
  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 

วันจันทร�ท่ี ๑๕ 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. นางพุธชาด แมนมนตรี ผู4เชี่ยวชาญ 
๒. นายจาตุรนต� โชคสวัสด์ิ ผู4 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร

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

โทรคมนาคม ๒ 
๔. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู4 อํ า น วยกา รสํ านั กบริ ห า รและจั ดก า ร เ ลขหมาย

โทรคมนาคม 
๕. นางสุพินญา จําปD ผู4อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๖. นายดํารงค� วัสโสทก ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๗. นางสาวพรพักตร� สถิตเวโรจน� ผู4อํานวยการส0วน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๘. นายโสรัจจ� ศรีพุฒ ผู4อํานวยการส0วน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๙. นายณัฐนนท� ลี้ศัตรูพ0าย ผู4อํานวยการส0วน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๐. นายอัมพร ดีเลิศเจริญ ผู4อํานวยการส0วน 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๑. นางสาวกนกพรรณ  ญาณภิรัต ผู4อํานวยการส0วน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๒. นางสาวชุลีกร สังข�รุ0ง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๓. นายบุญธรรม แสงแก4ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๔. นายศุภกาญจน� บุญจันทร� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๕. นางสาวพินทุพร  ตีรสวัสดิชัย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๖. นายสุภัทร�พล  กุวลัยรัตน� พนักงานปฏิบัติการระดับต4น 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 



๓ 
 

๑๗. นายจีรภัทร� งามนิล ลูกจ4าง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น.  

 
ประธาน กล0าวเป?ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ งให ท่ีประชุมทราบ 
   
 ไม0มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘    

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือ   

วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ โดยไม0มีการแก4ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘      

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข4างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ 

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือ   
วันพฤหัสบดีท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแก4ไขและเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  (๑) หน4าท่ี ๓ ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ในส0วนของหมายเหตุ บรรทัดท่ี ๑ ให4ตัด   
คําว0า “ว0า” ออก 

  (๒) หน4าท่ี ๔ ย0อหน4าท่ี ๕ บรรทัดท่ี ๔ แก4ไขจาก “บันทึกแจ4งแจ4ง” เปPน 
“บันทึกแจ4ง” 

 มติท่ีประชุมเสียงข4างน4อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็น ไม0รับรองรายงาน
การประชุมในส0วนของระเบียบวาระท่ี ๔.๒ 

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. ยังไม0รับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เนื่องจากมี

รายละเอียดเพ่ิมเติมในมติ โดยให4ฝSายเลขานุการ กทค. นํารายละเอียดดังกล0าวเสนอ 
กทค. อีกครั้ง  

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได4มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๔๕๔ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๒.๒ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้ 



๔ 
 

  ๑. ผมได4พิจารณาร0างรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ และมีหนังสือ
ขอให4แก4ไข ตามบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๐๓ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนั้น
หากมีการแก4ไขร0างรายงานครบถ4วนตามท่ีผมตรวจทาน และเป?ดเผยความเห็นของผม
ถูกต4องแล4ว ผมก็เห็นชอบรับรองร0างรายงานดังกล0าว 

  ๒. ร0างรายงานการประชุมท่ีพิจารณาในวาระนี้ เพ่ิงแจกในระหว0างการประชุม 
โดยฝSายเลขานุการได4ขอนําร0างฉบับท่ีแจกในห4องประชุมก0อนหน4าจะเริ่มการประชุม
กลับไปแก4ไข ทําให4ผมไม0มีเวลาในการตรวจสอบความถูกต4อง อีกท้ังรายงานการประชุม
ในระเบียบวาระท่ี ๔.๑ มี กทค. บางท0านขอให4ตัดมติท่ีประชุมข4อ ๓ ออก ซ่ึงผมได4แย4ง
ว0า หากมีการลงมติดังกล0าวจริง การตัดออกจะทําให4รายงานการประชุมไม0ตรงกับความ
จริง ท่ีประชุมจึงมีมติให4ฝSายเลขานุการไปตรวจสอบความถูกต4องอีกครั้งหนึ่ง 

  ๓. สําหรับร0างรายงานการประชุมระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ผมตรวจสอบแล4วว0ามติท่ี
ประชุมข4อ ๑ ไม0ตรงกับการลงมติจริง จึงได4ขอให4แก4ไข โดยได4อ0านถ4อยคําตามท่ีได4ถอด
คําจากรายงานการประชุมแบบบันทึกเสียง ในส0วนการสรุปมติตามระเบียบ กสทช. ว0า
ด4วยข4อบังคับการประชุม ให4ท่ีประชุมรับฟVง ดังนี้ 

   “ประธาน กทค. : เชิญ (เชิญฝ�ายเลขานุการ สรุปมติท่ีประชุม) 
ฝ�ายเลขานุการ : ท่ีประชุมพิจารณาแล#วเห็นว'า การดําเนินกิจการของ

กองทุนรวมโครงสร#างพ้ืนฐานโทรคมนาคม จะต#องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามกฎหมายท่ีเก่ียวข#อง ท้ังนี้มอบหมายให#ทางสํานักงานมีหนังสือแจ#ง
ไปยังกองทุนเพ่ือทราบและปฏิบัติตาม  

ประธานกทค. : เด๋ียว ทางสํานักงานเข#าใจมติหรือเปล'า หรืออย'างไร 
สํานักงาน กสทช. : ครับ ก็จะเป7นแบ'งออกเป7น ๒ งาน งานแรกก็คือมี

หนังสือถึงกองทุน แจ#งเรื่องหน#าท่ีและก็แจ#งผลของบทลงโทษถ#าปฏิบัติฝ�าฝ=นเง่ือนไข 
อันท่ีสอง สํานักงานคงจะต#องไปนั่งทํารายงานวิเคราะห>เก่ียวกับการดําเนินการ
เก่ียวกับกองทุนท้ังหมดข้ึนมาให#ท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว'า ความชัดเจนของ
การดําเนินการเก่ียวกับกองทุน ใช#รูปแบบใด อีกทีหนึ่งครับ” 

  ประกอบกับในร0างรายงานการประชุมนี้ ก็บันทึกคําอภิปรายของ กทค. ท0าน
ต0างๆ สรุปได4ความว0า กทค. ท0านหนึ่งเห็นว0าต4องทําหนังสือเชิงรุกให4กองทุนฯ 
ทราบว0าต4องดําเนินการอย0างไร และมีความเห็นอีกว0ากองทุนต4องรับภาระ
ค0าธรรมเนียมเม่ือมีการประกอบกิจการโทรคมนาคมและค0าธรรมเนียม USO ส0วน 
กทค. อีกท0านหนึ่งก็เห็นว0าต4องมีการทําหนังสือถึงกองทุนในเชิงรุก และต4องระบุ
ด4วยว0าหากไม0ปฏิบัติตามมีโทษอย0างไร ส0วนผมมีความเห็นสอดคล4องกับ กทค. ท0าน
อ่ืนท่ีต4องมีหนังสือแจ4งกองทุน แต0เห็นต0างเฉพาะประเด็นท่ีว0า กองทุนสามารถขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได4เอง เนื่องจาก ประกาศ กลต. กําหนดให4
กองทุนจะไม0ประกอบกิจการโครงสร4างพ้ืนฐาน โดยจะจัดหาผลประโยชน�จาก
ทรัพย�สินกิจการโดยการให4เช0าและให4สิทธิ การให4เช0าทรัพย�สินจึงเปPนไปตาม
ประกาศ กลต. แล4ว นั่นคือไม0เปPนการประกอบกิจการ เพียงแต0กฎหมายการ



๕ 
 

ประกอบกิจการโทรคมนาคมกําหนดให4การให4เช0าโครงข0ายโทรคมนาคมต4องได4รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีจึงมิใช0การขัดกันของกฎหมายแต0
อย0างใด 

  จากท้ังเนื้อหาการอภิปรายของ กทค. และการสรุปมติโดยฝSายเลขานุการฯ 
ซ่ึงเปPนไปตามข4อบังคับการประชุม ไม0พบว0ามีการลงมติให4ทําหนังสือสอบถามแต0
อย0างใด มีแต0ให4ทําหนังสือแจ4งกองทุนเรื่องหน4าท่ีท่ีจะต4องขอใบอนุญาตและจ0าย
ค0าธรรมเนียมต0างๆ ภายใต4กํากับของ กสทช. พร4อมท้ังแจ4งบทลงโทษกรณีปฏิบัติฝSา
ฝ[นกฎหมาย การรับรองรายงานการประชุมโดยไม0ตรงกับความจริง จะทําให4
รายงานดังกล0าวแม4ไม0ใช0เอกสารปลอม เนื่องจากผ0านการรับรอง แต0ก็เปPนเอกสาร
เท็จ ซ่ึงจะมีผลสืบเนื่องทางอาญาต0อไป ผมจึงเสนอให4นําร0างรายงานดังกล0าวไป
ตรวจสอบความถูกต4องเช0นเดียวกับรายงานในส0วนระเบียบวาระท่ี ๔.๑ แต0เม่ือท่ี
ประชุมยังยืนยันจะรับรองรายงานการประชุมท้ังท่ีผมได4แสดงหลักฐานแล4วว0าไม0ตรง
กับความจริงและไม0เปPนไปตามข4อบังคับการประชุม และไม0ยินยอมให4ตรวจสอบ
ความถูกต4อง ผมจึงไม0รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๔.๒ และในส0วน
ท่ีไม0ตรงกับการประชุมจริง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ – ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ – ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นในส0วนของตาราง ดังนี้ 

