
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ 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. 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. นางสาวธัญญ�รดาวรรน ธนนันท�ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นายป?ญชาน พจนปรีชา 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. นางพุธชาด แมนมนตรี ผู6เชี่ยวชาญ 
๒. นายจาตุรนต� โชคสวัสด์ิ ผู6 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร

โทรคมนาคม ๑ 
๓. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท� ผู6 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร

โทรคมนาคม ๒ 
๔. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู6 อํ า น วยกา รสํ านั กบริ ห า รและจั ดก า ร เ ลขหมาย

โทรคมนาคม 
๕. นายดํารงค� วัสโสทก ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๖. นางสุพินญา จําปC ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๗. นายเสน0ห� สายวงศ� ผู6อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๗. นายปรัชพัฒน� วงษ�เนติศิลปE ผู6อํานวยการส0วน 
๘. นางธีตานันตร�  สีวะรา ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๙. นายศันสนะ อัศวช0วง ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๙. นางขวัญใจ สุปGญโญ ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นางสาวชุลีกร สังข�รุ0ง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๑. นายศุภกาญจร� บุญจันทร� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๒. นายประถมพงศ� ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๓. นายวรุฒ ฤทธิ์ธนโสภา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๔. นางสาวนรีกานต� บางอ6อ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๕. นายวิชญ�พล ปุญสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับต6น 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น.  
 
ประธาน กล0าวเป?ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ 

 ไม0มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘    
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ เม่ือ

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแก6ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  (๑) หน6าท่ี ๑๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ ในส0วนหมายเหตุ ข6อ ๒ เพ่ิมเติมข6อความ
ตามบันทึกข6อความของส0วนงาน กสทช. ประวิทย� ลี่สถาพรวงศา ท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/
๖๗๗ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง สงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระ
ท่ี ๔.๑๒ ของการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ – ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ 
(สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม) 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ – ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทย� แสดงความเห็นต0อรายงานผลการดํา เนินงานตามมติ กทค. 
ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ – ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ ดังนี้ 

 ๑. ในหน6าท่ี ๒ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่อง แผนความคุ6มครองผู6ใช6บริการของบริษัท 
แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ6มครองผู6ใช6บริการเปRนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญา
การให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น บริษัท ทีโอทีฯ ยังมิได6ส0งแผน
คุ6มครองผู6ใช6บริการหลังจากการสิ้นสุดอนุญาตสัมปทานเข6ามา โดยข6อเท็จจริง
ปGจจุบันท่ีทราบมาบริษัท ทีโอทีฯ ได6มีการทําสื่อประชาสัมพันธ�ทางสื่อสิ่งพิมพ�และ
อินเทอร�เน็ตในเนื้อความว0ายังคงให6บริการบนคลื่น ๙๐๐ MHz ซ่ึงอาจจะทําให6
ผู6ใช6บริการสับสน ในเรื่องการชําระค0าใช6บริการ ดังนั้น สํานักงาน กสทช. ควรต6อง
เตรียมการด6านประชาสัมพันธ�ให6ผู6บริโภคและผู6ใช6บริการเข6าใจว0าช0วงมาตรการเยียวยา



๔ 
 

นั้นให6ไปชําระค0าบริการท่ีผู6ให6บริการรายเดิม เรื่องดังกล0าวเปRนประเด็นขัดแย6งเรื่อง
สิทธิคู0สัญญาสัมปทาน ขอให6สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบเรื่องดังกล0าวด6วย 

 ๒. ในหน6าท่ี ๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่องบริษัท ไทยแอร�เอเชีย จํากัด ขอรับ
ใบอนุญาตการให6บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให6บริการอินเทอร�เน็ตบน
เครื่องบินโดยสาร ตามข6อสังเกตท่ีให6ไว6ในการประชุมครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ นั้นมีประเด็น
เง่ือนไขการอนุญาตท่ีแตกต0างกันของบริษัท การบินไทยฯ บริษัท นกแอร�ฯ และบริษัท 
ไทยแอร�เอเชียฯ ในส0วนของการใช6คลื่นความถ่ี ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ควรปรับเง่ือนไข
ให6เหมือนกันในทุกราย เพ่ือไม0ให6เกิดความลักลั่นของการอนุญาต โดยให6ดูว0าวิธีการ
อนุญาตใดมีความสอดคล6องกับกฎหมายท่ีสุดให6ดําเนินการตามวิธีนั้น 

 ๓. ในหน6าท่ี ๑๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่องการนําเสนอรายงานคณะทํางาน
ตรวจสอบเงินนําส0งรายได6แผ0นดินจากการให6บริการในระยะเวลาความคุ6มครอง
ผู6ใช6บริการ ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในกรณีนี้หลังจากสํานักงาน กสทช.ได6มี
หนังสือแจ6งมติให6ท้ัง ๒ บริษัทนําส0งรายได6พร6อมดอกผลภายใน ๓๐ วันนั้นเนื่องจาก
เรื่องนี้อาจเกิดกรณีข6อพิพาทตามมาในอนาคตจึงขอให6สํานักงาน กสทช. ติดตามให6ดีว0า
เม่ือครบกําหนดระยะเวลาจะมีมาตรการดําเนินการตามกฎหมายอย0างไรต0อไป และ
หากท้ังสองบริษัทฟWองศาลปกครองจะเตรียมการรับมืออย0างไร 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ คําส่ังยกคําขอทุเลาการบังคับตามกฎของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี 

๑๖๘๗/๒๕๕๗ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบคําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามกฎของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี 

๑๖๘๗/๒๕๕๗ ระหว0างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผู6ฟWองคดี กับ กสทช. ผู6ถูกฟWอง
คดี คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีเจ6าหน6าท่ีของรัฐกระทําการโดยไม0ชอบด6วยกฎหมาย ด6วย
การออกกฎ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตปรับปรุงการใช$งานคล่ืน
ความถ่ี ๑๘๐๐ MHz สําหรับโครงข,ายวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล,าด$วยเทคโนโลยี 
LTE (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�) นําเสนอ
ข6อเท็จจริง ดังนี้ 

 ๑. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงดําเนินการโดยบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตปรับปรุงโครงข0ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ๑๘๐๐ 
MHz ในย0านความถ่ี ๑๗๒๒.๖ - ๑๗๔๗.๙ MHz คู0กับ ๑๘๑๗.๖ - ๑๘๔๒.๙ MHz 
ด6วยเทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) โดยสิทธิในการใช6คลื่นความถ่ีให6เปRนไป



๕ 
 

ตามท่ีกําหนดไว6ในสัญญาร0วมการงานระหว0างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) กับ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 ๒. การกําหนดเง่ือนไขการดําเนินการและการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ๑๘๐๐ MHz 
ในย0านความถ่ี ๑๗๒๒.๖ - ๑๗๔๗.๙ MHz คู0กับ ๑๘๑๗.๖ - ๑๘๔๒.๙ MHz ด6วย
เทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 

 ๓. เง่ือนไขแนบท6ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ของ บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในส0วนท่ีแก6ไขเพ่ือให6สอดคล6องตามท่ีได6รับอนุญาต 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ยังมีผู6ใช6บริการเทคโนโลยี ๒G อยู0จํานวนหนึ่งซ่ึง
อุปกรณ� Handset ไม0รองรับเทคโนโลยีใหม0 โดยอนาคตจะเหลือผู6ให6บริการรายนี้เพียง
รายเดียว บนคลื่นท่ีขออนุญาตนี้ด6วย ดังนั้น ผู6ใช6บริการท่ีใช6บริการเทคโนโลยี ๒G จะ
เกิดปGญหา จึงต6องวิเคราะห�ด6วยว0าขนาดความกว6างของแถบคลื่นความถ่ี (Bandwidth) 
ท่ีเหลือสําหรับให6บริการบนเทคโนโลยี ๒G กับจํานวนผู6ใช6บริการต6องมีความสอดคล6อง
กัน และต6องให6มีคุณภาพท่ีไม0ตํ่ากว0ามาตรฐาน อีกประเด็นคือต6องมีการติดตามการคืน
คลื่นความถ่ีเพ่ือการประมูลเพราะต6องมีการดําเนินการย6ายแถบคลื่น 

