
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๘ 

วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

ผูมาประชุม 
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. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผูชวยเลขานุการ  
   ผูอํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
๘. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๙. นายอดุลย วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจาหนาท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูอํานวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              

  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผูอํานวยการสวน    

  สํานกักรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชมุ 

๓. นางสาวธัญญรดาวรรน ธนนันทธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 

 

๗. นายปญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวปยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางนารีรัตน ตลับนาค พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห ลูกจาง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผูช้ีแจง 

๑. นายจาตุรนต โชคสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ 

๓. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผูอํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๔. นายชุติเดช บุญโกสุมภ ผูอํานวยการสํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอ
โครงขาย 

๕. นางธีตานันตร สีวะรา ผูอํานวยการสวน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๖. นางสาวปุณยสิรี  ฉัตรจินดา ผูอํานวยการสวน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๗. นายศันสนะ อัศวชวง ผูอํานวยการสวน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๘. นางขวัญใจ สุปญโญ ผูอํานวยการสวน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๙. นายอัมพร ดีเลิศเจริญ ผูอํานวยการสวน 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๐. นายศุภกาญจน บุญจันทร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๑. นายประถมพงศ ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๒. นางสาวกนกอร ยอดสรอย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๓. นายสิทธิกุล ฉายาภูศร พนักงานปฏิบตัิการระดับกลาง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๔. นายคณิน นิติวงศ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง    
   สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย 



๓ 

 

๑๕. นายอลงนกรณ อนุรัตนพานิช พนักงานปฏิบัติการระดับตน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๖.๐๕ น.  
 
ประธาน กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ การขอความอนุเคราะหการใชเลขหมายโทรศัพทแบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข 
๑๑๒๒ ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ  (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒ ความคืบหนากรณีการโอนยายและจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบส้ัน ๔ หลัก ใหแก 
ผูใชงานเลขหมาย ๑๑๒x (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓ รายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช . เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ 
หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโท รคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิ
แหงทาง ) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๔-๒๗/๒๕๕๘ เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๘) (สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ 
หรือติดตัง้อุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิ
แหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๘-๓๐/๒๕๕๘ เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๘) (สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 



๔ 

 

หมายเหตุ  ฝายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๓.๑-๓.๔ เพ่ือนําไปบรรจุเปน
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๕ รายงานผลการติดตา ม ตรวจสอบ และเขารวมสังเกตการณกระบวนการประมูล
คล่ืนความถี่ในกิจการโทรคมนาคม ยาน ๑๘๐๐ MHz (คณะกรรมการธรรมาภิบาล
การประมูลคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม ยาน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz , 
สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และเขา รวมสังเกตกา รณกระบวนการ

ประมูลคลื่นความถ่ีใน กิจการโทรคมนาคม ยาน ๑๘๐๐ MHz ตามท่ีคณะกรรมการ  
ธรรมาภิบาลการประมูลคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม ยาน ๑๘๐๐ MHz และ 
๙๐๐ MHz นําเสนอวา คณะกรรมการฯ ไดติดตาม ตรวจสอบและเขารวมสังเกตการณ
กระบวนการประมูลคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคมยานความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ตั้งแต
วันท่ีมีคําสั่งจนถึงวันท่ีการรับรองผลการประมูลแลวเสร็จคณะกรรมการฯ  ไมพบขอ
พิรุธหรือขอสงสัยใดอันนํามาซ่ึงการกระทําท่ีอาจเขาขายพฤติกรรมการสมยอมในการ
เสนอราคาได ในทางกลับกัน คณะกรรมการฯ เห็นวา การประมูลในครั้งนี้มี การแขงขัน
ท่ีสูง มีความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท วีเทเลคอมส คอนเนคเซีย จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผูอํานวยการ สํานัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต ฯ) 
นําเสนอการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของบริษัท วีเทเล
คอมส คอนเนคเซีย จํากัด และการกําหนดเง่ือนไขการ อนุญาตของบริ ษัท วีเทเลคอมส 
คอนเนคเซีย จํากัด โดยเปนเง่ือนไขท่ีกําหนดตามแนวทางเดียวกันกับผูรับใบอนุญาตราย
อ่ืนท่ีใหบริการในลักษณะเดียวกัน  

