท.ฯ ให4ชัดเจนว0าคลื่นความถ่ี
จํานวน ๕๐ MHz ท่ีมีอยู0เปSนของบริษัทใดท่ีถือสิทธิใช4งาน เพ่ือท่ีจะได4ดําเนินการใน
การคืนคลื่นความถ่ีและจัดประมูลต0อไปได4 ส0วนการถือครองคลื่นความถ่ีสูงสุด ควร
กําหนดให4ชัดเจนเพ่ือให4ในอนาคตจะมี ผู4ได4รับใบอนุญาตในการประมูล มีหลายเจ4า
มากกว0าในปUจจุบันเพ่ือให4ไม0มีการครอบงําตลาดของผู4ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

ประธาน กทค. มีความเห็นสอดคล4องกับเลขาธิการ กสทช. 

กสทช.พลเอก สุกิจฯ มีความเห็นสอดคล4องกับ เลขาธิการ กสทช. โดยในการกําหนด
จํานวนคลื่นความถ่ีสูงสุดนั้น ให4สํานักงาน กสทช. ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห�ว0า
จํานวนตัวเลขท่ีเหมาะสมในการกําหนดจํานวนคลื่นความถ่ีสูงสุดท่ีเหมาะสม แล4ว
ตัวเลขดังกล0าวจะกระทบต0อการถือครองคลื่นของผู4ประกอบการจํานวนก่ีราย เพ่ือให4
ไม0เปSนการเลือกปฏิบัติ   

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ขอให4สํานักงาน กสทช. ดําเนินการศึกษา
คลื่นความถ่ีท่ีได4รับการจัดสรรท้ังหมด ว0ามีจํานวนเท0าใด และมีการใช4งานจริงจํานวน
เท0าใด เพ่ือจะเปSนข4อมูลในการตัดสินใจหาจํานวนตัวเลขคลื่นความถ่ีสูงสุดท่ีจะกําหนด 
เนื่องจากรายงานศึกษาวิจัยหลายฉบับมีข4อมูลว0า ประเทศไทยนั้นมีการใช4คลื่นความถ่ี
ไม0มีประสิทธิภาพ  

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า กรณีการคืนคลื่นความถ่ีและสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน ระหว0างบริษัท กสท.ฯ และบริษัท ดีแทค ฯ นั้นเปSนเรื่องท่ีเคยผ0านการ



๒๗ 
 

 

พิจารณาไปแล4ว โดยท่ีให4ท้ังสองบริษัทไปเจรจาและหาวิธีการคืนคลื่นความถ่ี โดยกรณี
ต้ังต4นจากบริษัท ดีแทคฯ แจ4งประสงค�ขอคืนเพ่ือให4นําคลื่นมาจัดสรรใหม0 ซ่ึงจะเปSน
เหตุให4 บริษัท กสท.ฯ ไม0สามารถนําคลื่นไปใช4ประโยชน�ได4 แต0ถ4ายังอยู0ในสัมปทาน 
คลื่นจะเปSนของบริษัท กสท.ฯ จนถึงปW ๒๕๖๑ ส0วนเรื่องการถือครองคลื่นความถ่ี 
๒๓๐๐ MHz ของบริษัท ทีโอทีฯ นั้น มีประเด็นว0าเปSนการถือครองคลื่นท่ีชอบด4วย
กฎหมายหรือไม0 เพราะแม4สํานักงาน กสทช. เสนอว0าการถือครองชอบด4วยกฎหมาย 
แต0ตามรายงานของคณะอนุกรรมการเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดการได4รับจัดสรรคลื่น
ความถ่ี หรือใช4ประโยชน�คลื่นความถ่ี รวมท้ังความจําเปSนในการถือครองคลื่นความถ่ีใน
กิจการโทรคมนาคม ไม0ได4ชี้ในส0วนของคลื่นนี้ อย0างไรก็ตาม ต0อให4การถือครองคลื่น
ดังกล0าวชอบด4วยกฎหมาย ก็ยังต4องพิจารณาด4วยว0าได4รับอนุญาตสําหรับบริการใด 
ยกตัวอย0างเช0น หากเปSนบริการโทรศัพท�ทางไกลสาธารณะชนบท ก็หมายความว0าคลื่น
ดังกล0าวไม0ได4ใช4ในเขตเมือง ย0อมสามารถนํามาจัดสรรในเขตเมืองสําหรับบริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีได4 เปSนต4น ซ่ึงนี่เปSนอีกเรื่องท่ี กสทช. ยังไม0ได4สะสาง ส0วนในประเด็น
ท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด Over all spectrum capacity ในการประมูลครั้งนี้ ต4อง
วิเคราะห�คลื่นความถ่ีท้ังหมดท่ีเก่ียวข4องและมีการศึกษาหลักเกณฑ�อย0างเปSนระบบและ
เปSนไปตามหลักวิชาการ ไม0ใช0หยิบยกตัวเลขง0ายๆ จากผลลัพธ�การใช4ตัวเลขผู4ให4บริการ 
๕ รายหารด4วยปริมาณคลื่นความถ่ีท่ีมีการถือครองในปUจจุบัน  