๑. ในหน4าท่ี ๑ ตารางผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วาระ
ท่ี ๔.๑ เรื่อง การปรับปรุงแก4ไขประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรคลื่นความถ่ี
เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปPนการชั่วคราว ได4มีการนําไปจัดประชุมรับฟVงความ
คิดเห็นสาธารณะแล4วหรือไม0 ขอให4สํานักงานรีบดําเนินการจัดประชุมรับฟVงความ
คิดเห็นต0อร0างประกาศดังกล0าวและสรุปผลการรับฟVงความคิดเห็นเสนอท่ีประชุม กทค.
และ ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาต0อไปโดยเร็ว เนื่องจากวาระดังกล0าว ใช4เวลาใน
ผ0านการพิจารณาของท่ีประชุมไปเกือบ ๔ เดือนแล4ว 

๒. ในหน4าท่ี ๒ ตารางผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วาระ
ท่ี ๔.๒ เรื่อง การจําหน0ายหนี้ค0าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง ของ บริษัท อี.เอส.เอ.เทรดด้ิง จํากัด ผลการดําเนินงานยังอยู0ในระหว0าง
การจัดทํา (ร0าง) ระเบียบ กสทช. ว0าด4วยหลักเกณฑ�การบริหารสิทธิเรียกร4อง
ค0าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และค0าธรรมเนียมเลขหมาย



๖ 
 

โทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจนให4
เรื่องการจําหน0ายหนี้ค0าธรรมเนียมดังกล0าว แล4วเสร็จ เนื่องจากเปPนกรณีท่ีเกิดจาก
ปVญหาจริง 

   
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช งานส่ือสารผ(านดาวเทียม

ต(างชาติชนิดช่ัวคราว จํานวน ๑๙๔ รายการ ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๘ (สํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบกรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช4งานสื่อสารผ0าน

ดาวเทียมต0างชาติชนิดชั่วคราว จํานวน ๑๙๔ รายการ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ให4สํานักงาน กสทช. ติดตามความคืบหน4าการ

ดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการอนุญาตขยาย
ข0ายสื่อสารประเภท Transmission Platform ผ0านดาวเทียมต0างชาติเปPนการชั่วคราว 
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม ท่ีมอบหมายให4สํานักงาน กสทช. หารือกับ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพ่ือการปรับปรุงการอนุญาตต0อไป อย0างไรก็ตาม ควรต4องมี
การตรวจสอบด4วยว0า ความเก่ียวพันกับกระทรวงฯ นั้นเปPนเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนเนื่องจาก
มติ กทช. ใช0หรือไม0 ดังนั้นหากเปPนกรณีท่ีเห็นว0าจําเปPนหรือมีภารกิจเร0งด0วนท่ีต4องใช4
ดาวเทียมต0างชาติก็พิจารณาอนุมัติได4  

  กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า ขอให4สํานักงาน เร0งหารือกับกระทรวง ICT 
เรื่อง การขอใช4ดาวเทียมต0างชาติ ในการนําทางเพ่ือท่ีจะเปPนการอนุญาตเปPนการถาวร
ในการใช4ดาวเทียมสื่อสาร เนื่องจากปVจจุบันเปPนการอนุญาตแบบชั่วคราวหรือเปPน
กรณีๆไป 

 
  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓  รายงานความคืบหน าการสนับสนุนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย�ของ

กระทรวงสาธารณสุข ในการเปAดใช บริการ Roaming และยกเว นค(าใช บริการ
โทรศัพท�ทางไกล ในช(วงเวลาท่ีปฏิบัติหน าท่ีเพ่ือให ความช(วยเหลือผู ประสบภัยกรณี
แผ(นดินไหว ณ ประเทศเนปาล (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานความคืบหน4าการสนับสนุนทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย�ของ

กระทรวงสาธารณสุข ในการเป?ดใช4บริการ Roaming และยกเว4นค0าใช4บริการโทรศัพท�
ทางไกล ในช0วงเวลาท่ีปฏิบัติหน4าท่ีเพ่ือให4ความช0วยเหลือผู4ประสบภัยกรณีแผ0นดินไหว 
ณ ประเทศเนปาล ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ขอให4สํานักงาน กสทช. นํากรณีการสนับสนุนทีม

ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย�ของกระทรวงสาธารณสุข ในการเป?ดใช4บริการ 
Roaming และยกเว4นค0าบริการโทรศัพท�ทางไกลให4  มาศึกษาและพัฒนาเปPน



๗ 
 

หลักเกณฑ�ความร0วมมือกับผู4ให4บริการในการให4การสนับสนุนปฏิบัติการลักษณะ
ดังกล0าว ให4เกิดความชัดเจนแน0นอนว0าลักษณะใดท่ีสามารถยกเว4นค0าบริการได4 เพ่ือไม0
ต4องขอรับการสนับสนุนยกเว4นค0าบริการเปPนครั้งๆ ซ่ึงอาจเกิดความฉุกละหุกและความ
ลักลั่น เนื่องจากตามรายงานฯ ครั้งนี้มีข4อสังเกตว0า ผู4ให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีลด
ค0าบริการให4เพียง ๕๐% ในทีมแพทย�บางรุ0น ซ่ึงไม0เท0าเทียมกันในทุกรุ0นท่ีกระทรวงสา
ธารสุข ส0งไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศเนปาล 

   
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔  ผลการตอบข อหารือของกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินได และภาษีมูลค(าเพ่ิม กรณี

การชําระภาษีจากการให บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายหลังจากส้ินสุดสัญญา
สัมปทาน (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการตอบข4อหารือของกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินได4และภาษีมูลค0าเพ่ิม 

กรณีการชําระภาษีจากการให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า กรณีนี้เปPนเรื่องท่ีกรมสรรพากรตอบประเด็น

ภาษีมูลค0าเพ่ิมของมาตรการเยียวยา ซ่ึงสรุปว0าในระหว0างเยียวยาก็ยังต4องเก็บ
ภาษีมูลค0าเพ่ิมจากผู4ใช4บริการอยู0  ส0วนเงินเยียวยาท่ีส0งให4รัฐนั้นไม0ต4องเสีย
ภาษีมูลค0าเพ่ิม อย0างไรก็ตาม เรื่องท่ีสําคัญจริงๆ เก่ียวกับมาตรการเยียวยาคือเรื่องเงิน
นําส0งรัฐ และส0วนแบ0งรายได4ของเจ4าของโครงข0าย ซ่ึงท่ีผ0านมา ทางเจ4าของโครงข0าย 
คือ บมจ. กสท โทรคมนาคมได4ส0งหนังสือทวงหนี้และสงวนสิทธิในการฟnองมายัง 
กสทช. หลายครั้งแล4ว ท้ังท่ีเรื่องดังกล0าวเปPนเรื่องของผู4ให4บริการท่ีต4องไปตกลง
ค0าใช4จ0ายกันเอง แต0เม่ือผู4ให4บริการตามมาตรการเยียวยาไม0จ0าย และ กสทช. ไม0บังคับ 
กรณีจึงพัวพันมาถึง จึงควรต4องติดตามและดําเนินการในเรื่องดังกล0าว รวมท้ังเรื่องการ
แก4ไขประกาศมาตรการเยียวยาฯ เนื่องจากในเดือนกันยายนนี้ก็จะต4องมีการใช4
ประกาศฯ อีกรอบ ดังนั้นหากไม0แก4ไขประกาศฯ ให4ชัดเจน  ก็จะเกิดปVญหาซํ้ารอยกับ
รอบแรกข้ึนอีก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานผลการให ความเห็นชอบคําขอใช สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�

และวิธีการเก่ียวกับการใช สิทธิในการปMกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท(อ หรือติดตั้ง
อุปกรณ�ประกอบใดในการให บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ�สิทธิแห(งทาง) 
และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งท่ี ๑-๓/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห0งทาง,
สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการให4ความเห็นชอบคําขอใช4สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการใช4สิทธิในการปVกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางท0อ 
หรือติดต้ังอุปกรณ�ประกอบใดในการให4บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ�สิทธิแห0ง



๘ 
 

ทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งท่ี ๑-๓/๒๕๕๘) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ตามท่ีท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ได4มีมติ

ต0อเรื่องกรอบแนวทางการมอบอํานาจในการดําเนินการด4านสิทธิแห0งทาง ในส0วนมติ
ข4อ ๓. ว0าให4สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม หารือกับสํานักกฎหมาย
โทรคมนาคม ว0าจะสามารถมอบอํานาจจาก กทค. ไปให4สํานักงาน กสทช. ในการ
พิจารณาให4ความเห็นชอบการขอใช4สิทธิแห0งทางได4อย0างไร เพ่ือให4การให4ความ
เห็นชอบการขอใช4สิทธิแห0งทางมีความรวดเร็วข้ึน นั้น ในส0วนนี้ได4มีการดําเนินการแล4ว
หรือไม0 และผลเปPนอย0างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๖  สัญญาการใช บริการข ามโครงข(ายโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายในประเทศฉบับแก ไข

เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒ ระหว(าง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  (สํานักโครงข0ายพ้ืนฐาน การใช4และเชื่อมต0อ
โครงข0าย) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบสัญญาการใช4บริการข4ามโครงข0ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีภายในประเทศฉบับแก4ไข

เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒ ระหว0าง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า การนําเสนอมีความรวดเร็วกว0าครั้งท่ีผ0านมา 

เพราะเอกชนมีบันทึกในช0วงต4นเดือนเมษายน และสํานักงาน กสทช. สามารถนําเสนอ
เรื่องเพ่ือให4กรรมการพิจารณาได4ภายในสิ้นเดือนเมษายน 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก ไขปMญหาเรื่อง

ร องเรียนตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีมีการ
ดําเนินการเสร็จส้ินแล ว (สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก4ไขปVญหา 

เรื่อง ร4องเรียนตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีมี
การดําเนินการเสร็จสิ้นแล4ว 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า กรณีนี้เปPนการรายงานผลการปฏิบัติงานของ

สํานัก กสทช. เก่ียวกับเรื่องร4องเรียนท่ี กทค. มีมติเปPนบรรทัดฐานไว4แล4ว ซ่ึงทําให4
มาตรการการแก4ไขปVญหาผู4บริโภครวดเร็วข้ึน อย0างไรก็ตาม ขอให4สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบระยะเวลาท่ีใช4ในข้ันตอนการนําเสนอท0านเลขาธิการ กสทช. ลงนาม 



๙ 
 

เปรียบเทียบกับข้ันตอนการนําเสนอ กทค. ด4วย เนื่องจากบางกรณีไม0ได4รวดเร็ว
เท0าท่ีควร จึงควรตรวจสอบเพ่ือให4บรรลุตามเจตนารมณ�ของ กทค. ท่ีต4องการให4เรื่อง
ร4องเรียนกรณีท่ีมีบรรทัดฐานแล4วสามารถดําเนินการไปได4อย0างรวดเร็ว ไม0ติดขัดล0าช4า 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ รายงานผลการดําเนินการไกล(เกล่ียข อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน

เมษายน ๒๕๕๘  (สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล0เกลี่ยข4อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า จากสรุปผลรายงานท่ีสํานักงาน กสทช. นําเสนอ

ของปDนี้นั้นมีเรื่องท่ีจบไปเองโดยไม0ผ0านกระบวนการการไกล0เกลี่ย ๑๐๙ เรื่อง เข4า
กระบวนการไกล0เกลี่ย ๙ ราย ไม0สําเร็จ ๑ ราย และมีกรณีกระบวนการไกล0เกลี่ยสําเร็จ 
๔ ราย ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ต4องตรวจสอบว0าเปPนกรณีท่ีเปPนการกระทําท่ีขัดต0อ
ประกาศหรือกฎหมายหรือไม0 ถึงแม4ว0ากระบวนการของกรณีร4องเรียนจะยุติแล4วแต0ก็
ต4องดําเนินการบังคับการให4เปPนไปตามกฎหมายต0อไปด4วย นอกจากนั้นมีกรณีท่ีเปPน
เรื่องสถานีวิทยุคมนาคม (เสาส0งสัญญาณโทรศัพท�) ว0าส0งผลกระทบต0อสุขภาพ ซ่ึงมีการ
ประนีประนอมยอมความเรียบร4อยแล4ว น0าสนใจว0าผลคืออย0างไร และกรณีลักษณะนี้
เก่ียวเนื่องกับเรื่องแนวทางการทําความเข4าใจกับประชาชน จึงควรต4องเร0งรัดเรื่อง
ดังกล0าวให4รวดเร็วข้ึนด4วย เพ่ือให4เรื่องร4องเรียนเก่ียวกับสถานีวิทยุคมนาคมเบาบางลง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๙ รายงานสรุปผลการแก ไขปMญหาเรื่องร องเรียน ตามประกาศ กทช. เรื่อง 

กระบวนการรับเรื่องร องเรียนและพิจารณาเรื่องร องเรียนของผู ใช บริการ ข อ ๑๘ (๒) 
(สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการแก4ไขปVญหาเรื่องร4องเรียน ตามประกาศ กทช. เรื่อง

กระบวนการรับเรื่องร4องเรียนและพิจารณาเรื่องร4องเรียนของผู4ใช4บริการ ข4อ ๑๘ (๒) 
เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ และเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า รายงานสรุปผลดังกล0าวเปPนของปD ๒๕๕๗ ไม0

แน0ใจว0าในส0วนของปDก0อนๆ ได4มีการรายงานแล4วหรือไม0 ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ต4อง
ติดตามตรวจสอบว0ามีการนําเสนอท่ีประชุม กสทช. หรือไม0 เพราะตามประกาศแล4ว
ต4องมีการนําเสนอทุก ๖ เดือน ในส0วนสาระของรายงานนั้น พบว0ามี เฉพาะบริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) ท่ีมีการรายงานตัวเลขเรื่องร4องเรียนตรงไปตรงมา คือประมาณ 
๒๐,๐๐๐ เรื่องในระยะ ๖ เดือน ขณะท่ีผู4ให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีอ่ืนๆ รายงานว0ามี
เรื่องร4องเรียนรวมกันท้ังปDไม0ถึง ๖๐๐ เรื่อง ซ่ึงน0าจะเปPนข4อมูลท่ีคลาดเคลื่อน ดังนั้น
ควรต4องมีการตรวจสอบด4วย 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ รายงานสรุปผลการประชุมระดับหน(วยงานกํากับดูแลระหว(าง สํานักงาน กสทช. 
และ กระทรวงไปรษณีย�และโทรคมนาคม (MPT) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพ่ือแก ไขปMญหาการรบกวนกิจการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี
ตามบริเวณชายแดน ไทย-ลาว (สํานักรับเรื่องร4องเรียนและคุ4มครองผู4บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมระดับหน0วยงานกํากับดูแลระหว0าง สํานักงาน 

กสทช. และ กระทรวงไปรษณีย�และโทรคมนาคม (MPT) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพ่ือแก4ไขปVญหาการรบกวนกิจการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีตาม
บริเวณชายแดน ไทย-ลาว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ต4องมีการตรวจสอบด4วยว0ามีการส0งสัญญาณจาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข4ามแนวเขตแดนมารบกวนสัญญาณ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีฝVqงประเทศไทยด4วยหรือไม0 และมีการแก4ไขปVญหากรณีท่ีสัญญาณข4าม
มาทําให4ประชาชนไทยใช4บริการโรมม่ิงอัตโนมัติแล4วหรือไม0 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การปรับปรุงและเพ่ิมเติมเง่ือนไขแนบท ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสามของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ)
นําเสนอข4อเท็จจริงกรณีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมเง่ือนไขแนบท4ายใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๑ ของ บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) และกรณีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีมี
โครงข0ายโทรคมนาคมเปPนของตนเอง สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเฉพาะกลุ0ม
ระบบ Common Base Radiotelephone (CBR) และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม0มีโครงข0ายโทรคมนาคมเปPนของตนเอง สําหรับบริการ
ระบบสื่อสารเพ่ือบริการธุรกิจผ0านดาวเทียม (ISBN) ระหว0างประเทศไทย-กัมพูชา ตาม
มติท่ีประชุม กทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓  
กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0าควรแยกการพิจารณาระหว0างเรื่องท่ีเสนอ กทค. 
เพ่ือพิจารณากับการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทช. ท้ังนี้โดยในเรื่องท่ี กทช. มีมติ
แล4ว ควรดําเนินการตามมติตามหลักกฎหมายปกครอง ไม0ควรดําเนินกระบวนการใหม0 
เนื่องจากอาจทําให4เกิดประเด็นยุ0งยากซับซ4อนและเกิดความล0าช4าให4ดําเนินการในเรื่อง
ดังกล0าวตามหลักกฎหมายปกครอง เห็นควรให4ดําเนินการออกใบอนุญาตดังกล0าว
ให4กับบริษัท ทีโอที ตามมติ กทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ ให4แล4วเสร็จ ไม0เห็นควรให4
สํานักงาน กสทช. นํามาพิจารณาใหม0ซ่ึงจะเปPนการช4าไปเนื่องจากมติดังกล0าวผ0านมา



๑๑ 
 

นานแล4ว โดยให4แยกประเด็นท่ีจะพิจารณาครั้งนี้ ออกจาก มติ กทช. ท่ีพิจารณาผ0าน
มาแล4ว  

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0าขอให4สํานักงาน กสทช. ปฏิบัติตาม มติ       
กทช.ครั้งก0อนเพ่ือให4การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที เปPนไป
ได4ถูกต4องตามเง่ือนไขต0างๆ และควรให4สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเรื่องกรอบเวลาให4
เปPนไปตามกําหนด 

