
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ  ห องประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ 
_______________________________ 

ผู มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๓. นายประวิทย� ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายก+อกิจ ด+านชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๖. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู3ช+วยเลขานุการ  
   ผู3อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
๗. นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน ผู3ช+วยเลขานุการ 

 ผู3อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
 

ผู ไม)มาประชุม 

๑. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู3ช+วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ติดภารกิจ) 

เจ าหน าท่ีการประชุม   

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

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู3อํานวยการส+วน    
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญ�รดาวรรน ธนนันท�ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นายป>ญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 



๒ 
 

๖. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวป>ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ3าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู ช้ีแจง 

๑. นายจาตุรนต� โชคสวัสด์ิ ผู3 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท� ผู3 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร
โทรคมนาคม ๒ 

๓. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู3 อํ า น วยกา รสํ านั กบริ ห า รและจั ดก า ร เ ลขหมาย
โทรคมนาคม 

๔. นายดํารงค� วัสโสทก ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๕. นางสุพินญา จําปE ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๖. นายโสรัจจ� ศรีพุฒ ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๗. นางสาวปุณย�สิรี ฉัตรจินดา ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๘. นายศันสนะ อัศวช+วง ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๙. นางขวัญใจ สุปHญโญ ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นางสาวกนกพรรณ ญาณภิรัต ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๑. นางสาวกานต�ชนา เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๒. นางสาวกนกอร ยอดสร3อย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๓. นายสรเดชา ป>ยะวงศ�วัฒนา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๔. นางสาวณัฐสุดา อัคราวัฒนา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 



๓ 
 

๑๕. นายอลงน�กรณ� อนุรัตน�พานิช พนักงานปฏิบัติการระดับต3น 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๖. นายวิชญ�พล ปุญสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับต3น 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๗. นางสาวอมรพรรณ  ทองเฟJKอง พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๘. นายวณิชย� เกียรติชัยศักด์ิ ลูกจ3าง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๐ น.  
 
ประธาน กล+าวเป>ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ งให ท่ีประชุมทราบ 

 ไม+มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ไม+มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ บริ ษัท ทริปเป7ลที โกลบอลเน็ท จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตการให บริการ
อินเทอร&เน็ตเกตเวย& ระหว)างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร&เน็ต แบบท่ีสอง ท่ี
มีโครงข)ายเป<นของตนเอง (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการสิ้นสุดใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตเกตเวย�ระหว+างประเทศ และ

บริการชุมสายอินเทอร� เน็ต  แบบท่ีสอง ท่ี มี โครงข+ายเปNนของตนเอง เลข ท่ี 
NTC/INT/11/002/2550 ของบริษัท ทริปเป>ลที โกลบอลเน็ท จํากัด ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า กรณีนี้ในเบ้ืองต�นทางบริษัทได�ขอต�ออายุ

ใบอนุญาต แล�วต�อมาได�ขอถอนคําขอต�ออายุนั้น จึงทําให�อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตาม
กําหนดเวลา จึงไม�ใช�กรณีการยกเลิกใบอนุญาต สําหรับประเด็นต�องพิจารณาก็มีเพียง
เรื่องการเยียวยาผู�บริโภคหลังการสิ้นสุดอายุใบอนุญาต ซ่ึงเข�าใจว�าผู�ใช�บริการมีเพียง
รายเดียว ดังนั้นก็น�าจะไม�มีป2ญหาอะไร  

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลานําส)งรายงานบัญชี
แยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของป@บัญชี ๒๕๕๗ (สํานักค+าธรรมเนียมและ
อัตราค+าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการขอขยายระยะเวลานําส+งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม

ของปEบัญชี ๒๕๕๗ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ สอบถามว+า กรณีนี้เท�ากับไม�ต�องมีการพิจารณาขยายระยะเวลาแล�ว

