
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ 

วันอังคารที ่๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

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

 ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๙. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจ้าหน้าที่การประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู้อ านวยการส่วน    
  ส านกักรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 
 

๗. นายปิญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางนารีรัตน์ ตลับนาค พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู้ชี้แจง 

๑. นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๓. นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๔. นางสาวปุณย์สิรี ฉัตรจินดา ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๕. นายอัมพร ดีเลิศเจริญ ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักบริหารคลื่นความถี่ 
๖. นางสาวจุฑามาศ อัศวทิพย์ไพบูลย์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๗. นางสาวพลอย เพ็งเพ็ชร์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๘. นายอลงน์กรณ์ อนุรัตน์พานิช พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
       
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๕ น.  
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค . ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ – ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘  

(ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม) 
 
มติทีป่ระชุม รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค . ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๕๘ – ครั้งที่          

๒๔/๒๕๕๘ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่ารายงานผลการด าเนินงานตามมติในส่วนของเรื่อง

ร้องเรียนที่ยังไม่ได้ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ร้องเ รียนทราบ ทั้งที่ ระยะเวลาได้
ล่วงเลยมาเกิน ๓๐ วันแล้ว  จึงขอให้ส านักงาน กสทช . ด าเนินการตรวจสอบและ
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ร้องเรียนทราบงานให้เร็วยิ่งขึ้น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียม

ต่างชาติชนิดชั่วคราวประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๒๘๓ รายการ  (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงาน การใช้งานสื่อสาร ผ่านดาวเทียมต่างชาติในการจัดการถ่ายทอด

กิจกรรมส าคัญท่ัวโลกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็น ต้องให้บริการ
แบบเหมารวมกับการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติของ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน ) ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ รวมจ านวน ๒๘๓ รายการ ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ

ที่สาม (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อ พิจารณา กรณีบริษัท ทีซี บรอด คาสติ้ง จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  โดยมีเงื่อนไขที่ก าหนดเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน 

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็น ว่า บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด มีบริษัท ไทยคม 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ ๙๙.๙๙๕ ของหุ้นทั้งหมด โดยที่ บมจ . ไทย
คมเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ให้บริการโครงข่าย
สื่อสารผ่านดาวเทียมเพียงรายเดียวของประเทศไทย การที่ บจ . ทีซี บรอดคาสติ้ง จะ
ประกอบกิจการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมส่วนภาคพ้ืน จึงเป็นกร ณีท่ีเข้าลักษณะ
การถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน โดย ท าการเข้าถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาต
รายอื่น อันขัดต่อประกาศ กทช . เรื่อง มาตรการป้องกันไม่ให้มีการกระท าอันเป็นการ



๔ 
 

ผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๙ แม้ส านักงาน กสท ช. จะตีความว่าประกาศดังกล่าวควบคุมในส่วนของผู้รับ
ใบอนุญาต เมื่อ บจ. ทีซี บรอดคาสติ้ง  ยังมิใช่ผู้ได้รับใบอนุญาต จึงไม่ขัดต่อประกาศ 
แต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่า ทันทีที่มีการอนุมัติให้ใบอนุญาตแก่บริษัท ก็เท่ากับมีลักษณะ
ผูกขาดทางแนวดิ่ง เพราะในกิจการสื่อสารผ่านดาวเที ยมนั้น มีองค์ประกอบหลักก็คือ
สถานีภาคพ้ืนดิน (Earth Station) และสถานีอวกาศ (Space Station) เมื่อบริษัทแม่
คุมสถานีอวกาศอยู่แล้ว มีการตั้งบริษัทลูกขึ้นเพ่ือควบคุมสถานีภาคพ้ืนอีก ย่อม
ก่อให้เกิดการผูกขาดตลาดโดยตรง อีกประเด็นส าคัญท่ีต้องพิจารณาคือ กรณีของสิทธิ
ในการใช้คลื่นความถี่ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๕ ก าหนดว่าต้องจัดสรรด้วยวิธีการประมูล 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ได้ตรวจสอบแล้ว การอนุญาตใน
กรณีของดาวเทียมไทยคม  กทค . ได้พิจารณาการใช้คลื่ นความถี่ตาม การแจ้งจด
ทะเบียนต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
(ICT) ได้น าเสนอให้ ITU ในส่วนของภาคพื้น ดิน กทค. เคยอนุญาตให้ บมจ . กสท 
โทรคมนาคม เพ่ิมเติมความถี่ย่าน KU-Band ในการให้บริการภาคพ้ืนที่เป็น 
Transmission Platform กับ สถานีภาคพ้ืนดิน (Earth Station) Uplink/Downlink 
ซ่ึงในขณะนั้นทาง กทค. ได้ให้เหตุผลว่าผู้ให้บริการภาคพ้ืนเป็นการใช้คลื่นความถี่ตามท่ี
ดาวเทียมจัดช่องสัญญาณไว้ เพราะฉะนั้นทางภาคพ้ืนไม่มีโอกาสที่เรียกใช้บริการคลื่น
ความถี่เองโดยตรงแต่เป็นการใช้คลื่นความถี่ทางอ้อมผ่านผู้ให้บริการ 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า การตีความแบบนี้ยังเป็นปัญหาเพราะไม่ใช่ข้อยุติ
ทางกฎหมาย ในช่วงที่อนุญาตให้ บมจ กสท โทรคมนาคม ขยายการให้บริการ
เนื่องจาก บริษัทฯ ขอใช้ สัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม โดยตอนนั้นไทยคมมีสัญญา
สัมปทานซึ่งให้สิทธิในการใช้ค ลื่นความถี่ผูกพันอยู่ แต่มิได้ให้ใช้คลื่นความถี่อ่ืน  ดังนั้น
ประเด็นนี้ต้องพิจารณาว่าการอนุญาตครั้งนี้เป็นการรวมถึงการอนุญาต ให้ใช้คลื่น
ความถี่ด้วยหรือไม่ 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า  กรณีของสิทธิการใช้คลื่นความถ่ี คิดว่าใช้แนวทางเดียวกับ
กรณีของ บมจ กสท โทรคมนาค ม หากเป็นการใช้ดาวเทียมไทยตามสัญญา สัมปทานก็
ใช้สิทธิเดิมตามสัญญาสัมปทานที่คุ้มครองอยู่ หากเป็นการใช้ความถี่ดาวเทียมดวงอื่น
หรือดาวเทียมต่างชาติก็ต้อง ขออนุญาตตามประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศ
แห่งชาติฯ ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า หากใช้แนวทางตามที่ชี้แจงยิ่งต้องระมัดระวังใน
ประเด็นเรื่องการมีอ านาจผูกขาดเหนือตลาด เนื่องจากดาวเทียมสัมปทานคงเหลืออายุ
อีกเพียงไม่ก่ีปี ขณะที่ดาวเทียมดวงที่ยิงใหม่นั้นไม่อยู่ในระบบสัมปทาน ในการใช้
สัญญาณอาจมีการจัดล าดับความส าคัญให้บริษัทลูกมากกว่า ซึ่งจะเป็นปัญ หา การ
อนุญาตตามแนวทางที่เสนอจึงเป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราว และแตกต่างจากกรณี 
กสท โทรคมนาคมท่ีมีใบอนุญาตอยู่แล้ว แต่กรณีนี้เป็นการขออนุญาตใหม่ หากให้
อนุญาตใช้เฉพาะดาวเทียมไทยคมภายใต้สัมปทาน  และให้ใบอนุญาตมีอายุตามกรอบ