 กสทช.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า การแยกใบอนุญาตดังกล0าวจะมีปVญหาต0อการ
กํากับดูแลหรือไม0 โดยฝากข4อสังเกตให4สํานักงาน กสทช. หาทางให4การดําเนินงาน
ต0างๆ ในการออกใบอนุญาตให4รวดเร็ว โดยท่ีระเบียบหรือข4อกําหนดต0างๆ ต4องไม0เปPน
อุปสรรค�ในการออกใบอนุญาต โดยให4ข4อสังเกตว0าเม่ือผู4ขอรับใบอนุญาตมีใบอนุญาต
ประเภทใดประเภทหนึ่งอยู0แล4ว สํานักงาน กสทช. ควรจะพิจารณาใบอนุญาตให4กับผู4
ขอรับใบอนุญาตประเภทใดประเภทหนึ่งอยู0แล4วได4รวดเร็วยิ่งข้ึน 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติการปรับปรุงเง่ือนไขเพ่ิมเติมแนบท4ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๑ ของ บมจ. ทีโอที ในส0วนของภาคผนวก ก ข ค จ ฉ ช 
และ ซ รวมถึงการปรับเนื้อหาเปPนปVจจุบัน โดยในส0วนของภาคผนวก ง ซ่ึงเปPน
ข4อกําหนดเก่ียวกับการใช4ทรัพยากรโทรคมนาคม ท้ังเลขหมายและคลื่นความถ่ีนั้น เม่ือ
สํานักท่ีเก่ียวข4องได4ดําเนินการตรวจสอบความถูกต4องและนําเสนอท่ีประชุม กทค. แล4ว 
ให4สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ ปรับปรุง
เง่ือนไขดังกล0าวโดยอ4างอิงกับมติท่ีประชุม กทค. ท่ีเก่ียวข4องก0อนนําส0งบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ต0อไป 

 ๒. ให4สํานักงาน กสทช. ดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
สอง ท่ีมีโครงข0ายโทรคมนาคมเปPนของตนเอง และท่ีไม0มีโครงข0ายโทรคมนาคมเปPนของ
ตนเองตามมติท่ีประชุม กทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดย
อายุใบอนุญาตให4เริ่มนับต้ังแต0วันท่ี กทค. มีมติ ท้ังนี้ กรอบระยะเวลาการอนุญาตให4
เปPนไปตามท่ีประกาศกําหนดแต0ต4องไม0เกินสิทธิเดิมท่ีเคยอยู0ภายใต4ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม คือ ปD พ.ศ. ๒๕๖๘ 

 ๓. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. รับข4อสังเกตของท่ีประชุม กทค. ในประเด็นท่ี
เก่ียวข4องกับเรื่องใบอนุญาตไปพิจารณาปรับปรุงประกาศท่ีเก่ียวข4องต0อไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท เจ าพระยามหานคร จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
แบบส้ัน ๔ หลัก (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู4อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข4อเท็จจริงกรณีบริษัท เจ4าพระยามหานคร จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร



๑๒ 
 

เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก โดยมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ทําหน4าท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี     
๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เห็นควรนําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๗๒ ให4แก0 บริษัท เจ4าพระยามหา
นคร จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให4 บริษัท เจ4าพระยามหานคร จํากัด (มหาชน) ได4รับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๗๒ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๑/๒๕๕๘วันจันทร�ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ร(างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ

โทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเปVนเลขหมายสวย (คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ�การจัดสรรเลข
หมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปPนเลขหมายสวย,สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม)  

 ผู4อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอสรุปผลการรับฟVงความคิดเห็นสาธารณะต0อร0างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปPนเลข
หมายสวยและรายละเอียดการปรับปรุงแก4ไขร0างประกาศดังกล0าวก0อนดําเนินการ
นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให4ความเห็นชอบก0อนเห็นชอบเพ่ือดําเนินการ
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา รวมท้ังเพ่ือนําสรุปผลการรับฟVงความคิดเห็นสาธารณะ
ต0อร0างประกาศ กสทช. ดังกล0าวเผยแพร0บนเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ซ่ึงเปPนไป
ตามมาตรา  ๒๘ แห0งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า เห็นชอบในหลักการว0าสามารถนําไปปฏิบัติได4 
แต0ประกาศเดิม กทช. ได4มีการยกเลิกไปแล4วหรือไม0 ระบบการกันเลขหมายสวยต4องมี
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากนิยามเลขหมายสวยมีความแตกต0างกัน หากมีนิยามเลข
หมายสวยตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอแล4วมีประกาศออกไป จะเปPนภาระหรือไม0 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า ในกรณีการกันเลขหมายสวยต4องมีการ
ดําเนินการต0อไป เพราะหากมีการเป?ดประมูลต4องมีการกันเลขหมายสวยตามนิยามท่ี
สํานักงาน กสทช. กําหนดข้ึนมา แต0ท่ีมีการจัดทํา (ร0าง) ประกาศฯ ข้ึนมา เนื่องจาก
บริษัทท่ีจะเข4ามาบริหารจัดการนั้นจะมีการดําเนินการในลักษณะของ Turnkey โดยท่ี
จะมีการประสานจากสถาบันการศึกษาเพ่ือดูราคากลางในระหว0างท่ีนําเสนอ 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า วัตถุประสงค�ในการจัดสรรเลขหมายสวยนั้น
คือต4องการจัดสรรไปยังผู4ใช4บริการโดยตรง เพราะฉะนั้นจึงไม0อยากให4มีกรณีท่ีมีบริษัท



๑๓ 
 

ประมูลเลขหมายจํานวนมากเก็บไว4เพ่ือหาผลประโยชน� ดังนั้นควรมีการจํากัดจํานวน
เลขหมายสวยท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลสามารถประมูลได4 

 กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ังข4อสังเกตว0า กรณีท่ีมีการแก4ไขเพ่ิมเติมเรื่องเลขหมายอ่ืนอันเปPนท่ี
ต4องการหรือเปPนท่ีนิยมตามท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด นั้น หมายความว0า ในการ
จัดสรรต0อไปก็ต4องกันเลขเหล0านั้นออกมา ซ่ึงเกณฑ�ดังกล0าวจะต4องมีความชัดเจนและ
ทําให4เข4าใจตรงกัน อย0างไรก็ตาม มีประเด็นเรื่องอํานาจในการกําหนดว0าอาจต4องได4รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด4วย เนื่องจากมีผลต0อการจัดสรรเลขหมายในอนาคต  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า สํานักงาน กสทช. ต4องกําหนดเปnาหมายการ
ประมูลให4ชัดเจนว0าต4องการให4เลขหมายสวยไปอยู0กับผู4บริโภคโดยตรงหรือต4องการ
นํามาประมูลเพ่ือนําส0งรายได4เข4ารัฐ 

 เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว0า ในกรณีท่ี กสทช. รศ. ประเสริฐฯ ต้ังข4อสังเกตนั้นสํานักงาน 
กสทช. ได4ระบุลงไปในเง่ือนไขแล4วว0าต4องมีการเป?ดบริการภายในก่ีวันมิเช0นนั้น
หมายเลขดังกล0าวจะผิดต0อเง่ือนไขท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด โดยบริษัทท่ีจะเข4ามา
บริหารจัดการการประมูลในครั้งนี้ต4องรับรองได4ว0ารายได4ข้ันตํ่าต4องเกิดข้ึนเท0าใด ใน
กรณีของเลขมงคลท่ีอยู0ภายใต4เลขหมายท่ีสํานักงาน กสทช. ได4กันมานั้น อยากให4สิทธิ์
ผู4แข0งขันว0าหากสามารถทํามูลค0าเพ่ิมได4จะเปPนวงเงินท่ีนําส0งรายได4ให4รัฐมากยิ่งข้ึน 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า หากการประมูลเลขหมายท่ีเปPนท่ีต4องการหรือ
เปPนท่ีนิยมจะมีการดําเนินการเฉพาะในส0วนของเลขหมายท่ีกันไว4แล4วเท0านั้น 
ข4อกําหนดเรื่องดังกล0าวก็ควรจะอยู0ในส0วนบทเฉพาะกาล เพ่ือให4มีฐานอํานาจทาง
กฎหมายในการดําเนินการครั้งนี้ แต0ขณะเดียวกันก็ไม0ส0งผลผูกพันเปPนการท่ัวไปใน
อนาคต 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบสรุปผลการรับฟVงความคิดเห็นสาธารณะต0อร0างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ�การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปPนเลข
หมายสวย 

 ๒. เห็นชอบการเผยแพร0สรุปผลการรับฟVงความคิดเห็นสาธารณะต0อร0างประกาศ 
กสทช. ดังกล0าวบนเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ซ่ึงเปPนไปตามมาตรา  ๒๘ แห0ง
พระราชบัญญั ติองค�กรจั ดสรรคลื่นความ ถ่ีและกํา กับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๓. เห็นชอบให4 สํานักงาน กสทช. นํา ร0าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปPนเลขหมายสวยเสนอต0อท่ี
ประชุม กสทช. พิจารณาให4ความเห็นชอบ ตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช. ต0อไป  