  
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให6บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งดําเนินการโดย บริษัท โท

เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ปรับปรุงโครงข0ายโทรศัพท�เคลื ่อนท่ี 
๑๘๐๐ MHz ในย0านความถ่ี ๑๗๒๒.๖ – ๑๗๔๗.๙ MHz คู0กับ ๑๘๑๗.๖ – ๑๘๔๒.๙ 
MHz ด6วยเทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) โดยสิทธิในการใช6คลื่นความถ่ี
ให6เปRนไปตามที่กําหนดไว6ในสัญญาร0วมการงานระหว0าง บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 ๒. อนุมัติเง่ือนไขแนบท6ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ของ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในส0วนท่ีแก6ไขเพ่ือให6สอดคล6องตามท่ี
ได6รับอนุญาต ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ รวมถึง กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๒.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะต6องคุ6มครองผู6ใช6บริการท่ี
ใช6งานในระบบเดิมเพ่ือไม0ให6ผู6ใช6บริการดังกล0าวได6รับผลกระทบจากการปรับปรุง
โครงข0าย เช0น มีการแบ0งจํานวนแถบความกว6างคลื่นความถ่ี (Bandwidth) สําหรับ
ให6บริการในระบบเดิม และมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพการให6บริการ เปRนต6น    

  ๒.๒ การปรับปรุงการใช6งานคลื่นความถ่ีดังกล0าวต6องไม0กระทบต0อการประมูล
คลื่นความถ่ีท่ีคณะกรรมการกําหนดให6มีการประมูลและผู6รับใบอนุญาตต6องให6ความ
ร0วมมือในการดําเนินการเพ่ือจัดเรียงคลื่นความถ่ี (Rearrangement) เพ่ือให6
สอดคล6องกับแผนความถ่ีวิทยุย0าน ๑๘๐๐ MHz ท่ีคณะกรรมการได6ดําเนินการ
ประมูลคลื่นความถ่ี 

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 



๖ 
 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๘๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ผมเห็นด6วยว0าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจะก0อให6เกิดประโยชน�ท้ังในแง0ของ
การพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศและในแง0ผลประโยชน�ของผู6บริโภคท่ีจะ
ได6รับบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานดียิ่งข้ึน ตลอดจนช0วยเพ่ิมความสามารถในการ
รองรับความต6องการใช6บริการข6อมูลท่ีกําลังเพ่ิมขยายตัวข้ึนด6วย แต0ขณะเดียวกันก็มีข6อ
ห0วงใยสําหรับผู6บริโภคท่ีใช6บริการบนเทคโนโลยี ๒G บางส0วนท่ีอาจยังคงมีเครื่อง
อุปกรณ�ท่ีไม0สามารถรองรับต0อเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปได6 อีกท้ังในอนาคตอันใกล6นี้ก็
เปRนท่ีชัดเจนว0า บริการบนเทคโนโลยี ๒G กําลังจะคงเหลือผู6ให6บริการรายนี้เพียงรายเดียว
เท0านั้น ดังนั้นจึงมีความจําเปRนและสําคัญอย0างยิ่งท่ีจะต6องมีการกํากับดูแลการใช6คลื่น
ความถ่ีให6มีการจัดแบ0งสําหรับการให6บริการต0างๆ อย0างมีความสมดุล โดยคํานึงถึงกลุ0มคน
ดังกล0าว ว0าจะต6องยังคงได6รับบริการท่ีได6คุณภาพมาตรฐาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การขอเพ่ิมพ้ืนท่ีและรุ,นอุปกรณ)ในการให$บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต)รับจ$าง

ของบริษัท เพาเวอร)เมติค จํากัด (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอข6อเท็จจริงกรณีการขอเพ่ิมพ้ืนท่ีและเพ่ิมเติมรุ0นอุปกรณ�ในการให6บริการ
โทรคมนาคมสําหรับรถยนต�รับจ6างของบริษัท เพาเวอร�เมติค จํากัด 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า สนับสนุนให6มีการขยายพ้ืนท่ีและการใช6เทคโนโลยี
ในการสื่อสารให6มีประสิทธิภาพ แต0มีประเด็นติดขัดด6วยข6อกฎหมายแก6ไขประกาศก0อน 
ซ่ึงประกาศมีลักษณะท่ีขัดกับหลักความเสมอภาคและหลักความเปRนธรรมอยู0
พอสมควร 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า การท่ีผู6รับใบอนุญาตขอเพ่ิมพ้ืนท่ีในการให6บริการอยู0ใน
เง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด ประกอบกับมาตรา ๑๔ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเป?ดช0องให6ผู6ให6บริการสามารถขออนุญาตจาก
กรรมการได6 

 
มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข6างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ 

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 
๑. อนุญาตให6บริษัท เพาเวอร�เมติค จํากัด เพ่ิมพ้ืนท่ีในการให6บริการโทรคมนาคม
สําหรับรถยนต�รับจ6าง จากเดิมครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปRน
ครอบคลุมท่ัวประเทศ ภายใต6ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม0มี
โครงข0ายเปRนของตนเอง เลขท่ี ๒ข/๕๖/๐๐๑ 

 อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข6างน6อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นฐาน
อํานาจการอนุญาตตามประกาศฯ 



๗ 
 

๒. รับทราบการเพ่ิมเติมรุ0นอุปกรณ�ในการให6บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต�รับจ6าง 
ของ บริษัท เพาเวอร�เมติค จํากัด 

  ท้ังนี้ มอบหมายให6สํานักงาน กสทช.ปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตของบริษัทฯ 
และปรับปรุงประกาศฯ ในส0วนท่ีเก่ียวข6องต0อไป  

 
หมายเหตุ ๑.ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๘๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๒.๑ ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมสําหรับรถยนต�รับจ6าง พ.ศ. ๒๕๕๒ ข6อ ๔ ได6กําหนดว0า “รถยนต�รับจ�าง” 
หมายความว�า รถยนต�รับจ�างบรรทุกคนโดยสารไม�เกินเจ็ดคนท่ีจดทะเบียนในเขต
กรุงเทพมหานคร และให�บริการภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบ
กับข6อ ๗ ของประกาศฯ กําหนดว0า ผู�ประสงค�จะประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
ลักษณะของการจัดให�มีข�ายสื่อสารเพ่ือให�บริการติดต�อสื่อสารเสียง ข�อมูล และพหุสื่อ 
ระหว�างผู� เรียกใช�บริการรถยนต�รับจ�างกับผู� ขับ ข่ีรถยนต�รับจ�าง ภายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต�องได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก
คณะกรรมการ ตามกฎหมายแล6ว คณะกรรมการจึงมีอํานาจออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมให6เฉพาะรถยนต�รับจ6างท่ีให6บริการภายในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเท0านั้น การท่ีบริษัท เพาเวอร� เมติค จํากัด ขอเพ่ิมพ้ืนท่ีและรุ0นอุปกรณ�
ในการให6บริการเกินขอบเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงไม0อยู0ในอํานาจท่ี
คณะกรรมการจะอนุญาตได6 แม6ว0าผมจะเห็นชอบเรื่องการปรับปรุงเทคโนโลยี แต0เม่ือ
ไม0มีบทบัญญัติท่ีให6อํานาจอนุญาตในกรณีดังกล0าว จึงเห็นว0า กทค. ย0อมไม0อาจใช6
ดุลพินิจนอกขอบเขตกฎหมายได6 