 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการกําหนดเง่ือนไขการถือครองคลื่นความถ่ีสูงสุดในการประมูลคลื่น
ความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. นําข4อเสนอการกําหนดเง่ือนไขดังกล0าวไปบรรจุไว4
ในร0างหลักเกณฑ�การประมูลคลื่นความถ่ีฯ เพ่ือนําไปรับฟUงความคิดเห็นสาธารณะและ
นําเสนอต0อท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณา ต0อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได4มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๗๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เรื ่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  (๑) ผมเห็นชอบในหลักการการกําหนดเง่ือนไขการถือครองคลื่นความถ่ีสูงสุด
หรือ Spectrum Cap สําหรับคลื่นความถ่ีแต0ละย0าน แต0หลักเกณฑ�ในการกําหนดนั้น
ควรต4องมีข4อมูลและหลักการทางวิชาการประกอบการพิจารณาอย0างชัดเจน ประกอบ
กับต4องพิจารณาข4อเท็จจริงของการถือครองด4วย ว0าผู4รับใบอนุญาตแต0ละรายถือครอง
คลื่นความถ่ีอยู0เท0าใดและจะสิ้นสุดเม่ือใด 

  (๒) ในการพิจารณาหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 
และ ๙๐๐ MHz เม่ือช0วงปW พ.ศ. ๒๕๕๖ ต0อเนื่องปW พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น กทค. เคยพิจารณาใน



๒๘ 
 

 

ประเด็นเรื่อง Spectrum Cap แล4วและมีความเห็นเปSนหลักการในเบ้ืองต4นว0า ควรต4อง
แยกส0วนของการถือครองคลื่นภายใต4สัญญาสัมปทานออกไป ไม0นํามานับรวมกับส0วน
ของคลื่นท่ีได4รับการจัดสรรถายใต4ระบบใบอนุญาต 

  (๓) กรณีหากจะกําหนด Overall Spectrum Cap ก็ควรต4องมีข4อมูลและ
หลักการทางวิชาการประกอบการพิจารณาอย0างชัดเจน ประกอบกับต4องพิจารณา
ข4อเท็จจริงของการถือครองเช0นเดียวกัน โดยต4องพิจารณาครอบคลุมถึงคลื่นความถ่ีใน
ทุกย0านท่ีมีศักยภาพในการให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี และต4องให4ความสําคัญกับความ
แตกต0างกันของแต0ละย0านความถ่ีท่ีผู4รับใบอนุญาตแต0ละรายถือครอง เนื่องจากในทาง
เทคโนโลยีแล4ว คลื่นความถ่ีแต0ละย0านมีการใช4งานต0างกัน บางย0านความถ่ีไม0สามารถ
ทดแทนกันได4 ท้ังนี้ การกําหนด Overall Spectrum ย0อมมีผลระยะยาว ไม0ใช0การ
กําหนดสําหรับการประมูลครั้งนี้หรือครั้งใดเปSนการเฉพาะ แต0ต4องใช4กับการประมูลเพ่ือ
การให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในอนาคตด4วย ดังนั้นการพิจารณากําหนดจะต4อง
ดําเนินการด4วยความรอบคอบและคํานึงถึงความเหมาะสมท่ีครอบคลุมถึงผลในอนาคต 

