
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม 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. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู6ช0วยเลขานุการ  
   ผู6อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
๘. นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน ผู6ช0วยเลขานุการ 

 ผู6อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๙. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู6ช0วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจ%าหน%าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน� ผู6 อํ านวยการสํ านั กกรรมการ กิจการ โทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู6อํานวยการส0วน    
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นายป?ญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 
 

๗. นางสาวป?ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ6าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู%ช้ีแจง 

๑. นายจาตุรนต� โชคสวัสด์ิ ผู6 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นายดํารงค� วัสโสทก ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๓. นายเสน0ห� สายวงศ� ผู6อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๔. นางสาวอรวรี เจริญพร รักษาการผู6 อํานวยการสํานักค0าธรรมเนียมและอัตรา

ค0าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๕. นายณัฐวุฒิ อาจปรุ ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๖. นายอัมพร ดีเลิศเจริญ ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๗. นางสาวอารยา พิชิตกุล พนักงานระดับกลาง 
   สํ านั กค0 าธรรมเนียมและอัตราค0 าบริ การใน กิจการ

โทรคมนาคม 
๘. นางสาวศิริพร หงส�ชัชวาล พนักงานระดับกลาง 
   สํ านั กค0 าธรรมเนียมและอัตราค0 าบริ การใน กิจการ

โทรคมนาคม 
๙. นางสาวธัญวรัตน� พิมุขมนัสกิจ พนักงานระดับกลาง 
   สํ านั กค0 าธรรมเนียมและอัตราค0 าบริ การใน กิจการ

โทรคมนาคม 
๑๐. นายวงศ�สกุล กิตติพรหมวงศ� คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส0งรายได6แผ0นดินจากการ

ให6บริการในระยะเวลาความคุ6มครองผู6ใช6บริการ 
๑๑. นางปานทิพย� ศรีพิมล คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส0งรายได6แผ0นดินจากการ

ให6บริการในระยะเวลาความคุ6มครองผู6ใช6บริการ 
๑๒. นายจรินทร� เทศวานิช คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส0งรายได6แผ0นดินจากการ

ให6บริการในระยะเวลาความคุ6มครองผู6ใช6บริการ 
๑๓. นางศรีสุดา อาชวานันทกุล คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส0งรายได6แผ0นดินจากการ

ให6บริการในระยะเวลาความคุ6มครองผู6ใช6บริการ 
๑๔. นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ� คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส0งรายได6แผ0นดินจากการ

ให6บริการในระยะเวลาความคุ6มครองผู6ใช6บริการ 
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เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๐ น.  
 
ประธาน กล0าวเป?ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ 

 ไม0มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘    
เม่ือวันจันทร*ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘    

เม่ือวันจันทร�ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยไม0มีการแก6ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ สัญญาการขายส-งบริการโทรศัพท*เคลื่อนที่ระหว-างบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จําก ัด  (มหาชน) และบริษ ัท ๓๖๕ คอมมูน ิเค ชั ่น  จําก ัด  (สํานักกฎหมาย
โทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ  ฝKายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๓.๑ เพ่ือนําไปบรรจุเปLน

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ บริษัท อินเตอร*เนต เซอร*วิส โพรวายเดอร* จํากัด ขอส้ินสุดใบอนุญาตการให%บริการ
อินเทอร*เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/028/2549 (สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก0อกิจฯ) นําเสนอข6อเท็จจริง
กรณี บริษัท อินเตอร�เนต เซอร�วิส โพรวายเดอร� จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการ
ให6บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/028/2549 สิ้นสุดลงตาม
ข6อ ๒๖(๔) ของเง่ือนไขมาตรฐานใบอนุญาตการให6บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่งโดยมี
ผลต้ังแต0วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘   

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบให6 บริษัท อินเตอร�เนต เซอร�วิส โพรวายเดอร� จํากัด สิ้นสุดใบอนุญาตการ

ให6บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง โดยมีผลต้ังแต0วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามท่ี 
สํานักงาน กสทช. เสนอ 



๔ 
 

หมายเหตุ   ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี    
๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื ่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

  ๒.๑) ผมเห็นสอดคล6องกับสํานักงาน กสทช. ว0า ใบอนุญาตการให6บริการ
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท อินเตอร�เนต เซอร�วิส โพรวายเดอร� จํากัด สิ้นสุดลง 
ตามข6อ ๒๖ (๔) ของประกาศ กทช. เรื่อง เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตการให6บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ี
หนึ่ง และตามข6อ ๗.๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการขอรับใบอนุญาต
การให6บริการอินเทอร�เน็ต เนื่องจากได6เลิกกิจการและผู6รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติท่ี
ต6องมีสภาพนิติบุคคล อันมีผลให6การอนุญาตสิ้นสุดในวันท่ีได6จดทะเบียนเลิกบริษัท 
เม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น การท่ีบริษัทฯ มีหนังสือลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ แจ6งความประสงค�ขอสิ้นสุดใบอนุญาตดังกล0าว จึงไม0จําต6องพิจารณามีคําสั่ง 

  ๒.๒) ในส0วนหน6าท่ีในการชําระค0าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป̂นั้น ตามข6อ ๑๑ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง ค0าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
กําหนดว0า “...ผู6รับใบอนุญาตการให6บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่งและแบบท่ีสองให6
ปฏิบัติตามประกาศนี้ตั้งแต0วันถัดจากวันครบกําหนดชําระค0าธรรมเนียมใบอนุญาตในป̂ 
๒๕๕๖ โดยคํานวณค0าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีพึงชําระจากรายได6จากการประกอบ
กิจการอินเทอร�เน็ตท่ีเกิดข้ึนต้ังแต0วันถัดจากวันครบกําหนดชําระค0าธรรมเนียม
ใบอนุญาตในป̂ ๒๕๕๖ ถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี” เม่ือบริษัทฯ มิได6มีการให6บริการ 
ไม0มีลูกค6า จึงมิได6มีรายได6จากการประกอบกิจการตามข6อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. 
ดังกล0าวแต0อย0างใด  ดังนั้น เปLน ท่ีเห็นได6ชัดว0าบริ ษัทฯ ไม0 มีหน6า ท่ีต6องชําระ
ค0าธรรมเนียมดังกล0าว 

  ส0วนการท่ีสํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0าบริษัทฯ ได6ชําระค0าธรรมเนียมรายป̂ต้ังแต0
ป̂ ๒๕๔๙ ถึงป̂ ๒๕๕๖ ครบถ6วน นั้น เนื่องมาจากหน6าท่ีของบริษัทฯ ท่ีต6องชําระ
ค0าธรรมเนียมรายป̂จนถึงป̂ ๒๕๕๖ เปLนการชําระตามประกาศ กทช. เรื่ อง 
ค0าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมชั่วคราว ซ่ึงประกาศ กทช. เดิม
ดังกล0าว กําหนดอัตราค0าธรรมเนียมรายป̂ตายตัว (Fixed rate) โดยมิได6กําหนดอัตรา
ตามรายได6จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมเช0นเดียวกับประกาศ กสทช. เรื่อง 
ค0าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมนั่นเอง 

  ดังนั้น การท่ีสํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า บริษัทฯ ยังคงมีหน6าท่ีในการชําระ
ค0าธรรมเนียมประจําป̂ ๒๕๕๗ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. จะติดตามตรวจสอบการชําระ
ค0าธรรมเนียมดังกล0าวต0อไป ย0อมต6องตรวจสอบข6อเท็จจริงเพ่ิมเติมด6วยว0าบริษัทฯ มี
การให6บริการและมีรายได6จากการประกอบกิจการอินเทอร�เน็ตจริงหรือไม0 



๕ 
 

  ๒.๓) ผมเห็นสอดคล6องกับสํานักงาน กสทช. ว0า ควรบันทึกประวัติการกระทํา
ผิดเง่ือนไขการอนุญาต เนื่องจากบริษัทฯ ไม0แจ6งให6คณะกรรมการทราบล0วงหน6าไม0
น6อยกว0าหนึ่งเดือนกรณีเลิกกิจการในระหว0างอายุใบอนุญาตตามข6อ ๕ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท คอมมิวนิค

เอท จํากัด (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  
 
หมายเหตุ ฝKายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๒ เพ่ือนําไปบรรจุเปLน

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การส้ินสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท*
ระหว-างประเทศ (International Calling Card Service) ของ บริษัท ฮาตาริ 
เทคโนโลยี จํากัด (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก0อกิจฯ) นําเสนอข6อเท็จจริง
กรณี บริ ษัท ฮาตาริ  เทคโนโลยี  จํา กัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๐/๐๑๒ บริการบัตรโทรศัพท�ระหว0างประเทศ 
(International Calling Card Service) โดยให6มีผลการสิ้นสุดใบอนุญาตวันท่ี ๖ 
มีนาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปLนวันท่ี กทค. มีมติเห็นชอบ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให6 บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท�ระหว0างประเทศ (International Calling 
Card Service) โดยให6มีผลการสิ้นสุดใบอนุญาตวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี    

๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน 

๒๕๕๘ เรื ่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

   ท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ได6พิจารณากรณี
นี้แล6ว โดยมีมติอนุมัติในหลักการให6ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ท่ีหนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท�ระหว0างประเทศ (International Calling Card Service) 
ของบริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จํากัด โดยกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมให6บริษัทฯ 
ประชาสัมพันธ�ผ0านสื่อสาธารณะให6ผู6ใช6บริการทราบล0วงหน6าอย0างน6อย ๓๐ วัน และให6
ประสานกับบริษัท อิเล็กทรอนิกส� เพย�เมนท� (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือขอให6มีหนังสือ
ยืนยันการรับโอนอุปกรณ� เจ6าหน6าท่ี และลูกค6าบัตรโทรศัพท�ระหว0างประเทศของ



๖ 
 

บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จํากัด เพ่ือให6การบริการเปLนไปอย0างต0อเนื่องและไม0กระทบ
ต0อผู6ใช6บริการ 

   เม่ือบริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จํากัด ได6มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดแล6วว0า ก0อน
สิ้นสุดให6บริการได6มีการประชาสัมพันธ�แจ6งลูกค6าผ0านช0องทางต0างๆ รวมท้ังบริษัทฯ ได6
สิ้นสุดการให6บริการแล6วต้ังแต0วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยได6โอนระบบและลูกค6า
ให6แก0 บริษัท อิเล็กทรอนิกส� เพย�เมนท� (ประเทศไทย) จํากัด แล6ว ตามมติท่ีประชุม 
กทค. ครั้งท่ีกล0าวถึงข6างต6น ดังนั้นจึงเห็นควรให6ใบอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดลงใน
วันท่ีท่ีประชุม กทค. มีมติ และเห็นควรให6สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเรียกเก็บ
ค0าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข6องต0อไป ท้ังนี้ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอไว6 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ บริษัท มิลคอมเทเลคอม จํากัด ขอส้ินสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๐/๐๐๗ (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก0อกิจฯ) นําเสนอข6อเท็จจริง
กรณี บริษัท มิลคอมเทเลคอม จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๐/๐๐๗  เพ่ือให6บริการบัตรโทรศัพท�ระหว0างประเทศ 
(International Calling Card) บริการขายต0อบริการ และบริการโทรศัพท�สาธารณะ
ของบริษัทฯ สิ้นสุดลงต้ังแต0วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘  