 ๒.๒ เปRนท่ีชัดเจนว0ากรณีนี้เปRนปGญหาข6อติดขัดทางกฎหมายท่ีทําให6คณะกรรมการหรือ
เจ6าหน6าท่ีของรัฐไม0สามารถปฏิบัติหน6าท่ีได6 อีกท้ังผมเห็นว0าบทบัญญัติตามประกาศ
ดังกล0าวมีปGญหาเรื่องหลักความเสมอภาค คือ จะต6องปฏิบัติต0อสิ่งท่ีมีสาระสําคัญ
เหมือนกันอย0างเท0าเทียมกัน โดยไม0ว0าจะเปRนการให6บริการรถยนต�รับจ6างภายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือท่ัวราชอาณาจักรก็ตาม ก็ควรมีสิทธิท่ีจะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอย0างถูกต6องจาก กทค. ได6 ดังนั้นจึงสมควร
อย0างยิ่งท่ีจะต6องเร0งแก6ไขประกาศดังกล0าว 

 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การยกเลิกการใช$เลขหมายโทรศัพท)แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๔๖ ของศูนย)
ปฏิบัติการกองทัพบก กระทรวงกลาโหม (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข6อเท็จจริงกรณี ศูนย�ปฏิบัติการกองทัพบก กระทรวงกลาโหมขอยกเลิกการใช6
เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๔๖ เนื่องจากหมดความจําเปRนใน
การใช6งาน โดยมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหน6าท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี       
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นควรนําเสนอ กทค. พิจารณายกเลิกการใช6เลขหมายโทรศัพท�
แบบสั้น ๔ หลัก ให6แก0 ศูนย�ปฏิบัติการกองทัพบก กระทรวงกลาโหม โดยมีผลต้ังแต0
วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให6ศูนย�ปฏิบัติการกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ยกเลิกการใช6เลขหมายโทรศัพท�

แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๔๖ โดยมีผลต้ังแต0วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๒๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ยกเลิกการอนุญาตให$การรถไฟแห,งประเทศไทยใช$ย,านความถ่ีวิทยุ ๘๐๐ และ ๙๐๐ 
เมกะเฮิรตซ) (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข6อเท็จจริงการยกเลิกการอนุญาตให6การรถไฟแห0งประเทศไทยใช6ความถ่ีวิทยุ ๗๙๔.๔ 
๘๒๑.๔ ๘๙๖.๘ ๙๑๕.๕ ๙๒๕.๐ และ ๙๔๒.๐ เมกะเฮิรตซ� ต้ังแต0วันท่ี ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เปRนต6นไป เนื่องจากการรถไฟแห0งประเทศไทยแจ6งว0าได6งดใช6ความถ่ีวิทยุ
ดังกล0าวแล6ว ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. ไม0ต6องคืนเงินค0าตอบแทนในการใช6ความถ่ีวิทยุ  
ปC ๒๕๕๘ ท่ีการรถไฟแห0งประเทศไทยชําระไว6แล6ว เนื่องจากค0าตอบแทนในการใช6
ความถ่ีวิทยุคิดเปRนรายปCและการรถไฟได6แจ6งงดใช6ความถ่ีวิทยุภายหลังวันท่ีครบ
กําหนดชําระค0าตอบแทนในการใช6ความถ่ีวิทยุดังกล0าว ซ่ึงสํานักงาน กสทช. อยู0
ระหว0างการศึกษาและพิจารณากําหนดหลักเกณฑ�การใช6ความถ่ีวิทยุในย0านความถ่ี 
๘๐๖ - ๙๖๐ เมกะเฮิรตซ� จึงไม0อาจจัดสรรความถ่ีวิทยุในย0านความถ่ีดังกล0าวในขณะนี้
ได6 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให6ยกเลิกการอนุญาตให6การรถไฟแห0งประเทศไทยใช6ความถ่ีวิทยุ ๗๙๔.๔ 

๘๒๑.๔ ๘๙๖.๘ ๙๑๕.๕ ๙๒๕.๐ และ ๙๔๒.๐ เมกะเฮิรตซ� ต้ังแต0วันท่ี ๒๕ มิถุนายน 



๙ 
 

๒๕๕๘ เปRนต6นไป รวมท้ังไม0ต6องคืนเงินค0าตอบแทนในการใช6ความถ่ีวิทยุท่ีการรถไฟ
แห0งประเทศไทยได6ชําระไว6แล6ว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ แนวทางการดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๑๗/๒๕๕๘ ระหว,างชมรม

วิทยุอาสาสมัครจังหวัดนครปฐม ผู$ฟMองคดี กับ กสทช. ผู$ถูกฟMองคดี (สํานักกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอแนวทางการ
ดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๑๗/๒๕๕๘ ระหว0างชมรมวิทยุอาสาสมัคร
จังหวัดนครปฐม ผู6ฟWองคดี กับ กสทช. ผู6ถูกฟWองคดี 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให6 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ เปRนผู6รับมอบอํานาจในการรับผิดชอบ คดีหมายเลขดําท่ี 
๑๔๑๗/๒๕๕๘ ระหว0างชมรมวิทยุอาสาสมัครจังหวัดนครปฐม ผู6ฟWองคดี กับ กสทช. ผู6
ถูกฟWองคดี ดังกล0าว 

  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๒๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การพิจารณาอุทธรณ)คําส่ังกําหนดปรับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. กรณี

บริษัท แอดวานซ) อินโฟร) เซอร)วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไม,ปฏิบัติให$ถูกต$องตามประกาศ กสทช.เรื่อง อัตรา
ข้ันสูงของค,าบริการโทรคมนาคม สําหรับบริการโทรศัพท)เคล่ือนท่ีประเภทเสียง
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอความเห็นทาง
กฎหมายเก่ียวกับคําอุทธรณ�ของบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในประเด็นการโต6แย6งการมี
สถานะเปRนผู6มีอํานาจเหนือตลาดอย0างมีนัยสําคัญ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความคิดเห็นว0า เนื่องจากตามประกาศ กทช. เรื่อง
หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณากําหนดผู6มีอํานาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๒ นั้น กําหนดให6ต6องมีการประกาศผู6มีอํานาจเหนือตลาดฯ และมีคําสั่งระบุผู6
มีอํานาจเหนือตลาดฯ ปC ๒๕๕๓ ตามมา ปGจจุบันคําสั่งฯ ดังกล0าวยังมีผลบังคับใช6อยู0
หรือไม0เพราะยังไม0ปรากฏพบเห็นว0ามีคําสั่งยกเลิกหรือคําสั่งระบุผู6มีอํานาจฉบับใหม0
ออกมา เห็นควรให6ส0งคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย กสทช. เพ่ือขอความเห็นว0า