๕ 
 

ปกติ ๑๕ – ๒๐ ปี ก็จะเข้าข่าย เป็นการอนุญ าตที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขจริงที่อายุ
สัมปทานดาวเทียมก าลังจะสิ้นสุดลง ที่ส าคัญคือต้องแก้โจทย์เรื่องสิทธิการใช้คลื่น
ความถี่ หากยอมรับว่าสถานีอวกาศเป็นฝ่ายใช้ ก็ไม่มีประเด็นที่สถานีภาคพื้นจะต้อง
ประมูล แต่หากยังยืนยันตามเดิมว่ากิจการดาวเทียมไม่ต้องประมูลคลื่น ความถี่ การให้
อนุญาตกิจการภาคพ้ืนก็ยังคงมีโจทย์เรื่องสิทธิการใช้คลื่นความถ่ีให้ต้องพิจารณากัน
ต่อไป 

  
มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก ดร . เศรษฐพงค์ฯ , กสทช .      

รศ.ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 
 ๑. อนุญาตให้บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ ง จ ากัด  เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที่สาม โดยมีขอบเขตการอนุญาตตามประกาศ กทช. ดังนี้ 
  ๑.๑ ลักษณะของกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคม 
  

ลักษณะของกิจการโทรคมนาคม ประเภทโครงข่ายโทรคมนาคม ขอบเขตการใช้งาน 
การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
เพ่ือ ให้เช่าใช้ และเพ่ือให้บริการ
โทรคมนาคม (Network Provider and 
Service Provider) 

โครงข่ายคลื่นความถ่ี ได้แก่ 
โครงข่ายการสื่อสารผ่าน        
ดาวเทียม 

ภายในประเทศ 

  ๑.๒ ประเภทของกิจการโทรคมนาคมและบริการ 
  

ประเภทของกิจการโทรคมนาคม บริการโทรคมนาคม ขอบเขตการใช้งาน 
๑. เสียง (Voice , Audio) 
๒. ข้อมูล (Data , Text) 
๓. พหุสื่อหรือสื่อผสม (Multimedia) 

๑ . บริการรับส่งสัญญาณเป็น  
Transmission Platform 
๒. บริการ Uplink/Downlink ผ่าน
ดาวเทียม  
๓ . บริการรับ- ส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink 
Service) จากสถานีแม่ข่าย 
๔. บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม ที่ใช้
จานสายอากาศขนาดเล็ก เพื่อ
ให้บริการจ ากัดเฉพาะกลุ่มบุคคล 
(Very Small Aperture Terminal : 
(VSAT) ) 
๕. บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน
ดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ข่ายเป็นของ
ตนเอง  

ภายในประเทศ 
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 ๒. อนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ให้แก่ บริษัท ทีซี 
บรอดคาสติ้ง จ ากัด  โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปี ทั้งนี้ มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามรายอื่นที่ได้รับอนุญาตแล้ว 

 ๓. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่ อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ พ .ศ. ๒๕๕๘ และ
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เรื่อง  ก าหนดให้ผู้ใช้ความถี่
วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๔. เห็นชอบก าหนดเงื่อนไข ในการอนุญาตเพิ่มเติมว่า “ผู้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม
สื่อสาร ภายใต้กฎเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสารที่เหมาะสมใน
อนาคตตามท่ี กสทช . จะก าหนดต่อไป (Subject to Future Regulation) โดยผู้รับ
ใบอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากคณะกรรมการไม่ได้” 

 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช .ประวิทย์ฯ ได้มี บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๙๖๒  ลงวันที่ ๑๕  ธันวาคม  

๒๕๕๘ เรื่อง เปิดเผยการสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

 ๒.๑) บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด  ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด มีทุนจดทะเบียน ๑ ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ คือบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นถึงร้อยละ ๙๙.๙๙๕ ของหุ้นทั้งหมด 
ประกอบกับ บจ . ทีซี บรอดคาสติ้ง วางแผนที่จะใช้เงินลงทุนจาก บมจ . ไทยคม เพื่อ
น ามาจัดซื้ออุปกรณ์ในการให้บริการ คิดเป็นจ านวนเงิน กว่า ๑๑๗ .๕ ล้านบาท (ตาม
รายงานการวิเคราะห์ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม ส านักงาน กสทช. เดือนกันยายน ๒๕๕๘ หน้า ๕, ๖ และหน้า 
๒๙) 

   อีกท้ัง บมจ . ไทยคม เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สาม โดยการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้ใช้ และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม 
และบริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมอยู่ก่อนแล้ว ตามที่ กทค . ได้เคย ออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมให้ไป มีอายุ ๒๐ ปี  ดังนั้น จึงท าให้การบริหารงาน
หรือการด าเนินงานของ  บจ. ทีซี บรอดคาสติ้ง และ บมจ . ไทยคม มีลักษณะการเป็น
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  โดยการให้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคมเพ่ือให้ใช้ และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and 
Service Provider) เช่นเดียวกัน ที่อาจส่งผลให้เกิดการผูกขาด หรือลด หรือจ ากัดการ
แข่งขันในการให้บริการโท รคมนาคม  ตามข้อ ๘ ประกอบข้อ ๑๐ ของประกาศ  กทช. 
เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่
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เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงหาก กทค. พิจารณา
หรือไต่สวนว่าการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตรายใดมีลักษณะเป็ นการกีด
กันการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อการผูกขาด หรือลด หรือจ ากัดการแข่งขันในการ
ให้บริการโทรคมนาคม  กทค. อาจก าหนดมาตรการเฉพาะตาม หมวด ๔ ของประกาศ 
กทช. ดังกล่าวได ้