ใช�หรือไม� และเป3นการถอนเรื่องท่ีเคยเสนอใช�หรือไม� ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว�า 
ตามท่ี กทค. เคยมีมติให�ไปประสานงานกับทาง บมจ. กสท โทรคมนาคม ต�อมาทาง 
บมจ. กสท โทรคมนาคม ได�นําส�งรายงานมาแล�ว จึงไม�มีประเด็นใดท่ีจะต�องดําเนินการ
ต�อ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการเคเบิลใต น้ําระหว)างประเทศ 
(Submarine Cable) (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการเคเบิลใต3น้ํา
ระหว+างประเทศ (Submarine Cable) ภายใต3ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๘/๐๐๑ ฉบับลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า บริการเคเบิลใต3น้ํา (Submarine Cable) เปNน
เรื่องท่ีสําคัญมากต+ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมปHจจุบัน สํานักงาน กสทช. มีการ
รวบรวมข3อมูลการให3บริการเคเบิลใต3น้ํามากน3อยแค+ไหน สถานะเปNนอย+างไร สํานักงาน 
กสทช. จึงต3องควรมีการรวบรวมข3อมูลและรายงานให3คณะกรรมการทราบด3วยโดยควร
จําแนกออกมาและรายงานสถานภาพทุก ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน 

 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให3บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ิมบริการเคเบิลใต3น้ําระหว+างประเทศ 

(Submarine Cable) ภายใต3ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี 
๓ก/๕๘/๐๐๑ ฉบับลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และใบอนุญาตจะหมดวันท่ี ๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยมีขอบเขตและเง่ือนไขในการอนุญาตตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย จํากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด (มหาชน) 
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม โดยเง่ือนไขท่ีกําหนดเปNนไป
ในแนวทางเดียวกันกับผู3รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีให3บริการในลักษณะเดียวกัน 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให3บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด (มหาชน) เปNนผู3รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปE 
ท้ังนี้ มีเง่ือนไขเช+นเดียวกับผู3รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามราย
อ่ืนท่ีได3รับอนุญาตแล3ว 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขอเพ่ิมบริการโทรศัพท&ประจําท่ีภายใต ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขอเพ่ิมบริการโทรศัพท�ประจําท่ี
ภายใต3ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๐/๐๐๒ ท้ังนี้ 
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ3วนตามกฎหมาย มีแผนการเงินการลงทุน แผนการให3บริการ
และแผนด3านเทคนิค ท่ีมีความสมเหตุสมผล โดยมีระยะเวลาการอนุญาตตามอายุ
ใบอนุญาตเดิม ซ่ึงจะหมดอายุวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๗๐  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ให3สํานักงาน กสทช. ติดตามการแยกบัญชี
รายรับและรายจ+ายให3ชัดเจน หากคลุมเครือจะเกิดปHญหาได3 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให3 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด เพ่ิมบริการโทรศัพท�ประจําท่ีภายใต3ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม โดยมีระยะเวลาการอนุญาตเท+าใบอนุญาต
เดิม ซ่ึงจะหมดอายุวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๗๐ ท้ังนี้ มีเง่ือนไขในการอนุญาต ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ บริษัท ไฮ อินเตอร&เน็ท จํากัด ขอรับใบอนุญาตการให บริการอินเทอร&เน็ตแบบท่ี
สาม (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี บริษัท ไฮ อินเตอร�เน็ท จํากัด ขอรับใบอนุญาตการให3บริการ
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีสาม ท้ังนี้ บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ3วนตามกฎหมาย มีแผนการ
เงินการลงทุน แผนการให3บริการ และแผนด3านเทคนิคท่ีมีความสมเหตุสมผล โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาต ๑๐ ปE โดยมีเง่ือนไขเช+นเดียวกับผู3รับใบอนุญาตการให3บริการ
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีสามรายอ่ืนท่ีได3รับอนุญาตแล3ว  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให3 บริษัท ไฮ อินเตอร�เน็ท จํากัด รับใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ี

