
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ 

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๓. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๖. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ  
   ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
๘. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๙. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบั ติการระดับสูง  
   ส านักมาตรฐาน และ เทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจ้าหน้าที่การประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู้อ านวยการส่วน    
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นายปิญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 
 

๗. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู้ชี้แจง 

๑. นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ 

๓. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๔. นายด ารงค์ วัสโสทก ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
๕. นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๖. นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน์ ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๗. นายปรัชพัฒน์ วงษ์เนติศิลป์ ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๘. นายศันสนะ อัศวช่วง ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๙. นางสาวชุลีกร สังข์รุ่ง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๐. นายมนูญ ดวงคาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๑. นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๒. นางสาวอมรพรรณ ทองเฟ่ือง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๓. นายจีรภัทร์ งามนิล ลูกจ้าง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๔๕ น.  
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘    
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘    

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงาน ผลการด าเนินงานตามมติ กทค . ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ -  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘  
(ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม) 

 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงาน ผลการ ด าเนินงานตามมติ กทค . ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๘ -  ครั้งที่       
๑๓/๒๕๕๘ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็น ต่อรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค . ครั้งที่ 
๑๒/๒๕๕๘ - ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ดังนี้  

 ๑. ในหน้าที่ ๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง การยกเลิกและรับรองให้ท าหน้าที่บริหาร
สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจ าจังหวัด ตามข้อ ๔๑ ของประกาศ กสทช . 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น และในหน้า ๙ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศขออนุญาตจัดสรร
คลื่นความถี่ ใหม่ ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) ให้
ส านักงาน กสทช . เร่งรัดการด าเนินการ แจ้งมติท่ีประชุม กทค . ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เนื่องจากมีมต ิกทค. ดังกล่าวมีระยะเวลาเกิน ๓๐ วันแล้ว  

 ๒. ในหน้า ๑๔ ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ และ ๕.๔ เรื่องรายงานการพิจารณารายได้และ
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ขอให้ปรับปรุงการรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น เนื่องจาก
วาระดังกล่าวได้บรรจุเข้าในวาระการประชุม กทค. ครั้งนีเ้ป็นวาระเพ่ือพิจารณา   
๓. ในหน้า ๑๕-๑๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ เรื่องรายงานความคืบหน้าในการติดตาม
และก ากับดูแลการด าเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จาก
รายงานผลการด าเนินงานที่ส านักงาน  กสทช . มีหนังสือ ถึง คสช . เพ่ือรายงานมติ 
กทค . เรื่องดังกล่าวให้รับทราบนั้น กรณี คสช . มีค าสั่ง ฯ ต่อเนื่อง เรื่อง มาตรการ



๔ 
 

คุ้มครองผู้บริโภคฯ ดังกล่าว ให้ส านักงานฯ แจ้งเวียนค าสั่งฯ นั้นให้คณะกรรมการ 
กสทช. ทราบด้วย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด แจ้งกา รเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล  (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ าไตรมาส  ๑ ปี 

๒๕๕๘ (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ าไตรมาส ๑ 

ปี ๒๕๕๘ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นดังนี้ 
 ๑. รายงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่  ยังไม่ได้มีการตรวจสอบ

ในกรณีการโอนย้ายโดยมิชอบตามข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) จึงฝากให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบกระบวนการว่ามีการโอนย้ายเลขหมาย
โดยไม่มีการแจ้งขอโอนย้ายจริงหรือไม่ 

 ๒. สัดส่วนการ โอนย้ายภายในกลุ่มจากระบบ ๒G เป็นระบบ ๓G ลดลง ท าให้
สัดส่วนการโอนย้ายข้ามกลุ่มเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ควรต้องมีการวิเคราะห์ว่าจ านวนการ
โอนย้ายดังกล่าวมากพอที่จะสามารถลดค่าบริการได้หรือไม่ เพราะโดยรวมแล้ว ๒ ปี
ที่ผ่านมามีการโอนย้ายเกินกว่าที่มีการประมาณการไว้ แต่เพื่อให้ เกิดความยั่งยืนควร
มีการน าจ านวนการโอนย้ายนอก กลุ่มเป็นฐานในการค านวณว่าจะสามารถลด
ค่าบริการได้หรือไม่ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ รายงานผลการด าเนินการยกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานนักวิทยุ

สมัครเล่น (ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 
 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการด าเนินการยกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานนักวิทยุ

สมัครเล่น ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 



๕ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แจ้งว่า เอกสารแนบ ๒ ที่เป็นหนังสือของสมาคมวิทยุสมัครเล่น 
ตามท่ีส านักงาน กสทช . น าเสนอมานั้นมีเพียงหน้าเดียว ซึ่งไม่ครบถ้วน ท าให้ไม่
ทราบว่าประเด็นที่ทักท้วงมาคืออะไร 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๕ รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจ าไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ (มกราคม -  

มีนาคม ๒๕๕๘) (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม)  
 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจ าไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ 

(มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นต่อรายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ดังนี้ 
 ๑. จ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวมที่มีการใช้บริการมีจ านวน ลดลงตั้งแต่

ไตรมาสที่หนึ่งประมาณ ๔.๒ ล้านเลขหมาย  ซึ่งถือว่าผิดปกติทั้งนี้ ส านักงาน กสทช . 
ชี้แจงว่า เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงค านิยาม โดยมีการ ตัดเลขหมายที่ไม่ได้ใช้งาน 
(Inactive) นานกว่า ๙๐ วัน ออกจากรายงาน เรื่องนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ  
เลขหมายที่ไม่ได้ใช้งาน (Inactive) กับเลขหมายทีย่กเลิกสัญญา มีลักษณะเหมือนกัน
หรือไม่อย่างไร ถ้ายัง มีการช าระค่าบริการแต่ไม่ได้ มีการใช้งาน อาจต้องพิจารณา ว่า
ควรจะตัดเลขหมายนั้นหรือไม่ 

 ๒. เนื่องจากรายงาน ไม่ได้ระบุวิธีการค านวณ จึงท าให้ไม่ทราบว่า อัตราค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลี่ยที่แสดงในรายงาน หน้าที่ ๘  เป็นเรื่องของ Revenue per 
minute หรือไม่อย่างไร  และเพราะเหตุใด อัตราค่าบริการเฉลี่ยประเภทเสียง จึง
เพ่ิมข้ึน ทั้งท่ีโดยแนวโน้มแล้วควรต้องลดลง 