  (๔) กรณีเรื่องการคืนคลื่นความถ่ีท่ีติดสัญญาสัมปทานนั้น ตามข4อเท็จจริงแล4ว 
ทางบริษัทผู4รับสัมปทานเคยส0งหนังสือขอคืนคลื่นความถ่ีจํานวน ๒๕ MHz มายัง
สํานักงาน กสทช. เพ่ือให4นําไปจัดสรร แต0 กทค. มีมติว0าให4คู0สัญญาสัมปทานเจรจา
กันเอง เนื่องจากกรณีดังกล0าวอยู0ภายใต4ข4อสัญญาสัมปทานซ่ึงกฎหมายให4การคุ4มครอง
ไว4 ดังนั้นกระบวนการดําเนินการจึงต4องเปSนไปตามกฎหมาย ไม0เช0นนั้นอาจก0อให4เกิด
ข4อพิพาทท่ีจะส0งผลกระทบต0อการจัดประมูลคลื่นความถ่ีได4 ซ่ึงจะไม0เปSนผลดีท้ังต0อ
อุตสาหกรรมและผู4ใช4บริการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ รายงานการพิจารณารายได!และค)าใช!จ)ายจากการให!บริการในระยะเวลาคุ!มครอง

ผู!ใช!บริการ ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (สํานักค0าธรรมเนียมและอัตราค0าบริการ
ในกิจการโทรคมนาคม)  

 รักษาการผู4อํานวยการสํานักค0าธรรมเนียมและอัตราค0าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
(นางสาวอรวรีฯ) นําเสนอรายงานการดําเนินการพิจารณารายได4และค0าใช4จ0ายของ
คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส0งรายได4แผ0นดินจากการให4บริการในระยะเวลาความ
คุ4มครองผู4ใช4บริการ และนําเสนอรายได4และค0าใช4จ0ายของผู4ใช4บริการท้ังสามราย 
(บริษัท ทรู มูฟ จํากัด บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ) ในรอบระยะเวลา๑ ปWแรกของการคุ4มครองผู4ใช4บริการ (๑๖ กันยายน 
๒๕๕๖ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ) ก0อนดําเนินการเรียกเก็บเงินจากผู4ให4บริการเพ่ือนําส0ง
เปSนรายได4แผ0นดินต0อไป 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า รายงานฉบับดังกล0าวท่ีคณะทํางานฯจัดทําข้ึนมา
ตามระเบียบฯ การปฏิบัติตามมติท่ีประชุม กทค จะแบ0งออกเปSน ๒ ส0วนในการ
พิจารณาคือ ในช0วงระยะแรกต้ังแต0วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ นับต้ังแต0มาตรการ
เยียวยาวันแรก จนถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ และในช0วงระยะท่ีสองจะมีการ



๒๙ 
 

 

พิจารณารายได4ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต0วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ แต0ในรายงานฉบับดังกล0าวท่ีคณะทํางานฯนําเสนอเพ่ือพิจารณานั้นเปSนการ
พิจารณาในช0วงแรกต้ังแต0วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดย
หลังจากการตรวจสอบข4อเท็จจริงในหลายประเด็นพบว0า ยังมีข4อเท็จจริงไม0เพียงพอต0อ
การพิจารณาเพ่ือนําเสนอต0อท่ีประชุม กทค. โดยเม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงได4
เชิญบริษัท ทรู มูฟ จํากัดและ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด มาชี้แจ4งข4อเท็จจริงเพ่ิมเติม
เพ่ือประกอบการพิจารณาผลการตรวจสอบเงินรายได4นําส0งแผ0นดินของคณะทํางานฯ 
เนื่องจากอาจเปSนประเด็นท่ีนําไปสู0การฟ~องร4องดําเนินคดีต0อไป เพ่ือให4การพิจารณา
เปSนไปด4วยความรอบคอบและเปSนธรรมกับทุกฝIายท่ีเก่ียวข4อง ในการประชุมชี้แจง
ข4อเท็จจริงดังกล0าว ผู4ให4บริการท้ัง ๒ รายมีข4อคัดค4านผลการตรวจสอบเงินนําส0งรายได4
แผ0นดินของคณะทํางานฯ จึงนําเสนอประเด็นดังกล0าวต0อเลขาธิการ กสทช. เพ่ือ
พิจารณาและนําเสนอต0อท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาต0อไป 