๑๐ 
 

คําสั่งดังกล0าวยังมีผลอยู0หรือไม0 และถ6ามีความเห็นให6ประกาศผู6มีอํานาจเหนือตลาด
ฉบับใหม0ตามข6อมูลปGจจุบันค0อยปฏิบัติตามต0อไป 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความคิดเห็นว0า ประเด็นข	อกฎหมายในกรณีนี้ สํานักงาน กสทช. 
วิเคราะห ไว	ค"อนข	างชัดแล	วว"า คําสั่งเรื่องผู	มีอํานาจเหนือตลาดยังคงมีผลอยู" ซ่ึงส"งผลให	
คําสั่งของเลขาธิการ กสทช. ในการกําหนดค"าปรับทางปกครองเป/นคําสั่งท่ีมีผลทาง
กฎหมาย ดังนั้นจึงไม"แน"ใจว"าการส"งเรื่องไปให	คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย
พิจารณาจะจําเป/นและเหมาะสมหรือไม" ท้ังนี้เห็นว"า ประเด็นสําคัญท่ีเป/นทางออกจริงๆ 
คือ ทางสํานักงาน กสทช. ควรต	องเร"งทบทวนเรื่องส"วนแบ"งการตลาด แล	วเร"งออกประกาศ
ผู	มีอํานาจเหนือตลาดฉบับใหม"ท่ีตรงตามความเป/นจริง ซ่ึงเม่ือมีคําสั่งใหม" คําสั่งกําหนดค"า
ปรับทางปกครองก็จะสิ้นผลลงเอง ในขณะท่ีหากส"งเรื่องให	คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
กฎหมายจะทําให	ระยะเวลาทอดยาวออกไป และบริษัทจะเสียประโยชน มากข้ึนด	วย 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความคิดเห็นว0า ตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ�และ
วิธีการพิจารณากําหนดผู6มีอํานาจเหนือตลาดฯ นั้นทุกๆ ๒ ปC ต6องมีการประกาศผู6มี
อํานาจเหนือตลาดออกมา ซ่ึงปGจจุบัน สํานักงาน กสทช. ไม0ได6ดําเนินการตาม    
ประกาศฯ ดังกล0าว จึงเปRนจุดอ0อนถ6าหากมีการฟWองร6องในศาล จึงขอให6สํานักงาน 
กสทช. นําประเด็นจากท่ีประชุมในวันนี้นําเข6าไปหารือคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
กฎหมายด6วย  

 กสทช. ประวิทย ฯ เพ่ิมเติมประเด็นให	สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการ ในเรื่องตลาด
โทรศัพท เคลื่อนท่ีบนเทคโนโลยี ๒G เนื่องจากภายหลังจากการประมูลคลื่นความถ่ีแล	ว จะ
เป/นท่ีชัดเจนว"า คงมีผู	ให	บริการเหลือเพียงรายเดียว ซ่ึงหากการกําหนดผู	มีอํานาจเหนือ
ตลาดพิจารณาในเชิงภาพรวม ก็จะทําให	ผู	ให	บริการรายนั้นหลุดจากการกํากับดูแล ส"งผล
ให	ผู	ใช	บริการ ๒G ต	องตกอยู"ในฐานะไร	อํานาจต"อรองกับผู	ให	บริการดังกล"าวโดยสิ้นเชิง 

 
มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข6างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ 

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ 
เห็นชอบให6นําคําอุทธรณ�ของบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในประเด็นการโต6แย6งการมี
สถานะเปRนผู6มีอํานาจเหนือตลาดอย0างมีนัยสําคัญ เข6าหารือคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
ด6านกฎหมาย กสทช. ท้ังนี้ขอให6นําข6อคิดเห็นและข6อสังเกตของท่ีประชุม กทค. เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด6วย 
อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข6างน6อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 

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

๒๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๘๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๖ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 



๑๑ 
 

  ในการพิจารณาอุทธรณ�ของท้ังสองบริษัท สํานักงาน กสทช. ได6เสนอความเห็นไว6
เองว0า คําสั่ง กทช. ท่ี ๓๒/๒๕๕๓ เรื่อง ระบุผู6มีอํานาจเหนือตลาดอย0างมีนัยสําคัญใน
แต0ละตลาดท่ีเก่ียวข6อง เปRนคําสั่งทางปกครอง ย0อมมีผลตราบเท0าท่ียังไม0มีการเพิกถอน
หรือสิ้นผลลงโดยเง่ือนเวลา (มาตรา ๔๒ แห0งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ) ประกอบกับข6อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
พิจารณากําหนดผู6มีอํานาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดให6
คําสั่ง กทช. ดังกล0าวยังมีผลบังคับใช6ไปจนกว0าคณะกรรมการจะมีคําสั่งเปRนอย0างอ่ืน 
กรณีจึงมีผลทําให6ท้ังสองบริษัทต6องตกอยู0ภายใต6บังคับของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณากําหนดผู6มีอํานาจเหนือตลาดฯ และประกาศ กสทช. 
เรื่อง อัตราข้ันสูงของค0าบริการโทรคมนาคม สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีประเภท
เสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต0อไป ดังนั้นผมจึงเห็นว0าข6อกฎหมายกรณีนี้มีความ
ชัดเจนอยู0แล6ว 

  ส0วนประเด็นท่ี ท้ังสองบริ ษัทแจ6งมาว0า  ปGจจุ บันส0วนแบ0งตลาดในกิจการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีของท้ังสองบริษัทลดลงจากเดิมและตํ่ากว0าร6อยละ ๒๕ ตามท่ีกําหนด
ในประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณากําหนดผู6มีอํานาจเหนือตลาดฯ 
แล6ว ก็มิใช0ประเด็นข6อกฎหมายแต0อย0างใด หากแต0เปRนประเด็นเก่ียวกับสถานะการเปRน
ผู6มีอํานาจเหนือตลาดอย0างมีนัยสําคัญ ซ่ึงเปRนเรื่องท่ีต6องให6คณะกรรมการพิจารณามี
คําสั่งเปRนอย0างอ่ืน ตามข6อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการ
พิจารณากําหนดผู6มีอํานาจเหนือตลาดฯ ดังนั้นเพ่ือแก6ไขปGญหากรณีนี้ คณะกรรมการ
จึงสามารถพิจารณาออกคําสั่งเรื่องระบุผู6มีอํานาจเหนือตลาดอย0างมีนัยสําคัญฯ ฉบับ
ใหม0ท่ีมีความเหมาะสมและมีลักษณะท่ีสอดคล6องตามสภาพการณ�ปGจจุบันได6 ในขณะท่ี
การส0งเรื่องหารือคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด6านกฎหมาย กสทช. มิใช0ทางออกของ
ปGญหาแต0อย0างใด และมีแต0จะเปRนการทอดเวลาให6ปGญหายืดเยื้อออกไปเท0านั้น 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ท,าทีและข$อเสนอของประเทศไทยต,อการประชุมใหญ,ระดับโลกว,าด$วยวิทยุ
คมนาคม  ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15) (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 

 ผู6อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน0ห�ฯ) นําเสนอ ท0าทีและข6อเสนอของ
ประเทศไทยต0อการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด6วยวิทยุคมนาคม  ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC 
15) ดังนี้ 

 ๑. ผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด6วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟ?ก ครั้งท่ี ๕ (APG15-5)  

 ๒. ผลการประชุมคณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด6วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๕ 

 ๓. การกําหนดท0าทีสําหรับการดําเนินการของประเทศไทยต0อระเบียบวาระต0างๆ ของ
ท่ีประชุม WRC-15 และการเข6าร0วมเปRนประเทศผู6สนับสนุนข6อเสนอของภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟ?กซิฟ?ก (PACP) 



๑๒ 
 

 ๔. เอกสารข6อเสนอของประเทศไทยจํานวน ๕ ฉบับ ท่ีจะนําเสนอต0อการประชุมใหญ0
ระดับโลกว0าด6วยวิทยุคมนาคม  ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15) 

 ๕. หลักการการเข6าร0วมเปRนประเทศผู6สนับสนุนข6อเสนอกับประเทศอ่ืน (Joint 
contribution) หากได6รับการร6องขอ ในระเบียบวาระท่ีมีท0าทีสอดคล6องกัน เพ่ือ
นําเสนอต0อการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด6วยวิทยุคมนาคม  ค.ศ. ๒๐๑๕ ต0อไป 