สาม โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๐ ปE โดยมีเง่ือนไขเช+นเดียวกับผู3รับใบอนุญาตการ
ให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีสามรายอ่ืนท่ีได3รับอนุญาตแล3ว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การกําหนดระยะเวลาการคืนคล่ืนความถ่ี ตามมาตรา ๘๔ แห)งพระราชบัญญัติ
องค&กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน& และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีการกําหนดระยะเวลาท่ีแน+นอนในการให3ผู3ได3รับจัดสรรคลื่น
ความถ่ีหรือใช3คลื่นความถ่ีคืนคลื่นความถ่ีดังกล+าวเพ่ือนําไปจัดสรรใหม+หรือปรับปรุง
การใช3คลื่นความถ่ีตามท่ีกําหนดไว3ในแม+บทการบริหารคลื่นความถ่ี ตามมาตรา ๘๔ 
แห+งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+ากรณีกลุ+มท่ีได3รับใบอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีเพ่ือ
กิจการวิทยุคมนาคมนั้น มีกลุ+มท่ีนําคลื่นไปใช3กับสัญญาณ microwave link กับ
ดาวเทียมสื่อสารเพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงควรมีการพิจารณาในอีกรูปแบบ
หนึ่งไม+ควรนํารวมไปกับกลุ+มใบอนุญาตท่ีถือครองเพ่ือการใช3งานวิทยุคมนาคมตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ อย+างไรก็ตาม ประเด็นสําคัญของเรื่องนี้คือ ควรต3องทบทวน
ก+อนว+า ในการพิจารณาเรื่องการถือครองคลื่นความถ่ีนั้นได3มีการชี้ชัดเรื่องความชอบ
ด3วยกฎหมายของการถือครองแล3วหรือไม+ ซ่ึงในชั้นท่ีคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็น
เสนอ กทค. ไม+ได3สรุปว+าชอบด3วยกฎหมายหรือไม+ เพียงแค+ยืนยันว+าสัญญายังมีผลอยู+ 
ท้ังนี้ตามมาตรา ๘๒ วรรคสอง แห+งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ กําหนดไว3ชัดเจนว+า กสทช. ต3องตรวจสอบความชอบด3วยกฎหมายของการ



๗ 
 

อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาด3วย ดังนั้น หากยังไม+เคยพิจารณาประเด็นความชอบ
ด3วยกฎหมาย แต+จะมากําหนดเรื่องอายุการถือครองก็จะเปNนปHญหา   

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความคิดเห็นว+าเนื่องจากคณะทํางานฯไปแบ+งเปNนหมวดหมู+ 
ทําให3พิจารณาในภาพรวมได3ยาก อยากให3สํานักงาน กสทช. จัดทําภาพรวมของการถือ
ครองคลื่นความถ่ีออกมาตามแผนคลื่นความถ่ี ว+าคลื่นของฝHKงโทรคมนาคม เริ่มท่ีช+วงใด 
สิ้นสุดท่ีไหน เม่ือไร และแต+ละช+วงมีใครถือครองอยู+ จะได3พิจารณาได3ว+า คลื่นช+วงใดมี
การใช3งาน และคลื่นช+วงใดไม+ได3ใช3งาน ภาพรวมว+าหน+วยงานใดท่ีได3คลื่นไปถือครอง
เยอะและนําไปใช3ประโยชน�แค+ไหนจากท่ีถือครอง 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความคิดเห็นว+า เรื่องคลื่นไมโครเวฟเคยแต+ อนุญาตให3ใช3
ในการเชื่อมต+อสัญญาณแต+ไม+ได3ให3เปNนผู3ถือครองคลื่น ส+วนการไประบุให3คืนคลื่นคงไม+
น+าจะอยู+ในการกําหนดระยะเวลาฯ ครั้งนี้ เพราะถ3าเปNนคลื่นวิทยุคมนาคม คงไม+ต3อง
ระบุให3มาอยู+ในระบบของการคืนคลื่นครั้งนี้ จากหลักเราอนุญาตให3ใช3แต+ไม+ได3ให3ไปเปNน
เจ3าของ จึงไม+ต3องมีการคืนคลื่นเกิดข้ึน เพียงแต+มีคําสั่งให3หยุดใช3 หรือตัดสัญญาณก็
แล3วแต+จะดําเนินการ สํานักงาน กสทช. ต3องแยกให3ชัดเจน ส+วนการจัดทําภาพรวมของ
การถือครองคลื่นความถ่ี มีความเห็นสอดคล3องกับ กสทช. ประเสริฐฯ สํานักงาน 
กสทช. ควรทําเปNนตารางออกมาเปNนหลายภาพ หลายๆด3าน เพ่ือจะได3เห็นข3อมูลท่ี
ครบถ3วนข้ึนด3วยจากท่ียังไม+ชัดเจนในส+วนของคลื่นใดมีระยะเวลาการถือครองเหลือ
เท+าใด เพ่ือท่ีในอนาคตจะได3มีการวาง Roadmap การวางแผนการใช3งานคลื่นความถ่ี
ไว3รองรับพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีท่ีจะมีการแก3ไขในอนาคต 

 