 ๒.๒) เมื่อครั้งที่ กทค. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมให้แก่ บมจ . ไทยคม ไป
นั้น กทค . เคยชี้แจง ต่อสังคม ว่า “ผู้ประกอบกิจการที่ภาคพ้ืนดินซึ่งเป็นผู้ประกอบ
กิจการสถานีภาคพ้ืนดินต่าง  ๆ เช่น  สถานี Up Link Down Link (ตัวอย่าง TOT, 
CAT) เป็นผู้ใช้ความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม  เนื่องจากเป็นผู้ใช้ความถี่ใน
การรับ-ส่งสัญญาณภายใต้ราชอาณาจักรไทย ดังนั้นการจั ดสรรคลื่นความถี่ให้กับผู้
ประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องจัดสรรโดยวิธีการประมูลเท่านั้น  ตาม
มาตรา ๔๕ ของ พ .ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง กสทช . จะต้อง
ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประมูลสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ท่ีภาคพ้ืนดิน
ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อไป  โดยในปัจจุบัน กสทช. ชุดนี้ ยังมิได้จัดสรรคลื่น
ความถี่นี้ให้แก่ผู้ประกอบการรายใด ” (ส านักงาน  กสทช . ส านักวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม หรือ http://telecompolicy.nbtc.go.th) 

   ดังนั้น การให้บริการโทรคมนาคมของ บจ. ทีซี บรอดคาส ต้ิง ตามท่ีขอ
อนุญาตมาอาจขัดต่อสิ่งที่ กทค . ได้เคยแจ้งไว้ต่อสังคม ในครั้งท่ีออกใบอนุญาตให้กับ 
บมจ. ไทยคม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บจ . ทีซี บรอดคาสติ้ง  ไปก่อนนี้  ทั้งนี้ ยังท าให้
ผู้ให้บริการดาวเทียมไม่ว่าบนท้องฟ้าหรือ ภาคพ้ืนดิน  ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับ
บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ มาตราดังกล่าวอีก
ด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  การขอขยายระยะเวลาคุ้มครองการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศ กสทช . 

เรื่องมาตรการคุ้มครองเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาการให้บริการโ ทรศัพท์เคลื่อนที่  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอการ ขอขยายระยะเวลาคุ้มครองการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามประกาศ 
กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุ ญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค 
จ ากัด บริษัท ฟอร์ ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท วันลิงค์ เทคโนโลยี่ 
จ ากัด 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ตามมติเดิม  กทค. ก าหนดวันหยุดบริการในวัน
รับรองผลกา รประมูล หากจะพิจารณาขยาย เท่าที่เป็นไปได้ก็คือให้หยุด ณ วันออก
ใบอนุญาต แต่มีประเด็นว่าวันดังกล่าวไม่อาจก าหนดแน่ชัดล่วงหน้าได้ เนื่องจากขึ้นกับ
ว่าผู้ชนะการประมูลจะน าเงินมาช าระเม่ือไร ซึ่งในขณะนี้ในกรณีของคลื่นความถี่ย่าน 
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๑๘๐๐ MHz กทค. ได้มีมติให้ขอรับนโยบาย จาก คสช . จึงเป็นเรื่องที่ควรรอค าตอบ
เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม โดยที่ตามประกาศ
ก าหนดกรอบระยะเวลาของการช าระเงินประมูลงวดแรกไว้ว่าต้องด าเนินการภายใน 
๙๐ วัน ซึ่งระยะเวลามากที่สุดที่ขยายได้ย่อมเป็นไปตามกรอบดังกล่าว ดังนั้นค าขอของ
บางบริษัทท่ียาวนานถึง ๑๘๐ วันหรือ ๑ ปีย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ต้องชี้แจงให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่า  กทค. ได้
มีมติไปแล้วว่าวันหยุดให้บริการคือวันที่มีการรับรองผลการประมูล หาก คสช . มี
ความเห็นเป็นอื่นอย่างไร ก็ให้เป็นไปตามนั้นเพราะไม่สามารถท าตามความต้องการของ
เอกชนได้ เนื่องจากจะมีผลต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยภาพรวม 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ต้องชี้แจงให้ทราบว่า กสทช . ได้มีการก าหนด
ระยะเวลาไปแล้ว  และไม่ทราบล่วงหน้าว่า จะเป็นผู้ประกอบการรายใด  การขอขยาย
ระยะเวลาการใช้ คลื่นความถ่ีจึงไม่สามารถด าเนินการได้เพราะอาจเป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะใช้คลื่น  ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญท่ีต้อง
ชี้แจงโดยต้องยึดตามประกาศ 

  

มติที่ประชุม ที่ประชุม กทค . ได้พิจารณากรณี การขอขยายระยะเวลาคุ้มครองการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองเป็นการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  ดังกล่าวแล้ว 
เห็นว่าการด าเนินการเก่ียวกับการประมูลคลื่นความถ่ีและหยุดบริการเป็นไปตาม
กฎหมาย และได้ประกาศต่อสาธารณะให้ทราบโดยทั่วไ ปแล้ว ประกอบกับขณะนี้ได้มี
การหารือเรื่องดังกล่าวต่อ คสช . จึงเห็นควรรอแนวนโยบายที่ชัดเจนจาก คสช . ต่อไป 
ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . ด าเนินการแจ้งและท าความเข้าใจกับผู้ยื่นค าร้อง
ให้ทราบถึงผลการพิจารณาของ กทค. ต่อไป  

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีป ระชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบ

ที่สาม (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ ฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สาม  เลขที่ NTC/MM/INT/III/๐๐๑/๒๕๕๖ ตามข้อ ๕ 
และ ข้อ ๒๓(๑)  ของเงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สาม โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่  กทค. มีมติ 
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุ ข้อตกลงทาง ธุรกิจได้ โดยการขอยกเลิกการ
ให้บริการของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจากยังไม่เปิดให้บริการ ดังนั้น 



๙ 
 

จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขให้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติแต่ อย่างใดและเนื่องจาก
บริษัทไม่มีการรายงานรายไตรมาสตามเงื่อนไขการอนุญาต  จึงเห็นควรบันทึ กประวัติ
การกระท าความผิดของบริษัท เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการต่อไป  

 
มติที่ประชุม  อนุญาตให้ บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด ยกเลิกใบอนุญาตกา รให้บริการอินเทอร์เน็ต 