 ในกรณีท่ีบริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด ได4ทําหนังสือชี้แจง
ข4อเท็จจริงต0างๆในประเด็นท่ีไม0เห็นด4วยกับคณะทํางานฯนั้น จากการพิจารณาแล4วมี
ความเห็นสอดคล4องในบางประเด็นและมีความเห็นไม0สอดคล4องในบางประเด็น
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีนําเสนอ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
เปSนผู4ให4บริการเช0นเดียวกัน เพราะฉะนั้นรายได4ท่ีนําส0งไป บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ต4องคํานวณในค0าใช4จ0ายจริง ส0วนท่ีเหลือนําส0งเปSนรายได4แผ0นดิน ต4อง
ดําเนินการให4เปSนไปตามกรอบเดียวกัน 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า ประเด็นดังกล0าวเปSนเรื่องท่ีคณะทํางานฯได4มีการ
คํานวณโดยระบุไว4ในรายงานหน4าสุดท4ายซ่ึงสรุปในภาพรวมว0าต4นทุนท่ีนํามาหัก 
Network related expense ในแต0ละเดือนจํานวนเท0าใด แต0คณะทํางานฯมิได4
นําเสนอในส0วนของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปSนปUญหาท่ีจะ
ตามมาในภายหลัง 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า จากเอกสารท่ีได4รับยังไม0พบส0วนท่ีเปSนตัวรายงาน
ของคณะทํางานฯ จริงๆ มีเพียงส0วนของตัววาระกับรายงานการประชุมคณะทํางานฯ 
แต0ละครั้ง ท้ังนี้ในการพิจารณามีประเด็นท่ีต4องทําความชัดเจนก0อนว0า ตามประกาศฯ 
ได4กําหนดให4เปSนใครมีอํานาจดําเนินการเรื่องนี้ กรณีเปSนอํานาจของคณะทํางานฯ 
กรณีสํานักงาน กสทช. มีข4อสังเกตหรือความเห็นแย4งอย0างไรก็ต4องต้ังประเด็นกลับไป
ยังคณะทํางาน หากคณะทํางานพิจารณาแล4วยังยืนความเห็นตนเอง เปSนกรณีท่ีมี
ความเห็นแย4งกันจึงจะเปSนเรื่องท่ีคณะกรรมการใช4ดุลพินิจพิจารณาข4อมูลจากท้ังสอง
ฝU�งโดยรอบคอบต0อไป สําหรับความเห็นต0อข4อเสนอของคณะทํางานนั้น มีบางประเด็น
ท่ีเห็นแย4งเช0นกัน คือ กรณีท่ีว0าให4นําส0งเงินมายัง กสทช. โดยรวมถึงค0าใช4โครงข0ายด4วย 
แล4วค0อยจัดสรรไปยัง บมจ. กสทฯ ซ่ึงไม0เปSนไปตามข4อกําหนดในประกาศฯ ท้ังยังเปSน
การเป?ดโอกาสให4  บมจ. กสท.ฯ มาฟ~อง กสทช. ท้ัง ท่ีเรื่องดังกล0าวเปSนสิ่ ง ท่ี



๓๐ 
 

 

บริษัทเอกชนผู4ให4บริการกับ บมจ. กสทฯ ต4องตกลงกันเองในฐานะเปSนผู4มีหน4าท่ี
ให4บริการตามประกาศฯ ร0วมกัน  