 กสทช.ประวิทย�ฯ มีความเห็นว0า ให6สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบวันท่ีใบอนุญาตของ
บริษัท มิลคอมเทเลคอม จํากัด หมดอายุ ให6ถูกต6องชัดเจน เนื่องจากบริษัทฯ แจ6ง
ความประสงค�ขอสิ้นสุดใบอนุญาตในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ส0วน สํานักงาน กสทช. 
เสนอให6สิ้นสุดใบอนุญาตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ดังนั้นจึงไม0ตรงกัน  

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบให6 บริษัท มิลคอมเทเลคอม จํากัด สิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ต้ังแต0วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท ไทยแอร*เอเชีย จํากัด ขอรับใบอนุญาตการให%บริการอินเทอร*เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 
เพ่ือให%บริการอินเทอร*เน็ตบนเครื่องบินโดยสาร (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก0อกิจฯ) นําเสนอคําขอรับ
ใบอนุญาตการให6บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่งของ บริษัทไทยแอร�เอเชีย จํากัด เพ่ือ
ให6บริการอินเทอร�เน็ตบนเครื่องบินโดยสาร 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ให6สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบเง่ือนไขการ
อนุญาตในส0วนข0ายสื่อสารวิทยุผ0านดาวเทียมด6วย ว0าเหตุใดจึงมีความแตกต0างกับกรณี



๗ 
 

การให6อนุญาตแก0 บมจ. การบินไทย และ บมจ. นกแอร� ท้ังท่ีเปLนการอนุญาตบริการ
ลักษณะเดียวกัน 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให6บริษัท ไทยแอร�เอเชีย จํากัด ได6รับใบอนุญาตการให6บริการอินเทอร�เน็ต

แบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให6บริการอินเทอร�เน็ตเคลื่อนที่ผ0านดาวเทียม บนเครื่องบินโดยสาร 
โดยใช6เครื่องวิทยุคมนาคมย0านความถี่ ๒.๔ กิกะเฮิรตซ� กําลังส0งออกอากาศสมมูล
แบบไอโซทรอป?ก (Equivalent Isotropically Radiated Power : E.I.R.P) ไม0เกิน 
๑๐๐ มิลลิว ัตต� โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ป^ ตามประกาศ กทช. เรื ่อง
ระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง โดยท่ีผู6รับใบอนุญาต
หรือผู6ให6บริการสื่อสารดาวเทียมของผู6รับใบอนุญาตจะต6องได6รับใบอนุญาตต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม และใบอนุญาตใช6เครื่องวิทยุคมนาคม แล6วแต0กรณี  

  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บริษัท แอดวานซ* ไวร*เลส เน็ทเวอร*ค จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท*

สําหรับบริการโทรศัพท*ประจําท่ีเ พ่ิมเติม (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก0อกิจฯ) นําเสนอข6อเท็จจริง
กรณี บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม จํานวน ๒๒,๐๐๐ เลขหมาย โดยมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหน6าท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นควร
นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี
เพ่ิมเติม ให6แก0 บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนเลขหมายโทรคมนาคม 

 

มตทีิ�ประชุม  อนุมัติให6 บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ได6รับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม จํานวน ๒๒,๐๐๐ เลขหมาย ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๑๗/๒๕๕๘วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บริษัท ทรู ยูนิเวอร*แซล คอนเวอร*เจ%น จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท*
สําหรับบริการโทรศัพท*ประจําท่ีเพ่ิมเติม (กรุงเทพและปริมณฑล) (สํานักบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก0อกิจฯ) นําเสนอข6อเท็จจริง
กรณี บริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ6น จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม จํานวน ๒๖๕,๐๐๐ เลขหมาย โดยมติท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหน6าท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นควร
นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี
เพ่ิมเติม ให6แก0 บริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ6น จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนเลขหมายโทรคมนาคม 

 

มตทีิ�ประชุม  อนุมัติให6 บริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ6น จํากัด ได6รับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม จํานวน ๒๖๕,๐๐๐ เลขหมาย 
สําหรับใช6งานพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี    

๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน 

๒๕๕๘ เรื ่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๗ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

  ผมไม0ขัดข6องเรื่องการจัดสรรเลขโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติมให6แก0 บริษัท ทรู ยูนิ
เวอร�แซล คอนเวอร�เจ6น จํากัด จํานวน ๒๖๕,๐๐๐ เลขหมาย สําหรับใช6งานพ้ืนท่ีเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล ตามท่ีคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมและสํานักงาน 
กสทช. เสนอ อย0างไรก็ตาม ผมมีข6อสังเกตต0อข6อวิเคราะห�ของสํานักงาน กสทช. ใน
ประเด็นจํานวนเลขหมายท่ีควรได6รับการจัดสรรซ่ึงมีการใช6จํานวนผู6ใช6บริการท่ีเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยช0วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๕๘ มาเปLนฐานอ6างอิงในการพิจารณา 
โดยสํานักงาน กสทช. เลือกตัดจํานวนผู6 ใช6บริการเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ - 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ออก โดยท่ีช0วงดังกล0าวเปLนช0วงท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตแบบค0อย
เปLนค0อยไป ดังนั้นกรณีนี้จึงเท0ากับเปLนบรรทัดฐานท่ีสํานักงาน กสทช. จะต6องใช6ในการ
พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีของผู6ขอรับการ
จัดสรรรายอ่ืนๆ ต0อไปด6วย เพ่ือความเปLนธรรม ความเสมอภาค ไม0เปLนการเลือกปฏิบัติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร*ไพร*ส จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท* แบบส้ัน 

๔ หลัก (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก0อกิจฯ) นําเสนอข6อเท็จจริง
กรณี บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร�ไพร�ส จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� แบบสั้น 



๙ 
 

๔ หลัก หมายเลข ๑๑๗๖ โดยมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ทําหน6าท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือ
วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นควรนําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลักให6แก0 บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร�ไพร�ส จํากัด ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม 

 

มตทีิ�ประชุม  อนุมัติให6 บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร�ไพร�ส จํากัด ได6รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบ
สั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๗๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๗/๒๕๕๘วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ การแก%ไขร-างสัญญาบริการข%ามแดนระหว-างประเทศของบริษัท แอดวานซ* ไวร*เลส 

เน็ทเวอร*ค จํากัด (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก0อกิจฯ) นําเสนอ การแก6ไข

ร0างสัญญาบริการข6ามแดนระหว0างประเทศของบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 
จํากัด โดยขอให6พิจารณาทบทวนมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓ 
กันยายน ๒๕๕๗ โดยเห็นชอบให6บริษัทฯ สามารถคงสัญญาข6อ ๑๔.๑ ในข6อความว0า 
“...ท้ังนี้ รวมถึงโดยไม0จํากัดแต0เพียงกรณีดังต0อไปนี้...” ตามเดิมได6 และยึดถือมติท่ี
ประชุมครั้งนี้เปLนแนวทางในการพิจารณาร0างสัญญาท่ีทํากับรัฐบาลต0างประเทศ 
องค�การระหว0างประเทศหรือบุคคลท่ีอยู0ในต0างประเทศต0อไป  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให6 บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด สามารถคงสัญญาข6อ ๑๔.๑ 

๑๔.๑ ในข6อความว0า “...ท้ังนี้ รวมถึง โดยไม0จํากัดแต0เพียงกรณีดังต0อไปนี้...” ตามเดิม
ได6 โดยให6ยึดมติท่ีประชุมครั้งนี้เปLนแนวทางในการพิจารณาร0างสัญญาท่ีทํากับรัฐบาล
ต0างประเทศ องค�การระหว0างประเทศหรือบุคคลท่ีอยู0ในต0างประเทศต0อไป ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. แจ6งผลการพิจารณาดังกล0าว ไปยัง
บริษัทฯ ต0อไปด6วย  

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ ขอให%พิจารณาและมีคําส่ังระงับการปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห-ง

พระราชบัญญัติองค*กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเ สียง วิทยุโทรทัศน*  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ .  ๒๕๕๓          
(สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ ความเห็นทางกฎหมาย กรณีศาลปกครองมีคําส่ังให%ใช%วิธีการช่ัวคราวเพ่ือคุ%มครอง
ประโยชน*ขณะดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ในคดีหมายเลขดําท่ี ค. ๘/๒๕๕๗ 
และคดีหมายเลขแดงท่ี ค. ๒/๒๕๕๘ ระหว-าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) (กสท.) ผู%ร%อง กับ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
(ดีแทค) ผู%คัดค%าน และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ดีแทค ไตรเน็ต) ผู%ร%องสอด 
(สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ  ฝKายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๑๐ - ๔.๑๑ เพ่ือนําไป

บรรจุเปLนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ การนําเสนอรายงานคณะทํางานตรวจสอบเงินนําส-งรายได%แผ-นดินจากการ
ให%บริการในระยะเวลาความคุ%มครองผู%ใช%บริการ ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
(สํานักค0าธรรมเนียมและอัตราค0าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 รักษาการผู6อํานวยการสํานักค0าธรรมเนียมและอัตราค0าบริการโทรคมนาคม  (นางสาว
อรวรีฯ) นําเสนอประเด็นการชี้แจงของคณะทํางานตรวจสอบเงินนําส0งรายได6แผ0นดิน
จากการให6บริการในระยะเวลาคุ6มครองผู6ใช6บริการ ต0อความเห็น กทค. และเลขาธิการ 
กสทช. กรณีรายงานการดําเนินการพิจารณารายได6และค0าใช6จ0ายจากการให6บริการใน
ระยะเวลาคุ6มครองผู6ใช6บริการ ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และนําเสนอข6อเท็จจริง
กรณีผลการพิจารณารายได6และค0าใช6จ0ายของผู6ให6บริการท้ังสามราย (บริษัท ทรู มูฟ 
จํากัด บริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)) ใน
รอบระยะเวลา ๑ ป̂แรกของการคุ6มครองผู6ใช6บริการ (๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ - ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๗) ก0อนดําเนินการเรียกเก็บเงินจากผู6ให6บริการเพ่ือนําส0งเปLนรายได6
แผ0นดินต0อไป 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า ได6มีการจัดทําความเห็นให6กับประธาน กทค. โดย
ระบุว0า กรณีดังกล0าวเปLนการคิดคํานวณต้ังแต0วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ - ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีประเด็นต0างๆ ดังนี้ 