มติท่ีประชุม รับทราบการกําหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถ่ีตามมาตรา ๘๔ แห+งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให3
สํานักงาน กสทช. ศึกษาการจัดทําภาพรวมการถือครองคลื่นความถ่ีและรับข3อสังเกต
ของท่ีประชุมไปดําเนินการปรับปรุงข3อมูล แล3วนําเสนอท่ีประชุม กทค. ต+อไป 

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

๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๙๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป>ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๒.๑) ตามมาตรา ๘๔ แห+งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ประกอบกับแผนแม+บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ.๒๕๕๕) กสทช. มีหน3าท่ีต3อง
กําหนดระยะเวลาท่ีแน+นอนให3ผู3ได3รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช3คลื่นความถ่ีคืนคลื่น
ความถ่ี และตามมาตรา ๘๒ ประกอบมาตรา ๘๔ แห+งพระราชบัญญัติดังกล+าว
กําหนดให3 กสทช. ต3องพิจารณาตรวจสอบความชอบด3วยกฎหมายของการอนุญาต



๘ 
 

สัมปทาน หรือสัญญาด3วย เพ่ือเปNนฐานในการกําหนดระยะเวลาท่ีต3องคืนคลื่นความถ่ี 
แต+ท่ีผ+านมา กสทช. ยังไม+เคยมีการพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องดังกล+าว 

  ท้ังนี้ ตามรายงานผลการตรวจสอบการได3รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช3ประโยชน�
คลื่นความถ่ีความจําเปNนในการถือครองคลื่นความถ่ี และความชอบด3วยกฎหมายของ
การอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาของอนุกรรมการฯ ฉบับสิงหาคม ๒๕๕๗ พบว+ายังมี
หลายกรณีท่ีการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา รวมท้ังเหตุแห+งความจําเปNนในการถือ
ครองคลื่นความถ่ีไม+เปNนไปตามกฎหมาย แต+อนุกรรมการฯ มิได3ชี้ชัดถึงความชอบด3วย
กฎหมายหรือความจําเปNนในการถือครองคลื่นความถ่ีแต+อย+างใด ยกตัวอย+างเช+น กรณี
การตรวจสอบความจําเปNนในการถือครองคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคมของบริษัท 
ทีที แอนด� ที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือกรณีการ
ตรวจสอบความชอบด3วยกฎหมายของการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญา กรณีการ
ให3บริการสื่อสารดาวเทียมของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) กับกระทรวงคมนาคม 
และบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร� แอนคอมมิวนิเคชั่นส� จํากัด ซ่ึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ผู3ดํารงตําแหน+งทางการเมืองท่ี อม.๑/๒๕๕๓ มีคําพิพากษาไปแล3วว+าเปNนการแก3ไข
สัญญาโดยไม+ชอบตามกฎหมายเปNนต3น ประเด็นท่ีคณะอนุกรรมการฯ มีการชี้ไว3ก็คือ 
สัญญาต+างๆ ยังมีผลในทางกฎหมาย ซ่ึงเปNนคนละประเด็นกับความชอบด3วยกฎหมาย 
โดยผมได3โต3แย3งประเด็นนี้ไว3แล3วในครั้งท่ีพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการฯ แต+
ท่ีประชุม กทค. เสียงข3างมากไม+ได3ให3ความสําคัญประเด็นดังกล+าว เปNนเหตุให3ผมลงมติ
ท่ีแตกต+างและขอสงวนความเห็นเอาไว3 ในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

  ดังนั้นเม่ือยังมีประเด็นปHญหาอยู+ว+า กระบวนตามมาตรา ๘๒ วรรค ๒ ได3มีการ
ดําเนินการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ�แล3วหรือไม+ จึงทําให3การกําหนดระยะเวลาท่ีแน+นอนใน
การคืนคลื่นความถ่ีอาจไม+ถูกต3องและไม+เปNนไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีสัญญา
ท่ียังมีความไม+ชัดเจนเรื่องความชอบด3วยกฎหมาย 

 ๒.๒) ตามรายงานของคณะอนุกรรมการฯ ท่ีสํานักงาน กสทช. ได3นํามาแบ+งเปNนการ
ดําเนินการของ กสทช. ต+อคลื่นความถ่ีเปNน ๕ หมวดนั้น เห็นว+า นอกจากต3องมีการ
พิจารณาการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาท่ีชอบด3วยกฎหมายเปNนฐานแล3ว ยังต3องมี
รายละเอียดและเหตุผลสนับสนุนเพ่ือให3 กทค. สามารถใช3ดุลพินิจอย+างถูกต3อง 
เนื่องจากเปNนเรื่องสําคัญและกระทบถึงสิทธิของผู3รับใบอนุญาต 