แบบที่สาม  เลขที่ NTC/MM/INT/III/๐๐๑/๒๕๕๖ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ กทค . มีมติ 
และให้บันทึกประวัติการกระท าความผิดของบริษัท เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการต่อไป ตามที่ ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเ บียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ขอเพิ่มแผนธุรกิจส าหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ย่านความถี่ ๒๑๐๐ MHz (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส า นักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ ฯ) 
น าเสนอข้อพิจารณาเพื่ออนุญาตให้บริษัท ดีแ ทค ไตรเน็ต จ ากัด เพิ่มเติมแผนธุร กิจ
ส าหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ ๒๑๐๐ MHz เพ่ือให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงด้วยเทคโนโลยี VoLTE และ VoWiFi 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ถ้ามีการอนุมัติให้เพ่ิมเติมแผนธุรกิจ ก็จะสะท้อนว่า
มีการมองว่า VoLTE ไม่ใช่บริการในลักษณะเดิม แต่เป็นบริการใหม่ที่เพ่ิมเติมขึ้นมา ถ้า
เป็นเช่นนั้น สิ่งที่ ส านักงาน กสทช . ควรท าก็คือ จะ ต้องวิเคราะห์ต้นทุน ถ้าต้นทุนต่ า
กว่าเดิม ค่าบริการควรที่จะลดลงเพ่ือความเป็นธรรมกับผู้บริโภค แต่ถ้า สมมติว่าบริการ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระบบ LTE เดิมที่ให้บริการอยู่ ก็ควรวิเคราะห์ว่าการเพ่ิมเติม
การให้บริการดังกล่าวถ้าเป็นเพียงการเปลี่ยนเทคนิคในการให้บริการบนฐาน เทคโนโลยี
เดิม ก็อาจไม่จ าเป็นต้องน ามาให้ กทค. พิจารณาอนุมัต ิเบื้องต้นต้องวิเคราะห์ประเด็นนี้
ให้ชัดเจนก่อน เนื่องจากจะผูกโยงเรื่องค่าบริการ  ส่วนเรื่อง คุณภาพการให้บริการ มี
หลักการส าคัญคือ ถ้าเป็นบริการที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน อยู่ในระดับเดียวกัน ก็คิด
อัตราค่าบริการระดับเดียวกันได้ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า  ตามหลักการท าธุรกิจจะเป็นการพยายามลด
ต้นทุนเพื่อให้เกิดก าไร โดยการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพ่ือเป็นการลดต้นทุน ดังนั้นหาก
จะไปก ากับดูแลเพื่อให้ราคาลดลงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก็จะไม่เป็นการดี 
จะท าให้ไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ซึ่งตามประกาศของ กสทช. ก็ไม่ได้มีการไปก ากับดูแล
ในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จึงเห็นสอดคล้องกับส านักงาน กสทช. 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ไม่มีข้อขัดข้องกรณีผู้ประกอบการลดต้นทุน แต่
ดังที่ตั้งประเด็นแต่ต้นแล้วว่า หากเป็นเพียงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคก็ไม่มี
ความจ าเป็นต้องเสนอขออนุมัติจาก กทค .แต่เมื่อมีการเสนอขอความเห็นชอบ ก็เกิด
ประเด็นว่าน่าจะไม่ใช่การเปลี่ยนเทคนิคธรรมดา 



๑๐ 
 

มติที่ประชุม ๑ . อนุมัติให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด เพิ่มแผนธุรกิจส าหรับให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน ๒.๑ GHz รูปแบบ VoLTE และ VoWiFi ภายใตใ้บอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขท่ี ๓ก/๕๐/๐๐๒ และภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาต ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบหมายส านักงาน  กสทช . รับข้อสังเกต ของที่ประชุม กทค . ในประเด็นต่างๆ 
เช่นการก าหนดขอบเขตการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจที่จะต้องให้ กทค. เป็นผู้พิจารณา
อนุญาตหรือไม ่ไปศึกษาวิเคราะห์ให้ชัดเจน ต่อไป 

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

๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช .ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๙๖๓  ลงวันที่ ๑๕  ธันวาคม  

๒๕๕๘ เรื่อง เปิดเผยความเห็นเพ่ิมเติม ในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

 ๒.๑) กรณีนี้มีประเด็นเบื้องต้นที่ต้องพิจารณาคือ บริการตามแผนธุรกิจที่ขอเพ่ิมมานั้น 
ถือเป็นบริการใหม่หรือเป็นบริการเพิ่มเติมบนประเภทบริการเดิม ทั้งนี้ หากมิใช่บริการ
ใหม่ย่อมไม่มีความจ าเป็นต้องน าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการ จึงควรต้อง
วิเคราะห์ในประเด็นนี้ให้ชัดเจนก่อน เนื่องจากเป็นประเด็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีจะผูกโยงกับ
เรื่องการก ากับดูแลคุณภาพบริการและอัตราค่าบริการต่อไป ยกตัวอย่างเช่น หากจะ
ถือว่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงด้วยเทคโนโลยี VoLTE เป็นส่วนหนึ่งของ
บริการในระบบ เทคโนโลยี LTE และบริการ VoWifi เป็นส่วนหนึ่งของบริการ VoIP 
บริการทั้งสองประเภท นี้ก็ย่อมครอบคลุมด้วย ใบอนุญาตเดิมอยู่แล้ว และบริษัทฯ มี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช . ที่เก่ียวข้องต่ อไป ส่วน กสทช . ก็มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลตามมาตรฐานที่ใบอนุญาตก าหนดและตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่างๆ 

   อย่างไรก็ตาม การที่ส านักงาน กสทช. มีการเสนอกรณีนี้เพื่อขออนุมัติใหม่ก็อาจ
สะท้อนว่าส านักงาน กสทช . มีแนวทางการวิเคราะห์ว่าเป็นบริการใหม่ การเสนอ
มาตรการก า กับดูแลในมาตรฐานเดิมจึงอาจไม่เหมาะสม ที่ถูกต้องคือ ควรที่จะมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของบริการใหม่เพ่ือก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป 

 ๒.๒) หลักการส าคัญท่ีควรค านึงในการก ากับดูแลคุณภาพบริการและอัตราค่าบริการก็
คือ บริการที่จะคิดอัตราค่าบริการในลักษณะหรือมาตรฐานเดียวกัน ย่อมต้องมีคุณภาพ
ระดับเดียวกัน หากบริการมิได้มีคุณภาพท่ีเปรียบเทียบกันได้ ไม่สมควรที่จะใช้
มาตรการก ากับดูแลอัตราค่าบริการในระบบเดียวกัน 