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ มีความเห็นสอดคล4องกับ เลขาธิการ กสทช. ว0ายังไม0มีความ
ชัดเจน แต0ในบางประเด็นท่ีมีความสําคัญมากคือเรื่องของโครงข0าย บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปSนผู4ให4บริการตามหลักการท่ีได4มีการหารือกันตามหลัก 
Stand Still คือการคิดค0าใช4จ0ายได4ตามจริง ส0วนท่ีได4เกินมาต4องนําส0งรัฐ เปSนประเด็น
ท่ีคณะทํางานฯต4องวิเคราะห�ให4เกิดความชัดเจนเนื่องจากเปSนภาระหน4าท่ีท่ีต4อง
ให4บริการ ในอีกประเด็นคือค0าเลขหมายท่ียังไม0ได4ข4อยุติ หลักการของการคิดค0าเลข
หมายในช0วงเดิมหากมีการคิดคํานวณต4องนํามาหักจากรายได4ดังกล0าว เพ่ือนําส0งรายได4
เข4ารัฐไปเลยต4องชัดเจนเพ่ือการดําเนินการได4ข4อยุติ  

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ประเด็นแรกมีความเห็นสอดคล4องกับ 
เลขาธิการ กสทช. ๒ - ๓ ประเด็น ตามท่ีระบุในรายงานซ่ึงการคํานวณตัวเลขยังไม0
ถูกต4องหมด เนื่องจากคณะทํางานฯ ท่ีต้ังข้ึนมีแนวคิดอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะใน
ประเด็นท่ีวิเคราะห�ว0าบริษัทมีรายรับอย0างไร เพ่ือนํามาพิจารณา แต0ในมาตรการ
เยียวยามีประเด็นท่ีขัดแย4งกันคือ ประกาศฯ ในข4อ ๗ ระบุว0าค0าใช4จ0ายให4หักตามความ
เปSนจริงแต0คณะทํางานฯ ดําเนินการหักตามสัดส0วนของรายได4 โดยใช4อัตราส0วน
ดังกล0าวในช0วงมาตรการเยียวยาโดยมีการท4วงติงจากผู4ให4บริการโดยเฉพาะในประเด็น
เรื่องของโครงข0ายซ่ึงไม0ถูกต4อง หากมีรายงานออกไปอาจโดนฟ~องร4องว0าไม0มีการ
ดําเนินการตามประกาศฯ ในประเด็นท่ีสองเนื่องจากคณะทํางานฯ รายหนึ่งท่ีเปSน
ผู4เชี่ยวชาญด4านบัญชีอาจใช4หลักเกณฑ�ทางบัญชีเปSนหลัก ซ่ึงในทางปฏิบัติอาจขัดแย4ง
กับความเปSนจริงในเรื่องของค0าใช4จ0ายจะมีแนวทางอ่ืนหรือไม0ท่ีแก4ไขปUญหาดังกล0าว 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ตามข4อสังเกตของ กสทช.รศ.ประเสริฐฯ ใน
ประเด็นใดท่ีไม0เปSนไปตามประกาศฯ ต4องมีการกระตุ4นให4ได4คําตอบ ต4องมีการตกลง
ร0วมกันในทุกฝIาย หากมีกรณีท่ีเห็นไม0สอดคล4องกันอาจจะต4องนําข4อกฎหมายเข4ามา
ประกอบการพิจารณาอย0างไรก็ตาม ต4องยอมรับว0าประกาศฯ ท่ีออกมานั้นเกิดข้ึนบน
ความไม0มีประสบการณ� ดังนั้นจึงควรรวบรวมบทเรียนต0างๆ มาเร0งปรับปรุงประกาศฯ 
เพ่ือไม0ให4เกิดประเด็นปUญหาซํ้ารอยเดิมอีก 

 

มติท่ีประชุม มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. แจ4งเวียนเพ่ือขอความเห็นกรรมการประกอบการ
พิจารณาในประเด็นดังกล0าว เพ่ือส0งความเห็นให4คณะทํางานฯ พิจารณาอีกครั้งก0อน
นําเสนอต0อท่ีประชุม กทค.ต0อไป  

  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 



๓๑ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ รายงานการพิจารณารายได!และค)าใช!จ)ายจากการให!บริการในระยะเวลาคุ!มครอง
ผู!ใช!บริการ ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ส0วนงานเลขานุการ ลสทช.) 

  
มติท่ีประชุม ให4อ4างอิงมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ใน

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ในส0วนท่ีเก่ียวข4องไปดําเนินการ 
 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๒/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
ประธาน  กล0าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล0าวป?ดประชุม 
                                       
เลิกประชุมเวลา      ๑๗.๐๐    น. 

 

 