 ๓. ปัญหาหลักที่ส าคัญของรายงานก็คือการไม่ระบุรายละเอียดวิธีการค านวณและ
แหล่งที่มาของข้อมูล กรณีมีข้อมูลและข้อวิเคราะห์บางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงจึงไม่สามารถสอบทานได้ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาความน่าเชื่อถือ 

 ๔. แนวโน้มบริการโทรศัพท์ประจ าที่ Fixed service มีผู้ใช้บริการลดลง และบริการ
โทรศัพท์ต่างประเทศ มีค่าบริการถูกลงเล็กน้อย สอดคล้องกับความเป็นจริง  ส่วนข้อ
วิเคราะห์บริการโรมม่ิงที่มีการเพ่ิมเข้ามาถือเป็นเรื่องดี และขอให้ ส านักงาน กสทช . 
ลองศึกษาด้วยว่า ในอนาคต กสทช . มีความจ าเป็นต้องก ากับดูแลเรื่องโรมม่ิงหรือไม่
เพียงใด  

 ๕. ในรายงานหน้าที่ ๑๘ ระบุว่า ค่าบริการข้อมูลในเขตอาเซียนมีแนวโน้มลดลง 
ดังนั้นส านักงาน กสทช . อาจต้องเพ่ิมข้อวิเคราะห์ในส่วนของการเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยด้วย 

 ๖ . บทความพิเศษ มีประโยชน์ที่มีการเพิ่มแนวคิดวิธีการก าหนดค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตบ้าน จากแบบ  Flat Rate เป็น usage based pricing ที่เป็นแบบ 
metering system เรื่องนี้ควรต้องมีการน ามาวิเคราะห์ร่วมกับ ค่าบริการ Mobile 
Broadband หรือลักษณะอ่ืนๆ  ด้วยว่าควรมีการ ก ากับดูแลในลักษณะเดียวกัน
หรือไม่อย่างไร  
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  ๗. โดยรวมสรุปได้ว่า การมีรายงานนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ แต่ควรต้องปรับปรุงเรื่อง
การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการค านวณท่ีชัดเจนขึ้น และน าค่าที่มีความ
ผิดปกติไปตรวจสอบว่าเกิดจากอะไร ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๖ รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช . เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วาง
ท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ์
สิทธิแห่งทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งที่ ๗-๙/๒๕๕๘) (ส านักวิชาการและจัดกา ร
ทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช . 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย 
วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ์
สิทธิแห่งทาง ) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งที่ ๗-๙/๒๕๕๘) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  ในหัวข้อกฎหมายและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ให้

ส านักงาน กสทช . เพ่ิมเติมส่วนของมติท่ีประชุม กทค . ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๕ ด้วย เพื่อ
ความครบถ้วนสมบูรณ์  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือน

มิถุนายน ๒๕๕๘  (ส านัก รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นต่อรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน

กิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  ว่า โดยภาพรวมของผลการ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ยังมีลักษณะแนวโน้มเป็นไปในแนวทางเดิม นั่นคือ มี
เรื่องท่ีไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยหรือยุติก่อนถึงร้อยละ ๙๐ จึงท าให้มีเรื่องที่เข้า
สู่ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้น โดยเมื่อดูค่าเฉลี่ยตั้งแตเ่ดือน มกราคม 
๒๕๕๘ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ มีการไกล่เกลี่ยเฉลี่ยน้อยกว่า ๒ เรื่องต่อเดือน จึงขอ
ตั้งข้อสังเกตให้ส านักงาน กสทช. น าไปพิจารณาปรับปรุงการบริหารงาน เพ่ือให้การใช้
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งบประมาณในการด าเนิน งานของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการรับฟังความคิดเห็น
เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑ์การ
จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว พ .ศ. ...  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการรับฟังความ
คิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑ์การ
จัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ...  

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ ได้ตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นต่อประเด็นการนับ
ระยะเวลาในการพิจารณา ส าหรับการยื่นค าขอที่เสนอแนวทางการด าเนินการ
พิจารณาว่าให้ส านักงาน กสทช . ต้องพิจา รณาภายใน ๑๕ วัน และกรรมการต้อง
พิจารณา ๔๕ วันนับแต่วันที่ส านักงาน  กสทช. เสนอนั้น ตามหลักการไม่ควรแยกกัน 
ระหว่างการพิจารณาของส านักงาน กสทช . และคณะกรรมการ ควรก าหนด ใน
ประกาศไปเลยว่าภายใน ๖๐ วัน เพราะเป็นเรื่องของการด าเนินการภายในส านักงาน 
กสทช. ที่จะต้องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาภายใน ๑๕ วันและต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา ๖๐ วัน  

 
มติที่ประชุม ๑.รับทราบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการรับฟังความ

คิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑ์การ
จัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว พ .ศ. ...  เพ่ือ
น าเสนอท่ีประชุม กสทช . พิจารณาก่อนน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน 
กสทช. ต่อไป 

 ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการ
ทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว พ .ศ. ... เพ่ือน าเสนอท่ีประชุม กสทช. ทั้งนี้
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การ อนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่เพ่ือ
การทดลองหรือ การ ทดสอบเป็นการชั่วคราว  พ.ศ. ... ในประเด็นการก าหนด
ระยะเวลาการพิจารณาค าขอ  แล้วน าเสนอ ที่ประชุม กสทช . พิจารณา ตาม
กระบวนการ ขั้นตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของส านักงาน กสทช.ต่อไป 
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หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๑๖/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองและทดสอบเทคโนโลยี

โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๔ โดยใช้เทคนิค LTE-Advanced Carrier Aggregation 
ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑  (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการขอรับจัดสรรคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ในช่วง ๑๗๑๐ - 
๑๗๒๒.๕ MHz และ ๑๘๐๕ - ๑๘๑๗.๕ MHz ความกว้างของแถบคลื่นความถ่ี ๒ x 
๑๒.๕ MHz เพ่ือการทดลองและทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคท่ี ๔ โดยใช้
เทคนิค LTE-Advance Carrier Aggregation ซึ่งเป็นการรวมช่องสัญญาณของย่าน
ความถี่ ๒๑๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz ในพ้ืนที่จ ากัดเป็นเวลา ๙๐ วัน ของบริษัท 
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็น ดังนี้ 
 ๑. การทดลองและทดสอบโดยใช้เทคนิค LTE-Advance Carrier Aggregation ใน