 ๑. รายได6ท่ีจะนํามาคํานวณเปLนรายได6ของแผ0นดินจะต6องเก่ียวข6องกับการใช6คลื่น
ความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz เท0านั้นตามระยะเวลาคุ6มครองผู6ใช6บริการ แต0หากรายได6ใดท่ี
ไม0เก่ียวข6องต6องมีการนํามาพิจารณาอีกครั้ง 

 ๒. การให6บริการเช0าโครงข0ายต6องมีการมาพิจารณาว0าจะเปLนการให6เช0าโครงข0ายโดยท่ี
ค0าเช0าคงท่ีหรือไม0  

 ๓. ค0าบริหารจัดการท้ังหมดทางผู6ประกอบการระบุว0าคงท่ี แต0ความเห็นของ
คณะทํางานฯ ระบุว0าไม0คงท่ี ฉะนั้นต6องมีการพิจารณาเพ่ือหาข6อเท็จจริงว0าคงท่ีหรือไม0 

 ๔. ตามความเห็นคณะทํางานฯ ท่ีนําเสนอมานั้นยังไม0มีประเด็นค0าเช0าใช6โครงข0ายของ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม แต0ในส0วนนี้มองว0าตามมาตรการเยียวยาการเป?ดให6บริการ
ต6องใช6โครงข0ายของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในบางส0วนเพราะฉะนั้นในส0วนนี้ต6องมี
การคิดคํานวณรายได6และรายจ0ายให6กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ว0าเปLนจํานวนเท0าใด 



๑๑ 
 

ซ่ึงหากมีการเห็นชอบในหลักการ รายได6และรายจ0ายท้ังหมดจะสามารถคํานวณได6ว0า
จะมีจํานวนเท0าใด 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นดังนี้ 

 ๑. ประเด็นเรื่องค0าใช6จ0ายตามท่ีคณะทํางานฯ นําเสนอมาในกรณี Network 
Expenses และ Administrative Expenses ท่ีคิดเปLนสัดส0วนของรายได6 หากเปLน
กรณีท่ีคณะทํางานฯ คิดคํานวณในช0วงเดือนใกล6สิ้นป̂รายได6มีจํานวนลดลงการคิด
คํานวณในสัดส0วนอาจจะไม0เปLนธรรม เปLนไปได6หรือไม0ว0าหากจะมีการคํานวณค0าใช6จ0าย
ก0อนจะมีการคุ6มครอง ๓ เดือน และหลังการคุ6มครองอีก ๓ เดือนแล6วนํามาหาค0าเฉลี่ย
เม่ือได6ผลลัพธ�แล6วให6ใช6เปLนค0ากําหนดท่ีแน0นอน 

 ๒. ในประเด็นของ บริษัท ทรู มูฟฯ ยังมิได6มีการชําระค0าใช6จ0ายของเลขหมายโทรศัพท� 
จึงยังไม0ได6มีการหักค0าใช6จ0ายในส0วนนี้หากไม0มีการจัดการจะเกิดประเด็น ค0าเลขหมายท่ี
บริษัท ทรู มูฟฯ ได6รับจาก กสทช. ไปในส0วนนั้นต6องมีการชําระ แต0ในขณะเดียวกันเลข
หมายท่ีมีการคืนหลังจากท่ีมีประกาศฉบับนี้ต6องให6บริษัท ทรู มูฟฯ สามารถหัก
ค0าใช6จ0ายได6 เพราะในส0วนนี้ กสทช. ได6มีการแจ6งไปว0าไม0สามารถให6บริการได6และไม0รับ
คืนเลขหมายท่ีไม0เต็มหมวด จึงเปLนเหตุให6บริษัท ทรู มูฟฯ ไม0ชําระค0าเลขหมาย
โทรศัพท� จึงควรมีการจัดการท้ังหมดไปในคราวเดียวกันส0วนท่ี บริษัท ทรู มูฟฯ ต6องมา
ชําระค0าเลขหมายให6นํามาหักออกกับส0วนท่ีไม0สามารถชําระได6  

 ๓. ในกรณีท่ีคณะทํางานฯ พิจารณาค0าใช6โครงข0ายให6กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
จํานวนแปดแสนกว0าบาทซ่ึงแตกต0างจากท่ี บมจ. กสท โทรคมนาคม เสนอมานั้นเปLน
จํานวนเงินหม่ืนกว0าล6านซ่ึงมีจํานวนท่ีแตกต0างกันมาก จะหาความสมดุลได6อย0างไร 
เพราะ บมจ. กสท โทรคมนาคม อาจจะมองว0าไม0เกิดความเปLนธรรม 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นดังนี้ 
 ๑. มีความเห็นสอดคล6องกับเลขาธิการ กสทช.ในกรณีรายได6ท่ีได6จากการใช6คลื่นความถ่ี 

๑๘๐๐ MHz ส0วนรายได6ท่ีไม0ได6เกิดจากการใช6คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ไม0ได6อยู0ใน
มาตรการ  

 ๒. กรณีการหักค0าใช6จ0ายมีความเห็นสอดคล6องกับ กสทช.รศ.ประเสริฐฯ ในการหา
ค0าเฉลี่ยเพ่ือหาค0ากําหนดท่ีแน0นอน 

 ๓. ประเด็นของการใช6โครงข0ายของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซ่ึงเปLนผู6ให6บริการใน
มาตรการเยียวยา เพราะฉะนั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม ไม0สามารถแสวงหากําไรจาก
รายได6ท่ีเกิดข้ึนได6 ตัวเลขท่ีคณะทํางานฯ นําเสนอมาจํานวน ๘ แสนกว0านั้นอาจจะเปLน
ค0าใช6จ0ายท่ีบํารุงรักษาโครงข0าย หากเปLนตัวเลขท่ีสามารถชี้แจงกับ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ได6น0าจะหาข6อสรุปได6 

 คณะทํางานฯ ชี้แจงว0า เนื่องจากข6อมูลท่ีได6รับจากผู6ประกอบการท้ัง ๓ ราย หลังจากท่ี
คณะกรรมการแจ6งให6พิจารณาเรื่องของบมจ. กสท โทรคมนาคม ได6มีการสอบถามไป
ยังอีก ๒ บริษัท ซ่ึงได6มีการแจ6งกลับว0าไม0มีค0าใช6จ0ายในส0วนนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
ก็ไม0ได6แจ6งว0าเปLนค0าใช6จ0ายโดยตรงแต0ระบุว0าเปLนค0าเสื่อมราคา หากมีข6อมูลและแจ6งว0า
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มีค0าใช6จ0ายจริงหรือเปLนค0าเช0าโครงข0ายท่ีควรได6รับ คณะทํางานฯ จะมีการพิจารณา
เพ่ิมเติม 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า รายได6รวมของบริษัท ทรู มูฟฯ จํานวน 
๗,๐๔๙,๖๗๔,๓๗๘.๖๓ บาทและรายได6รวมของบริษัท ดิจิตอลโฟนฯ จํานวน 
๑,๑๕๗,๘๘๒,๐๖๖.๖๐ บาท หากเปLนรายได6ท่ีเกิดจากการใช6คลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ 
MHz ท้ังหมดก็ดําเนินการในการหักค0าใช6จ0ายต0อไป 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า โดยหลักการหากเปLนรายได6ท่ีเกิดจากการใช6
คลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz ต6องนํามาคํานวณเพ่ือนําส0งรายได6เข6ารัฐ แต0หากรายได6
ดังกล0าวไม0ได6เกิดจากการใช6คลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz  เปLนรายได6ท่ีเกิดจากการ
ให6บริการด6านอ่ืนๆก็จะไม0เก่ียวข6องกับการใช6หลักเกณฑ�ในมาตรการเยียวยา เปLน
ประเด็นท่ีคณะทํางานฯ ต6องมีการพิสูจน�ว0ารายได6ใดบ6างท่ีเก่ียวข6องกับคลื่นความถ่ีย0าน 
๑๘๐๐ MHz 

 กสทช.ประวิทย�ฯ ต้ังข6อสังเกตว0า ตามท่ีได6มีการต้ังประเด็นในแต0ละครั้งมีความคืบหน6า
ในการหาข6อมูลเพ่ิมเติมหรือไม0 เพราะตามรายงานท่ีคณะทํางานฯ นําเสนอ เปLนการ
ตอบคําถามตามท่ี กทค. และเลขาธิการ กสทช. ต้ังประเด็นเท0านั้น แต0ไม0มีข6อมูล
เพ่ิมเติม กรณียอดเงินท่ีมีการระบุว0าเปLนรายได6อ่ืนๆ เนื่องจากคณะทํางานฯ ไม0สามารถ
พิสูจน�ได6เพราะฉะนั้นจึงเปLนรายได6ตามท่ีให6บริการ ซ่ึงประเด็นคําถามคือหากไม0มีการ
เยียวยารายได6ในส0วนนี้จะเกิดข้ึนหรือไม0 แต0หากเปLนรายได6ท่ีเกิดจากการเยียวยาแต0
พิสูจน�ไม0ได6ว0าเปLนรายได6อ่ืนจริงต6องนับรวม ข6อเท็จจริงเปLนลักษณะไหน อย0างไร 

 คณะทํางานฯ ชี้แจงว0ารายได6ของผู6ให6บริการเอกชนจะมี ๓ หมวด คือ Retail Service 
Revenues, Wholesale Service Revenues และ Other Revenues ในส0วนของ 
Other Revenues ตามหลักเกณฑ�ของคณะทํางานฯ พิจารณาแล6วว0าโดยหลักการไม0
เก่ียวข6องซ่ึงจะสอดคล6องกับความเห็น กทค. และ เลขาธิการ กสทช. แต0รายได6
บางส0วนหากดูในรายละเอียดแล6วคณะทํางานฯ พิจารณาแล6วว0าเก่ียวข6องกันซ่ึง
พิจารณาในระดับบัญชีข6อมูลจากผู6ประกอบการท่ีเคยให6ข6อมูลว0ารายได6ดังกล0าวมาจาก
ส0วนใด หากคณะทํางานฯ เห็นว0าเก่ียวข6อง บัญชีนั้นจึงรวมเปLนรายได6 ในส0วนของ 
Other Revenues จาก Service Charges โดยบริษัทได6มีการชี้แจงกับคณะทํางานฯ
แล6วว0าเก่ียวข6องกับการให6บริการในช0วงคุ6มครองผู6ใช6บริการและภายหลังจํานวนรายได6
ในหมวดนี้เพ่ิมข้ึนเปLนจํานวนมากโดยได6มีการสอบถามกับบริษัทแล6วแต0กลับไม0ได6
ข6อมูลตามท่ี กสทช. ประวิทย�ฯ กล0าวในข6างต6น 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า หากดูจากรายได6จากการให6บริการในคลื่น
ความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz ตามหลักแล6วแนวโน6มของรายได6ควรมีแนวโน6ม ท่ีลดลง
เพราะจํานวนผู6ใช6บริการจํานวนลดลงโดยตลอดโดยตัวเลขต้ังแต0เดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
เปLนต6นมาพบว0าในหมวดของ Retail Service Revenues และ Wholesale Service 
Revenues มีแนวโน6มลดลงตลอดจนถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ แต0ส0วนของ Other 
Revenues ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ิมข้ึนจากเดิมเปLนจํานวนมากเพราะฉะนั้นต6อง
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หาข6อพิสูจน�ให6ได6ว0าจํานวนเงินดังกล0าวเกิดจากการให6บริการจริงหรือไม0 เพราะเหตุใด
รายได6ในหมวด Other Revenues ถึงไม0รวมอยู0ในหมวด Retail Service Revenues 
หรือ Wholesale Service Revenues 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า โดยหลักการแล6วจํานวน Subscribers มีจํานวน
ลดลงเรื่อยๆแต0รายได6ในส0วน Other Revenues เพ่ิมข้ึน จึงไม0มีความสอดคล6องกัน
เพราะเหตุใด  