 

มติท่ีประชุม อนุญาตใหบริษัท วีเทเลคอมส คอนเนคเซีย จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ป โดยมีขอบเขตและเง่ือนไข
การอนุญาตตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี      

๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
  



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตการใชชองสัญญา ณดาวเทียมตางชาติเพ่ือให
สอดคลองกับประกาศของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ  (สํานัก การ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผูอํานวยการ สํานัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต ฯ)  
นําเสนอ การปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตการใชชองสัญญาณดาวเทียมตางชาติ
เพ่ือให สอดคลองกับประกาศของ คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ  เรื่อง  
หลักเกณฑการอนุญาตการใชชองสัญญาณดาวเทียมตางชาติ พ .ศ. ๒๕๕๘ และ
หลักการเก่ียวกับการอนุญาตการใชชองสัญญาณดาวเทียมตางชาติ 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ขอยืนยันตามบันทึกกลั่นกรองในกรณีท่ีการ
ปรับปรุงเง่ือนไขการอนุญาต ควรกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองรายงานให กสทช . ท่ี
เปนผูกํากับดูแลทราบวามีการเชาใชชองสัญญาณดาวเทียมตางชาติ ดวย  เพ่ือท่ี
สํานักงาน กสทช. จะไดมีขอมูลเชิงสถิติการใชงานหรือขอมูลพฤติการ ณการใชงานวามี
เหตุจําเปนมากนอยแคไหนอยางไรในการใชชองสัญญาณดาวเทียมตางชาติ 

   

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติหลักการการอนุญาตการใชชองสัญญาณดาวเทียมตางชาติ โดยเม่ือผูรับ
ใบอนุญาตประสงคจะขออนุญาตใชชองสัญญาณดาวเทียมตางชาติและไดรับอนุญาต
จากกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แลว ใหผูรับใบอนุญาตสามาร ถ
ดําเนินการไดโดยไมตองยื่นคําขออนุญาตจากคณะกรรมการอีกครั้ง 

 ๒. เห็นชอบ ใหแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขใบอนุญาตของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจํานวน ๗ ราย ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศ
แหงชาติเรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตการใชชองสัญญาณดาวเทียมตางช าติ พ .ศ. 
๒๕๕๘ 

 ๓. กรณีบรกิาร CAT IP STAR ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เห็นควร
ใหไดความชัดเจนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในประเด็นขอ
พิพาทเก่ียวกับสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศระหวางกระทรวงฯ 
และบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร แอ นด คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด กอนสํานักงาน กสทช . 
จะดําเนินการแกไขเง่ือนไขในการอนุญาตตามประกาศค ณะกรรมการนโยบายอวกาศ
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตการใชชองสัญญาณดาวเทียมตางชาติ พ .ศ. 
๒๕๕๘ ตอไป  

  ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . รับขอสังเกตของ กสทช . ประวิ ทย ไป
ดําเนินการตอไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี      

๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ขอเปล่ียนแปลงลักษณะเฉพาะ 
(Specification) ของอุปกรณระบบส่ือสารดาวเทียมภายใตใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนตฯ ) 
นําเสนอขอพิจารณากรณี บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ขอเปลี่ยนแปลงลักษณะ  (Specification) ของ
อุปกรณระบบสื่อสารดาวเทียมในเง่ือนไขอนุญาตเพ่ิมเติมภายใตใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๑/๐๐๓  ซ่ึงพิจารณาแลวจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีทําใหการบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข ในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
เลขท่ี ๓ก/๕๑ /๐๐๓ ของบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ในสวน
ลักษณะเฉพาะ (Specification) ของอุปกรณระบบสื่อสารดาวเทียม 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบี ยบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ผลการประมูลคล่ืนความถี่ยาน ๑๘๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน ๑๘๐๐ MHz 
ในวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒,
คณะทํางานเพ่ือดําเนินการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
นําเสนอผลการประมูลคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz ในวันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
และประกาศผลการประมูล ณ วันท่ีการประมูลคลื่นความถ่ีสิ้นสุด ตามประกาศ กสทช . 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 
๑๘๐๐ MHz 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แดงความเห็นวา หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล มีการรองเรียน
ความไมเปนธรรมหรือไม 