ย่านความถ่ีวิทยุที่แม้จะหมดอายุ สัญญาสัมปทานไปแล้ว แต่ในขณะนี้ยังมีการใช้งาน
อยู่ตามมาตรการเยียวยา หากมีการด าเนินการทดลองจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ในปัจจุบันหรือไม่ 

 ๒. จากการที่บริษัท ทรู มูฟฯ ขออนุญาต ทดลองและทดสอบฯ เดิมเป็นระยะเวลา  
๙๐ วัน หาก บริษัทฯ ขอระยะเวลาเพิ่มจ ะเป็นการ ขยายระยะเวลาออก ไปอีก ๓ 
เดือน ซึ่งส านักงาน กสทช. มีเป้าหมายที่จะน าเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อไร และจะเหลือช่วงระยะเวลาระหว่าง
นั้นเท่าใด 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า ตามก าหนดระยะเวลาที่มีการวางแผนว่าจะมีการ
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาคือ ประมาณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในส่วนของ
คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ซึ่งจะมีระยะเวลาด าเนินการทีเ่หลืออยู่ไม่ถึง ๑ เดือน 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็น ว่า โดยปกติแล้วการทดลอง และทดสอบ ฯ
ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ไม่เพียงพอ เดิมทีท่ีมีมติเห็นชอบไปนั้น  คือก่อนที่จะมีการ
ขยายระยะเวลาเยียวยา เพราะฉะนั้นเมื่อครบก าหนดระยะเวลาเยียวยาคลื่นความถ่ี
นั้นจะว่าง หากส านักงาน กสทช . มีการยืนยันว่าคลื่นความถี่ไม่มีการรบกวน  ก็จะ
สามารถอนุญาตได้และจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม  โดย บริษัท 
ดิจิตอลโฟน จ ากัด เคยมีการขอทดลองทดสอบเทคโนโลยี LTE มาแล้วเมื่อปี ๒๕๕๕ 



๙ 
 

หากจะไม่อนุญาตต้องมีเหตุผลที่จะตอบว่าไม่อนุญาตเพราะเหตุใด  ต้องมีค าอธิบายที่
ชัดเจน  

 ประธาน กทค . แสดงความเห็นว่า โดยหลักการ แล้วหากการทดลองและทดสอบฯ 
ดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดการ รบกวนผู้ให้บริการรายอื่นและไม่กระทบสิทธิ ซ่ึงหากไม่มี
ปัญหาในทั้ง ๒ ส่วน และมีการทดลองทดสอบเพื่อให้เกิดนวัตกรรมรวมทั้งการตื่นตัว
ในอุตสาหกรรมก็สามารถด าเนินการได้ 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรณีนี้มีประเด็นปัญหาคือเรื่องระยะเวลาว่า 
ประการแรกคือ เนื่องจากในขณะนี้มีการขยายระยะเวลาใช้มาตรการเยียวยา ดังนั้น
คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz จึงไม่ใช่คลื่นว่าง หากมีการทดลองก็จะต้องกระทบต่อ
การให้บริการตามมาตรการเยียวยา ซึ่งมีประเด็นว่าสิทธิตามกฎหมายท าได้หรื อไม่ 
โดยเฉพาะเมื่อสิทธิในคลื่นนี้ยังเป็นข้อพิพาททางคดีกับ บมจ . กสท . โทรคมนาคม 
ด้วย ประการที่สองคือ ขณะนี้ กสทช . อยู่ระหว่างการออกประกาศเพ่ือจัดประมูล
คลื่นความถี่ย่านดังกล่าว ดังนั้นหากมีการอนุญาตและผู้รับการขออนุญาตรายนี้เป็น
หนึ่งในผู้เข้าร่วมการประมูลก็อา จก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบต่อรายอื่นได้ 
จึงไม่ควรมีการอนุญาตทดลอง- ทดสอบในช่วงเวลานี้ เนื่องจากแม้ว่าการทดลอง-
ทดสอบจะมีประโยชน์ แต่ก็อาจก่อผลเสียต่อการประมูลมากกว่า 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า หากจะอนุญาตควรมีการก าหนดเรื่องของ ความกว้าง
ของแถบคลื่นความ ถี่ (Bandwidth) ที่ใช้ว่าไม่ควรเกิน ๕ - ๑๐ MHz กรอบ
ระยะเวลาคือให้อนุญาต จนถึงวั นที่มีการประกา ศลงราชกิจจานุเบกษา หากมีการ
ด าเนินการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วต้องหยุดการใช้คลื่นความถี่ทันทีและจะ
มีการก าหนดกรอบระยะเวลาไว้ว่าต้องไม่เกิน ๙๐ วัน 

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า หากมีการระบุ ความกว้างของแถบคลื่นความถ่ี
(Bandwidth) ลงไป คงต้องเป็น ๕ MHz เพราะคลื่ นความถี่ที่ให้เยียวยาคือ ๑๒.๕ 
MHz ซึ่งโดยหลักการแล้วคลื่นความถี่ที่ให้บริการเยียวยาต้องมากกว่าคลื่นความถ่ี ที่มี
การทดลองและทดสอบ หากมีการท ดสอบในชุมชน เช่น ห้าง สรรพสินค้า ก็มี
ผู้ใช้บริการอยู่ ซึ่งหากมีการทดสอบในพ้ืนที่ที่ไม่มีผู้ใช้บริการก็อาจจะขยาย ความ
กว้างของแถบคลื่นความถ่ี (Bandwidth) มากขึ้น อย่างท่ีกล่าวในวาระก่อนหน้านี้ว่า
ยังไม่เห็นค าสั่ง คสช . ในการให้ขยายระยะเวลา แต่บางบริษัทได้มีการบอกว่ามีการ
ขยายระยะเวลาให้จนถึงเดือน มกราคม จึงต้องถือว่ามีการใช้งานอยู่ 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า การทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าวเป็น
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ผลการทดลองมีการเผย แพร่ให้ผู้ให้บริการรายอื่นรับรู้
เพ่ือได้ประโยชน์ด้วยหรือไม่ ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เพราะเทคโนโลยีใหม่น่ าจะเป็น