 ๒.๓) ในหมวดคลื่นความถ่ีท่ีได3รับอนุญาตให3ยกเลิกบริการตามมติท่ีประชุม กทค. ไป
แล3ว ทําให3ข3อเท็จจริงยุติทางปกครอง สํานักงาน กสทช. สามารถดําเนินการต+อไปได3 
ส+วนกรณีคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุคมนาคม และคลื่นความถ่ีอ่ืนตามข3อ ๘.๒.๓.๓ ของ
แผนแม+บทการบริหารคลื่นความถ่ี ซ่ึงให3มีระยะเวลาสูงสุดไม+เกิน ๑๕ ปE นับแต+วันท่ี
แผนแม+บทคลื่นความถ่ีใช3บังคับ เห็นควรต3องเพ่ิมข3อเท็จจริง ข3อกฎหมาย และเหตุผล
ประกอบด3วยเช+นกัน เพ่ือความรอบคอบชัดเจน 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บริษัท พีพีดับเบ้ิลยู เทรดดิ้ง จํากัด ขอรับใบอนุญาตการให บริการอินเทอร&เน็ตแบบ
ท่ีหนึ่ง (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีบริษัท พีพีดับเบ้ิลยู เทรดด้ิง จํากัด ขอรับใบอนุญาตการ
ให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให3บริการอินเทอร�เน็ตผ+านซิมการ�ด (SIM Card) 
ผ+านเครื่อง Pocket WiFi 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ฝากสํานักงาน กสทช. กําหนดบรรทัดฐานการ
กํากับดูแลให3แน+ชัด เนื่องจากท่ีผ+านมาพบว+ามีกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. จับกุมผู3
ให3บริการ WiFi ในต+างจังหวัดฐานให3บริการโดยไม+ได3รับอนุญาต แต+กลับไม+ดําเนินการ
ในกรณีท่ีโรงแรมต+างๆ ก็มีการให3บริการโดยเรียกเก็บค+าบริการเช+นกัน ซ่ึงโดยส+วนตัว
ไม+ได3มีธงว+าจะต3องกํากับดูแลหรือไม+ แต+เห็นควรต3องกําหนดกติกาให3ชัดเจนโดย
วิเคราะห�ในเชิงระบบว+าจะมีการดําเนินการอย+างไรเพ่ือให3สอดคล3องกับพระราชบัญญัติ
ว+าด3วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� พ.ศ. ๒๕๕๐ ด3วย 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให3ลักษณะการให3บริการอินเทอร�เน็ตผ+านซิมการ�ด (SIM Card) ด3วยเครื่อง 

Pocket WiFi เปNนรูปแบบหนึ่งของบริการอินเทอร�เน็ตแบบให3บริการผ+านโครงข+าย
คลื่นความถ่ี ได3แก+ โครงข+ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบรวงผึ้ง (Cellular) ซ่ึงสามารถให3
อนุญาตตามกระบวนการอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) ได3 ตามข3อ ๕ 
ของประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) 
(ฉบับท่ี ๓) 

 ๒.เห็นชอบให3บริษัท พีพีดับเบ้ิลยู เทรดด้ิง จํากัด ได3รับใบอนุญาตการให3บริการ
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให3บริการอินเทอร�เน็ตผ+านซิมการ�ด (SIM Card) ด3วย
เครื่อง Pocket WiFi ภายใต3บริการอินเทอร�เน็ตแบบให3บริการผ+านโครงข+ายคลื่น
ความถ่ี ได3แก+ โครงข+ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบรวงผึ้ง (Cellular) โดยมีระยะเวลาการ
อนุญาต ๕ ปE ตามประกาศ กทช. เรื่อง ระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง และการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 

 

หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ การคืนเลขหมายโทรศัพท&แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๑ ของบริษัท ทรู มูฟ 

จํากัด และการใช หมายเลขดังกล)าวร)วมกันของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด และ บริษัท 
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร&แซล คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอคําขอของท้ังสามบริษัท ดังนี้ 