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา ปจจุบันยังไมไดรับคํารอง แตสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) สงหนังสือเพ่ือขอรับไฟลการประมูล 

 เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงเพ่ิมเติมวา ไดมีการแจงไปแลววาจะมีการดําเนินการจัดสงไฟล
การประมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม กทค . โดยสํานักงาน กสทช . ไดดําเนินการสง
ไฟลใหกรรมการแลวเพ่ือตรวจสอบ ซ่ึงสํานักงาน กสทช . ไดมีการตรวจสอบเบื้องตน
แลวพบวาการประมูลครั้งนี้มีความโปรงใส และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว จึง
จะนําเสนอ กทค . มีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz โดย



๗ 

 

หลังจากนั้นสํานักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจงใหผูท่ีชนะการประมูลเขาสูกระบวนการ
นําเงินมาชําระภายใน ๙๐ วัน 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ไดมีการตรวจสอบแลว การสรุปยอดในแตละ
รอบมีความถูกตองและเห็นวาปจจัยท่ีทําใหเกิดการแขงขันเนื่องจากมีรายท่ี ๔ เขารวม
การประมูลดวย ส วนกรณีมีผูเขารวมการประมูลรายหนึ่งหยุดเสนอราคาตั้งแตชวงตน 
ซ่ึงระดับราคายังไมถึงระดับของมูลคาคลื่นความถ่ีท่ีมีการปร ะเมินไว ในการประมูลครั้ง
ตอไปอาจจะตองวิเคราะหใหรอบคอบในการตั้งราคา 

 ประธาน กทค. พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ แสดงความเห็นวา เรื่องหลักการ Spectrum 
Auction มิไดระบุถึงหลักการ การตั้งราคาประมูล การตั้งราคาเปนเพียงสวนหนึ่ง  การ
เคาะราคาจะสะทอนถึงความตองการของผูเขารวมประมูล  ในกรณีท่ีมีบริษัท ยุติการ
ประมูล อยาไปคิดวาตั้งราคาสูงหรือต่ําเกินไป เพราะเปนการตัดสินใจของบริษัทเอง 

 กสทช . ประวิทย ฯ แสดงความเห็น วา พฤติการณการ ประมูลครั้งนี้  พบวามีการใช กล
ยุทธหลายรูปแบบ โดยเห็นไดชัดวามีความพยายามดันราคาคลื่น ความถ่ีท่ีฝายตรงขาม
ตองการ ใหสูงข้ึน  แมแตการท่ีรายหนึ่งหยุดเสนอราคาเร็วก็สงผลใหผูแขงขันรายอ่ืน
ประเมินสถานการณคลาดเคลื่อนไป แตในท่ีสุดการประมูลก็ยุติลงในระดับราคาท่ีถือวา
เหมาะสม มีการแขงขันอยาง สมศักดิ์ศรี ถือวา เปนการประมูล ท่ีมีการแขงขันกัน เสนอ
ราคาคอนขางสมบูรณแบบ 

  

มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองผลการประมูลคลื่นความยาน ๑๘๐๐ MHz ในวันท่ี ๑๑ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๘ และการประกาศผลการประมู ล ณ วันท่ีการประมูลคลื่นความถ่ี
สิ้นสุด ตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการ โทรคมนาคม ยาน ๑๘๐๐ MHz ตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ  และ
ตามท่ีคณะกรรมการธรรมาภิบาลการประมูลคลื่นความถ่ีฯ ไดรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และเขา รวมสังเกตการณกระบวนการประมูลวาไมพบขอพิรุธหรือขอสงสัย
ใด ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามกระบวนการ
ข้ันตอนตอไป 

  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบส้ัน ๔ 

หลัก (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการ สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
นําเสนอการ ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน ) เพ่ือใชงานสําหรับศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท Thai Contact 
Center (TCC) ซ่ึงไดดําเนินการตามขอ ๔๐ และขอ ๗๒ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 



๘ 

 

หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแลว  โดยมติคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็น
ควรนําเสนอ กทค. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๒๑๖ ใหแก บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 
 มติท่ีประชุม อนุมัติ จัดสรรเลขหมายโทรศัพท แบบสั้น ๔ หลัก  หมายเลข ๑๒๑๖  ใหแก บริษัท      

การบินไทย จํากัด (มหาชน)  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี         

๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ บมจ.กสท โทรคมนาคม ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทท่ีมีเลขหมายนํากลุม ๔ 

หลัก ประเภทเลขหมายนํากลุม ๑๘๐x สําหรับบริการเก็บเงินปลายทาง (Toll 
Free Service) (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการ สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
นําเสนอการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท ท่ีมีเลขหมายนํากลุม ๔ หลัก ประเภทเลข
หมายนํากลุม ๑๘๐x สําหรับบริการเก็บเงินปลายทาง (Toll Free Service) ของ 
บมจ .กสท โทรคมนาคม  จํานวน ๑๐ ,๐๐๐  เลขหมาย โดยมติคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็น
ควรนําเสนอ กทค . พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพทท่ีมีเลขหมายนํากลุม ๔ 
หลัก ประเภทเลขหมายนํากลุม ๑๘๐x จํานวน ๑๐,๐๐๐ เลขหมาย ใหกับ บมจ.กสท 
โทรคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติ จัดสรรเลขหมายโทรศัพทท่ีมีเลขหมายนํากลุม ๔ หลัก  ประเภทเลขหมาย       

นํากลุม ๑๘๐x สําหรับบริการเก็บเงินปลายทาง (Toll Free Service) จํานวน 
๑๐,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บมจ.กสท โทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี         

๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท
สําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ีเพ่ิมเติม  (สํานัก บริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการ สํานัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 
นําเสนอการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ี เพ่ิมเติม 
จํานวน ๔๑,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด  (มหาชน) ซ่ึงเปน
พ้ืนท่ีใหบริการเดิมจํานวน ๖ จังหวัด โดยมติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมใน



๙ 

 

การประชุมครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีความเห็นสอดคลองกับ 
สํานักงาน กสทช. วาเห็นควรสนับสนุนการแขงขันในตลาดการใหบริการโทรศัพทประจํา
ท่ี และเห็นควรนําเสนอ กทค . เพ่ือพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการ
โทรศัพทประจําท่ีเพ่ิมเติมจํานวน ๑๖,๐๐๐ เลขหมาย แบงเปนสําหรับใชงานพ้ืนท่ีเขต
กรุงเทพและปริมณฑล  จํานวน ๕,๐๐๐ เลขหมาย และพ้ืนท่ีสวนภูมิภาค จํานว น 
๑๑,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

  
มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 

๑๖,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บริษัท กสท โทรคมนาคม  (มหาชน) แบงเปน สําหรับใชงาน
พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน ๕,๐๐๐ เลขหมาย และพ้ืนท่ีสวนภูมิภาค จํานวน 
๑๑,๐๐๐ เลขหมาย ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี      

๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การคืนเลขหมายเลขโทรศัพท แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๕๑ ของบริษัท 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการ สํานัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 
นําเสนอการแจงขอคืนเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๕๑ ของ
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํา กัด (มหาชน ) เนื่องจากบริษัทไมมีความจําเปนตองใชงาน
แลว และบริษัทฯ ไดดําเนินการตามขอ ๔๙ ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม แลว  โดยมติคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นควร
เสนอ กทค . พิจารณารับคืนเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สวนกรณี
ท่ีบริษัท  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน ) ไดชําระคาธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท
แบบสั้น ๔ หลัก เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๘  ไวแลวนั้น  สํานักงานจะคืน
คาธรรมเนียมเลขหมายในสวนท่ีชําระไวเกิน ตอไป ซ่ึงเปนไปตามขอ ๗๖ ของประกาศ 
กสทช.ฯ 

   
มติท่ีประชุม อนุมัติ การรับคืนเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๕๑ ของบริษัท

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

    

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี      
๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 



๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ขอเสนอการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซ ไวรเลส         
เน็ทเวอรค จํากัด (สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย) 

 ผูอํานวยการสํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย (นายชุติเดชฯ ) 
นําเสนอขอเสนอการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซ ไวรเล ส เน็ท
เวอรค จํากัด เพ่ือใหบริษัท แอดวานซ  ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด สามารถเจรจา
เก่ียวกับสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมกับผูรับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมตอไป ได ภายใตหลักเกณฑตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช . 
เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ดําเนินการเปดเผยขอเสนอ
การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมดังกลาวเปนการท่ัวไป โดยผานทางเว็บไซตของตน
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยขอ ๑๘ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบขอเสนอการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ท

เวอรค จํากัด เพ่ือใหบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด  สามารถเ จรจา
เก่ียวกับสัญญาการ เชื่อม ตอโครงขา ยโทรคมนาคมกับผูรับใบอนุญาตท่ีขอ เชื่อม ตอ
โครงขายโทรคมนาคมตอไปได ภายใตหลักเกณฑตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช . 
เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ดําเนินการเปดเผย
ขอเสนอการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมดังกลาวเปนการท่ัวไป โดย ผานทางเว็บไซต
ของตนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ หนังสือแจงจากสํานักงาน  กสทช. ตามนัยขอ 
๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

และ บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด  (สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใช
และเชื่อมตอโครงขาย) 

 ผูอํานวยการสํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย (นายชุติเดชฯ ) 
นําเสนอสัญญาการ ใชโครงขายโทรคมนาคม ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย และบริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด โดยสัญญาการใชโครงขาย
โทรคมนาคมระหวาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และ บริษัท ทรู ยูนิเวอร
แซล คอนเวอรเจนซ จํากัด มีขอกําหนดและลักษณะท่ีสอดคลองกับ มาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ขอ ๒๗ และ
ขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๖  



๑๑ 

 

  ท้ังนี้ ใหผูรับใบอนุญาตท่ีใหใชโครงขาย โทรคมนาคมสงสําเนาสัญญาการใช
โครงขายโทรคมนาคม ให กสทช . ภายใน ๑๐ วัน นับแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมี    
การลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหง พระราชบัญญัติ การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๒๘ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . 
เรื่อง การใชและเชื่อมตอ โครงขายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยใหปฏิบัติอยาง
เครงครัดตอไป และใหผูรับใบอนุญาตท่ีใหใชโครงขายโทรคมนาคม เปดเผย สัญญา     
การใชโครงขายโทรคมนาคมเปนการท่ัวไปตอสาธารณะอยางครบถวน ผานทางเว็บไซต
ของตนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการลงนามใ นสัญญาแลวต าม
มาตรา ๒๙ แหง พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบขอ ๒๘ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
มติท่ีประชุม               ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม ระหวางการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย และ บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอวา สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม
ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอร
เจนซ จํากัด มีขอกําหนดและลักษณะท่ีสอดคลองกับมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบ  ขอ ๒๗ และขอ ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ใหผูรับใบอนุญาตท่ีใหใชโครงขายโทรคมนาคมสงสําเนาสัญญาการใ ช
โครงขายโทรคมนาคม ให กสทช . ภายใน ๑๐ วัน นับแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการ
ลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหง พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๒๘ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยใหปฏิบัติอยางเครงครัด
ตอไป และใหผูรับใบอนุญาตท่ีใหใชโครงขายโทรคมนาคม เปดเผย สัญญา การใช
โครงขายโทรคมนาคม เปนการท่ัวไป ตอสาธารณะอยางครบถวน ผานทางเว็บไซตของ
ตนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการลงนามในสัญญาแลวต ามมาตรา 
๒๙ แหงพระราชบั ญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ      
ขอ ๒๘ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ การแกไขขอเสนอการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ในสวนของอัตราคาตอบแทน
การเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) (สํานัก
โครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย)   

 ผูอํานวยการ สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชแล ะเชื่อ มตอโครงขาย (นายชุติเดชฯ ) 
นําเสนอขอพิจารณากรณี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอเสนอ
การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม โดยขอปรับปรุง อัตราคาตอบแทน การเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมใหม ซ่ึงจะนํามาใชตั้งแตวันท่ี  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 