๑๐ 
 

ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม ควรมีการทดสอบมานานแล้วว่าสามารถใช้
งานได้จริงหรือไม่ 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า การทดสอบเป็นประโยชน์กับการให้บริการในอนาคต
แน่นอน ถึงแม้ว่าจะมีการ ทดลองและ ทดสอบฯ มาระยะหนึ่งแล้วแต่ผู้ให้บริการใน
ประเทศไทยยังไม่มีการเรียนรู้  ในบางประเทศมีการบุกเบิกใช้งานจริงแต่ก็ไม่สะท้อน
ว่าหากมาใช้ในประเทศไทย สามารถใช้ได้เลยในทันที ในกรณีการเผยแพร่ผลการ
ทดลองนั้นต้องส่งผลการทดลองให้ส านักงาน กสทช . ไม่มีการเผยแพร่ผลการทดลอง
เป็นการทั่วไป ส านักงาน กสทช. จะสรุปผลและเผยแพร่ลงในเว็บไซต์เท่านั้นแต่จะไม่
ระบุรายละเอียด ส านักงาน กสทช . มีความเห็นสอดคล้องกับ กสทช .พลเอก สุกิจฯ 
ที่เสนอว่าต้องมีการระบุลงไปด้วยเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมซึ่งสามารถน า
ผลการทดสอบไปด าเนินการได้เลย 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า หากมีการประกาศเตรียมพร้อมเพ่ือการ
ประมูลแล้ว ช่ว งระยะเวลานั้นต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบ เพราะประโยชน์ ที่
เกิดข้ึนจากการทดลองและทดสอบฯ เกิดขึ้น แน่นอน แต่ผลเ สียที่จะเกิดข้ึนใน
กระบวน การการ ประมูลมีมากกว่า  ผู้ให้บริการรายอื่นจะคิดว่าไม่เป็นธรรม หากมี
การขอใช้คลื่นความถี่ย่านอ่ืนและไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่มีการปร ะมูลจะเป็นอีกเรื่อง
หนึ่ง ดังนั้น จึงมีความเห็นสอดคล้องตามท่ีเสนอว่าหากมีการประกาศลงราชกิจจา
นุเบกษาแล้วต้องหยุดใช้คลื่นความถี่ทันที 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ผู้เข้าร่วม ประมูลจะสามารถสู้ราคาได้มาก
น้อยเพียงใด โดยการสู้ราคาจะขึ้นอยู่กับผลของการทดสอบ  บริษัท ทรู มูฟฯ ต้อง
ยอมรับเงื่อนไขการเผยแพร่เอกสารผลการทดลอง หากไม่ยอมรับจะเกิดความไม่เป็น
ธรรมในการแข่งขัน  ซึ่งจะผิดกับเจตนารมณ์ว่าต้องมีการแข่งขันอย่างเสรี บริษัท ทรู 
มูฟฯ สามารถเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการอ่ืนรับทราบก่อนวันประมูลได้หรือไม่ 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ไม่อยากให้มีผลกระทบต่อการประมูล หาก
มติที่ประชุมมีการอนุมติให้แล้วมีการทดสอบแล้ว  แต่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาว่าได้รับ
ผลกระทบต่อเทคโนโลยีดังกล่าว ส านักงาน กสทช . ต้องมีการติดตาม  หากจะอนุมัติ
ต้องมีเง่ือนไข 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุม กทค . พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถึงแม้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม

มิวนิเคชั่น  จ ากัด  จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือการ
ทดลองและทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคท่ี ๔ โดยใช้เทคนิค LTE-
Advanced Carrier Aggregation ครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากขณะนี้คลื่นความ ถี่ 
๑๘๐๐ MHz ที่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  จ ากัด ประสงค์จะ
ใช้ในการทดลองและทดสอบอยู่ในกระบวนการเตรียมการประมูล ซึ่งการด าเนินการ



๑๑ 
 

ทดลองและทดสอบนี้อาจมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อกันในเรื่องของ
การประมูลคลื่นความถ่ี ดังนั้น  ไม่อนุญาตให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น  จ ากัด ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ในช่วง ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒ .๕ MHz 
และ ๑๘๐๕ – ๑๘๑๗ .๕ MHz ความกว้างของแถบคลื่นความถ่ี ๒ x ๑๒.๕ MHz 
เพ่ือการทดลองและทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคท่ี ๔ โดยใช้เทคนิค LTE-
Advanced Carrier Aggregation 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค . ครั้งที่     

๑๖/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท อินเตอร์เนต เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จ ากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เลขที่ NTC/MM/INT/ISP/028/2549 (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท คอม
มิวนิคเอท จ ากัด (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

   

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ (International Calling Card Service) ของ บริษัท ฮาตาริ 
เทคโนโลยี จ ากัด (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

   

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บริษัท มิลคอมเทเลคอม จ ากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง เลขที่ ๑/๕๐/๐๐๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด ขอรับใบอนุญาต การให้อินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เพื่อ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินโดยสาร  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพิ่มเติม  (ส านักบริหาร และจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้น จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพิ่มเติม (กรุงเทพและปริมณฑล ) (ส านักบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ แบบส้ัน 
๔ หลัก (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ  ฝ่ายเลขานุการ กทค . ขอถอนระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๓ - ๔.๑๐ เพ่ือน าไป

บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุ

คมนาคมและน าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุดาราศาสตร์ (Radio 
Astronomy Service) เพื่อใช้ในโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมในช่วงคลื่นวิทยุ 
ส าหรับงานวิจัยทางดาราศาสตร์วิทยุของประเทศไทย (ระยะที่ ๓) (ส านักการ
อนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายด ารงค์ฯ ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ขออนุญาต ใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุดาราศาสตร์ (Radio Astronomy Service) โดย
ใช้คลื่นความถีว่ิทย ุดังนี้ 

 
ที ่ ตราอักษร รุ่น/แบบ คลื่นความถี่ 

(MHz) 
ก าลังส่ง / 

Gain 
จ านวน 
(ชุด) 

๑ อุปกรณ์สร้างสัญญาณ
รบกวน 

RAS-๒๐/๒๐๐๐ 
๑๔๒๐ MHz 
Noise Source 

๑๔๒๐ ๓๑ dB ENR ๑ 

๒ เครื่องส่งสัญญาณลูก
คลื่นแบบเฟสคงท่ี 

Phase-Locked 
Voltage 

Controlled 
Oscillator 

๑๔๑๖ ๒๐ mW     
(+๑๓ dBm) 