 คณะทํางานฯ ชี้แจงว0า รายได6อ่ืนๆของ บริษัท ทรู มูฟฯ ท่ีคณะทํางานฯ เห็นว0า
เก่ียวข6องมี ๖ รายการตามเอกสารแนบ ๑.๑๑ แต0ในหัวข6อ Other Service - Service 
Charges (เปLนค0าบริการจากการให6บริการบริษัทอ่ืนเพ่ือนําไปให6 บริการโทรคมนาคม 
โดยใช6ทรัพย�สินท่ี True Move ใช6ในการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีของตน เช0น การ
ใช6ระบบสารสนเทศ,การให6เช0าพ้ืนท่ีติดต้ังอุปกรณ�โทรคมนาคม ฯลฯ) บริษัทฯ มีข6อ
โต6แย6งกลับมาว0ารายได6อ่ืนๆ เปLนรายได6ท่ีเกิดจากดําเนินธุรกรรมอ่ืนๆไม0เก่ียวข6องกับ
บริการ ๑๘๐๐ MHz และในช0วงสัมปทานก็ไม0ได6รวมในการคิดส0วนแบ0งรายได6 แต0
คณะทํางานฯ ตรวจพบว0าจํานวนท่ีบริษัทฯ กล0าวอ6างรวมถึงรายได6ค0าธรรมเนียม
เปลี่ยนโปรโมชั่นอ่ืนๆ ตัวเลขจึงไม0ตรงกับท่ีบริษัทแจ6งมา โดยบริษัทฯได6ส0งเอกสารเข6า
มาโดยระบุว0าเปLนรายได6จากการให6บริการด6านดูแลโครงข0าย ให6บริการด6านบุคลากร 
ให6บริการด6านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให6บริการด6านการบริหารจัดการกับบริษัทใน
เครือ โดยมีรายการคู0สัญญา บริการท่ีให6ระยะเวลา จํานวนเงิน และส0งสําเนาใบแจ6งหนี้ 
และแจ6งว0ารายจ0ายด6านบุคลากรท่ีเก่ียวข6องกับการให6บริการส0วนนี้ถูกหักออกจาก
รายจ0ายด6านบุคลากรท่ีบริษัทฯ รายงานข6อมูลมาแล6ว แต0ในรายงานท่ีบริษัทฯ ส0งให6
ไม0ได6ชี้แจงว0ามีการหักรายจ0ายด6านบุคลากรในส0วนนี้อย0างไรและสําเนาใบแจ6งหนี้ไม0มี
การลงนาม ลงวันท่ีเดียวกัน และหมายเลขติดกันเปLนจํานวนมาก รวมท้ังไม0มี
รายละเอียดสัญญามาประกอบ จากเอกสารสัญญาด6านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศไม0
สามารถระบุได6ว0าไม0เก่ียวข6องกับบริการ ๑๘๐๐ MHz  

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ขอให6คณะทํางานฯ ยืนยันด6วยว0า ในกระบวนการ
พิจารณาของคณะทํางานฯได6ให6โอกาสทางเอกชนชี้แจงเต็มท่ีแล6วหรือไม0 หากเอกชนมี
หนังสือโต6แย6งมาคณะทํางานฯ สามารถชี้แจงได6หมดหรือไม0 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ ต้ังข6อสังเกตกรณี Numbering Fee ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ท่ีมี
การใส0เครื่องหมายติดลบในขณะท่ีเดือนอ่ืนๆ จํานวนตัวเลขลดลงจนผิดปกติ 

 คณะทํางานฯ ชี้แจงว0า กรณีค0า Numbering Fee ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ท่ีแสดง
ตัวเลขข6อมูลติดลบ เนื่องจากผู6ให6บริการรายงานมาในแต0ละเดือนจะสอดคล6องกับ
ข6อมูลบัญชีของบริษัทฯ โดยมีหนังสือเรียกเก็บค0าเลขหมายเกินมายัง สํานักงาน กสทช. 
โดยบัญชีต6องมีรายได6กลับเข6ามาซ่ึงหลังจากนั้นจะลดลง ๒๐,๐๐๐ บาท เปLนค0าเลข
หมายสั้น ๔ หลัก ท่ีจ0ายให6สํานักงาน กสทช.ในหมวด Other Operating Income 
and Expenses (ท่ีเก่ียวข6อง) เปLนกิจการอ่ืนๆของบริษัทฯ ตามหลักแล6วไม0เก่ียวข6อง 
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คณะทํางานฯ เห็นว0าตามหลักเกณฑ�ไม0เก่ียวข6องแต0ในรายละเอียดท่ีบริษัทฯรายงานมา
มีบางอย0างท่ีเก่ียวข6อง 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า กรณีของ Numbering Fee คิดคํานวณเปLน 
๒๐,๐๐๐ บาท จากเลขหมายสั้น ๔ หลัก ซ่ึงได6มีการแชร�ให6บริษัทอ่ืนในเครือใช6หรือไม0 
หากมีการแชร�ต6องมีการหักลดตามสัดส0วนมิใช0คิดเต็มจํานวน ๑๐๐ %  

 เลขาธิการ กสทช. มีข6อเสนอแนะว0า หากมีการคิดคํานวณ ต้ังแต0 ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
- ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ก0อนมีคําสั่งจากคณะรักษาความสงบแห0งชาติ(คสช.) ออกมา 
หลังจากท่ีมีคําสั่งออกมาแล6ว ต6องมีการชี้แจงว0ามาตรการเยียวยาเปLนไปตามคําสั่งคณะ
รักษาความสงบแห0งชาติ (คสช.) แล6ว โดยต6องมีการพิจารณาอีกครั้ง ซ่ึงช0วงเวลาจะมี
คาบเก่ียวในเดือน สิงหาคม - กันยายน กับรายได6ท่ียังไม0ได6ข6อยุติ รายได6ท่ีมีการ
นําเสนอมาจากรายงานท่ีแจ6งมา หากแบ0งเวลาออกเปLน ๒ ช0วงเวลา คือช0วงแรกคือช0วง
ท่ีเข6าสู0มาตรการเยียวยา ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช0วงท่ีสองคือ
ช0วงท่ีเข6าสู0มาตรการเยียวยาตามประกาศ คสช. ต้ังแต0เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ - ป�จจุบัน 

 กสทช. ประวิทย�ฯแสดงความเห็นว0า ต6องดูว0าหากจะประมูลตามกําหนดเดิมโดยไม0มี
คําสั่งคณะรักษาความสงบแห0งชาติ (คสช.) มาตรการเยียวยาจะสิ้นสุดลงเม่ือใด โดย
ต6องหาช0วงเวลาท่ีเปLนธรรมแก0ท้ัง ๒ ฝKาย โดยข6อมูลท่ีนําเสนอยังมีความหละหลวมทํา
ให6พิจารณาลําบาก เพราะผู6ท่ีให6ข6อมูลคือเอกชน ในเบ้ืองต6นเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะทํางานฯ หากยืนยันว0าเปLนรายได6ของแผ0นดิน มีข6อเสนอแนะว0าควรให6
สํานักงานตรวจเงินแผ0นดินตรวจสอบบัญชีท่ีเก่ียวข6องท้ังหมดเพ่ือยืนยันยอดรวมก0อน
นําส0งรัฐ 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า อยากให6สํานักงาน กสทช. เร0งรัดในกรณีท่ี
ผู6ประกอบการสามารถชี้แจงข6อมูลเพ่ิมเติมได6มากน6อยเพียงใดเพ่ือท่ีจะสามารถ
พิจารณาได6ง0ายข้ึน โดยมีความเห็นสอดคล6องกับเลขาธิการ กสทช. ท่ีจะรับทราบ
ประเด็นเรื่องรายได6และรายจ0ายตามท่ีคณะทํางานฯ เสนอถึงระยะเวลา ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๗  

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า มีความเห็นแย6งหากจะมีการคิดคํานวณจนถึงวันท่ี 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงอาจเปLนการโยนภาระรายได6อ่ืนๆ ท่ีปรากฏในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๗ ออกไป ข6อเท็จจริงต6องดูว0าป̂ก0อนหน6ามีกําหนดการประมูล
เม่ือใด หากกําหนดการประมูลเกิน ๑ ป̂ จะสามารถเยียวยาได6ไม0เกิน ๑ ป̂ หาก
กําหนดการประมูลสั้นกว0า ๑ ป̂ วันท่ีออกใบอนุญาตต6องสั้นกว0า ๑ ป̂ ดังนั้นโดย 
หลักการแล6ว ช0วงเยียวยา ๑ ป̂แรกเปLนไปตามประกาศฯ ตามอํานาจของ กสทช. มิใช0
อํานาจ คสช. ท่ีให6อนุโลมตามประกาศฯ ท้ังนี้เห็นว0า สํานักงาน กสทช. ควรต6อง
ตรวจสอบว0า ตามปฏิทินการประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz เดิมนั้น มีการ
กําหนดวันประมูลไว6ภายหลังครบ ๑ ป̂ของการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานใช0หรือไม0 



๑๕ 
 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ในประเด็นท่ีมีการต้ังข6อสังเกต ในรายการ 
Other Operating Income and Expenses (ท่ีเก่ียวข6อง) ท่ีมีท้ังรายรับและรายจ0าย
ว0าเพราะเหตุใดจึงไม0แยกออกให6ชัดเจนเพราะอาจทําให6บุคคลอ่ืนสับสนได6 