 ๖. หลักการของการกําหนดท0าทีและแสดงความเห็นของประเทศไทยในการประชุม 
WRC-15 ในระเบียบวาระ และ/หรือ ย0านความถ่ี ให6สอดคล6องกับความเห็นของ
ประเทศสมาชิก ITU เพ่ือให6การใช6คลื่นความถ่ีสอดคล6องกัน  (Spectrum 
Harmonization) ซ่ึงอาจปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมจากการกําหนดท0าทีท่ีได6กําหนดไว6
เดิมได6 ท้ังนี้ ให6คํานึงถึงความสอดคล6องกับนโยบายการใช6คลื่นความถ่ีของประเทศและ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผู6ใช6คลื่นความถ่ีเปRนสําคัญ  

 
มติท่ีประชุม  ๑. รับทราบผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด6วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 

๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟ?ก ครั้งท่ี ๕ (APG15-5) และรับทราบผลการประชุม
คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด6วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 

 ๒. เห็นชอบท0าทีและข6อเสนอของประเทศไทยต0อการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด6วยวิทยุ
คมนาคม  ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15) ดังนี้ 

  ๒.๑ การกําหนดท0าทีสําหรับการดําเนินการของประเทศไทยต0อระเบียบวาระ
ต0างๆ ของท่ีประชุม WRC-15 และการเข6าร0วมเปRนประเทศผู6สนับสนุนข6อเสนอของ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ?ก (PACP) 

  ๒.๒ เอกสารข6อเสนอของประเทศไทยจํานวน ๕ ฉบับ ท่ีจะนําเสนอต0อการ
ประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด6วยวิทยุคมนาคม  ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15) 

  ๒.๓ หลักการการเข6าร0วมเปRนประเทศผู6สนับสนุนข6อเสนอกับประเทศอ่ืน 
(Joint contribution) หากได6รับการร6องขอ ในระเบียบวาระท่ีมีท0าทีสอดคล6องกัน 
เพ่ือนําเสนอต0อการประชุมใหญ0ระดับโลกว0าด6วยวิทยุคมนาคม  ค.ศ. ๒๐๑๕ ต0อไป 

  ๒.๔ หลักการของการกําหนดท0าทีและแสดงความเห็นของประเทศไทยในการ
ประชุม WRC-15 ในระเบียบวาระ และ/หรือ ย0านความถ่ีให6สอดคล6องกับความเห็น
ของประเทศ สมาชิก ITU เพ่ือให6การใช6คลื่นความถ่ีสอดคล6องกัน (Spectrum 
Harmonization) ซ่ึงอาจปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมจากการกําหนดท0าทีท่ีได6กําหนดไว6
เดิมได6 ท้ังนี้ ได6คํานึงถึงความสอดคล6องกับนโยบายการใช6คลื่นความถ่ีของประเทศและ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผู6ใช6คลื่นความถ่ีเปRนสําคัญ  

  ท้ังนี้ มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. นําเสนอต0อท่ีประชุม กสทช.            
เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต0อไป 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๒๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ รายงานผลการรับฟVงความคิดเห็นสาธารณะต,อ (ร,าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ)และวิธีการอนุญาตให$ใช$คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย,าน 
๘๙๕-๙๑๕ MHz/๙๔๐-๙๖๐ MHz และร,างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ี
วิท ยุ กิจการโทรคมนาคมเค ล่ือน ท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunications – IMT) ย,านความถ่ี ๘๙๕ – ๙๑๕/๙๔๐ - ๙๖๐ 
เมกะเฮิรตซ) (MHz) (คณะทํางานทบทวนหลักเกณฑ�การอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ี) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอข6อเท็จจริงดังนี้ 

 ๑. ผลการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะต0อ (ร0าง) ประกาศ กสทช. ดังนี้ 
  ๑.๑ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี

สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย0านความถ่ี ๘๙๕-
๙๑๕/๙๔๐ - ๙๖๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 

  ๑.๒ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0านความถ่ี ๘๙๕-๙๑๕/๙๔๐ - ๙๖๐ เมกะเฮิรตซ� 
(MHz) 

 ๒. (ร0าง) ประกาศ กสทช. เพ่ือนําเสนอต0อท่ีประชุม กสทช.ก0อนประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ดังนี้ 

  ๒.๑ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย0านความถ่ี ๘๙๕-
๙๑๕/๙๔๐ - ๙๖๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 

  ๒.๒ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0านความถ่ี ๘๙๕-๙๑๕/๙๔๐ - ๙๖๐ เมกะเฮิรตซ� 
(MHz) 

 ๓. สรุปข6อสนเทศ (Information Memorandum) การอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ี 
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0าน ๙๐๐ MHz เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม กสทช. ก0อนใช6
ประกอบการประกาศเชิญชวนต0อไป 

 เลขาธิการ กสทช. นําเสนอว0า โดยหลักการจะปรับให6เหมือนการประมูลคลื่นความถ่ี 
๑๘๐๐ MHz โดยครั้งนี้จะเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาในประเด็นข6อกําหนด
ความครอบคลุมโครงข0ายและกําหนดวันประมูล  

 ประเด็นเรื่อง ข$อกําหนดความครอบคลุมโครงข,าย 

 กสทช. ประวิทย�ฯ มีความเห็น ดังนี้ 

 ๑. เห็นสอดคล6องในหลักการว0าควรเหมือน (ร0างฯ) ประกาศหลักเกณฑ�การประมูล
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz  ยกเว6นบางประเด็นท่ีต6องมีเหตุผลเพราะหากมีความ
แตกต0างกันแต0ไม0มีเหตุผลชี้แจงจะทําให6เกิดการลักลั่นและนําไปสู0การฟWองร6องได6 

 ๒. เนื่องจากคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz เปRน Coverage Band จึงเห็นควรกําหนด
ข6อกําหนดความครอบคลุมโครงข0ายให6ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีประชากรส0วนใหญ0เข6าถึง



๑๔ 
 

บริการได6 โดยอย0างน6อยไม0ควรกําหนดอัตราส0วนความครอบคลุมน6อยกว0าข6อกําหนด
ของคลื่นความถ่ี ๒๑๐๐ MHz แต0ระยะเวลาอาจยืดหยุ0นกว0าได6 ท้ังนี้อาจเปRน ๕๐% 
ภายใน ๔ ปC และ ๘๐% ภายใน ๘ ปC 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ มีความเห็น ดังนี้ 

 ๑. การลด Coverage สืบเนื่องมาจากผู6ประกอบการรายเล็กไม0กล6าเข6าร0วมประมูล 
เพราะมีการลงทุนสูง จึงควรมีการกําหนดแนวคิดท่ีจะเพ่ิมผู6ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเข6ามาโดยท่ีไม0ต6องใช6เงินลงทุนสูงอย0างไร 

 ๒. การกําหนด Coverage จะเปRนการเอ้ือประโยชน�ต0อผู6ประกอบการรายเดิมท่ีมี
โครงข0ายอยู0แล6ว ดังนั้นจะต6องระมัดระวังในประเด็นนี้ด6วย 

 ๓.ยังยืนยันการกําหนด Coverage ท่ีตัวเลข ๔๐ % เพราะได6มีการไปรับฟGงความ
คิดเห็นมาหากมีการกําหนดแบบกระชากจนเกินไป โดยไม0มีฐานข6อมูลมาสนับสนุน
อาจทําให6สูญเสียจุดยืนท่ีได6เคยกล0าวไว6 

 เลขาธิการ กสทช. มีความเห็น ดังนี้ 

 ๑. ประกาศ เรื่อง คลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz ระบุไว6แล6วว0าการให6บริการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีไม0น6อยกว0า ๔๐ % ภายในระยะเวลา ๔ ปC และ ๕๐ % ภายใน
ระยะเวลา ๘ ปC อย0างไรก็ตาม เนื่องจากสํานักงาน กสทช.ได6มีการนําเสนอต0อ
สื่อมวลชนไปแล6วว0าคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz จะครอบคลุมพ้ืนท่ีได6มากกว0า เนื่องจาก
เปRนคลื่นในย0านความถ่ีต่ํา เพราะฉะนั้นต6องมีการกําหนดความครอบคลุมให6มากข้ึน 