  ท้ังนี้ ท่ีประชุม กทค. มีมติรับทราบเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอขอ
สงวนเลขหมายสวยจํานวน หนึ่งเลขหมายเพ่ือนําไปจัดประมูลในวันสื่อสารแห0งชาติ   

 



๑๔ 
 

หมายเหตุ ๑.ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        
๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได4มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๔๕๒ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้ 

  ผมเห็นชอบต0อสรุปผลการรับฟVงความคิดเห็นและร0างประกาศฯ ท่ีได4แก4ไข แต0
ขอยืนยันในประเด็นเรื่องการนําเลขหมายไปเป?ดบริการ ตามท่ีได4เคยเน4นย้ําและยืนยัน
มาโดยตลอด ต้ังแต0ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
โดยผมเห็นด4วยท่ีมีการกําหนดให4ผู4ชนะการประมูลต4องลงทะเบียนกับผู4ให4บริการราย
หลัก แต0ไม0เห็นความจําเปPนท่ีจะต4องกําหนดต0อไปว0า ผู4ชนะการประมูลต4องเป?ดบริการ
กับผู4ให4บริการรายหลักนั้นด4วย เนื่องจากจะเปPนการสร4างภาระให4แก0ผู4ชนะการประมูล
ท่ีไม0ประสงค�ใช4บริการกับผู4ให4บริการดังกล0าว ต4องมีพันธะผูกพันกับผู4ให4บริการท่ีตนไม0
ต4องการ และอาจเกิดอุปสรรคหรือข4อจํากัดในการใช4สิทธิโอนย4ายในภายหลัง เช0น ติด
ปVญหาเรื่องภาระหนี้สินคงค4าง หรือติดเรื่องใช4บริการไม0ครบ ๙๐ วัน ดังท่ีในปVจจุบัน
ปรากฏข4อเท็จจริงอย0างชัดเจนว0า ผู4ให4บริการแต0ละรายมีการกําหนดเง่ือนไขให4
ผู4ใช4บริการต4องอยู0ในเครือข0ายให4ครบ ๙๐ วันก0อนจึงจะใช4บริการคงสิทธิเลขหมายได4 
เปPนต4น ขณะเดียวกันก็จะได4ไม0ก0อให4เกิดข4อมูลทางสถิติหรือประวัติการให4และใช4
บริการท่ีบิดเบ้ียวในเรื่องการโอนย4าย ท้ังนี้  ในประเด็นดังกล0าว มีผู4บริโภคได4ให4
ความเห็นไว4ในเวทีการรับฟVงความคิดเห็นสาธารณะ โดยท่ีเลขาธิการ กสทช. ก็ได4รับท่ี
จะแก4ไขประเด็นดังกล0าวในร0างประกาศด4วย ดังนั้น จึงควรดําเนินการตามท่ีได4มีการ
แจ4งไว4 โดยปรับแก4ไขร0างประกาศให4ผู4ชนะการประมูลต4องลงทะเบียนกับผู4ให4บริการท่ี
เปPนเจ4าของเลขหมายก็พอ แต0ไม0จําเปPนต4องเป?ดใช4บริการกับผู4ให4บริการรายนั้น โดย
สามารถยื่นขอใช4บริการคงสิทธิเลขหมายเพ่ือเป?ดใช4บริการกับผู4ให4บริการรายใดก็ได4
ในทันที 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การอนุญาตให ใช คล่ืนความถ่ีเพ่ือถ(ายทอดสัญญาณโทรทัศน� (สํานักการอนุญาตและ

กํากับวิทยุคมนาคม)   

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข4อเท็จจริงกรณี บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ{ป ขออนุญาตใช4คลื่นความถ่ี ๘๓๗๔ ๘๔๓๐ และ
๘๔๘๖ MHz ความกว4างแถบคลื่นความถ่ีไม0เกิน ๑๔ MHz เพ่ือรองรับและเชื่อมโยง
สัญญาณจากสถานีถ0ายทอดสัญญาณโทรทัศน�ภายนอกสถานี เพ่ือส0งสัญญาณไปยัง
สถานีส0งสัญญาณอาคารทิปโก4 สําหรับรองรับการให4บริการโครงข0ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน� 

  
มติท่ีประชุม อนุมัติให4 บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ{ป ต้ังสถานีประจําท่ี (Fixed Station) ๑ สถานี และใช4

เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการประจําท่ี (Fixed Service) โดยใช4คลื่นความถ่ี ๘๓๗๔ 
๘๔๓๐ และ๘๔๘๖ MHz ความกว4างแถบคลื่นความถ่ีไม0เกิน ๑๔ MHz สําหรับ
เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน�ระหว0างสถานีถ0ายทอดนอกสถานท่ีไปยังสถานีกระจาย



๑๕ 
 

สัญญาณเพ่ือรองรับการให4บริการโครงข0ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� โดยมีเง่ือนไข 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๑/๒๕๕๘วันจันทร�ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การพิจารณาข อเสนอการขายส(งบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากัด (ฉบับแก ไข) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห(งชาติ เรื่องบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบ
โครงข(ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ 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  ๔.๗ (ร(าง) คําช้ีขาดข อพิพาทการเช่ือมต(อโครงข(ายโทรคมนาคมท่ี ๒/๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม) 

(สํานักโครงข0ายพ้ืนฐาน การใช4และเชื่อมต0อโครงข0าย)   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ นายสดายุทธ หุตะสรเชษฎ� ร องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

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

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ รายงานเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดยคนต(างด าวตามประกาศ กสทช. เรื่องการ
กําหนดข อห ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปVนการครอบงํากิจการโดยคนต(างด าว พ.ศ. 
๒๕๕๕ ประจําป[ ๒๕๕๗ (คณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กําหนดข4อห4ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปPนการครอบงํากิจการโดยคนต0างด4าว พ.ศ. 
๒๕๕๕ , สํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ ฝSายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๕ – ๔.๙ ดังกล0าวข4างต4น 

เพ่ือนําไปบรรจุเปPนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ ความเห็นของประเทศไทยต(อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ(ระดับโลกว(าด วย

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟAก ครั้งท่ี ๕ (APG๑๕-๕) 
(คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด4วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ,     
สํานักบริหารคลื่นความถ่ี)  

 ผู4เชี่ยวชาญ (นางพุธชาดฯ) นําเสนอผลการประชุมคณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ0
ระดับโลกว0าด4วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ และเอกสารความเห็นของประเทศไทยท่ี



๑๖ 
 

จะนําเสนอต0อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด4วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 
๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ?ก ครั้งท่ี ๕ (APG๑๕-๕) ในระเบียบวาระต0างๆ
ของการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด4วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-๑๕) จํานวน 
๑๘ ฉบับ  

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการประชุมคณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด4วยวิทยุ

คมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ และเห็นชอบเอกสารความเห็นของประเทศไทย จํานวน ๑๘ 
ฉบับ ท่ีจะนําเสนอต0อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด4วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ?ก ครั้งท่ี ๕ (APG๑๕-๕) ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

  ท้ังนี้ มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. โดยสํานักบริหารคลื่นความถ่ีนําเสนอต0อท่ี
ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทาง
ปฏิบัติต0อไป 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ บริษัท วันล้ิงค� เทคโนโลย่ี จํากัด ขอเพ่ิมบริการภายใต ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
นําเสนอข4อเท็จจริงกรณีการเพ่ิมบริการภายใต4ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท วันลิ้งค� เทคโนโลยี่ จํากัด เพ่ือให4บริการมูลค0าเพ่ิมการบันทึก
และส0ง (Store and Retrieve Value Added Service ) - GPS Tracking - ระบบ
ติดตามเรือ (Vessel Monitoring Systems: VMS) 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติให4บริษัท วันลิ้งค� เทคโนโลยี่ จํากัด เพ่ิมบริการภายใต4ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการมูลค0าเพ่ิมการบันทึกและส0ง (Store and Retrieve 
Value Added Services) - GPS Tracking - ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring 
Systems: VMS) และให4มีระยะเวลาการอนุญาตเท0ากับอายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งดังกล0าว โดยมีเง่ือนไขในการให4บริการตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ   

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ บริษัท เอ็กซ�เซ นส� อินฟอร�เมช่ัน เซอร�วิส จํากัด ขอเพ่ิมบริการภายใต ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
นําเสนอข4อเท็จจริงกรณีการเพ่ิมบริการภายใต4ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท เอ4กซ�เซ4นส� อินฟอร�เมชั่น เซอร�วิส จํากัด เพ่ือให4บริการ
มูลค0าเพ่ิมการบันทึกและส0ง (Store and Retrieve Value Added Service ) - GPS 
Tracking – ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring Systems: VMS) 