 ประธาน กทค. กสทช.พลเอก สุกิจฯ และ กสทช.รศ.ประเสริฐฯ เห็นสอดคล6องให6มีการ
คิดคํานวณรายได6และรายจ0ายในช0วงระยะเวลาต้ังแต0 ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ – ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองฯ ระบุ 
ระยะเวลาเยียวยาได6ไม0เกิน ๑ ป̂ และในวันท่ีคณะรักษาความสงบแห0งชาติ (คสช.) มี
คําสั่งนั้น ร0างประกาศ กสทช. เก่ียวกับการประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz ยัง
ไม0ได6ผ0านการพิจารณาของท่ีประชุม กสทช. เลย ดังนั้นการจัดประมูลไม0อาจเกิดข้ึน
ก0อนวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ อย0างแน0นอน การเยียวยาท่ีเกิดข้ึนในป̂แรกจึงเปLนไป
ตามประกาศ กสทช. โดยสมบูรณ� ส0วนท่ีเปLนไปตามอํานาจ คสช. คือระยะเวลาท่ีเหลือ
ต0อมา 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า ตามหลักการแล6ว บมจ. กสท โทรคมนาคม 
ต6องเปLนผู6ให6บริการโครงข0าย ต6องไม0มีกําไร ถือเปLนภาระท่ีเกิดข้ึนตามมาตรการเยียวยา 
ในประเด็นท่ีคณะทํางานฯ เสนอกรณีท่ีต6นทุนต6องจ0ายให6 บมจ. กสท โทรคมนาคม 
เปLนค0าเสื่อมราคาสอดคล6องกับความเปLนจริงมากน6อยเพียงใดกับโครงข0ายท่ีบมจ. กสท 
โทรคมนาคม บํารุงรักษาอยู0 ประเด็นนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต6องมาชี้แจงข6อมูล
กับคณะทํางานฯ ว0าควรเปLนเท0าใด  

 คณะทํางานฯ ชี้แจงว0า ข6อมูลท่ีคณะทํางานฯ เสนอมานั้นไม0ได6จําแนกว0าเปLนต6นทุน
คงท่ีเท0าไหร0 แต0ใช6หลักการคิดคํานวณสัดส0วนค0าใช6จ0ายต0อรายได6ช0วงก0อนสัมปทานโดย
ยึดตามหลักค0าใช6จ0ายท่ีเก่ียวข6อง 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า  หากเปLนเช0นนั้นจะเกิดความไม0เปLนธรรม
ตามท่ี กสทช.รศ.ประเสริฐฯ กล0าวไว6ว0าสัดส0วนรายได6ก0อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับ
รายได6ตามมาตรการเยียวยาต6องมีสัดส0วนชัดเจนว0าลดลงหรือมากข้ึนอย0างไร  

 คณะทํางานฯ ชี้แจงว0า การคิดคํานวณค0าใช6จ0ายราคาต6นทุนไม0สามารถแยกได6ว0าเปLน
ต6นทุนคงท่ีหรือผันแปร คณะทํางานฯ อยู0ในช0วงดําเนินการพิจารณาว0าจําแนกว0าเปLน
ข6อมูลคงท่ีท่ีเก่ียวข6องกับการใช6คลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz หรือไม0 แต0รายละเอียดท่ี
แสดงอยู0ในรายการท่ีนําเสนอมาคือ ต6นทุนในทางตรงมีแต0ส0วนเดียวแต0ต6นทุนผันแปรมี
จํานวนมากเนื่องจากอยู0ในกลุ0มของบริษัทในเครือ  

 กสทช.รศ. ประเสริฐฯ ต้ังข6อสังเกตว0า เพราะเหตุใดในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ บริษัท 
ทรู มูฟฯ  มีเงินนําส0งรัฐสูงกว0าจํานวนรายได6 

 คณะทํางานฯ ชี้แจงว0า กรณีของบริษัท ทรู มูฟฯ เนื่องจากรายได6อ่ืนท่ีเก่ียวข6องใน
หมวด Other Operating Income and Expenses (ท่ีเก่ียวข6อง) เปLนไปได6ท้ังส0วน
ของรายได6และรายจ0าย เพ่ือประโยชน�ในการคํานวณจึงรวมไว6และเปLนตัวเลขท่ีติดลบ



๑๖ 
 

เพ่ือจะหักออกจากค0าใช6จ0าย เนื่องจากคณะทํางานฯ พิจารณาในรายละเอียดตรวจ
พบว0าเปLนรายได6ท่ีเก่ียวข6อง 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า คณะทํางานฯ ได6จําแนกหรือไม0ว0าส0วนใดบ6างท่ี
เก่ียวข6องกับคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz หากจะหาข6อยุติ กทค. จะมีมติเห็นชอบใน
หลักการ แต0ให6บริษัทฯ สามารถอุทธรณ�มาได6ว0ารายได6นี้เกิดจากการใช6คลื่นหรือไม0 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า ตามประเด็นท่ี กสทช.พลเอก สุกิจฯเสนอ คือ 
คําสั่งแรก ไม0ให6มีการอุทธรณ�หากมีข6อโต6แย6งให6ดําเนินการฟ�องร6องต0อศาล คําสั่งท่ีสอง 
คือให6สิทธิในการอุทธรณ�เพราะยังไม0มีความชัดเจนในกรณีนี้ 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า เอกสารท่ีคณะทํางานฯ เสนอครั้งต0อไป ต6อง
เปLนฉบับสมบูรณ�ท่ีไม0มีข6อขัดแย6งกัน 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ในกระบวนการท้ังหมดได6มีการเป?ดโอกาสให6ผู6
ประกอบท้ัง ๓ ราย ชี้แจงได6เต็มท่ีหรือไม0  

 คณะทํางานฯ ชี้แจงว0า ได6มีการเป?ดโอกาสให6ผู6ประกอบการท้ัง ๓ รายชี้แจงข6อมูล
เพ่ิมเติมโดยมีการพูดคุยและขอเอกสารเพ่ิมเติม ซ่ึงเปLนระยะเวลามากพอสมควร 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการพิจารณารายได6และค0าใช6จ0ายของผู6ให6บริการท้ังสามราย ได6แก0

(บริษัท ทรู มูฟจํากัด  บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด  และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ในรอบระยะเวลา ๑ ป̂แรกของการคุ6มครองผู6ใช6ผู6บริการ (๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๖ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗) ตามท่ีคณะทํางานฯ เสนอ  

๒. มติท่ีประชุมเสียงข6างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ 
และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ)  

เห็นชอบให6บริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด นําส0งเงิน
รายได6จากการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ในระยะเวลา
ความคุ6มครองผู6ใช6บริการ (ช0วงท่ีหนึ่ง) นับต้ังแต0วันท่ีเข6าสู0มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการ
เปLนการชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปLนการ
ชั่ ว คร าว ในกร ณีสิ้ นสุ ดการอนุญาต  สั มปทาน  หรื อสัญญาการ ให6 บ ริ ก า ร
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันท่ี คสช. มีคําสั่ง กล0าวคือ รายได6จากการ
ให6บริการในช0วงระหว0างวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เปLนเงินจํานวน ๑,๐๖๙,๙๘๓,๖๓๘.๑๑ บาท และ ๖๒๗,๖๓๖,๑๓๖.๘๔ บาท 
(ตามลําดับ) พร6อมดอกผลท่ีเกิดข้ึน มายังสํานักงาน กสทช. เพ่ือท่ีสํานักงาน กสทช. จะ
ได6นําส0งเปLนรายได6แผ0นดินต0อไป ท้ังนี้ รายละเอียดผลการพิจารณาเปLนไปตามท่ี
คณะทํางานฯ เสนอ  

มติท่ีประชุมเสียงข6างน6อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นนี้ 
 



๑๗ 
 

หมายเหตุ   ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี    
๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช.รศ.ประเสริฐฯ ได6มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๗/๗๘ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง การจัดทําคําสงวนและเป?ดเผยความเห็นต0อการประชุม กทค. ครั้งท่ี    
๑๗/๒๕๕๘  

 ๓. กสทช. ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๖๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื ่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๗ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ๓.๑) จากการตรวจสอบการดําเนินการตามข6อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปLนการชั่วคราวฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว0ามีป�ญหาอยู0จํานวน
มาก เช0น การรวบรวมข6อมูลไม0ได6รับความร0วมมือจากผู6ให6บริการ ข6อมูลหลายอย0าง
ขาดความน0าเชื่อถือ ดังนั้น รายงานผลการพิจารณารายได6และค0าใช6จ0ายจากการ
ให6บริการในระยะเวลาการคุ6มครองผู6ใช6บริการ ฉบับวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ของ
คณะทํางานฯ จึงขาดความน0าเชื่อถือไปด6วย ประกอบกับข6อมูลรายได6ท่ีผู6ให6บริการ
เอกชนได6รับจากผู6ใช6บริการมิได6กระทําการแยกบัญชีการรับเงินเปLนการเฉพาะตามท่ี
ประกาศฯ กําหนด และข6อมูลทางบัญชีของผู6ให6บริการมิได6ผ0านการตรวจสอบจาก
ผู6สอบบัญชีตามมาตรฐาน อีกท้ังรายการข6อมูลค0าใช6จ0ายท่ีหักได6มีความคลาดเคลื่อน
ด6วยเหตุหลายประการ เช0น มีการป�นส0วนต6นทุนระหว0างบริษัทในเครือ ค0าใช6จ0ายท่ีหัก
เปLนต6นทุนบางส0วนไม0เปLนไปตามประกาศฯ เช0น ไม0หักต6นทุนค0าใช6โครงข0ายให6แก0 
บมจ. กสท โทรคมนาคม และค0าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมแก0สํานักงาน 
กสทช. เปLนต6น ทําให6การตรวจสอบข6อมูลก็เปLนไปได6ยาก 

  ๓.๒) ข6อเท็จจริงยุติว0า ในป̂ พ.ศ. ๒๕๕๗ กสทช. ไม0สามารถดําเนินการจัดให6มี
การประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz ได6ทันใน ๑ ป̂นับแต0วันสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน ตามข6อ ๓ ของประกาศฯ ได6 จึงย0อมส0งผลให6การคุ6มครองผู6ใช6บริการเปLนการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานต6องดําเนินการเต็มเวลา ๑ ป̂ตามท่ีประกาศฯ 
กําหนด โดยไม0ต6องอาศัยคําสั่งคณะรักษาความสงบแห0งชาติ (คสช.) แต0อย0างใด ต0อเม่ือ
พ6นกําหนด ๑ ป̂ตามประกาศฯ จึงเปLนช0วงท่ีใช6ประกาศฯ ตามอํานาจคําสั่ง คสช. ฉบับ
ท่ี ๙๔/๒๕๕๗ ดังนั้น รายงานผลการพิจารณารายได6ฯ เพ่ือมีคําสั่งเรียกเก็บเงินรายได6
จากผู6ให6บริการในช0วงแรก จึงควรทําต้ังแต0วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจนครบ ๑ ป̂ 
ตามท่ีคณะทํางานฯ ได6จัดทํามา ประกอบกับมติในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๙/
๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มิใช0จะแบ0งด6วยวันท่ีมีการออกคําสั่ง คสช. 
ดังกล0าวได6 