๑ 

 
 การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทอุปกรณ์สร้างสัญญาณรบกวน และ

เครื่องส่งสัญญาณลูกคลื่นแบบเฟสคงที่ เพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
ด้านดาราศาสตร์ โครงการศึกษาสภาพแวดล้อมในช่วงคลื่นวิทยุส าหรับงานวิจัยทาง
ดาราศาสตร์วิทยุของประเทศไทย (ระยะที่ ๓) ในภารกิจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเงื่อนไข ดังนี้ 

  ๑. ต้องปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ตามท่ี กสทช. ก าหนด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 



๑๓ 
 

  ๒. หากการใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวก่อให้เกิด การรบกวนกับข่ายสื่อสารอื่นที่
ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน ) จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขการรบกวนหรือระงับการใช้งานทันที 

  ๓. ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน ) น าเข้าเครื่องวิทยุ
คมนาคมประเภทอุปกรณ์สร้างสัญญาณรบกวน RAS-๒๐/๒๐๐๐ ๑๔๒๐ MHz 
Noise Source จ านวน ๑ ชุด และเครื่องส่งสัญญาณลูกคลื่นแบบเฟสคงที่ Phase-
Locked Voltage Controlled Oscillator จ านวน ๑ ชุด ใช้งานตามท่ีได้รับ
อนุญาต โดยให้ติดต่อส านักงาน กสทช . เพ่ือยื่นค าขอรับ ใบอนุญาตให้น าเข้าเครื่อง
วิทยุคมนาคมดังกล่าว 

  ๔. ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ติดต่อส านักงาน 
กสทช. เพ่ือด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

 
มติที่ประชุม อนุญาตให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ใช้เครื่องวิทยุ

คมนาคมในกิจการวิทยุดาราศาสตร์  (Radio Astronomy Service) เพ่ือใช้ในการ
วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ โครงการศึกษาสภาพแวดล้อมในช่วง
คลื่นวิทยุส าหรับงานวิจัยทางดาราศาสตร์ วิทยุ ของประเทศไทย (ระยะที่ ๓) ใน
ภารกิจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งช าติ (องค์การมหาชน ) โดยมีเงื่อนไขตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค . ครั้งที่     

๑๖/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ การแก้ไขร่างสัญญาบริการข้ามแดนระหว่างประเทศของบริษัท แอดวานซ์      

ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการศึกษาการก ากับดูแลอัตราค่าบริการ

โทรคมนาคมด้วยวิธี Price Cap (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
โทรคมนาคม)  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ขอขยายระยะเวลาน าส่งรายงาน

บัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปีบัญชี ๒๕๕๗ (ส านักค่าธรรมเนียม
และอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม)  

 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง และบริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และการ
เชื่อมต่อโครงข่าย)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง และบริษัท 

ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด  (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และการ
เชื่อมต่อโครงข่าย) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ที .ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ากัด  (ส านัก

โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่าย) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ ข้อเสนอการเชื่ อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) 

(ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่าย)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ การปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ กทช . เรื่องมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นร่าง
ประกาศ กสทช. (ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ นางพิชชนันท์ สัจจกุลวนิชย์ ร้องเรียนบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จ ากัด กรณีประสบ

ปัญหาถูกคิดค่าบริการผิดพลาดจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่  (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์  ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

กรณีประสบปัญหาการคิดค่าบริการ Call Center ๑๑๗ (ส านักรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ เรื่องร้องเรียนของนางบุญราศรี ตียะภูดิศ ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด กรณี

ประสบปัญหาไม่สามารถยกเลิกบริการได้  (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ นายชนันต์ ตันจริยานนท์ ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิชั่น จ ากัด 

(มหาชน) กรณีประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการจากข้อความสั้นโดยท่ีไม่ได้สมัครใช้
บริการ (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ เรื่องร้องเรียนของนายมงคล อุดมค าใบ ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) กรณีประสบปัญหาเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ผิดเลข
หมาย (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ นายเอกภพ ฟองธนกิจ ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กรณีประสบปัญหา
เกี่ยวกับการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผิดพลาด  (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ

จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย -  มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๗ ใน
ประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  (ส านักบริหารคลื่น
ความถี)่  

 
หมายเหตุ  ฝ่ายเลขานุการ กทค . ขอถอนระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๑๒ - ๔.๒๖ เพ่ือน าไป

บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยการเทียบเคียงจากวิธีการจ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน 

(Turnkey Project) ตามแนวทางของกระทรวงการคลังและกรอบวงเงิน
ค่าใช้จ่ายส าหรับภารกิจการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ 
๙๐๐ MHz (ส านักอ านวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม  (นางสาวสุภัทรา ฯ) 
น าเสนอ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยการเทียบเคียงจากวิธีการจ้างก่อสร้างพร้อมจัดหา
เงินทุน (Turnkey Project) ตามแนวทางของกระทรวงการคลังและกรอบวงเงิน
ค่าใช้จ่ายส าหรับภารกิจการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ 
MHz ดังนี้  

 ๑. แหล่งที่มาของเงิน ขอความเห็นชอบให้เ บิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในช่วง
เตรียมการและด าเนินการตามภารกิจการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
และ ๙๐๐ MHz โดยให้น าค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นในช่วงเตรียมการและด าเนินการ
ดังกล่าว ไปหักออกจากเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถ่ี ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ 
๙๐๐ MHz ทั้งนี้ กรณีท่ีส านักงาน กสทช . ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าประมูลได้  อัน
เนื่องจากเหตุใดๆก็ตาม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ส านักงาน กสทช .จะ
ด าเนินการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือช าระค่าจ้างส าหรับงานที่ผู้
รับจ้างได้กระท าแล้วเสร็จครบถ้วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

 ๒. เงื่อนไขการช าระเงิน ขอความเห็นชอบให้ยกเว้นหรือผ่อนผันข้อ ๓ ของระเบียบ 
กทช.ว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. ๒๕๔๘ “ก าหนดให้ใช้บังคับการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
พัสดุของส านักงาน ต้องใช้เงินงบประมาณรายจ่ายและเงินรายรับอื่นของส านักงาน ” 
และให้ใช้เงื่อนไขการช า ระเงินเป็นดังนี้แทน “ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในช่วงเตรียมการ
และด าเนินการตามภารกิจการอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ 
๙๐๐ MHz โดยวิธีประมูล ให้น าเอาวิธีการช าระเงินตามระบบการด าเนินโครงการ
จ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ที่เป็นลักษณะ วิธีการจ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเ งินทุน 
(Turnkey Project) โดย ส านักงาน กสทช . จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะ



๑๖ 
 

ช าระค่าจ้างภายหลังจากท่ีส านักงาน กสทช . ได้รับเงินจากการประมูลงวดแรก
เรียบร้อยแล้ว 

 ๓. ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและด าเนินภารกิจการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz โดยวิธีประมูล จ านวน ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (แปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน ) และคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz โดยวิธีประมูล 
จ านวน ๘๗ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน ) รวมเป็นประมาณการ
กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและด าเนินภารกิจการอนุญาตให้ใช้คลื่ น
ความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz โดยวิธีประมูล ทั้งสิ้นจ านวน 
๑๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

 กสทช. รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็น ดังนี้ 
 ๑. การช าระเงิน ในกรณีการเตรียมการก่อนการประมูลต่างๆค่าใช้จ่ายในการสร้าง

การรับรู้ให้ประชาชนก่อนการประมูล ย่านความถ่ีละ ๖๐ ล้านบาท ผู้ที่จะมา
ด าเนินการให้ส านักงาน กสทช. นั้น ทางส านักงาน กสทช . จะใช้เงินจากแหล่งใด จะ
เป็นอุปสรรคไหม กังวลว่าจะมีใครยอมท างานก่อนไหม แล้วได้รับเงินทีหลัง 
เนื่องจากวิธีการ Turnkey Project นั้น เจ้าของก่อสร้างได้เงินจากสถาบันการเงินซึ่ง 
finance อยู่แล้ว แต่ในกรณีนี้ ไม่ได้เป็นการหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ถือเป็น
เงินทุนของส านักงาน กสทช . และเป็นเงินทุนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ไม่ควรน าไป
เปรียบเทียบกับวิธีการก่อสร้างเพราะก่อสร้างท าท้ัง Project ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึง
การจัดหาเงินทุน ข้อห่วงใยก็คือ จะมี ใครที่จะยอมมาท างานก่อนลงทุนไปก่อน โดย
ยังไม่ได้รับเงินจากผู้ว่าจ้างหรือไม่  

 ๒. ให้ส านักงาน กสทช . ตรวจสอบงบกลาง หรืองบฉุกเฉิน หรือตั้งงบประมาณเป็น
การเฉพาะขึ้นมาใหม่ หรือยืมเงินของส านักงาน กสทช . มาใช้ก่อนเนื่องจากเป็นเงินที่ 
ส านักงานฯ มีอยู่แล้วในบัญชี เมื่อประมูลได้ก็หักคืนส่งเข้ารัฐ ต่อไป 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า เงินนั้นแบ่งออกเป็น ๓ หมวด ดังนี้ หมวดแรก 
งบประมาณ ประมาณ ๒๒ ล้านบาท ที่เคยได้รับอนุมัติเดิมจาก ๑ ปณ. ซึ่งจัดสรรไว้
แล้ว หมวดที่ ๒ เงินส าหรับค่า Public consult ใช้เงินงบประมาณที่ส านักงาน
กสทช . เคยตั้งไว้ และหมวดที่ ๓ ส่วนเงินทั้งหมดที่จะใช้ในวันก่อนประมูลจนถึงวัน
ประมูลนั้น จะใช้เงินรายได้จากการประมูล  ทั้งนี้ ทางส านักงาน กสทช . อิงตาม
ระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เก่ียวข้อง 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับ กสทช . รศ.ประเสริฐฯ  ทาง
ส านักงาน กสทช . อาจสับสนวิธีการ Turnkey Project เนื่องจากมีหลายรูปแบบ 
และต้องประกวดราคาหรือไม่ แหล่งเงินมาจากที่ไหน เห็นควรให้ใช้งบประมาณของ
ส านักงาน กสทช . ส ารองจ่ายล่วงหน้าไปก่อน แล้วขอคืนจากเงินรายได้การประมูล 
ถือเป็นค่าใช้จ่ายการประมูล แล้วหักส่วนที่เหลื อส่งรัฐ น่าจะเป็นกระบวนการที่
เหมาะสม 

 ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช . ด าเนินการจัดท ากรอบทั้งหมดเก่ียวกับการประมูล แยก
รายละเอียดให้ชัดเจน เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม กทค. และท่ีประชุม กสทช.ต่อไป  



๑๗ 
 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  วิธีการ Turnkey Project นั้น คณะรัฐมนตรี
เคยมีมติก าหนดแนวทางเอาไว้ โดยทางคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า วิธีการนี้ท าให้
ผู้รับเหมาตั้งราคาไว้สูง เพราะต้องลงทุนก่อน จึงไม่อยากให้ใช้ กรณีจ าเป็น ต้องมีการ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และต้อง ให้หลายหน่วยงาน ร่วม พิจารณา ถ้าส านักงาน 
กสทช. จะใช้วิธีการ Turnkey Project นั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดด้วย ประเด็นที่ ๒ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั้ง
ก่อนและหลังการประมูล ย่านความถี่ละ ๖๐ ล้านบาท ถ้าเป็น Turnkey Project 
จะถูกตีความว่า เป็นการให้เอกชนรับจ้างงานโฆษณาประชาสัมพันธ์หรื อไม่ ถ้าใช้
และงบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท ต้องรายงานต่อ คตร . ซึ่งจะท าให้เรื่องยิ่งซับซ้อน
ขึ้น ทั้งนี้ กรอบวงเงินปีที่ผ่านมานั้นใช้ได้ ซึ่งผ่านที่ประชุม กสทช .แล้ว แต่ถ้ารายการ
ไหนจะของบเพ่ิม ให้ส านักงาน กสทช . แจ้งเหตุผลความจ าเป็นประกอบ ทั้งนี้ให้
ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ต่อไปด้วย ซึ่งวิธีการด าเนินการนั้นไม่
จ าเป็นต้องให้งานทุกอย่างท าโดย organizer รายเดียว เนื่องจากเป็นงานคนละ
ประเภทกัน ซึ่งเป็นกรณีท่ีแตกต่างจากวิธี Turnkey 