 ๒.๓) ตามเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนามคมแบบที่สาม  
ตามภาคผนวก ก . ข้อ ๗.๕ ที่ก าหนดว่า บริษัทฯ  ต้องก าหนดอัตราค่าบริการที่ลดลง
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง 
(Voice) ที่มีอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน ๒.๑ 
GHz ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน นั้น กรณีของการให้ลดอัตรา
ค่าบริการลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ถือเป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้า โดย



๑๑ 
 

มาตรการถาวรคือจะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนภายหลังจากมีการศึกษา
ต้นทุนการให้บริการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงเห็นควรมอบหมายส านักงาน กสทช . เร่ง
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย เนื่องจากบัดนีร้ะยะเวลาได้ล่วงเลยมาเกือบ ๓ ปีแล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ขอขยายข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม

ต่างชาติ เพื่อให้บริการแก่บริษัท สมาร์ทแคส เทคโนโลยีส์ จ ากัด  (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยกา รส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคม นาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อพิจารณา กรณีการขยายข่ายสื่อสารบริการรับส่ง สัญญาณเป็น 
Transmission Platform (รหัสบริการ ๓ - ๒ - ๑๐) ผ่านดาวเทียม Asiasat-๕ 
Asiasat- ๗ และ Apstar-๗ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) เพ่ือ
ให้บริการแก่บริษัท สมาร์ทแคส เทคโนโลยีส์ จ ากัด   

 

มติที่ประชุม อนุญาต ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ด าเนิน การขยายข่ายสื่อสาร
บริการรับ - ส่งสัญญาณเป็น Transmission Platform (รหัสบริการ ๓ - ๒ - ๑๐) 
ผ่านดาวเทียม Asiasat- ๕ Asiasat- ๗ และ Apstar-๗ ซึ่งเป็นการเช่ าช่องสัญญาณ
ต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยให้มีผลต่อเนื่องจากเดิมจนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ให้
ความเห็นชอบไว้   

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . ก าชับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ให้ด าเนินการขออนุญาตภายในกรอบระยะเวลา 

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๗ ของบริษัท วี.พี.สตีล 

แอนด์ ไวร์เมซ จ ากัด (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการส านัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถา ฯ) 

น าเสนอการ ขอคืนเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข  ๑๑๐๗ ของบริษัท   
วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมซ จ ากัด  เนื่องจากบริษัทฯ  ได้ท าการเปลี่ ยนแปลงระบบ
เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ใหม ่ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อ ๔๙ ของประกาศ กสทช . เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล้ว  โดยมติคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
เห็นควรน าเสนอ กทค . พิจารณารับ คืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๑๐๗  ของบริษัท  วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมซ จ ากัด  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘ เป็นต้นไป และเห็นควรให้ส านักงาน กสทช . คืนค่าธรรมเนียมเลขหมายในส่วน
ที่ช าระเกินไว้ เป็นไปตามข้อ ๗๖ ของประกาศ กสทช.ฯ ต่อไป 



๑๒ 
 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้บริษัท วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมซ จ ากัด  คืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

หมายเลข ๑๑๐๗ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ การใช้ทรัพย์สินของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) โดยไม่ได้รับความยินยอม  (ส านัก
กฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพิณญา ฯ) น าเสนอข้อพิจารณาเพื่อ
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือตอบบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอ
ที) กรณีท่ี บมจ. ทีโอที มีหนังสือแจ้งว่า กสทช. ใช้ทรัพย์สินของ บมจ . ทีโอที โดยไม่ได้
รับความยินยอม 

 กสทช. ประวิทย์ฯ กล่าวว่า ในเรื่องนี้มีความเห็นตามบันทึกกลั่นกรองที่ส่งไปแล้ว โดยใน
ประเด็นหลักคือเรื่องกรรมสิทธิ์ ในเครื่ องอุปกรณ์ก็เป็นเรื่อง  ที่ต้องตกลงกันระหว่าง
คู่สัญญาสัมปทาน ส่วนสิทธิ ในการใช้ทรัพย์สิน  เนื่องจากเป็นไปตามประกาศฯ ที่ต้อง
ให้บริการต่อในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง แต่ในการให้บริการก็สามารถแสดงต้นทุนเพื่อหัก
ในส่วนของรายได้ก่อนน าส่งเข้ารัฐได้ ไม่มีการบังคับรอนสิทธิ โดยไม่ได้ค่าตอบแทน แต่
อย่างใด นอกจากนั้นมีเรื่องของถ้อยค าที่เขียนผิด  พวกนี้เป็นเรื่องท่ีว่า ทรัพย์สินเป็น
ของใครก็ไปว่ากันตามสัญญา แต่ที่ใช้เพ่ือบริการสาธารณะและมีการรับผิดชอบในส่วน
ต้นทุน โดยหักจากรายได้ก่อนน าส่งรัฐ ส่วนพวกถ้อยค าที่ผิดทั้งหลายก็ ขอให้แก้ไขด้วย 
เช่น ทีโอทตี้องเป็นผู้ให้บริการ ไม่ใช่ผู้ใช้บริการ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า เห็นควรชี้แจง บมจ.ทีโอที ว่าในขณะที่อยู่ใน
มาตรการเยียวยา บมจ. ทีโอที อยู่ในฐานะผู้ให้บริการโดยมีภาระที่ต้องให้บริการต่อไปใน
ฐานะผู้ให้สัมปทานเดิมที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเยี ยวยา รายได้หรือค่าใช้โครงข่ายที่
เกิดข้ึนเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท ทีโอทีฯและบริษัท เอไอเอสฯ คู่สัญญาสัมปทาน 
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจะหักได้เฉพาะค่าใช้จ่ายจริง ส่วนรายได้ที่เหลือต้องน าส่งรัฐ 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ในหนังสือแจ้งกลับบริษัท ทีโอทีฯ นั้นเห็ นว่าให้
สรุปตอบไปในเชิงกฎหมาย ว่า กสทช. ปฏิบัติตามประกาศข้อใด มาตราใด และปัจจุบัน
ประกาศฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช้อยู่  

 

มติที่ประชุม รับทราบและ  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช . มีหนังสือแจ้งตอบ บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) ตามความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุม กทค.  