  ๓.๓) ตามรายงานผลการพิจารณารายได6ฯ หากพิจารณาในช0องรายได6หลังหัก
ค0าใช6จ0ายตามเกณฑ�ฯ ของ บจ. ทรู มูฟ  กับ บจ. ดิจิตอลโฟน จะเห็นลักษณะรูปแบบ
เงินรายได6ท่ีแต0ละบริษัทได6รับแตกต0างกัน คือกรณี บจ. ดิจิตอลโฟน รายได6จะลดลง
เรื่อยๆ เปLนข้ันบันได แต0กรณีของ บจ. ทรู มูฟ กลับมีลักษณะเงินรายได6หลังหัก
ค0าใช6จ0ายตามเกณฑ�ฯ แต0ละเดือนไม0ลดลงตามข้ันบันได ในส0วนของ ๔ เดือนท่ีมีรายได6



๑๘ 
 

สูงกระโดดข้ึนมากก็มีลักษณะกระจัดกระจาย ได6แก0 ธ.ค. ๒๕๕๖ มี.ค. ๒๕๕๗ ส.ค. 
๒๕๕๗ และ ก.ย. ๒๕๕๗ โดยในเดือนส.ค. และ ก.ย. ๒๕๕๗ ตัวเลขรายได6สูงข้ึนมาถึง 
๘๐๐ ล6านบาท และ ๒,๑๐๐ ล6านบาท อีกท้ังบางเดือนกลับมีรายได6ติดลบถึง ๕๐ ล6าน
บาท กรณีจึงเปLนตัวเลขท่ีไม0มีความสมเหตุสมผลมากนัก ประกอบกับเม่ือพิจารณาใน
ช0องรายได6 Other Revenues ในเดือน ส.ค. และ ก.ย. ๒๕๕๗ ก็มีรายได6สูงถึง 
๑,๐๙๘ ล6านบาท และ ๒,๐๓๗ ล6านบาท ท้ังท่ีเปLนตอนท6ายของช0วงคุ6มครอง
ผู6ใช6บริการ ๑ ป̂แรกท่ีมีผู6ใช6บริการ (Subscribers) ลดลง แต0รายได6กลับมีจํานวน
มากกว0าตอนต6นของช0วงคุ6มครองผู6ใช6บริการหรือในช0วงท่ีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานหลาย
เท0า ซ่ึงบ0งบอกถึงความผิดปกติ และชี้ว0า การให6บริการของ บจ. ทรู มูฟ ไม0เปLนไปตาม
เจตนารมณ�ในข6อ ๓ ของประกาศฯ 

  ด6วยเหตุนี้ ข6อมูลตามรายงานผลการพิจารณารายได6ฯ ฉบับพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
จึงไม0สามารถนําไปใช6เพ่ือเรียกเก็บเงินจากผู6ให6บริการเอกชนได6 เนื่องจากยังขาดความ
ชัดเจนแน0นอน ซ่ึงอาจจะเกิดจากข6อจํากัดของประกาศ กสทช.ฯ เอง ดังนั้นเพ่ือความ
รอบคอบและเพ่ิมการตรวจสอบความถูกต6อง จึงเห็นควรส0งเรื่องให6หน0วยงานตรวจสอบ
เงินรายได6แผ0นดินท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช0น สํานักงานตรวจเงินแผ0นดิน ตรวจสอบ
อีกชั้นหนึ่งก0อน เนื่องจากเปLนกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. รับเงินแทนรัฐและเปLนรายได6
ของรัฐ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ รายงานความคืบหน%าการดําเนินงานการศึกษาการกํากับดูแลอัตราค-าบริการ

โทรคมนาคมด%วยวิธี Price Cap (สํานักค0าธรรมเนียมและอัตราค0าบริการในกิจการ
โทรคมนาคม)  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลานําส-งรายงานบัญชี

แยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปbบัญชี ๒๕๕๗ (สํานักค0าธรรมเนียมและ
อัตราค0าบริการในกิจการโทรคมนาคม)  

  
หมายเหตุ  ฝKายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๑๓ - ๔.๑๔ เพ่ือนําไป

บรรจุเปLนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ สัญญาการใช%โครงข-ายโทรคมนาคม ระหว-างการไฟฟdานครหลวง และบริษัท    

แอดวานซ* ไวร*เลส เน็ทเวอร*ค จํากัด (สํานักโครงข0ายพ้ืนฐาน การใช6และเชื่อมต0อ
โครงข0าย)   

 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก0อกิจฯ) นําเสนอผลการ
พิจารณาสัญญาการใช6โครงข0ายโทรคมนาคม ระหว0างการไฟฟ�านครหลวง และบริษัท 
แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ว0าสัญญามีข6อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล6องกับ
มาตรา ๒๗ แห0ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ    



๑๙ 
 

ข6อ ๒๗ และ ข6อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อโครงข0าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   ท้ังนี้ ให6ผู6รับใบอนุญาตท่ีให6ใช6โครงข0ายโทรคมนาคมส0งสําเนาสัญญาการใช6
โครงข0ายโทรคมนาคม ให6 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต0วันท่ีคู0สัญญาได6ลงนามใน
สัญญา ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห0ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบ ข6อ ๒๘ และ ข6อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อ
โครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใช6โครงข0ายโทรคมนาคม ระหว0างการไฟฟ�า       

นครหลวง และบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ และรับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว0า สัญญาการใช6โครงข0าย
โทรคมนาคม ระหว0างการไฟฟ�านครหลวง และบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 
จํากัด มีข6อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล6องกับมาตรา ๒๗ แห0งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข6อ ๒๗ และข6อ ๔๗ ของ      
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ให6ผู6รับใบอนุญาตท่ีให6ใช6โครงข0ายโทรคมนาคมส0งสําเนาสัญญาการใช6
โครงข0ายโทรคมนาคมให6 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต0วันท่ีคู0สัญญาทุกฝKายได6มีการลง
นามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห0งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข6อ ๒๘ และข6อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง
การใช6และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให6ปฏิบัติอย0างเคร0งครัด
ต0อไป 

 
หมายเหตุ   ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี   

๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๖๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

  ผมมีข6อสังเกตต0อสัญญาการใช6โครงข0ายโทรคมนาคมระหว0างการไฟฟ�านคร
หลวง และบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ดังนี้ 

  ๒.๑) สัญญาการใช6โครงข0ายโทรคมนาคมระหว0างการไฟฟ�านครหลวง และ
บริษัท แอดวานซ�   ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ระบุอัตราค0าใช6โครงข0ายโทรคมนาคม
แตกต0างจากอัตราค0าตอบแทนท่ีระบุไว6ในข6อเสนอการใช6โครงข0ายโทรคมนาคมระบบ
เส6นใยแก6วนําแสงของการไฟฟ�านครหลวง โดยมิได6ชี้แจงรายละเอียดของเง่ือนไขใน
สัญญาการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมท่ีแตกต0างหรือเพ่ิมเติมจากข6อเสนอการ
เชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม ซ่ึงอาจไม0เปLนไปตามบทบัญญัติข6อ ๒๘ วรรคหนึ่ง ของ
ประกาศ กสทช. เรื่องการใช6และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๒๐ 
 

  ๒.๒) จากการตรวจสอบข6อมูลบนเว็บไซต�ของผู6รับใบอนุญาต เม่ือวันท่ี ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ไม0พบว0าผู6รับใบอนุญาตเป?ดเผยสัญญาการใช6โครงข0ายโทรคมนาคม
ดังกล0าวบนเว็บไซต�ของตน ซ่ึงอาจเข6าข0ายขัดต0อข6อ ๒๘ วรรคสอง ของประกาศ 
กสทช. เรื่องการใช6และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ สัญญาการใช%โครงข-ายโทรคมนาคม ระหว-างการไฟฟdานครหลวง และบริษัท 

ยูไนเต็ด อินฟอร*เมช่ัน ไฮเวย* จํากัด (สํานักโครงข0ายพ้ืนฐาน การใช6และเชื่อมต0อ
โครงข0าย)   

 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก0อกิจฯ) นําเสนอผลการ
พิจารณาสัญญาการใช6โครงข0ายโทรคมนาคม ระหว0างการไฟฟ�านครหลวง และบริษัท 
ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด ว0าสัญญามีข6อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล6องกับ
มาตรา ๒๗ แห0ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ข6อ 
๒๗ และ ข6อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

  ท้ังนี้ ให6ผู6รับใบอนุญาตท่ีให6ใช6โครงข0ายโทรคมนาคมส0งสําเนาสัญญาการใช6
โครงข0ายโทรคมนาคม ให6 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต0วันท่ีคู0สัญญาได6ลงนามใน
สัญญา ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห0ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบ ข6อ ๒๘ และ ข6อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อ
โครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใช6โครงข0ายโทรคมนาคม ระหว0างการไฟฟ�า      

นครหลวง และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ และรับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว0า สัญญาการใช6โครงข0าย
โทรคมนาคม ระหว0างการไฟฟ�านครหลวง และ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� 
จํากัด มีข6อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล6องกับมาตรา ๒๗  แห0งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข6อ ๒๗ และข6อ ๔๗ ของ   
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ให6ผู6รับใบอนุญาตท่ีให6ใช6โครงข0ายโทรคมนาคมส0งสําเนาสัญญาการใช6
โครงข0ายโทรคมนาคม ให6 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต0วันท่ีคู0สัญญาทุกฝKายได6มีการ
ลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห0งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข6อ ๒๘ และข6อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง
การใช6และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให6ปฏิบัติอย0างเคร0งครัด
ต0อไป 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ ข%อเสนอการใช%โครงข-ายโทรคมนาคมของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด (สํานัก
โครงข0ายพ้ืนฐาน การใช6และเชื่อมต0อโครงข0าย)   

 รองเลขาธิการสายงาน กสทช. กิจการโทรคมนาคม (นายก0อกิจฯ) นําเสนอ ข6อเสนอ
การใช6โครงข0ายโทรคมนาคมของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด เพ่ือให6บริษัทฯ 
สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช6โครงข0ายโทรคมนาคมกับผู6รับใบอนุญาตท่ีขอใช6
โครงข0ายโทรคมนาคมต0อไปได6 ภายใต6หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

    ท้ังนี้ ให6บริษัทฯ ดําเนินการเป?ดเผยข6อเสนอการใช6โครงข0ายโทรคมนาคม
ดังกล0าวเปLนการท่ัวไป โดยผ0านทางเว็บไซต�ของตนภายใน ๑๕ วันนับแต0วันท่ีได6รับ
หนังสือแจ6งจากสํานักงาน กสทช. ตามข6อ ๔๖ ประกอบข6อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบข6อเสนอการใช6โครงข0ายโทรคมนาคมของ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด 

เพ่ือให6บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช6โครงข0าย
โทรคมนาคมกับผู6รับใบอนุญาตท่ีขอใช6โครงข0ายโทรคมนาคมต0อไปได6 ภายใต6
หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อโครงข0าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให6บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ดําเนินการเป?ดเผยข6อเสนอการใช6
โครงข0ายโทรคมนาคมดังกล0าวเปLนการท่ัวไป โดยผ0านทางเว็บไซต�ของตนภายในสิบห6า
วันนับแต0วันท่ีได6รับหนังสือแจ6งจากสํานักงาน กสทช. ตามข6อ ๔๖ ประกอบข6อ ๑๘ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ ข%อเสนอการเช่ือมต-อโครงข-ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