 รสทช . ก่อกิจฯ ชี้แจงว่า ส านักงาน กสทช . ไม่ได้ตั้งงบประมาณส าหรับ ค่าใช้จ่าย
ส าหรับภารกิจการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ไว้ 
ส่วนกรณีการช าระเงินให้ผู้รับจ้าง ระยะเวลาก่อนในการประมูล ๓ เดือน ดังนั้น
กรอบการช าระเงินไม่น่าจะนาน รวมทั้ง ไม่ต้องตอบค าถามเรื่องยืมเงิน เพราะ
สามารถหักค่าใช้จ่ายจากรายได้จากการปร ะมูล และการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการตามระเบียบพัสดุทุกอย่าง 

 เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว่า  
 ๑. ในปีนี้การประมูลจะรวม กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 

๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ซึ่งกรอบวงเงินจะลดลง และใช้วิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง 
Turnkey Project โดยไม่ต้องยืมเงินเลย ซึ่งเดิมยืมเงินจาก ๑ ปณ. แต่ในปัจจุบัน ๑ 
ปณ. ได้น าเงินรายได้ส่งคืนเข้ารัฐไปแล้ว ถ้าหากจะยืมเงิน จะยืมจากเงินรายได้ของ
ส านักงาน กสทช .เอง ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนไปใช้วิธี Turnkey Project โดยหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใ นช่วงเตรียมการและด าเนินการดังกล่าว จากรายได้การประมูล 
ซึ่งผู้รับจ้างจะด าเนินการส ารองเงินทุนล่วงหน้าให้ส านักงาน กสทช . และคิดดอกเบี้ย  
ทางส านักงาน กสทช.จะช าระเงินให้ผู้รับจ้างเมื่อได้รับเงินค่าใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 

 ๒. ผู้ที่จะเข้ามาด าเนินการประมูลนั้นใช้วิธี การประกวดราคา ทางบริษัทท่ีรับจ้างจะ
วาง Bank guarantee ตามยอดจ านวนเงิน รวมเสนอดอกเบี้ยเข้ามา มั่นใจว่ามี
ผู้เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้แน่นอน และขอยืนยันว่าไม่กระทบกับการด าเนินงาน 
ส่วนการของบประมาณใหม่นั้น ต้องตั้งเงินชดเชย ซึ่งอาจจะเกินกรอบวงเงินที่ตั้ง
เพดานงบประมาณไว้ เลยใช้วิธีการ  Turnkey Project แทน และถ้าได้ผลดีจะใช้ใน
การประมูลครั้งต่อไป เนื่องจากสร้างความมั่นใจได้แน่นอน ไม่อยากให้
กระทบกระเทือนกับผู้เข้าแข่งขัน 



๑๘ 
 

 กสทช. รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า วิธีการ  Turnkey Project ใช้ในวิธีการ
ประมูลนั้นไม่สามารถครอบคลุมได้หมดเหมือนการก่อสร้าง 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า โครงการนี้ แบ่ง  TOR ดังนี้   จ้าง organize ในการจัด
งาน จ้างจัดท าระบบการประมูล  จ้างที่ปรึกษาในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นค าขอ  
จ้างเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ จ้า งเก่ียวกับการสร้างการรับรู้ให้
ประชาชน ดังนั้น TOR งานจะแยกออกจากกันแต่ละการจ้าง ทางส านักงาน กสทช . 
จึงต้องเร่งด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 

 กสทช . รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า การแยกประเภท TOR นั้น ไม่ใช่วิธีการ 
Turnkey Project ทางส านักงาน กสทช . จะใช้วิธีการช าระเงินแบบ Turnkey แต่
ไม่ได้ด าเนินการโดยวิธี Turnkey Project ดังนั้น ให้ส านักงาน กสทช . ด าเนินการ
ตามวิธีปกติ โดยระบุเงื่อนไขการช าระเงินในสัญญา ว่าจะจ่ายเงินเมื่องานเสร็จ โดย
ใช้เงินรายได้จากการประมูล ส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใ ห้ด าเนินการตาม
ระเบียบ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นบางส่วนได้
ด าเนินการไปแล้ว ถ้าจะใช้งบประมาณท่ีใช้จ่ายช่วงด าเนินการไปเบิกในส่วนที่ก าลัง
เขียนโครงการอยู่ จะเกิดปัญหาไหม  

 เลขาธิการ กสทช . ชี้แจงว่า  ในการประมูลครั้งนี้จะหักค่าใช้จ่ายทั้งห มดจากเงิน
ประมูลก้อนเดียว และแยก TOR เป็น ๕ โครงการข้างต้น ส่วนการจ่ายเงินนั้น จะ
ระบุชัดเจนว่า หักจากเงินรายได้จากการประมูลและให้เบิกเงินภายหลัง หากไม่
ด าเนินการเช่นนี้ จะไม่สามารถด าเนินกระบวนการไปก่อนได้ ควรใช้งบจากการ
ประมูล ไม่ควรใช้งบของส านักงาน กสทช . เนื่ องจากการด าเนินการ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์จะปรากฏในค่าใช้จ่ายของส านักงาน กสทช . และต้องเสนอเข้า
อนุกรรมการงบประมาณฯ จะไม่ทันเวลา ทั้งนี้ เสนอให้อนุมัติกรอบวงเงินก่อน แล้ว
น าค่าใช้จ่ายมาหัก  

 นอกจากนี้ ขอเรียนว่าได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ให้เน้นเรื่องการคุ้มคร อง
ผู้บริโภค และเน้นการประชาสัมพันธ์ ๔G เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 
๔ G 

 กสทช. รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า  เห็นด้วยในหลักการที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การประมูล ต้องไปหักจากเงินรายได้การประมูล เพียงแต่มีความกังวลกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างว่าผู้เข้าร่วมประมูลจะรับเงื่อนไขได้หรือไม่ ที่ต้องเบิกจ่ายเงินหลังการ
ประมูล และได้รับเงินใบอนุญาตแล้ว และค่าใช้จ่ายของการด าเนินการที่กระท าไป
แล้ว 

  
มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและด าเนินภารกิจการอนุญาตให้

ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz โดยวิธีประมูล จ านวน ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปด
สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน ) และคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz โดยวิธีประมูล จ านวน 
๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน ) รวมเป็นประมาณการกรอบวงเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกา รและด าเนินภารกิจการอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่ย่าน 



๑๙ 
 

๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz โดยวิธีประมูลทั้งสิ้น จ านวน ๑๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบให้เบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในช่วงเตรียมการและด าเนินการตาม
ภารกิจการอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz โดยให้น า
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน ดังกล่าว ไปหักออกจากเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถ่ี ย่าน 
๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กสทช . เพ่ิมเติมเงื่อนไข วิธีการเบิกจ่ายเงิน ในกา รจัดการประกวดราคาสัญญา ให้
ชัดเจน โดยที่ส านักงาน กสทช . จะช าระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างภายหลังจากท่ี
ส านักงาน กสทช. ได้รับเงินจากการประมูลงวดแรกเรียบร้อยแล้ว  

 ๓. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช . เร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการ ขั้นตอน 
และระเบียบของพัสดุที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป 

  
หมายเหตุ ๑ . ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค .  