  



๑๓ 
 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช .ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๙๖๔  ลงวันที่ ๑๕  ธันวาคม  
๒๕๕๘ เรื่อง เปิดเผยความเห็นเพ่ิมเติม ในการพิจารณาระเบียบว าระท่ี ๔.๗ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

 ๒.๑) ประเด็นที่พิพาทตามหนังสือของ บมจ . ทีโอที ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ มี
ข้ออ้างว่า การที่ กสทช . ก าหนดให้ บมจ . เอไอเอส ให้บริการต่อไปเป็นการชั่วคราว  
โดยมิได้รับความยินยอมในการใช้ทรัพย์สินจาก บม จ. ทีโอที ก่อน ถือเป็นการกระท า
โดยไม่มีอ านาจ และเป็น การโต้แย้งสิทธิ อันถือเป็นการกระท าละเมิดต่อ บมจ . ทีโอที 
นั้น ผมเห็นว่า แม้จะมีการฟ้องคดีจาก บมจ . ทีโอที หรือ บมจ . กสท โทรคมนาคม ไว้
ต่อศาลปกครองแล้วก็ตาม แต่เมื่อประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริก าร
เป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  พ.ศ. ๒๕๕๖  และ ประกาศ  กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  พ.ศ. ๒๕๕๖  (ฉบับที่ ๒) ยังมีผลใช้บังคับอยู่ โดยศาล
ปกครองยังมิได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เพิกถอนกฎดังกล่าวเสีย ตามมาตรา ๙ วรรค
หนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. ๒๕๔๒  รวมทั้ง กสทช . ยังมิได้ยกเลิกกฎดังกล่าว 
ดังนี้ จึงเ ป็นกรณีที่ บมจ . เอไอเอส สามารถจะให้บริการต่อไปเป็นการชั่วคราวตามที่
ประกาศ กสทช . ดังกล่าวก าหนดไว้ ดังนั้น เมื่อ บมจ . เอไอเอส มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย หรือประกาศ กสทช . ดังกล่าวที่จะกระท าการดังกล่าวได้แล้ว การกระท า
ดังกล่าวจึงไม่เป็นการละเมิด ด้วยเหตุนี้ การที่ กสทช . ก าหนดให้ บมจ . เอไอเอส 
ให้บริการต่อไปเป็นการชั่วคราวโดยมิได้รับความยินยอมในการใช้ทรัพย์สินของ บมจ . 
ทีโอที ก่อน จึงเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ไปตามกฎหมายดังกล่าวให้ อ านาจหน้าที่ไว้ 
จึงไม่เป็นละเมิดเช่นกัน 

 ๒.๒) ผมเห็นชอบด้วยกับสาระหลักของร่าง หนังสือตอบกลั บตามท่ีส านักงาน กสทช . 
เสนอ แต่มีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องปรับปรุงดังนี้ 

     ๒.๒.๑) ตามข้อ ๑ ของ หนังสือตอบกลับ ฯ เห็นควรแก้ไขข้อความเป็นดังนี้ 
“กรรมสิทธิ์ในเครื่องและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม ...” เหตุที่ให้ตัดข้อความใน
ตอนต้น เนื่องจากสิทธิในการใช้ทรัพย์สินของ บมจ. ทีโอที กับ บมจ . เอไอเอส ขณะนี้
อยู่ภายใต้ มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ตามประกาศ กสทช . 
ดังกล่าว มิใช่เป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน 

     ๒.๒.๒) ตามข้อ ๒ ของหนังสือตอบกลับฯ เห็นควรแก้ไขดังนี้ 
           ๒.๒.๒.๑) ตัดข้อความ “...ประกาศดังกล่าวจึงอยู่บนพ้ืนฐานหลักการ 

Stand still...” เนื่องจากไม่ได้เป็นถ้อยค าตามกฎหมายหรือประกาศ กสทช . ดังกล่าว 
ซึ่งข้อ ๒ ของหนังสือตอบกลับฯ กล่าวถึงหลักกฎหมายที่ให้อ านาจในกรณีนี้ไว้แล้ว 



๑๔ 
 

           ๒.๒.๒.๒) แก้ไขข้อความจาก “...ดังนั้น หากบริษัทที่ บมจ. ทีโอที เป็นผู้
ซึ่งท าสัญญา เพ่ือใช้บริการอยู่ก่อน วันที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงแล้ว ย่อมเป็น
ผู้ใช้บริการที่เข้าข่ายที่ต้องได้รับความคุ้มครอง ตามประกาศนี้ด้วย ...” เป็น “...ดังนั้น 
หากบริษัท  บมจ . ทีโอที และ บมจ . เอไอเอส ซ่ึงเป็นคู่สัญญา ที่ท าสัญญา เพ่ือให้
บริการอยู่ก่อน วันที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงแล้ว ย่อมเป็น ผู้ให้บริการที่มีหน้าที่ต้อง
ให้บริการต่อไปตามประกาศนี้ด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การจัดสอบ และจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

ขั้นต้น ปี ๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ส านักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม)  

 ฝ่ายเลขานุการ กทค . (นายพิชัยฯ ) น าเสนอข้อพิจาณากรณีสมาคมวิทยุสมัครเล่น 
จ านวน ๖ สมาคม  แจ้งความประสงค์ขอจัดสอบและ /หรือจัดการอบรมและสอบเพ่ือ
รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นต่อส านักงาน กสทช . เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีโอกาสสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ข้างต้น 

 

มติที่ประชุม ๑ . อนุมัติ ให้ สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้แจ้งความประสงค์ต่อส านักงาน กสทช .
ด าเนินการดังนี้ 

  ๑.๑ จัดการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ขั้นต้นจ านวน ๕ สมาคม ในปี ๒๕๕๙ 

  ๑.๒ จัดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จ านวน 
๒ สมาคม ในปี ๒๕๕๙ 

  ๑.๓ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นในข้อ ๑ และ ๒ ด าเนินการโดยใช้หลักสูตรและ
วิธีการ ที่ก าหนดตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับ ดูแล
กิจการวิทยุสมัครเล่น 

 ๒. มอบหมายให้ส านักง าน กสทช . ก าหนดล าดับการจัดสอบ และจัดอบรมและสอบฯ 
โดยให้สิทธิ์สมาคมที่ยังไม่เคยด าเนินการเป็นอันดับแรก และก าหนดล าดับสมาคมท่ีเคย
ด าเนินการมาแล้วในปีก่อนหน้านี้ตามจ านวนครั้งจากน้อยไปหามาก เป็นไปตามล าดับ
การยื่นค าขอก่อนหลัง 

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประ ชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ ๕ ในประเด็นด้าน
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (ส านักบริหารคลื่นความถ่ี) 



๑๕ 
 

 ผู้แทนส านักบริหารคลื่นความถี่ (นายอัมพร ฯ) น าเสนอ รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๕ (The 5th Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along 
Thailand – Cambodia Common Border – JTC ) ในประเด็นด้านกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม และบันทึกความตกลงร่วม ในส่วนของการ
ประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) และการประชุม Working Group 1 
(Telecommunication Services)  