 ๒. ควรกําหนด Coverage โดยไม0ต6องระบุว0า จะเปRนผู6ประกอบการ รายเล็กหรือราย
ใหญ0 

 ประธาน กทค. แสดงความเห็นว0า มีความเห็นสอดคล6องกับ เลขาธิการ กสทช. 
เพราะในทางเทคนิคคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz เปRนคลื่นความถ่ีท่ีใช6 Coverage และ
จะเปRนประโยชน�ต0อประชาชน 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงดังนี้ 
 ๑.หากกําหนดการครอบคลุมพ้ืนท่ี ๕๐ % ภายในระยะเวลา ๒ ปC และ ๘๐ % 

ภายในระยะเวลา ๔ ปC อาจจะเยอะไปเนื่องจากคลื่นความถ่ีท่ีใช6ในการให6บริการเยอะ
ในระดับหนึ่งและอาจจะเกิดความซํ้าซ6อนในการลงทุนจากการกํากับดูแลของ กสทช. 
อยากเสนอ กทค. พิจารณาว0าหากเปRน ๔๐ % ภายในระยะเวลา ๔ ปC และ ๖๐ % 
ภายในระยะเวลา ๘ ปC เพ่ิมข้ึนมา ๑๐% จากท่ีกําหนดไว6ในคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ 
MHz ได6หรือไม0  

 ๒. ข6อมูลเพ่ิมเติมในการประกอบการพิจารณาคือตามรูปแบบท่ี ITU วิเคราะห�โดย
ส0งผลต0อการประเมินวิเคราะห�ข้ันตํ่าคิดเปRน ๔๐% ของเง่ือนไขดังกล0าว 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ มีความเห็น ดังนี้  



๑๕ 
 

 ๑. ในหลักเกณฑ�ดังกล0าวเป?ดโอกาสให6ผู6ท่ีประมูลสามารถเช0าโครงข0ายได6หรือไม0 หาก
ดําเนินการได6ก็เปRนการช0วยเหลือผู6ประกอบการรายเล็กอยู0แล6ว 

 ๒. Coverage ควรมีการกําหนดไปก0อนและหากมีข6อสงสัยเพ่ิมเติมก็ต6องปรับปรุงใน
อนาคตให6เปRนไปตามมาตรฐานสากล 

 ๓. ตัวเลขท่ีกําหนดไว6ในทางปฏิบัติผู6ประกอบการอาจมีการขยาย Coverage เพ่ิมข้ึน 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็น ดังนี้ 

 ๑. ยังยืนยันการกําหนด Coverage ท่ีตัวเลข ๔๐ % เพราะได6มีการไปรับฟGงความ
คิดเห็นมาหากมีการกําหนดแบบกระชากจนเกินไป โดยไม0มีฐานข6อมูลมาสนับสนุน
อาจทําให6สูญเสียจุดยืนท่ีได6เคยกล0าวไว6 

 ๒. ในตอนท่ีจัดทํา (ร0าง) ประกาศฯ เพ่ือรับฟGงความคิดเห็นได6มีการคิดวิเคราะห�อย0าง
รอบคอบพอสมควรว0าได6มีการกําหนดไว6 อย0างไร หากมีการกําหนด Coverage 
เช0นนี้ต6องตอบคําถามในหลักการให6ชัดเจน ในประเด็นปGญหาเรื่องการป?ดก้ันไม0ให6
เกิดผู6ประกอบการรายใหม0 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ขอยืนยันข6อเสนอ ๕๐% ภายใน ๔ ปC และ 
๘๐% ภายใน ๘ ปC ซ่ึงเปRนตัวเลขความครอบคลุมเดียวกับการประมูลคลื่นความถ่ี
ย0าน ๒๑๐๐ MHz โดยท่ีให6ระยะเวลายาวนานกว0า ซ่ึงระยะเวลา ๘ ปCนั้นเกินกว0า
ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาอนุญาตด6วย ดังนั้นหากไม0สามารถสร6างโครงข0าย ให6
เข6าถึงประชากรเกิน ๘๐% คงอธิบายยาก และเชื่อว0าในทางสถานการณ�จริง 
ผู6ประกอบการจะสร6างความครอบคลุมเกินกว0านั้นอยู0แล6ว อีกท้ังในหลักเกณฑ�ครั้งนี้ก็
มีการเป?ดโอกาสเรื่องการเช0าโครงข0ายด6วย ข6อกําหนดตามท่ีเสนอจึงไม0น0าจะ
ก0อให6เกิดภาระเกินสมควรแต0อย0างใด 

 ประเด็นเรื่อง การกําหนดวันประมูลคล่ืนความถ่ี ๙๐๐ MHz 

 สํานักงาน กสทช. เสนอเรื่องประเด็นการกําหนดวันประมูลคลื่นความถ่ี จากท่ีได6ไป
รับฟGงความคิดเห็นมามีการเสนอให6มีการจัดประมูลในวันเดียวกัน แต0คณะทํางานฯ มี
ความคิดเห็นว0า ควรจัดประมูลแยกกันเพ่ือลดความเสี่ยงในทางกฎหมาย จึงนําเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือขอนโยบายในการกําหนดวันจัดประมูล 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า ประเด็นท่ีสํานักงาน กสทช. นําเสนอวันประมูล
ต0อนายกรัฐมนตรีคือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ หากจะมีการเลื่อนระยะเวลาการ
ประมูลให6 เร็ว ข้ึนควรมีการเสนอต0อนายกรัฐมนตรีให6ทราบอีกครั้ง โดยรอง
นายกรัฐมนตรีจะมาพบและหารือกับประธาน กสทช. ในวันจันทร�ท่ี ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๘ นี้ จึงขอเสนอให6รอการหารือดังกล0าวและจะนําเรื่องเข6าพิจารณาในท่ีประชุม 
กสทช. วันพุธท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เพ่ือกําหนดวันประมูลต0อไป 

 เลขาธิการ กสทช. แจ6งว0าได6รับการประสานงานจากผู6ประกอบการเปRนข6อห0วงใยเพ่ือ
นําเสนอ กทค. คือจากการประมูลคลื่นความถ่ีในครั้งท่ีผ0านมาต6องมีการกู6เงินจาก
ธนาคารเพ่ือนํามาประมูล ประเด็นท่ีมีการไปรับฟGงความเห็น คือ หากมีการแข0งขัน



๑๖ 
 

กันเปRนจํานวนเงินท่ีเกินกว0า ๘๐% หรือ ๑๐๐% ตามท่ีได6กําหนดไว6 สามารถชําระใน
งวดท่ี ๔ ได6หรือไม0 เพราะหาก กสทช. กําหนดให6มีการชําระในงวดท่ี ๓  ผู6ประกอบ
กิจการจะไม0สามารถเคาะราคา เกินกว0า ๑๐๐% ได6จากการท่ีผู6ประกอบแต0ละราย
ต0างก็ทราบข6อมูลจํานวนเงินท่ีมีการกู6จากสถาบันการเงินของอีกฝ�าย 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า เนื่องจากการกําหนดอัตราร6อยละในแต0ละปCคือ
ราคาท่ีชนะการประมูลซ่ึงรวมจํานวนเงินท่ีเปRนส0วนเกินแล6ว มิฉะนั้นต6องแยกเปRน ๒ 
จํานวนคือ จํานวนเงิน ๑๐๐% และราคาส0วนเกินโดยกําหนดออกเปRนงวด ซ่ึงต6องมี
การแก6ไขโครงสร6างการชําระเงิน 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็น ต6องมีการแก6ไขถ6อยคําของราคาการประมูล
สูงสุด เพราะคําว0าราคาการประมูลสูงสุดคือตัวเลขท่ียังมิทราบ เพราะหากจะมีงวดท่ี 
๔ ต6องเปRนส0วนท่ีเกินจากมูลค0าคลื่นความถ่ี 