๑๐ 
 

 ๑. บริษัท ทรู มูฟ จํากัด แจ3งยกเลิกการใช3เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๓๓๑ โดยให3มีผลต้ังแต+วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปNนต3นไป 

 ๒. บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ขอใช3เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๑ 
ต+อเนื่องจากบริษัท ทรู มูฟ จํากัด โดยให3มีผลต้ังแต+วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปNน
ต3นไป 

 ๓. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด แจ3งขอใช3เลขหมายโทรศัพท�
แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๑ ร+วมกับบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ต+อไปหลังจาก
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ขอส+งคืนเลขหมายดังกล+าว 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า หากใช3ถ3อยคําว+า “คืนเลขหมาย” เลขหมาย
ต3องส+งกลับคืนมายังสํานักงาน กสทช. และต3องดําเนินการจัดสรรใหม+ หากจะหา
ถ3อยคําอ่ืนท่ีสามารถใช3แทนได3หรือไม+ 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า มีความจําเปNนต3องใช3ถ3อยคําดังกล+าวเนื่องจากในประกาศฯ
ระบุไว3ชัดเจน ซ่ึงกระบวนการในประกาศจะมีการระบุในเรื่องของการคืนเลขหมาย 
การอนุญาต รวมถึงการจัดสรรเลขหมาย สํานักงาน กสทช. จึงพยายามจะใช3ถ3อยคํา
ดังกล+าวเพ่ือให3สอดคล3องกับกฎหมาย แต+ในทางปฏิบัติเปNนท่ีเข3าใจว+าบริษัท ทรู มูฟ 
จํากัด ไม+ประสงค�จะใช3บริการเลขหมายโทรศัพท�ดังกล+าวแล3วโดยในขณะเดียวกัน 
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด จะ
ดําเนินการขอใช3บริการร+วมต+อไป 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า หากมีกรณีท่ีมีผู3ให3บริการบางรายขอใช3
บริการเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก และต้ัง Call Center ไปยังบริษัทในเครือ 
กรณีเช+นนี้ต3องดําเนินการขออนุญาตมายัง กสทช. หรือไม+ว+าในหลักการมีบริษัทใดบ3าง
ท่ีมีการใช3บริการร+วม 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า เนื่องจาก บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ใกล3จะหมดระยะเวลาการ
เยียวยาแล3วและจะสิ้นสภาพในการให3บริการ บริษัทฯ จึงพยายามให3บริษัทในเครือท่ีใช3
เลขหมายเดียวกันเปNนผู3รับจัดสรรเลขหมายแทน 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า หากถึงวันท่ีการเยียวยาการให3บริการสิ้นสุด 
จะต3องเปลี่ยนชื่อผู3จัดสรรเลขหมาย จึงเสมือนว+าบริษัท ทรู มูฟ จํากัด สิ้นสุดการ
ให3บริการ เพราะหากไม+มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท ทรู มูฟ จํากัด จะต3องชําระค+าบริการ 
ดังนั้น จะมีการใช3ถ3อยคําอย+างไรเพ่ือไม+ให3เกิดช+องว+าง 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให3บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ยกเลิกการใช3เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 

หมายเลข ๑๓๓๑ โดยให3มีผลต้ังแต+วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปNนต3นไป 
 ๒. อนุญาตให3บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ใช3เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 

๑๓๓๑ ต+อเนื่องจากบริษัท ทรู มูฟ จํากัด โดยให3มีผลต้ังแต+วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เปNนต3นไป และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด ใช3เลขหมาย
โทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก เลขหมาย ๑๓๓๑ ร+วมกับบริษัท เรียล มูฟ จํากัด  



๑๑ 
 

  
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ การยกเลิกการใช เลขหมายโทรศัพท&แบบส้ัน หมายเลข ๑๑๓๑ ของศาลากลาง

จังหวัดนนทบุรีและองค&การบริหารส)วนจังหวัดนนทบุรี (สํานักบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและองค�การบริหารส+วนจังหวัด
นนทบุรี ขอยกเลิกการใช3เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๑ โดยมติ
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหน3าท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็น
ควรนําเสนอ กทค. เพ่ือยกเลิกการใช3เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ให3แก+ ศาลา
กลางจังหวัดนนทบุรีและองค�การบริหารส+วนจังหวัดนนทบุรี ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยให3มีผลต้ังแต+วันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘  