(สํานักโครงข0ายพ้ืนฐาน การใช6และเชื่อมต0อโครงข0าย)   

 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก0อกิจฯ) นําเสนอ ข6อเสนอ
การเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยให6อัตราค0า
เชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมมีผลถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพ่ือให6บริษัทฯ 
สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมกับผู6รับใบอนุญาตท่ี
ขอเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมต0อไปได6 ภายใต6หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให6บริษัทฯ ดําเนินการเป?ดเผยข6อเสนอการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม
ดังกล0าวเปLนการท่ัวไป โดยผ0านทางเว็บไซต�ของตนภายใน ๑๕ วันนับแต0วันท่ีได6รับ
หนังสือแจ6งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข6อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6
และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  



๒๒ 
 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการจัดส0งข6อเสนอการเชื่อมต0อโครงข0าย

โทรคมนาคมของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามหนังสือด0วนท่ีสุด เลขท่ี ทีโอที 
สจ./๓๙๘ ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หนังสือเลขท่ี ทีโอที สจ./๔๔๙ ลงวันท่ี 
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และหนังสือด0วนท่ีสุด เลขท่ี ทีโอที สจ./๑๓๓ ลงวันท่ี ๒๓ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๒. เห็นชอบข6อเสนอการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) โดยให6อัตราค0าเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมมีผลถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เพ่ือให6บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการ
เชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมกับผู6รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม
ต0อไปได6 ภายใต6หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6และ
เชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให6บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเป?ดเผยข6อเสนอการเชื่อมต0อ
โครงข0ายโทรคมนาคมดังกล0าวเปLนการท่ัวไป โดยผ0านทางเว็บไซต�ของตนภายในสิบห6า
วันนับแต0วันท่ีได6รับหนังสือแจ6งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข6อ ๑๘ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ การปรับปรุงแก%ไขร-างประกาศ กทช. เรื่องมาตรการส-งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
และอุตสาหกรรมต-อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปeนร-างประกาศ กสทช. 
(สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม)  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ นางพิชชนันท* สัจจกุลวนิชย* ร%องเรียนบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จํากัด กรณีประสบ

ปgญหาถูกคิดค-าบริการผิดพลาดจากการใช%บริการอินเทอร*เน็ตผ-านโทรศัพท*เคล่ือนท่ี 
(สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร ร%องเรียนบริษัท แอดวานซ* ไวร*เลส เน็ทเวอร*ค จํากัด 

กรณีประสบปgญหาการคิดค-าบริการ Call Center ๑๑๗๕ (สํานักรับเรื่องร6องเรียน
และคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ เรื่องร%องเรียนของนางบุญราศรี ตียะภูดิศ ร%องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณี

ประสบปgญหาไม-สามารถยกเลิกบริการได% (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครอง
ผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

  



๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ นายชนันต* ตันจริยานนท* ร%องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิช่ัน จํากัด 
(มหาชน) กรณีประสบปgญหาถูกคิดค-าบริการจากข%อความส้ันโดยท่ีไม-ได%สมัครใช%
บริการ (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ เรื่องร%องเรียนของนายมงคล อุดมคําใบ ร%องเรียนบริษัท แอดวานซ* อินโฟร* เซอร*วิส 

จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปgญหาเติมเงินโทรศัพท*เคล่ือนท่ีผิดเลขหมาย (สํานักรับ
เรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ นายเอกภพ ฟองธนกิจ ร%องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปgญหา

เก่ียวกับการคิดค-าบริการโทรศัพท*เคล่ือนท่ีผิดพลาด (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและ
คุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ ฝKายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๑๙ - ๔.๒๕ เพ่ือนําไป

บรรจุเปLนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร-วมทางเทคนิคว-าด%วยการประสานและจัดสรร

ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๗ ในประเด็นด%าน
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี)  

 ผู6อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน0ห�ฯ) นําเสนอรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการร0วมทางเทคนิคว0าด6วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย - มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๗ (The 27TH Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along 
Malaysia-Thailand Common Border – JTC) ในประเด็นด6านกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม 

    
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร0วมทางเทคนิคว0าด6วยการประสาน

และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๗ ใน
ประเด็นด6านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  

 ๒. รับรองบันทึกความตกลงร0วมในส0วนของการประชุมเต็มคณะ (Agree Minute) และ
การประชุม working Group ๒ (Mobile and non - BroadCasting Services) 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอและมอบหมายให6สํานักงาน กสทช. นําเสนอต0อท่ีประชุม 
กสทช. เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต0อไป  

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
  



๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๗ สรุปผลการรับฟgงความคิดเห็นสาธารณะต-อ (ร-าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม-บท
การบริหารคล่ืนความถ่ีฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 

 ผู6อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน0ห�ฯ) นําเสนอสรุปผลการรับฟ�งความ
คิดเห็นสาธารณะต0อ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม0บทการบริหารคลื่นความถ่ี
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) และแนวทางดําเนินการของสํานักงาน กสทช. ต0อผลการรับฟ�ง
ความคิดเห็นสาธารณะ  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นต0อการปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีและ
เชิงอรรถระหว0างประเทศท่ีเก่ียวข6องกับกิจการวิทยุสมัครเล0นในช0วงความถ่ี ๕๐-๕๔ 
เมกะเฮิรตซ�ว0า เห็นควรให6มีการคงกิจการวิทยุสมัครเล0นเปLนกิจการรองในตาราง
กําหนดคลื่นความถ่ีแห0งชาติ และให6เพ่ิมเติมเชิงอรรถความว0า กิจการวิทยุสมัครเล0นจะ
ยังคงใช6งานความถ่ีวิทยุในช0วงความถ่ี ๕๐-๕๔ เมกะเฮิรตซ�นี้ยังไม0ได6จนกว0าสํานักงาน 
กสทช. จะทําการศึกษาเพ่ือกําหนดมาตรฐานการใช6คลื่นความถ่ีร0วมกันระหว0างกิจการ
ต0างๆ จะแล6วเสร็จ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความคิดเห็นว0า ในส0วนของการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะท่ี
ผ0านมา ได6ปรับปรุงตารางคลื่นความถ่ีตามความคิดเห็นต0างๆ ครบถ6วนแล6วหรือไม0 ซ่ึง
การนําร0างประกาศฯ ไปรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะนั้น ได6นําไปรับฟ�งในประเด็นท่ี 
กทค. ได6มีมติเห็นชอบไปแล6ว ส0วนประเด็นอ่ืนท่ีนอกเหนือจากมติ กทค. ท่ีเห็นชอบไว6 
ถ6าจะมีการแก6ไขในตารางคลื่นความถ่ี ก็ควรมีน้ําหนักของความคิดเห็นมากพอท่ีจะ
ปรับปรุงตามความเห็นนั้นๆ โดยอาจต6องให6ผู6ท่ีเก่ียวข6องทําความเห็นเพ่ิมเติมเข6ามา
ประกอบเพ่ือให6มีน้ําหนักมากพอท่ีจะปรับปรุงได6  

  

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต0อ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนแม0บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘)  พร6อมผลการพิจารณา/
แนวทางดําเนินการต0อไปของ กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มติท่ีประชุมเสียงข6างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ 
และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 

เห็นชอบการปรับปรุง (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม0บทการบริหารคลื่น
ความถ่ี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘)  ซ่ึงได6ปรับปรุงภายหลังจากการรับฟ�งความคิดเห็น
สาธารณะ  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยท่ีประชุมมีความเห็นเพ่ิมเติม เก่ียวกับ
การใช6งานย0านความถ่ี ๕๐-๕๔ เมกะเฮิรตซ� ดังนี้ 

     ๒.๑)  ยังคงกําหนดกิจการวิทยุสมัครเล0นเปLนกิจการรอง ตามท่ีกําหนดไว6ในตาราง
กําหนดคลื่นความถ่ีแห0งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕)  

     ๒.๒ ) เพ่ิมเชิงอรรถประเทศไทยในย0านความถ่ี ๕๐-๕๔ เมกะเฮิรตซ� ระบุว0า กสทช. 
จะปรับปรุงการใช6ย0านความถ่ี ๕๐-๕๔ เมกะเฮิรตซ� เพ่ือให6สามารถใช6งานคลื่นความถ่ี
ร0วมกันระหว0างกิจการเคลื่อนท่ี กิจการประจําท่ี กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� และ
กิจการวิทยุสมัครเล0นได6 ท้ังนี้ ยังไม0อนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีดังกล0าวในกิจการวิทยุ



๒๕ 
 

สมัครเล0นจนกว0าผลการศึกษาการใช6งานคลื่นความถ่ีร0วมกันระหว0างกิจการและการ
แก6ไขเชิงอรรถระหว0างประเทศท่ีเก่ียวข6องจะแล6วเสร็จ 

 มติท่ีประชุมเสียงข6างน6อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
กําหนดกิจการวิทยุสมัครเล0น 

 ๓. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. รับความเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการปรับปรุง
แก6ไขในส0วนท่ีเก่ียวข6อง แล6วนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให6ความเห็นชอบตาม
กระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช. ต0อไป 

 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        
๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื ่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ผมรับทราบสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต0อ (ร0าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนแม0บทการบริหารคลื่นความถ่ีฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๘) และเห็นชอบการ
ปรับปรุง (ร0าง) ประกาศฯ หลังการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ซ่ึงรวมถึงกรณีการยกเลิกการกําหนดให6กิจการวิทยุสมัครเล0นเปLนกิจการรองใน
ย0านความถ่ี ๕๐- ๕๔ MHz โดยให6คงไว6เฉพาะกิจการประจําท่ีและกิจการเคลื่อนท่ีเปLน
กิจการหลักในตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห0งชาติ ดังนั้นการท่ีท่ีประชุม กทค. พิจารณา
ให6คงกิจการวิทยุสมัครเล0นเปLนกิจกรรมรองไว6ในย0านความถ่ีดังกล0าว จึงเท0ากับเปLนการ
แก6ไขปรับปรุง (ร0าง) ประกาศฯ ท่ีแตกต0างไปจากข6อเสนอแนะและข6อคิดเห็นจากการ
รับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ และแตกต0างไปจากร0างเบ้ืองต6นท่ี สํานักงาน กสทช. 
เสนอให6ท่ีประชุม กทค. พิจารณาไปแล6ว โดยท่ี กทค. มีมติให6ตัดสินด6วยการรับฟ�ง
ความเห็นสาธารณะ การแก6ไขท่ีขัดกับผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะดังกล0าวจึง
เปLนเรื่องไม0สมควร ถึงแม6ว0าจะมีการเพ่ิมเชิงอรรถเปLนเง่ือนไขไว6 ท่ีทําให6ยังไม0อาจใช6
คลื่นความถ่ีย0านดังกล0าวในกิจการวิทยุสมัครเล0นได6จริง จนกว0าผลการศึกษาการใช6งาน
และการแก6ไขเชิงอรรถระหว0างประเทศท่ีเก่ียวข6องจะแล6วเสร็จ ก็ตาม 