 เลขาธิการ กสทช. เสนอว0า งวดท่ี ๑ ชําระไม0เกิน ๕๐% ของมูลค0าคลื่น ๑๐๐% งวด
ท่ี ๒ ชําระไม0เกิน ๒๕ % ของมูลค0าคลื่น ๑๐๐% งวดท่ี ๓ ชําระไม0เกิน ๒๕% ของ
มูลค0าคลื่น ๑๐๐% จํานวนส0วนท่ีเหลือจ0ายในงวดท่ี ๔ ท้ังหมด 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า หากในกรณีท่ีผู6ประกอบการประมูลไม0ถึง 
๑๐๐% ต6องแยกออกเปRน ๒ กรณี คือ ๑. ราคาประมูลไม0เกิน ๑๐๐% ๒.ราคา
ประมูลเกิน ๑๐๐%  

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ต6องระบุให6ชัดเจนว0าแยกออกเปRน ๒ กรณี คือ
กรณีท่ีหนึ่งราคาประมูลสูงสุดไม0เกิน ๑๐๐% ยืนยันตามเดิม กรณีท่ีสองราคาประมูล
สูงสุดเกิน ๑๐๐% ให6เพ่ิมงวดท่ี ๔ คือการจ0ายจํานวนส0วนท่ีเกินท้ังหมด ท้ังนี้โดยต6อง
หาถ6อยคําอ6างอิงกับงวด ๑ - ๓ 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า หากจะระบุว0า งวดท่ี ๑ ชําระเงินประมูลเปRนจํานวนร6อย
ละ ๕๐ ของราคาข้ันตํ่าตามข6อ ๘ (๔) เพราะราคาข้ันตํ่าตามท่ีระบุไว6ในข6อ ๘(๔) 
กําหนดไว6 ๑๖,๐๘๐ ล6านบาท (หนึ่งหม่ืนหกพันแปดสิบล6านบาทถ6วน) 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า หากจํานวนอยู0ระหว0าง ๘๐% - ๑๐๐% อยาก
ให6ในงวดท่ี ๑  ชําระ ๕๐% งวดท่ี ๒ ชําระ ๒๕% และงวดท่ี ๓ ชําระ ๒๕% ตามเดิม
เพราะไม0มีส0วนเกิน หากระบุเปRนราคาข้ันตํ่าอาจเกิดปGญหาได6 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ในเง่ือนไขท่ีสอง ไม0ต6องระบุเปRนอัตราร6อย
ละ สามารถกําหนดเปRนตัวจํานวนตัวเลขได6และระบุในแต0ละงวดต6องชําระเท0าไร 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางการปรับปรุงแก6ไข (ร0าง) 

ประกาศทั้งสองฉบับ และแนวทางการชี้แจงต0อสาธารณะในแต0ละประเด็นที่ได6รับ
ฟGงความคิดเห็น ต0อ (ร0าง) ประกาศ กสทช. ดังนี้ 



๑๗ 
 

   ๑.๑ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย0าน
ความถ่ี ๘๙๕-๙๑๕/๙๔๐-๙๖๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 

   ๑.๒ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0าน ๘๙๕ – ๙๑๕ MHz/๙๔๐ – ๙๖๐ MHz 

 ๒. เห็นชอบ (ร0าง) ประกาศ กสทช. ดังต0อไปนี้  
   ๒.๑ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม

เคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย0าน
ความถ่ี ๘๙๕-๙๑๕/๙๔๐-๙๖๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 

   ๒.๒ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0าน ๘๙๕ – ๙๑๕ MHz/๙๔๐ – ๙๖๐ MHz 

 ๓. เห็นชอบสรุปข6อสนเทศ (Information Memorandum) วิธีการอนุญาตให6ใช6
คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0าน ๙๐๐ MHz เพื่อใช6ประกอบการ
ประกาศเชิญชวนต0อไป  

  ท้ังนี้ ท่ีประชุม กทค. เห็นชอบการกําหนดการครอบคลุมพื้นที่การให6บริการ
สําหรับคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz คือ ต6องครอบคลุมจํานวนประชากรไม0น6อยกว0า 
๕๐% ภายใน ๔ ปC และ ๘๐% ภายใน ๘ ปC และมอบหมายให6สํานักงาน กสทช. 
ปรับปรุง (ร0าง) ประกาศ เอกสารประกอบการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะ และ
ประเด็นรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะ ตามความเห็นที่ได6รับจากที่ประชุม กทค. 
ก0อนนําเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมาย 
และแนวทางปฏิบัติต0อไป 

 
หมายเหตุ ๑.ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๘๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๘ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๒.๑ ผมเห็นด6วยท่ีสํานักงาน กสทช. ปรับแก6หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่น
ความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz โดยท่ัวไปให6เปRนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ
วิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย0าน ๑๘๐๐  MHz ท่ีได6
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล6ว ยกตัวอย0างเช0น การไม0กําหนดการถือครองคลื่น
ความถ่ีสูงสุด (Overall Spectrum Cap) จํานวน ๖๐ MHz การกําหนดราคาข้ันตํ่า 
(Reserve Price) เท0ากับร6อยละ ๘๐ ของมูลค0าคลื่นความถ่ีท่ีประเมินได6 และให6การ
เคาะครั้งแรกเปRนการเสนอราคาเพ่ิมทันที ตลอดจนมีการเพ่ิมมาตรการคุ6มครอง
ผู6ใช6บริการในแง0มุมต0างๆ เนื่องจากหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตควรต6องมีมาตรฐาน 
ไม0มีความลักลั่น เพ่ือให6เกิดความเปRนธรรมและลดความเสี่ยงจากการคัดค6านหรือ
โต6แย6ง อย"างไรก็ตาม สําหรับประเด็นข	อกําหนดความครอบคลุมโครงข0ายนั้น ผมเห็น



๑๘ 
 

ว"ามีความจําเป/นอย"างยิ่งท่ีต	องกําหนดให	สูงข้ึนสําหรับคลื่นความถ่ีย"านนี้ ดังนั้นผมจึง
เห็นชอบต0อร0างประกาศท่ีปรับปรุงและท่ีจะปรับตามมติ กทค. ในครั้งนี้ 

 ๒.๒ ผมยังคงยืนยันหลักการพ้ืนฐานตามความเห็นชั้นกลั่นกรองตามบันทึกข6อความ
เลขท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๒๐ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในประเด็นต0างๆ ได6แก0 
ควรมีเง่ือนไขท่ีส0งเสริมให6เกิดผู6ให6บริการรายใหม0 โดยกําหนดเง่ือนไขท่ีแตกต0างหรือ
การกําหนดคลื่นความถ่ีแยกไว6สําหรับเฉพาะผู6ให6บริการรายใหม0ร0วมประมูล (Set 
aside) ควรจัดประมูลคลื่นความถ่ีท้ังย0าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ในคราว
เดียวกัน (Multi-band Auction) แทนการประมูลคลื่นความถ่ีแยกกัน ฯลฯ แต0เม่ือ
ประเด็นเหล0านี้ไม0ได6มีการกําหนดไว6ในร0างประกาศฯ ต้ังแต0ต6น โดยในเรื่องกําหนดการ
ประมูลได6มีการวางแผนท่ีจะจัดประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz ก0อน แล6วจึงจัด
ประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz ห0างกันประมาณ ๑ เดือน นั่นคือในวันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ผมก็เห็นควรยึดตามกําหนดการเดิมนั้น ซ่ึงได6มีการรายงานให6
คณะรัฐมนตรีรับทราบด6วยแล6ว 