มติท่ีประชุม อนุมัติให4บริษัท เอ็กซ�เซ4นส� อินฟอร�เมชั่น เซอร�วิส จํากัด เพ่ิมบริการภายใต4ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการมูลค0าเพ่ิมการบันทึกและส0ง (Store 
and Retrieve Value Added Services) - GPS Tracking - ระบบติดตามเรือ 
(Vessel Monitoring Systems: VMS) และให4มีระยะเวลาการอนุญาตเท0ากับอายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งดังกล0าว โดยมีเง่ือนไขในการ
ให4บริการตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ บริษัท เอทนีก า (ประเทศไทย) จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
นําเสนอข4อเท็จจริงกรณีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
ของบริษัท เอทนีก4า (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือให4บริการมูลค0าเพ่ิมการบันทึกและส0ง 
(Store and Retrieve Value Added Service ) - GPS Tracking - ระบบติดตามเรือ 
(Vessel Monitoring Systems: VMS) 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติให4บริษัท เอทนีก4า (ประเทศไทย) จํากัด ได4รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการมูลค0าเพ่ิมการบันทึกและส0ง (Store and Retrieve 
Value Added Services) - GPS Tracking - ระบบติดตามเรือ (Vessel 
Monitoring Systems: VMS) โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปD และมีเง่ือนไขใน
การให4บริการตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ การขอให บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีระบบ GSM ย(านความถ่ีวิทยุ ๑๘๐๐ MHz บน
เครื่องบินโดยสารของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอแนวทางการแจ4งตอบข4อหารือของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการ
ให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบ GSM ย0านความถ่ีวิทยุ ๑๘๐๐ MHz บนเครื่องบิน
โดยสาร  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า คาดว0าคําตอบตามแนวทางท้ัง ๓ แนวทางท่ี
สํานักงานเสนอ คงให4ผลในทางปฏิบัติไม0แตกต0างกัน นั่นคือก็ยังไม0มีความชัดเจนว0าจะ
เป?ดให4บริการได4อย0างไร ท้ังนี้ เข4าใจว0า ตามแบบแผนธุรกิจหลักๆ แล4วไม0มีส0วนท่ี
เก่ียวข4องกับผู4ให4บริการของไทย แต0เม่ือมีเง่ือนไขเรื่องใบอนุญาตการใช4คลื่นความถ่ีจึง
ทําให4เกิดความเก่ียวข4องข้ึน ดังนั้นจึงเปPนประเด็นการจัดการเรื่องสิทธิในการใช4งาน
คลื่นความถ่ี กรณีหากมีการแก4ไข พ.ร.บ.องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ก็จะเปPนทางออก
หนึ่ ง  หรือไม0 เช0นนั้น สํานักงาน กสทช. ก็ควรนําประเด็นข4อกฎหมายหารือ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือหาแนวทางแก4ไขปVญหาให4ชัดเจนต0อไป 

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

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 
เห็ นชอบการตอบข4อหารื อ เ รื่ อ งแนวทาง ในการดํ า เนิ นการเ พ่ือให4 บริ การ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบ GSM ย0านความถ่ีวิทยุ ๑๘๐๐ MHz บนเครื่องบินโดยสารของ 
บมจ. การบินไทย ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ดําเนินการโดยผู4ให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีได4รับอนุญาตจาก กสทช. หรือท่ี
ให4บริการภายใต4การอนุญาตหรือสัมปทานในปVจจุบัน โดยถือเปPนการขยายข0ายสื่อสาร
เพ่ือให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีได4รับอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ีดังกล0าวอยู0แล4วบน
เครื่องบินโดยสาร 

 ๒. กรณี AeroMobile หรือ บมจ. การบินไทย ประสงค�จะเปPนผู4ให4บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบ GSM ย0านความถ่ีวิทยุ ๑๘๐๐ MHz บนเครื่องบินโดยสาร เข4า
ข0ายเปPนการให4บริการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข0ายเปPนของตนเอง จะต4องได4รับใบอนุญาต
ให4ใช4คลื่นความถ่ีดังกล0าว ตามมาตรา ๔๕ แห0งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. 
ตามหลักเกณฑ�และวิธีการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 ๓. กรณี AeroMobile หรือ บมจ. การบินไทย ประสงค�จะเปPนผู4ให4บริการโทรศัพท� 
เคลื่อนท่ีระบบ GSM ย0านความถ่ีวิทยุ ๑๘๐๐ MHz บนเครื่องบินโดยสาร ในลักษณะท่ี
ผู4ให4บริการดําเนินการเช0าใช4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีจากผู4ให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี
ท่ีได4รับอนุญาต และนํามาให4บริการขายต0อบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในนามของตนเอง 
ผู4ให4บริการดังกล0าว จะต4องได4รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือให4บริการ



๑๙ 
 

ขายต0อบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี จาก กสทช. ตามหลักเกณฑ�และวิธีการตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
ท้ังนี้ ผู4ให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีดังกล0าวข4างต4น จะต4องเปPนผู4ดําเนินการขอรับ
อนุญาตขยายข0ายสื่อสารบนเครื่องบินโดยสารและขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมท่ี
เก่ียวข4อง 

 มติท่ีประชุมเสียงข4างน4อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 

 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        
๑๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได4มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๔๕๒ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ผมมีความเห็นสอดคล4องกับสํานักงาน กสทช. ว0า บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี
และบริการอินเทอร�เน็ตเปPนการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีต4องได4รับใบอนุญาต 
ท้ังนี้ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจากแม4ว0า
การให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ซ่ึงเปPนการประกอบกิจการโทรคมนาคมจะกระทําเม่ือ
อยู0นอกน0านฟnาของราชอาณาจักรไทยก็ตาม ก็ต4องอยู0ภายใต4กฎหมายไทยตามหลักการ
ใช4อํานาจรัฐโดยอาศัยหลักสัญชาติ (Nation Principle) ทําให4รัฐเจ4าของสัญชาติ
สามารถใช4เขตอํานาจของตนเหนือบุคคลหรือทรัพย�สินท่ีมีสัญชาติของรัฐนั้นได4 ไม0ว0า
บุคคลหรือทรัพย�สินนั้นจะอยู0ท่ีใดก็ตาม เม่ือเครื่องบินของ บมจ. การบินไทย เปPน
อากาศยานท่ีได4จดทะเบียนตามกฎหมายไทย จึงต4องปฏิบัติตามกฎหมายไทยและขอ
อนุญาตจากเจ4าหน4าท่ีผู4มีอํานาจของไทย ท้ังนี้ ตามนัยข4อ ๑๗ และข4อ ๓๐ ของ
อนุสัญญาว0าด4วยการบินพลเรือนระหว0างประเทศ 

  ๒. บมจ. การบินไทย เคยได4รับใบอนุญาตการให4บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 
เพ่ือให4บริการอินเทอร�เน็ตบนเครื่องบินโดยสารแล4ว ตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๐/
๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  และท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๗ เม่ือ
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ก็เคยมีมติอนุญาตให4 บจ. แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 
ให4บริการโทรศัพท� เคลื่อนท่ีบนเรือไทยท่ีอยู0นอกทะเลอาณาเขตประเทศไทย 
(Territorial Sea) ของประเทศไทย ภายใต4ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม 

  ๓. ผมเห็นชอบต0อการเสนอแนวทางต0างๆ เพ่ือให4 บมจ. การบินไทย ตัดสินใจ
ให4เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ อย0างไรก็ตาม ผมมีความเห็นต0อแนวทางท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 

  (๑) ผมเห็นชอบตามแนวทางท่ี ๑ และแนวทางท่ี ๓ ท่ีจะให4ผู4 ให4บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีได4รับอนุญาตจาก กสทช. หรือให4 บมจ. การบินไทย เปPนผู4
ให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบ GSM ย0านความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ในลักษณะเช0าใช4



๒๐ 
 

บริการจากผู4ให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีได4รับอนุญาตและนํามาให4บริการขายต0อ
บริการในนามตนเอง 

  (๒) ส0วนตามแนวทางท่ี ๒ ท่ีเสนอให4 บมจ. การบินไทยต4องได4รับใบอนุญาตให4
ใช4คลื่นความถ่ีด4วยนั้น ผมเห็นว0า การให4บริการดังกล0าวเปPนการใช4งานคลื่นความถ่ี
เฉพาะท่ีอยู0นอกน0านฟnาของราชอาณาจักรไทย ซ่ึงไม0ใช0ทรัพย�สินหรือสิทธิของประเทศ
ไทย และกรณีต4องใช4กฎหมายระหว0างประเทศว0าด4วย “หลักดินแดน” (Territorial 
Principle) ดังนั้น บมจ. การบินไทย หรือบริษัท AeroMobile Communications จึง
ไม0ต4องรับใบอนุญาตใช4คลื่นความถ่ีดังกล0าวซ่ึงต4องดําเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่น
ความถ่ี ตามมาตรา ๔๕ แห0งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
อีกท้ังกรณีนี้ยังไม0ใช0ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ีต4องรับใบอนุญาต
แบบท่ีสาม ตามมาตรา ๗ วรรคสอง (๑) แห0งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามข4อ ๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง ลักษณะและ
ประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ีต4องได4รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แต0เปPนกรณีท่ีควรต4องรับใบอนุญาตแบบท่ีหนึ่ง หรือใบอนุญาตแบบท่ีสอง เปPนต4น 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ แนวทางการให อนุญาตบริการระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring Systems: 