 ๑. พิจารณาไมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแกไขอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามหนังสือลับ ดวนท่ีสุด เลขท่ี ทีโอ
ที/ลับ ๙๒ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เนื่องจาก (๑) อัตราคาตอบแทนของบริการ 
Call Origination และ Call Termination เปนอัตราท่ีคํานวณดวยวิธี Top Down 
LRIC  ซ่ึงไมสอดคลองกับ แนบทายประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรฐานการคํานวณอัตรา
คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ท่ีกําหนดใหคํานวณโดยใชหลักการ
สรางแบบจําลองตนทุนจากลางข้ึนบน (bottom-up) และ (๒) อัตราคาตอบแทนของ
บริการ Call Origination และ Call Termination เปนอัตราท่ีสูงกวาประกาศ กสทช. 
เรื่อง อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง พ .ศ. 
๒๕๕๗ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน สําหรับกิจการโทรศัพทประจําท่ี 

 ๒. พิจารณาใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) ใชอัตราค าตอบแทนการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมเปนการชั่วคราว ตามตารางแนบทายประกาศ กสทช . เรื่อง 
อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง พ .ศ. ๒๕๕๗ 
ในชวงท่ี ๒ (๑ ก.ค. ๒๕๕๘-๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙) โดยใหเริ่มมีผลตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘  ตามขอ ๑๖ วรรคสองของประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับขอ ๖ (๒) ของประกาศ กสทช . เรื่อง อัตรา
คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง พ .ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการเ ชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมกับผูรับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตอไปได ภายใต
หลักเกณฑตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด ในระหวางท่ีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ยังชี้แจง
การคํานวณอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมไมแลวเสร็จ 

 ๓. พิจารณามอบหมายใหสํานักงาน กสทช . เรียกบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) ให
ชี้แจง หรือใหขอมูลรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการคํานวณอัตราคาตอบแทนการ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเพ่ิมเติม ตาม ขอ ๑๖ วรรคสองของประกาศ กสทช . 
เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 อนึ่ง ในปจจุบัน  บริษัท ทีโอ ที จํากัด (มหาชน ) ไดยื่นฟอง กสทช . กรณี กสทช .ออก
ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตรา
อางอิง พ .ศ. ๒๕๕๗ ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๖๘๗/๒๕๕๗ โดยท่ีบริษัทฯ ไดยื่นคํารอง 
พรอมเอกสารหลักฐานตอศาลปกครองกลางแลว ไดแก รายละเอียดการคํานวณตนทุน



๑๓ 

 

บริการตามหลักการ (๑) Bottom up ประจาํป ๒๕๕๖ (๒) Bottom up ประจาํป 
๒๕๕๗ (๓) Top down LRIC ประจาํป ๒๕๕๗ ซ่ึงเอกสารหลักฐาน (๒) และ (๓) เปน
วิธีการคํานวณเดียวกับท่ีบริษั ทฯ เสนอในการขอปรับปรุงอัตราคาตอบแทนการ
เชื่อมตอ โครงขาย โทรคมนาคมใหมในครั้งนี้ สวนสํานักงาน กสทช . ก็ไดสงคําใหการ
เพ่ิมเติมในคดีตอศาลปกครองกลาง โดยมีแนวทางในการพิจารณาเหมือนกับท่ี
สํานักงาน กสทช . ไดนําเสนอวาระนี้ และคดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล
ปกครอง 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา เห็นดวยกับขอเสนอสํานักงาน กสทช. ยกเวน
ขอเสนอท่ี ๓ “มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . เรียกบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให
ชี้แจง หรือใหขอมูลรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการคํานวณอัตราคาตอบแทนการ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมเพ่ิมเติ ม ตาม ขอ ๑๖ วรรคสองของประกาศ กสทช . 
เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖” เปนเรื่องท่ีสํานักงาน 
กสทช. สามารถดําเนินการไดเอง กรรมการไมตองมีมติท่ีประชุมมอบหมาย 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงวา ตามขอ ๑๖ (๓) ของประกาศฯ กําหนดวา “กรรมการอาจ
เรียกหรื อเชิญ ” ซ่ึงใน กรณีนี้จําเปนตองให บริษัทฯ  มาชี้แจง จึงเปนอํานาจของ
กรรมการตามท่ีประกาศกําหนดไว ประกอบกับเรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดออน เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดยื่นฟองอยูในศาล  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา การสั่งใหบริษัทฯ ใชอัตราเชื่อมตอชั่วคราว 
บริษัทฯ ฟองไดไหม ไมปฏิบัติตามไดหรือไม หากไมสั่งตองใชอัตราโดยอัตโนมัติหรือไม  