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให3ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและองค�การบริหารส+วนจังหวัดนนทบุรี ยกเลิกการ

ใช3เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๑ โดยมีผลต้ังแต+วันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท&แบบส้ัน ๔ หลัก จํานวน ๔ ราย บริษัท วัน

ทูวัน คอนแทคส& จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยสมายล&แอร&เวย& จํากัด บริษัท ทูน
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จํากัด (สํานัก
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี บริษัท วันทูวัน คอนแทคส� จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทย
สมายล�แอร�เวย� จํากัด บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอส.เอ็ม.ซี 
(ประเทศไทย) จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก  

 โดยมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหน3าท่ีคณะกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เห็นควรนําเสนอ กทค. เพ่ือจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ให3แก+ บริษัทฯ 
ท้ัง ๔ ราย ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ดังนี้ 



๑๒ 
 

 ๑. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส� จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๑๑๘๐ 
 ๒. บริษัท ไทยสมายล�แอร�เวย� จํากัด หมายเลข ๑๑๘๑ 
 ๓. บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๑๑๘๓ 
 ๔. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จํากัด หมายเลข ๑๑๘๔ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. รวบรวมสําเนาเอกาสารการขอรับ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�ของภาครัฐ เสนอ กสทช. ประวิทย�ฯ เพ่ือทราบด3วย 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ให3สํานักงาน กสทช. ทบทวนข้ันตอนในเรื่อง
การยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และการชําระค+าธรรมเนียม เพ่ือให3เกิด
ความเปNนธรรมต+อผู3ประกอบการ  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ข้ันตอนการขอใบอนุญาตต+างๆ ต+อไปจะเปNนไป
ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกใบอนุญาตฯ ท้ังสิ้น 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ให3แก+บริษัทฯ จํานวน ๔ ราย 

ดังนี้ 
 ๑. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส� จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๑๑๘๐ 
 ๒. บริษัท ไทยสมายล�แอร�เวย� จํากัด หมายเลข ๑๑๘๑ 
 ๓. บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๑๑๘๓ 
 ๔. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จํากัด หมายเลข ๑๑๘๔ 
 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ ยกเลิกให องค&การคาธอลิค รีลิฟ เซอร&วิสเซส ใช คล่ืนความถ่ี ๖๗๗๒ กิโลเฮิรตซ& 
(สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข3อเท็จจริงกรณีการยกเลิกการอนุญาตให3องค�การคาธอลิค รีลิฟ เซอร�วิสเซส ใช3คลื่น
ความถ่ี ๖๗๗๒ กิโลเฮิรตซ� 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความคิดเห็นว+า องค�การดังกล+าวนั้นน+าจะมีเจ3าหน3าท่ีหรือ
ท่ีทําการอยู+ใน กทม.ขอให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบให3ครบถ3วน และในกรณีนี้ให3ไป
ดําเนินการตามกฎหมายต+อไป เพ่ือจะได3ยุติประเด็นการค3างชําระ  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความคิดเห็นว+า การค3างชําระค+าตอบแทนการใช3คลื่นความถ่ี
และค+าตอบแทนในการใช3คลื่นความถ่ีเพ่ิม (ค+าปรับ) เปNนเวลารวม ๒๐ ปEนั้น ขอให3เร+ง
ดําเนินการเพ่ือยุติ ไม+ให3เปNนปHญหาท่ีค3างคา 

 กสทช.รศ. ประเสริฐฯ แสดงความคิดเห็นว+า ถ3ากรณีการค3างชําระค+าตอบแทนการใช3
คลื่นความถ่ีและค+าตอบแทนในการใช3คลื่นความถ่ีเพ่ิม (ค+าปรับ) นี้บันทึกเปNนรายได3ท่ี



๑๓ 
 

ค3างชําระ (หนี้) ไว3ในรายงานบัญชีรายรับรายจ+ายของสํานักงาน กสทช. ต+อไปเรื่อยๆก็
จะเปNนประเด็นท่ีถูกตรวจสอบได3 ขอให3สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการตามกฎหมาย
เพ่ือหาทางยุติเรื่องโดยเร็ว  

   
มติท่ีประชุม เห็นควรยกเลิกการอนุญาตให3องค�การคาธอลิค รีลิฟ เซอร�วิสเซส ใช3คลื่นความถ่ี  