ครั้งที ่๑๖/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๖๔๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม  

๒๕๕๘ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

  การด าเนินงานในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ 
MHz นั้น เดิมส านักงาน กสทช . ได้รับงบประมาณรวมจ านวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(แปดสิบล้านบาท) และได้ด าเนินการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างมีค่าใช้จ่ายผูกพันไปแล้ว
จ านวน ๒๒,๔๒๔,๑๙๐.๕๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
บาทห้าสิบสตางค์ ) ส่วนการด าเนินงานในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ 
MHz และ ๙๐๐ MHz ในครั้งนี้ ทางส านักงาน กสทช . ได้เสนอขอความเห็นชอบ
วงเงินค่าใช้จ่ายย่าน ความถี่ละ ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านบาท ถ้วน) ซ่ึง
รวมสองย่านความถี่เท่ากับ ๑๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาท ถ้วน) 
จากที่เคยเห็นชอบไว้เดิม เพียงย่านละ ๔๔,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านบาท ถ้วน ) 
รวมสองย่านความถ่ีเท่ากับ ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบแปดล้านบาท ถ้วน) ดังนั้น 
จึงเป็นวงเงินที่เพ่ิมข้ึนจากเดิม ถึง  ๘๖ ,๐๐๐ ,๐๐๐ (แปดสิบหกล้านบาท ถ้วน ) 
กล่าวคือเพ่ิมข้ึนย่าน ความถี่ ละ ๔๓ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามล้านบาท ถ้วน ) 
ประกอบกับ ค่าใช้จ่าย ทั้งหมด  ๑๗๔ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท  (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาท
ถ้วน )  ที่ส านักงาน กสทช . ได้เสนอขอความเห็นชอบในครั้งนี้นั้น ยังมิได้รวม
ค่าใช้จ่ายที่เคยเกิดข้ึนไป ก่อนแล้วจ านวน ๒๒,๔๒๔,๑๙๐.๕๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสี่
แสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าสิบสตางค์) อีกด้วย 

  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นย่านละ ๔๓ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท  (สี่สิบสามล้านบาท
ถ้วน)  ดังกล่าวนั้น น าไปใช้ในหมวดค่าใช้จ่ายในการสร้าง ความรับรู้ให้ประชาชนทั้ง
ก่อนและหลังการประมูล ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่มากเกินสมควร จากเดิมท่ีตั้งไว้เพียง
จ านวน ๑๗,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านบาท ถ้วน )  ดังนั้น การก าหนดวงเงินที่



๒๐ 
 

เพ่ิมข้ึนมากดังกล่าวจึงอาจเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายสูงเกินกว่าความจ าเป็น ทั้ง
อาจเป็นการใช้จ่ายเงินไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การด าเนินงานในการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ได้ 

  นอกจากนี้  ส านักงาน กสทช . ควรต้องค านึงตาม มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า “ให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะด าเนินโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจ้าง 
(Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ ๕ ล้าน
บาทข้ึนไป รายงานให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ทราบก่อนด าเนินการจัดจ้าง และให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ” ตามหนังสือส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔ /ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๕๘ ด้วย 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ขอให้พิจารณาและมีค าสั่งระงับการปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่ง

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ . ๒๕๕๓         
(ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ การน าเสนอรายงานการพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการใน

ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ส านักค่าธรรมเนียม
และอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ  ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๒ - ๕.๓ เพ่ือน าไปบรรจุ

เป็นระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ มาตรการด าเนินการ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะ
ที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า ภายหลังวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ส านักบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคม , ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถา ฯ) 
น าเสนอมาตรการด าเนินการ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า ภายหลังวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

 เลขาธิการ กสทช . ชี้แจงว่า  มาตรการการด าเนินการภายหลังวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ นั้น ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้นยังอยู่ในช่วงที่
ยังรับสายได้  รับข้อความสั้น (SMS) ได้ แต่ไม่สามารถโทรออกได้ ซึ่งในช่วงดังกล่าว
หากมีผู้มาลงทะเบียนซิมเพิ่มขึ้น อาจจะเสนอให้ที่ประชุมพิจาร ณาภายหลังเรื่องการ
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปตามที่ผู้ประกอบการเสนอ 



๒๑ 
 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นต่อกรณีการจะขยายระยะเวลาการลงทะเบียน
ออกไปหรือไม่นั้น ควรจะเป็นดุลพินิจของทางรัฐบาล น่าจะเหมาะสมกว่า ก็ขอให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการไปตามมาตรการต่างๆ เดิมทีป่ระกาศออกไป  

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  กรณีท่ีผู้ประกอบการขอขยายระยะเวลา
ลงทะเบียนออกไปอีก ๙๐ วันก่อนที่จะใช้สิทธิยกเลิกบริการนั้น  อาจต้องน าเสนอ
รัฐบาลทราบถึงข้อเสนอดังกล่าว  

  
มติที่ประชุม ๑ . รับทราบมาตรการการด าเนินการเรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้าภายหลังวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่ประชุม ไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค .ครั้งที่    

๑๖/ ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๖.๒๐    น. 

 

 

   

      พันเอก  
               ........................................... 
                 (สมมาส ส าราญรัตน์) 

    ผู้อ านวยการส านักกรรมการ                              

กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
                ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

........................................... 
 (นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร) 

        ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

พันเอก   
         ......................................... 
         (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 
    ............................................. 
     (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 
       รองเลขาธิการ กสทช. 
             เลขานุการ 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