VMS)  เพ่ือสนับสนุนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห(งชาติในการแก ไขปMญหา
การทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร การควบคุม (สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ ,สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม, 
สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม)  

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอแนวทางการให4อนุญาตบริการระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring 
Systems: VMS) ต4องได4รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง  บริการ
มูลค0าเพ่ิมการบันทึกและส0ง (Store and Retrieve Value Added Services) GPS 
Tracking - ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring Systems: VMS) เพ่ือสนับสนุน
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห0งชาติในการแก4ไขปVญหาการทําการประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร4การควบคุม (Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing : IUU Fishing)  

  ท้ังนี้ กรมเจ4าท0าได4จัดการประชุมกับหน0วยงานต0างๆข้ึน โดยมีส0วนท่ีเก่ียวข4อง
กับสํานักงาน กสทช. ใน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 ๑. การอนุญาตให4มีผู4ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ือให4บริการระบบติดตามเรือ 
(Vessel Monitoring Systems: VMS) ท่ีมีการสื่อสัญญาณผ0านดาวเทียม  

 ๒. การอนุญาตเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคม 
 ๓. การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า การให4บริการระบบติดตามเรือโดยใช4
ดาวเทียมต0างชาตินั้นน0าจะ เปPนเรื่องของทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในการพิจารณาใช4ดาวเทียมต0างชาติ โดยอนุโลมให4ใช4ดาวเทียมอาเซียน แต0
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ประเด็นท่ีทาง สํานักงาน กสทช. เสนอว0า กรมเจ4าท0าอนุมัติให4ใช4ดาวเทียมต0างชาติ ใน
ประกาศกรมเจ4าท0าฯ ข4อ ๑ นั้น ไม0ได4อนุมัติให4ใช4ดาวเทียมต0างชาติ ระบุว0าอุปกรณ�ต4อง
ใช4งานได4กับผู4ให4บริการ หรือเทียบเท0า ทางสํานักงาน กสทช. จะเปPนผู4อนุญาตให4ใช4 
ดาวทียม Iradium หรือ Thuraya ได4หรือไม0 หากไม0ได4ถือเปPนอํานาจของทาง   
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจ4าท0าไม0มีสิทธิให4ใช4ดาวเทียม ท้ังนี้          
ในคําสั่ง คสช. ไม0ได4ระบุถึงการใช4ดาวเทียม 

 กสทช. ประวิทย�ฯ สอบถามว0า มีดาวเทียมไทยหรือดาวเทียมอาเซียนให4บริการระบบ
ติดตามเรือ (Vessel Monitoring Systems: VMS) หรือไม0 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า เปPนการติดตามในน0านน้ําสากล  ต4องใช4ดาวเทียมท่ีมีการ
ให4บริการเครือข0ายท่ัวโลก เช0น Inmarsat หรือ Iridium 

 กสทช. ประวิทย�ฯ สอบถามเพ่ิมเติมว0า ข4อจํากัดเรื่อง การใช4ดาวเทียมต0างชาตินั้น 
เปPนไปตามมติ กทช. ท่ีระบุว0า การใช4ดาวเทียมสื่อสารต4องขอทางกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือเปPนไปตามกฎหมายท่ีให4อํานาจของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 สํานักงาน กสทช.  ชี้แจงว0า ตามมติ กทช. เห็นว0าเปPน เรื่อง Market Access คือการ
เข4าสู0ตลาดของประเทศมาประกอบกิจการโทรคมนาคมจึงเปPนเรื่องของรัฐกับรัฐท่ีจะ
พิจารณา ดังนั้น เม่ือมีคําสั่ง คสช. และกรมเจ4าท0า ก็ถือเปPนนโยบายของรัฐกับรัฐ โดย
ไม0ต4องผ0านกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า สนับสุนนความเร0งด0วน ให4ทางสํานักงาน 
กสทช. อนุญาตระบุการให4ใช4ดาวเทียม Inmarsat ไปก0อน และดําเนินการขอนโยบาย 
open sky เพ่ือปกปnองผลประโยชน�จากผู4รับสัมปทานดาวเทียมจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 สํานักงาน กสทช.  ชี้แจงว0า การใช4ดาวเทียมต0างชาติ ตามคําสั่ง คสช. ท่ีเก่ียวกับความ
ม่ันคงเศรษฐกิจของประเทศถือเปPนนโยบายหลัก ท้ังนี้ ทางสํานักงาน กสทช. ได4รับ
นโยบายการนําเข4าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� ส0วนการใช4ดาวเทียมเปPนเรื่องทาง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีประกาศให4ใช4ดาวเทียมต0างชาติ
เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศได4 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า การอนุญาตให4ใช4ดาวเทียมต0างชาติเก่ียวกับความ
ม่ันคงนั่น มีลักษณะย4อนแย4งกันเอง ปกติเม่ือเปPนเรื่องความม่ันคงยิ่งต4องใช4ดาวเทียม
ของตนเอง ไม0ใช0ดาวเทียมต0างชาติ ให4ตรวจสอบประกาศให4ชัดเจน 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า ตามประกาศระบุดังนี้ ได4มีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ�การใช4
ดาวเทียมต0างประเทศ ในกรณีท่ีเปPนภารกิจของราชวงศ� บุคคลสําคัญ ภัยพิบัติแห0งชาติ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ความม่ันคงของประเทศ สาธารณสุข             
กรมอุตุนิยมวิทยา และการศึกษา  
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 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ต0อกรณีนี้มีประเด็นสําคัญท่ีจะต4องพิจารณาให4
ชัดเจนคือ ๑) ดาวเทียมไทยและดาวเทียมอาเซียนไม0มีบริการลักษณะท่ีจะทําให4คําสั่ง 
คสช. ปฏิบัติได4ใช0หรือไม0 หากเปPนเช0นนั้นกรณีย0อมถือเปPนข4อยกเว4นอยู0แล4ว ๒) อํานาจ
ในการยกเว4นนี้เปPนอํานาจของ กสทช. ใช0หรือไม0 หากคําตอบคือใช0 กสทช. ก็สามารถ
ดําเนินการได4เลยโดยไม0ต4องรอประกาศของกระทรวง ส0วนประเด็นท่ีว0า กสทช. 
กําหนดเง่ือนไขการใช4ดาวเทียมไทยเนื่องจากเปPนเรื่องการค4า กรณีท่ีพิจารณาอยู0นี้ก็ไม0
เก่ียวข4องกับเรื่องดังกล0าว หากแต0เปPนกรณีของการต4องใช4บริการหลักในระดับโลกท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท่ีหากใช4มาตรฐานอ่ืนอาจไม0ได4รับการยอมรับ ไม0ว0าจะเปPนเรื่องการทํา
ประมงผิดกฎหมายหรือการค4ามนุษย� ดังนั้นถ4าอยู0ในอํานาจ กสทช. ก็สมควรพิจารณา
ยกเว4นได4เลย โดยเฉพาะในกรณีเรื่อง vessel Monitoring Systems (VMS) 

  แต0ในเรื่องตัวอุปกรณ� เห็นว0าควรต4องกําหนดให4รัดกุมข้ึน โดยไม0ใช0เพียงได4รับ
การยอมรับจากหน0วยงานท่ีให4บริการดาวเทียม แต0ต4องมีหน0วยงานท่ีมีอํานาจหน4าท่ี
รับผิดชอบชัดเจนรับรองด4วย เช0นเดียวกับอุปกรณ�โทรคมนาคมอ่ืนท่ีเม่ือมีหน0วยงาน
รับรองมา กสทช. ก็รับรองตาม  

  สําหรับเรื่องความเห็นชอบการใช4ดาวเทียมต0างชาติในภาพรวม ท้ังกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ขอให4สํานักงาน กสทช. 
ประสานหารือเพ่ือหาข4อยุติร0วมกับกระทรวงฯ ให4ชัดเจน บนหลักการท่ีสมเหตุสมผล 
หากข4อเท็จจริงเปPนกรณีดาวเทียมไทยทําไม0ได4 เช0น การถ0ายทอดกีฬาจากต0างประเทศ
ท่ียิงสัญญาณมาจากดาวเทียมดวงอ่ืน ก็ไม0ควรมีเง่ือนไขต4องใช4สัญญาณดาวเทียมไทย 
เนื่องจากเปPนการเพ่ิมต4นทุนมหาศาล  

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า ไม0มีการให4บริการนี้กับดาวเทียมไทย เนื่องจากต4องใช4
เครือข0ายท่ัวโลก เง่ือนไขแนวทางการใช4ดาวเทียมต0างชาติ อยู0ในระหว0างจัดทําร0าง
ประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ 
Digital Economy ดังนี้ 

 ๑.กรณีท่ีเปPนภารกิจของราชวงศ� บุคคลสําคัญ ภัยพิบัติแห0งชาติ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สิน ความม่ันคงของประเทศ ใช4ดาวเทียมต0างประเทศ 

 ๒.การให4บริการระยะสั้น และกําหนดระยะเวลาแน0นอน การแก4ไขการถ0ายทอดสดผ0าน
ดาวเทียม 

 ๓.บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง สาธารณะ และบริการเพ่ือสังคม เพ่ือ
สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอล 