๖๗๗๒ กิโลเฮิรตซ� ตามข3อ ๗ ของประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง กําหนดให3ผู3ใช3ความถ่ีต3องเสียค+าตอบแทนในการใช3ความถ่ีวิทยุ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ และมอบหมายให3ดําเนินการในส+วนท่ีเก่ียวข3อง
ตามข3อสังเกตของท่ีประชุมต+อไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ แนวทางการดําเนินคดีปกครองจํานวน ๒ คดี  ดังนี้  ๑.คดีหมายเลขดํา ท่ี        

๑๒๘๑/๒๕๕๘ ระหว)างบริษัท แอดวานซ& อินโฟร& เซอร&วิส จํากัด (มหาชน) ผู ฟSอง
คดี กับ กสทช. ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๑ สํานักงาน กสทช. ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๒ เลขาธิการ 
กสทช. ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๓ และ กทค. ผู ถูกฟSองคดี ท่ี ๔  ๒.คดีหมายเลขดําท่ี    
๑๒๘๓/๒๕๕๘ ระหว)างบริษัท แอดวานซ& ไวร&เลส เน็ทเวอร&ค จํากัด ผู ฟSองคดี กับ 
กสทช. ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๑ สํานักงาน กสทช. ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๒ เลขาธิการ กสทช.      
ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๓ และ กทค. ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๔ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอแนวทางการ
ดําเนินคดีปกครองจํานวน ๒ คดี ดังนี้ 

 ๑. คดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๑/๒๕๕๘ ระหว+างบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด 
(มหาชน) ผู3ฟ{องคดี กับ กสทช. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๑ สํานักงาน กสทช. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๒ 
เลขาธิการ กสทช. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๓ และ กทค. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๔   

 ๒. คดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๓/๒๕๕๘ ระหว+างบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 
จํากัด ผู3ฟ{องคดี กับ กสทช. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๑ สํานักงาน กสทช. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๒ 
เลขาธิการ กสทช. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๓ และ กทค. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๔ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีข3อสังเกตในเรื่องการดําเนินการยื่นคําร3องขอขยายระยะเวลา
การดําเนินคดีต+างๆ ขอให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการล+วงหน3าอย+างน3อย ๗ วันก+อน
ครบกําหนดเวลา 

  
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองจํานวน ๒ คดีดังกล+าวและมอบหมายให3 

ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค�ฯ และ กสทช. ประวิทย�ฯ เปNนผู3รับมอบอํานาจใน
การรับผิดชอบคดี 

 



๑๔ 
 

หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ แนวทางการดําเนินคดีปกครองจํานวน ๒ คดี ดังนี้ ๑.คดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๖/

๒๕๕๘ ระหว)างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ผู ฟSองคดี กับ กสทช. ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๑ 
สํานักงาน กสทช. ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๒ เลขาธิการ กสทช. ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๓ และ กทค. 
ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๔                                              

     ๒.คดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๗/๒๕๕๘ ระหว)างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จํากัด  (มหาชน) ผู ฟSองคดี กับ กสทช. ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๑ สํานักงาน กสทช. ผู ถูก
ฟSองคดีท่ี ๒ เลขาธิการ กสทช. ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๓ และ กทค. ผู ถูกฟSองคดีท่ี ๔  
(สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

  ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอแนวทางการ
ดําเนินคดีปกครองจํานวน ๒ คดี ดังนี้ 

  ๑. คดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๖/๒๕๕๘ ระหว+างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ผู3ฟ{องคดี 
กับ กสทช. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๑ สํานักงาน กสทช. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๒ เลขาธิการ กสทช. ผู3
ถูกฟ{องคดีท่ี ๓ และ กทค. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๔                                                 

 ๒. คดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๗/๒๕๕๘ ระหว+างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด(มหาชน) ผู3ฟ{องคดี กับ กสทช. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๑ สํานักงาน กสทช. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี 
๒ เลขาธิการ กสทช. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๓ และ กทค. ผู3ถูกฟ{องคดีท่ี ๔   

  
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีท้ัง ๒ คดี ดังกล+าว และมอบหมายให3 รองประธาน 

กสทช. พันเอก เศรษฐพงค� และ กสทช. ประวิทย�ฯ เปNนผู3รับมอบอํานาจในการ
รับผิดชอบคดี ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

 ไม+มี 
 
 
ประธาน  กล+าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล+าวป>ดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๑.๐๐    น. 

 