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นต่อประเด็นเรื่องการวางสายเคเบิ้ลที่ทางผู้แทน
ประเทศกัมพูชาได้น าเข้ามาหารือในที่ประชุม JTC ในครั้งนี้ ขอมอบหมาย ให้ทางฝั่ง
กิจการโทรคมนาคม โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑รับประเด็น
ดังกล่าวมาพิจารณา เพื่อหาแนวทางด าเนินการต่อไป 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าในประเด็นที่มีการทักท้วงนี้หากมีความคืบหน้า 
ขอให้ส านักงาน กสทช. เพ่ิมเติมเข้าไปพิจารณาในที่ประชุม กสทช. ต่อไปด้วย 

   

มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสาน
และจัด สรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๕ (The 5th 

Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment 
of Frequencies along Thailand – Cambodia Common Border – JTC ) ใน
ประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  ตามท่ีส านักง าน กสทช . 
เสนอ 

 ๒. รับรองบันทึกความตกลงร่วม ในส่วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) 
และการประชุม Working Group 1 (Telecommunication Services)  

  ทั้งนี้มอบหมาย ให้ส านักงาน กสทช . น าข้อสังเกตของที่ประชุม กทค . ไป
ด าเนินการ และน าเสนอท่ีประชุม กสทช . เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการ ขั้นตอนของ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่อไป 

  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      

๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การขอปรับปรุงการใช้คลื่นคว ามถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ ฯ) 
น าเสนอค าขอของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอปรับปรุงการใช้งานคลื่น



๑๖ 
 

ความถี่ ๑๘๐๐ MHz ช่วงความถี่  ๑๗๖๕.๓ – ๑๗๘๕.๐ MHz คู่กับ ๑๘๖๐.๓ – 
๑๘๘๐.๐ MHz โดยใช้เทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) และการขอใหบ้ริการ
ขายส่งบริการ   

 ที่ประชุม กทค . ได้พิจารณาค าขอของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ตาม
หนังสือ ที่ กสท รญ .(กร.) ๑๕๖๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือปรับปรุงการใช้
งานคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz (ช่วงที่ ๒) ความถี่ ๑๗๖๕.๓ – ๑๗๘๕.๐ MHz คู่กับ
๑๘๖๐.๓ – ๑๘๘๐.๐ MHz จ านวน ๒ x ๑๙.๗ MHz โดยใช้เทคโนโลยี Long Term 
Evolution (LTE) และรองรับระบบ ๒G บางส่วน  พร้อมบริการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวพร้อมกับ หนังสือที่ กสท รญ .(กร .) /๑๕๖๐  ลงวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การที่ขอสงวนสิทธิ์ขอคืนคลื่นความถี่  ๑๗๖๐.๕ – ๑๗๖๕.๓ 
MHz คู่กับ ๑๘๕๕.๕ – ๑๘๖๐.๓ MHz ขนาด ๒ x ๔.๘ MHz ที่เคยส่งคืนคลื่นให้ 
กสทช. น าไปประมูลรวมกันให้ครบ ๒ x ๓๐ MHz โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็น
ว่า การขอปรับปรุงเทคโนโลยีคลื่นย่าน ๑๘๐๐ MHz จ านวน ๒ x ๑๙.๗ MHz นั้น 
เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรา ๔๘ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ พ .ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งก าหนดให้ “กสทช . ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีและต้องปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าว 
เพ่ือประโยชน์ในการบริ หารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโ ลยีที่เปลี่ยนแปลงไป” ประกอบกับบริษัทได้ด าเนินการตาม
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว อีกทั้งการปรับปรุงคลื่นความถ่ีดังกล่าวนอกจากจะ
เป็นการใช้งานคลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว จะเป็นป ระโยชน์กับ
ประชาชนในการที่จะได้รับบริการโทรคมนาคมที่ดีข้ึน และจะท าให้มีการน าส่งเงินที่ได้
จากการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐเป็นรายได้ของแผ่นดินมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม
การพิจารณาการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว เป็นการพิจารณาตามขอบเขตที่
ก าหนดไว้ในเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/
๐๐๒ เดิมของบริษัท  

 

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้มีการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz (ช่วงที่ ๒) ความถี่  
๑๗๖๕.๓ – ๑๗๘๕.๐ MHz คู่กับ ๑๘๖๐.๓ – ๑๘๘๐.๐ MHz จ านวน ๒ x ๑๙.๗ MHz โดย
ใช้เทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) และรองรับระบบ 2G บางส่วนพร้อม
บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๒ x ๑๙.๗ MHz ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่ได้
พิจารณาในประเด็นสิทธิในคลื่นความถี่หรือการด าเนินการว่าเป็นสิทธิของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
หากแต่ให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานจะต้องตรวจสอบสัญญา และ
ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

 ๒. ให้การอนุญาตดังกล่าวมีระยะเวลา จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ตามอายุของ
สัญญาร่วมด าเนินการ ซึ่งระบุไว้ในเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๒ ที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ออกใหบ้ริษัท 



๑๗ 
 

กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดยหากในภายหลัง
ปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นถึงสิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่ที่แตกต่าง
จากที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ก็สามารถแสดงให้ กทค. พิจารณาอีกครั้งได ้

 ๓. กรณีท่ีบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนคลื่นความถ่ี  
๒ x ๔.๘ MHz ที่เคยส่งให้ กสทช. น าไปร่วมประมูลให้ครบ ๒ x ๓๐ MHz นั้น ที่ประชุมไม่
รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา  เนื่องจากว่าการพิจารณาใน เรื่องดังกล่าวได้ข้อยุติ แล้วตาม
หนังสือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทก ๐๒๑๗/๙๙๒๐ ลงวันที่ 
๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      

๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การก าหนดวันหยุดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช . ที่
เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (ครั้งที่สอง ) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ ฯ)
น าเสนอข้อเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 ๑. การก าหนดวันหยุดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช .     
ที่เก่ียวกับมาตรการคุ้ มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายหลังจากท่ีได้มีการก าหนด     
วันประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยเดิมให้เริ่มนับถัด
จากวันที่ที่ประชุม กทค . รับรองผลการประมูล คือ ๗ วัน ซึ่งวันหยุดให้บริการจะเป็น
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลาเที่ยงคืน ซึ่งที่ประชุม  กทค. จะมีการประชุม เช้าวันที่ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะมีผลท าให้บริการหยุดไปแล้ว ทั้งนี้ จึงเสนอท่ีประชุม ขอเริ่ม
หยุดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐.๐๑ น. ของวันที่ ๒๓ ธันวาคมเป็นต้นไป 