 ๔.ส0งเสริมสนับสนุนการให4บริการรับส0งสัญญาณของผู4รับใบอนุญาตจากหน0วยงาน
กํากับดูแล โดยใช4สถานีภาคพ้ืนดินภายในประเทศ และสถานีรับส0งสัญณาณในอาณา
เขตประเทศไทย เพ่ือใช4ทรัพยากรอย0างคุ4มค0า 

 
มติท่ีประชุม ๑.เห็นชอบแนวทางการอนุญาตการให4บริการระบบติดตามเรือ โดยต4องได4รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการมูลค0าเพ่ิมการบันทึกและส0ง 
(Store and Retrieve Value Added Services) GPS Tracking - ระบบติดตามเรือ 
(Vessel Monitoring Systems: VMS) และเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและ
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รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� ภายใต4เง่ือนไข ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช.เสนอ 

 ๒. อนุมัติหลักการให4บริการมูลค0าเพ่ิมการบันทึกและส0ง (Store and Retrieve Value 
Added Services) GPS Tracking- ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring Systems: 
VMS) เปPนบริการท่ีสามารถให4ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ตาม
กระบวนการอัตโนมัติ (Automatic License) ได4 ท้ังนี้ ตามข4อ ๕ ของประกาศ กทช. 
เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) ฉบับท่ี ๓  

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ รายงานความคืบหน าการดําเนินงานทบทวนหลักเกณฑ�การอนุญาตให ใช คล่ืน

ความถ่ี (คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑ�การอนุญาตให4ใช4คลื่นความถ่ี)  
 
หมายเหตุ ฝSายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๕.๖ เพ่ือนําไปบรรจุเปPน

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ รายงานความคืบหน าในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการ

คุ มครองผู ใช บริการเปVนการช่ัวคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาการให บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี (คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการ
ดําเนินการตามมาตรการคุ4มครองผู4ใช4บริการเปPนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี) 

 
หมายเหตุ ฝSายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๕.๗ เพ่ือนําไปบรรจุเปPน

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ พิจารณาขอรับแนวทางดําเนินการกรณี  บริ ษัท ทรู  มูฟ จํ า กัด ไม( ชําระ

ค(าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท�เคล่ือนท่ี (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู4อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข4อพิจารณาขอรับแนวทางดําเนินการกรณี บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ซ่ึงได4รับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีจาก กทค. เพ่ือให4บริการแก0ผู4ใช4บริการตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการคุ4มครองผู4ใช4บริการเปPนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ.๒๕๕๖ และมีหน4าท่ีปฏิบัติ
ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๑ ไม0ชําระค0าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า สํานักงาน กสทช. จะทําหนังสือแจ4งทวงเรื่องการ
ชําระค0าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท� เคลื่อนท่ี กับบริ ษัท ทรู  มูฟฯ และใน



๒๔ 
 

ขณะเดียวกันเรื่องท่ีดําเนินการคู0ขนานกันไปคือ รายงานของคณะทํางานติดตามและ
กํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการคุ4มครองผู4 ใช4บริการเปPนการชั่วคราวฯ 
โดยเฉพาะข4อสรุปเรื่องเงินรายได4จากการให4บริการท่ีต4องนําส0งรัฐ ซ่ึงจะนําเสนอท่ี
ประชุม กทค. พิจารณาต0อไป อย0างไรก็ตาม ฝSายกฎหมายยืนยันแล4วว0า เงินส0วนนี้ไม0
สามารถใช4วิธีหักเอาจากเงินท่ีจะนําส0งรัฐตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ ได4  

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความคิดเห็นว0า ควรให4ความเปPนธรรมกับกรณีดังกล0าว 
เนื่องจากเลขหมายจํานวนดังกล0าวไม0ได4เป?ดใช4บริการท้ังหมด แต0บริษัท ทรู มูฟฯ ก็ไม0
สามารถดําเนินการคืนเลขหมายได4เนื่องจากติดเง่ือนไข ท่ีต4องคืนเลขหมายท้ังหมด 
ไม0ใช0แค0ส0วนท่ีไม0ได4เป?ดใช4บริการ 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความคิดเห็นว0า มีความเห็นสอดคล4องกับ กสทช. รศ. 
ประเสริฐฯ จึงขอให4สํานักงาน กสทช. ทําข4อเสนอการแก4ปVญหาเพ่ือให4เกิดความเปPน
ธรรมกับกรณีดังกล0าวมากยิ่งข้ึน เพราะหลักการคิดค0าธรรมเนียมเลขหมาย ปVจจุบันยัง
ไม0เปPนธรรมกับกรณีฯ ดังกล0าว  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความคิดเห็นว0า หลังจากท่ี กทค. พิจารณาไม0ยกเว4น
ค0าธรรมเนียมเลขหมายฯ ของบริษัท ทรู มูฟฯ แล4วสํานักงาน กสทช. ควรต้ังกรอบ
ระยะเวลาการดําเนินการ หลังจากทวงค0าธรรมเนียมแล4วไม0ชําระภายในระยะเวลาท่ี
สํานักงานฯ กําหนด ก็อาจต4องเร0งดําเนินการฟnองร4องดําเนินคดี เนื่องจากกรณีดังกล0าว
เปPนคดีทางแพ0งท่ีมีอายุความ ซ่ึงกระบวนการ การฟnองดําเนินคดี ต4องผ0านทาง
สํานักงานอัยการฯ ซ่ึงต4องอาศัยระยะเวลาและข้ันตอน ไม0ใช0จะส0งฟnองศาลได4ทันที 
ส0วนเรื่องการแก4ไขประกาศมาตรการคุ4มครองฯ นั้น หากจะดําเนินการก็ควรต4องเร0งให4
ทันสําหรับการบังคับใช4ในกรณีการสิ้นสุดสัมปทานท่ีกําลังจะมาถึง เพ่ือไม0เกิดปVญหาใน
ลักษณะเดิมอีกต0อไป อย0างไรก็ตาม คงไม0ทันมีผลในกรณีนี้แล4ว อีกท้ังเนื่องจากเม่ือ
กระบวนการพิจารณาทางปกครองดําเนินการสิ้นสุดแล4ว สิ่งท่ีต4องทําก็คือการ
ดําเนินการกระบวนการบังคับทางปกครองเท0านั้น อีกประการหนึ่งก็ต4องคํานึงด4วยว0า 
ตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ นั้น รายได4จากการให4บริการท้ังหมดถือเปPนเงินของรัฐ
อยู0แล4ว เพียงแต0อนุญาตให4ผู4ให4บริการหักค0าใช4จ0ายในการให4บริการได4 ท้ังนี้รวมถึง
ค0าธรรมเนียมเลขหมายด4วย ดังนั้นหากจะกําหนดเกณฑ�แยกว0าไม0เก็บค0าธรรมเนียม
จากเลขหมายท่ีไม0มีการเป?ดใช4งาน สํานักงาน กสทช. ก็จะต4องมีศักยภาพในการ
ตรวจสอบจําแนกได4ระหว0างเลขหมายท่ีเป?ดใช4งานกับไม0เป?ดใช4งาน ไม0เช0นนั้นก็จะต4อง
เชื่อตามท่ีผู4ให4บริการรายงานเท0านั้น ซ่ึงจะส0งผลกระทบทําให4รัฐสูญเสียรายได4 
นอกจากนั้น เห็นควรเร0งสะสางเรื่องรายได4จากการให4บริการตามประกาศมาตรการ
เยียวยาฯ ในภาพรวมให4เสร็จสิ้น ท้ังส0วนของค0าใช4โครงข0ายและเงินนําส0งรัฐ เนื่องจาก
จะมีปVญหาคดีความตามมา  

 

มติท่ีประชุม มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท ทรู มูฟ จํากัด แจ4งยืนยันการ
ดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และ



๒๕ 
 

มติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๗ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเห็นควรให4
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนตามกฎหมายต0อไป 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        
๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ บริษัท เอ. แอนด� มารีน (ไทย) จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม       
แบบท่ีหนึ่ง (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
นําเสนอข4อเท็จจริงกรณีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
ของบริษัท เอ. แอนด� มารีน (ไทย) จํากัด เพ่ือให4บริการมูลค0าเพ่ิมการบันทึกและส0ง 
(Store and Retrieve Value Added Service ) - GPS Tracking - ระบบติดตามเรือ 
(Vessel Monitoring Systems: VMS) 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให4บริษัท เอ. แอนด� มารีน (ไทย) จํากัด ได4รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการมูลค0าเพ่ิมการบันทึกและส0ง (Store and Retrieve 
Value Added Services) - GPS Tracking - ระบบติดตามเรือ (Vessel 
Monitoring Systems: VMS) โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปD และมีเง่ือนไขใน
การให4บริการตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        
๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ แนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดําท่ี อ.๑๐๕/๒๕๕๘ 
(สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ฝSายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๕.๑๐ เพ่ือนําไปบรรจุเปPน

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ประธาน  กล0าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล0าวป?ดประชุม 
                          
 
เลิกประชุมเวลา      ๑๓.๑๕    น. 

 

 