 ๒.๓ ด6วยข6อจํากัดท่ีทําให6ไม0อาจกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการคุ6มครองผู6บริโภคไว6ใน
ร0างประกาศว0าด6วยหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตฯ ได6มากนัก ดังนั้นจึงเปRนท่ีชัดเจนว0า 
กสทช. ยังคงมีภารกิจท่ีจะต6องดําเนินการต0อไปเพ่ือให6บริการท่ีจะเกิดข้ึนมีคุณภาพท่ีดี 
มีราคาท่ีได6รับการกํากับดูแลให6เกิดความเปRนธรรม ท้ังนี้ ในเรื่องของคุณภาพบริการนั้น 
เนื่องจากตามกฎหมายท่ีมีอยู0ในปGจจุบันได6กําหนดมาตรฐานของบริการระบบ ๓G 
เอาไว6เท0านั้น ดังนั้นจึงจําเปRนต6องมีการพิจารณาออกประกาศกําหนดมาตรฐานของ
บริการระบบ ๔G ต0อไป โดยอย0างน6อยจะต6องกําหนดมาตรฐานความเร็วข้ันตํ่าของการ
รับส0งข6อมูล ซ่ึงควรต6องสูงในระดับหนึ่งให6สอดคล6องกับลักษณะของเทคโนโลยี ส0วน
เรื่องการกํากับดูแลอัตราราคาค0าบริการก็จะต6องมีการออกประกาศ โดยขณะนี้
สํานักงาน กสทช. มีแนวทางท่ีจะใช6 price cap เปRนมาตรการกํากับดูแล ซ่ึงก็ควร
จะต6องมีการเร0งรัดและพิจารณารายละเอียดต0างๆ ด6วยความรอบคอบ เพ่ือให6
มาตรการดังกล0าวสร6างความเปRนธรรมและมีผลในทางปฏิบัติได6อย0างแท6จริง 

 นอกจากนี้เห็นควรมีมาตรการท่ีเปRนประโยชน�ต0อคนพิการทางการได6ยินและการสื่อ
ความหมาย โดยเม่ือมีบริการ ๔G เกิดข้ึนแล6ว กลุ0มคนดังกล0าวควรได6รับการดูแลเปRน
พิเศษ เพ่ือให6สามารถเข6าถึงบริการได6ในราคาท่ีถูกกว0าคนท่ัวไป เนื่องจากการสื่อสาร
ปกติของคนกลุ0มนี้ต6องใช6ข6อความหรือภาพเคลื่อนไหวต0างๆ ดังนั้นจึงมีความจําเปRนต6อง
ใช6บริการข6อมูลในปริมาณท่ีมากกว0าคนท่ัวไป หากผู6ให6บริการสามารถจัดรายการ
ส0งเสริมการขายท่ีตอบสนองความต6องการของคนกลุ0มนี้ได6อย0างเหมาะสม หรืออาจใช6
วิธีลดราคารายการส0งเสริมการขายท่ัวไปให6เปRนพิเศษ ก็จะเปRนเรื่องท่ีดี 

 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การอุทธรณ)คําส่ังทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. กรณีการจัดเก็บข$อมูลและ

รายละเอียดเก่ียวกับผู$ใช$บริการโทรศัพท)เคล่ือนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินล,วงหน$า 
(ระบบเติมเงิน) (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม , สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม)  

 ผู6อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอกรณีการอุทธรณ�คําสั่งของเลขาธิการ กสทช. ท่ีกําหนดให6บริษัท แอดวานซ� 
ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ระงับการกระทําท่ี       
ฝ�าฝ�น/ปฏิบัติให6ถูกต6องตามมาตรา ๑๕ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให6ดําเนินการจัดเก็บข6อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ
ผู6ใช6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินล0วงหน6าให6ถูกต6องและครบถ6วน
ตามข6อ ๒๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม  

 สํานักงาน กสทช.  นําเสนอความเห็นทางกฎหมาย ดังนี้     
 ๑.กรณี บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

ได6ยื่นอุทธรณ�ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
 ๒. คําสั่งของเลขาธิการ กสทช. ชอบด6วยกฎหมายทุกประการ 
   ๒.๑  บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด 
   (๑) แนวทางและกระบวนการจัดเก็บข6อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับผู6ใช6บริการ ตาม

ข6อ ๒๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมมีความชัดเจนแล6ว 

   (๒) บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด มีมาตรการหรือช0องทางท่ีสามารถ
นํามาใช6ในการจัดเก็บข6อมูลและรายละเอียดของผู6ใช6บริการให6เปRนไปตามประกาศ 
กสทช. เรื่องการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

   (๓)  บริษัท แอดวานซ� ไวร� เลส เน็ทเวอร�ค ยังคงดําเนินการจัดเก็บข6อมูลและ
รายละเอียดเก่ียวกับผู6ใช6บริการไม0ครบถ6วนตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ�การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

   ๒.๒ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
   (๑) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัดยังคงดําเนินการจัดเก็บข6อมูลและรายละเอียด

เก่ียวกับผู6ใช6บริการไม0ครบถ6วนตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ�การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

   (๒) คําสั่งของเลขาธิการ กสทช. มิได6สร6างกระบวนการท่ีซํ้าซ6อน 
 ด6วยเหตุผลดังกล0าวจึงเห็นควรยืนตามคําสั่งของเลขาธิการ กสทช.  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด และ 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ต0างได6รับใบอนุญาตภายหลังจากท่ีประกาศฯ มีผลใช6
บังคับนานแล6ว ดังนั้นท้ังสองบริษัทฯ จึงไม0มีเหตุท่ีจะมาอ6าง และเหตุท่ีอ6างฟGง         



๒๐ 
 

ไม0ข้ึน ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. กําชับผู6ท่ีชนะการประมูลท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ให6ต6อง
ดําเนินการจดทะเบียนทุกราย มิเช0นนั้นเป?ดให6บริการไม0ได6  

 ส0วนการโอนย6ายลูกค6า จากเทคโนโลยี ๒G มายังเทคโนโลยี ๓G และเทคโนโลยี ๔G 
ต6องลงทะเบียนตามหลักการโอนย6าย การย6ายโดยไม0ลงทะเบียนถือว0าผิดปกติ ในกรณี
นี้เห็นว0าบริษัทฯ ยังดําเนินการไม0เต็มท่ี ท้ังนี้เห็นควรยืนคําสั่งเลขาธิการ กสทช. ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับอุทธรณ�ของ บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากัด และ ยืนตามคําสั่งเลขาธิการ กสทช. ท่ีกําหนดให6ผู6ให6บริการท้ังสองรายระงับ
การกระทําท่ีฝ�าฝ�น/ปฏิบัติให6ถูกต6องตามมาตรา ๑๕ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให6ดําเนินการจัดเก็บข6อมูลและรายละเอียด
เก่ียวกับผู6ใช6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินล0วงหน6าให6ถูกต6องและ
ครบถ6วนตามข6อ ๒๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบหมายให6 สํานักงาน กสทช.รับข6อสังเกตของท่ีประชุมไปดําเนินการในส0วนท่ี
เก่ียวข6องต0อไป ในกรณีการประมูลคลื่นความถ่ีท่ีกําลังจะเกิดข้ึน 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๒๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ บริษัท ทรู ยูนิเวอร)แซล คอนเวอร)เจ$น จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท)
สําหรับบริการโทรศัพท)ประจําท่ีเ พ่ิมเติม (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข6อพิจารณาการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี 
จํานวน ๖๖,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ6น จํากัด 

   
มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี จํานวน ๖๖,๐๐๐ 

เลขหมาย ของบริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ6น จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช.
เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๒๒/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ประธาน  กล0าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล0าวป?ดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๖.๑๕    น. 

 

 
 