 ๒. หลักการส าหรับกระบวนการหยุดให้บริการที่ต้องแยกขั้นตอนการไม่สามารถใช้
บริการได้ โดยเมื่อถึงก าหนดเวลาหยุดให้บริการแล้ว หลักการส าคัญ คือ ผู้ใช้บริการ
ต้องไม่สามารถใช้บริการต่อไปได้ ทั้งนี้ ในการด าเนินการเพ่ือปิดสัญญาณจากสถานีฐาน
ของโครงข่ายทั่วประเทศ (Radio Off) ให้ผู้ให้บริการต้องใช้เวลาอีกไม่เกิน ๖ ชั่วโมง 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า หากแก้ไขตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ ก็จะ
แตกต่างจากกรณีของคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ซึ่งได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์วัน
สิ้นสุดบริการไปแล้ว และแก้ไขไม่ได้ ดังนั้นหากส านักงาน กสทช . มีปัญหาการตีความ
ดังกล่าว เหตุใดจึงไม่เปลี่ยนเวลายุติบริการเป็น ๒๓.๕๙.๕๙ น. ซึ่งมีผลต่างเพียงวินาที
เดียว 



๑๘ 
 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า กรณี ๑๘๐๐ MHz นักกฎหมายตีความ ว่า หยุดให้บริการ         
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๓.๕๙.๕๙ คือวินาทีสุดท้าย พอ ๐๐.๐๐.๐๑  ของ
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ บริการหยุดแล้ว และทาง กทค . จะมีประชุม รับรองผล       
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ น. คือวันที่ กทค . รับรองผล บริการไม่มีแล้ว     
ซึ่งเจตนา กทค. คือ รับรองผลก่อนแล้วจึงหยุดให้บริการ แต่นักกฎหมายตีความเป็นอีก
แบบหนึ่งไป 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ไม่ได้ตีความอย่างนั้น เนื่องจากวันที่รับรอง
ผล ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตเลย แต่อยากให้รู้วันที่แน่นอนท่ีหยุดให้บริการ การรับรอง
ผลไม่ได้แสดงว่าผู้ประกอบการรายนั้นจะได้รับใบอนุญาต ซึ่งอยากก าหนดวันที่ให้
แน่นอน โดยก าหนด ๗ วัน อย่าตีความให้ยุ่งยาก  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า การรับรองผลภายใน ๗ วันหลังการประมูล 
ไม่ใช่ ๗ วันพอดิบพอดี ในขณะเดียวกัน คลื่น ๙๐๐ MHz ให้ท าในลักษณะเดียวกัน คือ 
ประมูล วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้รับรองผลภายใน ๗ วัน จะด าเนินการก่อนก็ได้ 
และวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ คือวันสิ้นสุดการให้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า การปิดสัญญาณจากสถานีของโครงข่ายทั่ว
ประเทศ (Radio Off) เป็นเรื่องทางเทคนิค ซ่ึงแต่ละบริษัทอาจใชเ้วลาแตกต่างกัน จงึ  
ไม่ควรก าหนดจ านวนชั่วโมงท่ีตายตัว ควรก าหนดเป็นหลักการว่า ให้เร่งด าเ นินการให้
เร็วที่สุด  

 
มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบก าหนดวันหยุดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz ตามประกาศ 

กสทช.เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีการสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ 
กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ในวันที่ที่ประชุม กทค . 
รับรองผลการประมูล นั่นคือวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  ทั้งนี้ ให้ ผู้ให้บริการแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป 

 ๒. รับทราบในหลักการส าหรับกระบวนการหยุดให้บริการที่ต้องแยกขั้นตอนการไม่
สามารถใช้บริการได้ และการปิดสัญญาณโทรศัพท์จากสถานีฐานทั่วประเทศ       
(Radio Off) และมอบหมายให้ ส านักงาน กสทช . แจ้งให้ผู้ประกอบการ เร่งรัดการ
ด าเนินการปิดสัญญาณโดยเร็วด้วย 
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๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้น จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพิ่มเติ ม (ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่
เพ่ิมเติม จ านวน ๓๗๑,๐๐๐ เลขหมาย โดยเป็นพื้นที่ให้บริการเดิม ๓๑ จังหวัด ของ
บริษัท ทรู  ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้น จ ากัด   ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๓ ข้อ ๑๔ 
และ ๑๘(๓) ของประกาศ กสทช . เรื่อง  หลักเกณฑ์ การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมแล้ว  โดยมติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งที่ 
๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นควรน าเสนอ กทค. พิจารณาอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์ ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม  จ านวน ๓๗๑ ,๐๐๐ เลข
หมายให้กับ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้น จ ากัด 

 กสทช . ประวิทย์ แสดงความเห็นเพิ่มเติม กรณีการจัดสรรเลขหมายของรายอื่นๆ 
ส านักงาน กสทช . ใช้ฐานจ านวนผู้ใช้บริการในช่ วง ๑๒ เดือนมาเป็นพื้นฐานในการ
ประมาณการนั้น อาจไม่เป็นธรรมและเสมือนเป็นการเลือกปฏิบัติ ดังนั้น จึงเห็นควรที่
จะใช้ฐานจ านวนผู้ใช้บริการ ๑๒ เดือน กับกรณีการขอรับจัดสรรเลขหมายในครั้งนี้ 
หรือถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ให้ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน  

 
 มติที่ประชุม อนุมัติ จัดส รรเลขหมายโทรศัพท์ ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม  จ านวน 

๓๗๑ ,๐๐๐ เลขหมาย  ให้แก่ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้น จ ากัด  ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ  
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๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  การด าเนินการเพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 

๑๘๐๐ MHz (รสทช . สายงานกิจการโทรคมนาคม , คณะท างานเพ่ือด าเนินการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนคณะท างานเพ่ือด าเนินการ อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม 
(นายสุทธิศักดิ์ฯ ) น าเสนอความคืบหน้าและก าหนดการ การด าเนินการ ต่อไปในการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz  ในวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้ 

 ๑.  สถานที่ที่จะใช้ในช่วงการประมูล  
 ๒. ขั้นตอนในพิธีการเปิดการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz  
 ๓. ขั้นตอนการประกาศผลการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz ภายหลังจากท่ี    

 การประมูลสิ้นสุดลง  
 



๒๐ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ ความคืบหน้าและก าหนดการ การด าเนินการเพ่ืออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน  ๑๘๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz ใน
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
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๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๑.๓๐    น. 

 

 
    

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

    ผู้อ านวยการส านักกรรมการ                              

กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 

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

        ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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

 

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