  ท้ังนี้  ผมเห็นว0าหาก กทค. จะมีการใช6ดุลพินิจในแนวทางท่ีแย6งกับสิ่ง ท่ี
สํานักงาน กสทช. นําเสนอตามผลการับฟ�งความคิดเห็น ก็ควรต6องมีเหตุผลสนับสนุนท่ี
ชัดเจนและมีน้ําหนักดีพอสมควร อีกท้ังควรกําหนดมาตรการให6สํานักงาน กสทช. 
สอบถามและขอความเห็นจากหน0วยงานความม่ันคงเสียก0อน ในฐานะท่ีเปLนฝKาย
สนับสนุนหลักให6ตัดส0วนของกิจการวิทยุสมัครเล0นออก เพ่ือหลีกเลี่ยงป�ญหาและ
ผลกระทบต0างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได6 นอกจากนี้ยังสมควรมอบหมายให6สํานักงาน กสทช. 
แก6ไขเนื้อหาในส0วนตารางในเอกสารนําเสนอของสํานักงาน กสทช. ท่ีแต0เดิมไม0ได6เขียน
ไว6ในแนวทางเดียวกับมติ กทค. ด6วย 

 



๒๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การกําหนดท-าทีเบ้ืองต%นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร-วมทางเทคนิคว-าด%วย
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี 
๖ ในประเด็นด%านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (สํานักบริหารคลื่น
ความถ่ี)  

 ผู6อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน0ห�ฯ) นําเสนอการกําหนดท0าทีเบ้ืองต6น
สําหรับการประชุมคณะกรรมการร0วมทางเทคนิคว0าด6วยการประสานและจัดสรร
ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว ครั้งท่ี ๖ (The 6TH Meeting of Joint 
Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies 
along Thailand-Lao PDR Common Border – JTC) ในประเด็นด6านกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการกําหนดท0าทีเบ้ืองต6นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร0วมทางเทคนิคว0า

ด6วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว ครั้งท่ี ๖ 
(JTC-6)  ในประเด็นด6านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ และมอบหมายให6สํานักงาน กสทช. นําเสนอต0อท่ีประชุม กสทช. เพ่ือ
พิจารณาตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต0อไป  

  
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การกําหนดท-าทีเบ้ืองต%นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร-วมทางเทคนิคว-าด%วย

การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) ครั้ง
ท่ี ๕ ในประเด็นด%านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (สํานักบริหาร
คลื่นความถ่ี)  

 ผู6อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน0ห�ฯ) นําเสนอการกําหนดท0าทีเบ้ืองต6น
สําหรับการประชุมคณะกรรมการร0วมทางเทคนิคว0าด6วยการประสานและจัดสรร
ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี ๕ (The 5th Meeting of Joint 
Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies 
along Thailand-Cambodia Common Border-JTC) ในประเด็นด6านกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

    
มติท่ีประชุม เห็นชอบการกําหนดท0าทีเบ้ืองต6นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร0วมทางเทคนิคว0า

ด6วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี ๕ 
(JTC-5) ในประเด็นด6านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมตามท่ีสํานักงาน 
กสทช.เสนอและมอบหมายให6สํานักงาน กสทช. นําเสนอต0อท่ีประชุม กสทช. เพ่ือ
พิจารณาตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต0อไป 



๒๗ 
 

หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ การรถไฟฟdาขนส-งมวลชนแห-งประเทศไทย (รฟม.) ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี 

ระบบ Digital Trunked Radio จํานวน ๖ คู- ( ๑๒ ความถ่ี) ย-านความถ่ีวิทยุ 
๓๘๐ – ๓๙๙.๙ MHz เพ่ือใช%ติดต-อส่ือสารในโครงการรถไฟฟdาสายสีม-วง (MRTA 
Purple Line) ช-วงบางใหญ- – บางซ่ือ (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข6อเท็จจริงกรณีการไฟฟ�าขนส0งมวลชนแห0งประเทศไทย (รฟม.) ขอรับการจัดสรรคลื่น
ความถ่ีระบบ Digital Trunked Radio จํานวน   ๖ คู0 ( ๑๒ ความถ่ี) ความถ่ีวิทยุ 
๓๘๐.๓๐๐ ๓๘๐.๕๕๐ ๓๘๐.๘๐๐ ๓๘๑.๐๕๐ ๓๘๑.๓๐๐ ๓๘๑.๕๕๐ ๓๙๐.๓๐๐ 
๓๙๐.๕๕๐ ๓๙๐.๘๐๐ ๓๙๑.๐๕๐ ๓๙๑.๓๐๐ และ ๓๙๑.๕๕๐ MHz ความถ่ีวิทยุ
ย0าน UHF ความกว6างแถบความถ่ีไม0เกิน ๒๕ kHz โดยให6ตั้งสถานีฐาน (Base Station) 
จํานวน ๙ สถานี ต้ังสถานีเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile Station) จํานวน ๕๒ 
สถานี และใช6เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile Service) 
ระบบ Digital Trunked Radio เพ่ือใช6ติดต0อสื่อสารระหว0างพนักงานรถไฟฟ�าและผู6
ควบคุมท่ีศูนย�ควบคุมรถไฟฟ�า โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

 ๑. ให6ใช6เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ Digital Trunked Radio ชนิดประจําท่ี กําลังส0งไม0
เกิน ๒๕ วัตต� จํานวน ๙ เครื่อง ชนิดเคลื่อนท่ี กําลังส0ง ๑๐ วัตต� จํานวน ๕๒ เครื่อง 
และชนิดมือถือ กําลังส0ง ๑ วัตต� จํานวน ๓๘๐ เครื่อง 

 ๒. ให6ใช6คลื่นความถ่ีดังกล0าวเปLนระยะเวลา ๑ ป̂ นับแต0วันท่ีได6รับการจัดสรร ท้ังนี้ การ 
ขอขยายระยะเวลาการใช6คลื่นความถ่ีจะต6องแจ6งขออนุญาตใช6คลื่นความถ่ีก0อนวัน
สิ้นสุดการอนุญาตดังกล0าวเพ่ือให6ถูกต6องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ 

 ๓. เครื่องวิทยุคมนาคม ต6องเปLนประเภทผู6ใช6ไม0สามารถต้ังความถ่ีวิทยุได6เองจาก
ภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม (แบบสังเคราะห�ความถ่ีประเภท ๒ ) และเปLนตราอักษร 
รุ0น/แบบ ท่ีผ0านการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ�แล6ว 

 ๔. ต6องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข ตามท่ี 
กสทช. กําหนด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง 

 ๕. ให6การรถไฟฟ�าขนส0งมวลชนแห0งประเทศไทย ชําระค0าตอบแทนในการใช6ความถ่ี
วิทยุตามประกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปLนจํานวนเงิน 
๓๐,๐๐๐ บาท และภาษีมูลค0าเพ่ิม (VAT) ในอัตราร6อยละ ๗ เปLนเงิน ๒,๑๐๐ บาท 
รวมเปLนเงินท้ังสิ้น ๓๒,๑๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันหนึ่งร6อยบาทถ6วน) ภายใน ๖๐ วัน 
นับแต0วันท่ีได6รับหนังสือฉบับนี้ ท่ีสํานักการคลัง สํานักงาน กสทช. เลขท่ี ๘๗ ซอย
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  



๒๘ 
 

 ๖. ให6การไฟฟ�าขนส0งมวลชนแห0งประเทศไทย ยืนยันการยินยอมผูกพันตามเง่ือนไขการ
จัดสรรความถ่ีวิทยุดังกล0าว เปLนหนังสือภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต0วันท่ีได6รับแจ6งจาก
สํานักงาน กสทช. หากพ6นกําหนดเวลาดังกล0าวให6การอนุญาตในครั้งนี้เปLนอันสิ้นผล 

 ๗. การอนุญาตให6ใช6ความถ่ีวิทยุในครั้งนี้  เปLนการอนุญาตให6ใช6 ในการติดต0อ
ประสานงานระหว0างพนักงานรถไฟฟ�าและผู6ควบคุมท่ีศูนย�ควบคุมรถไฟฟ�า เปLนการนํา
คลื่นความถ่ีไปใช6งานในข0ายวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ มิใช0เปLนการใช6คลื่นความถ่ีในการประกอบกิจการเพ่ือให6บริการข0าย    
วิทยุคมนาคมสาธารณะ หรือแก0บุคคลท่ัวไป ไม0มีผลกระทบต0อประโยชน�สาธารณะตาม
มาตรา ๒๔ แห0งพระราชบัญญัติองค�จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน�  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรความถ่ีวิทยุให6การรถไฟฟ�าขนส0งมวลชนแห0งประเทศไทย จํานวน ๖ 
คู0ความถ่ี (๑๒ ความถ่ี) ความถ่ีวิทยุ ๓๘๐.๓๐๐,๓๘๐.๕๕๐,๓๘๐.๘๐๐,๓๘๑.๐๕๐, 
๓๘๑.๓๐๐,๓๘๑.๕๕๐,๓๙๐.๓๐๐,๓๙๐.๕๕๐,๓๙๐.๘๐๐,๓๙๑.๐๕๐,๓๙๑.๓๐๐และ 
๓๙๑.๕๕๐ MHz ความถ่ีวิทยุย0าน UHF ความกว6างแถบความถ่ีไม0เกิน ๒๕ kHz โดยให6
ต้ังสถานีฐาน (Base Station) จํานวน ๙ สถานี ต้ังสถานีเคลื่อนท่ีทางบก (Land 
Mobile Station) จํานวน ๕๒ สถานี และใช6เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ี
ทางบก (Land Mobile Service) ระบบ Digital Trunked Radio เพ่ือใช6ติดต0อสื่อสาร
ระหว0างพนักงานรถไฟฟ�าและผู6ควบคุมท่ีศูนย�ควบคุมรถไฟฟ�า โดยมีเง่ือนไขตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๑๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔   การส้ินสุดระยะเวลาการคุ%มครองผู%ใช%บริการเปeนการช่ัวคราวในกรณีส้ินสุดการ

อนุญาตหรือสัมปทานตามคําส่ัง คสช. และการดําเนินการท่ีเก่ียวข%อง กรณีการ
บริการโทรศัพท*เคล่ือนท่ี ๑๘๐๐ MHz (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 
หมายเหตุ ฝKายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๕.๔ เพ่ือนําไปบรรจุเปLน

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ประธาน  กล0าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล0าวป?ดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๔.๐๕    น. 

 

 