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามเนื่องจาก หลักฐานท่ีทางบริษัทฯ 
สงมาเปนอัตราท่ีสูงกวาอัตราอางอิง ซ่ึงตามประกาศกําหนดวาตอง  พิสูจนการคํานวณ
ตนทุน องคประกอบตางๆ ท่ีมาใชในการคํานวณวาสอดคลองเปนไปตามมาตรฐานการ
คํานวณหรือไม  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา การสั่งใหบริษัทฯ ใชอัตราเชื่อมตอชั่วคราว มี
ผลทางคดีปกครองหรือไม  

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา สํานักงาน กสทช . มีฐานอํานาจในการสั่งตามประกาศ ใน
ระหวางท่ีการคํานวณยังไมแลวเสร็จ หรือมีการกําหนดอัตราท่ีแตกตาง ท้ังนี้สามารถสั่ง
ไดจนกวาผลการคํานวณจะไดรับการพิสูจนกระท่ัง มีขอยุติแลว วาจะใช อัตราสุดทาย
หรือไม อยางไร  

 กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ประเด็นท่ีตองพิจารณาก็คือ ถาไมมีการสั่ง เรื่อง
การใชอัตราเชื่อมตอชั่วคราวจะมีผลบังคับใชโดยปริยายตามประกาศหรือไม  ซ่ึงถาหาก
ไมมีผลบังคับใชโดยปริยาย ก็จําเปนตองมีการสั่งใหชัดเจน 

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา บริษัทฯ  ไมไดใช โดยปกติบริษัทจะขอแสดงเจตนารมณใช
เอง แตกรณีนี้  บริษัทฯ ขอไมใช เปนเหตุให  ตองเขาสู กระบวนการการพิสูจน ทาง
สํานักงาน กสทช . จึงเสนอใหมีการสั่ง  เนื่องจาก อัตราท่ีบริษัทฯใชนั้น วิธีการคํานวณ



๑๔ 

 

ผิด และอัตราท่ีเสนอสูงกวาอัตราอางอิง และตองมีการแสดงหลักการวิธีการคํานวณ 
ในระหวางรอผลยังไมไดอัตราสุดทาย จึงใหใชอัตราชั่วคราวไปกอน เพ่ือใหไปเจรา จา
กับผูประกอบการรายอ่ืน ท้ังนี้ เปนอํานาจ กสทช. ตองสั่ง  

 กสทช . รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา ในประเด็นนี้พิจารณาวา ไมเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงแกไขอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของ บริษัท    
ทีโอที จํากัด (มหาชน ) เม่ือไมเห็นชอบแลว คงไมตองบอ กใหใชอัตราอางอิง แตให
เขียนรวมวาใหดําเนินการตามประกาศ กสทช . เรื่อง อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง พ .ศ. ๒๕๕๗ จะไดครอบคลุมทุกกรณีได
หรือไม 

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา ในประเด็นนี้ ปจจุบัน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีขอ
พิพาท ถาสํานักงาน กสทช . ไมสั่งใหใชอัตราอางอิงในการเจราจา บริษัทฯ  จะใชอัตรา
ท่ีเสนอ คือ ๔๒ สตางค และจะเกิดปญหาในอุตสาหกรรมทันที  

 กสทช . รศ . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา ท่ีบอกเหตุผลวาใหใชตามประกาศฯ 
เนื่องจากกวางกวาท่ีทางสํานักงาน กสทช. อาง ขอ ๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง อัตรา
คาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง  ใหใชในกรณีตอไปนี้ 
๑. ในการเจราจาท่ีไมสามารถตกลงกันได  

 ๒. ใหใชชั่วคราว ในกรณีพิจารณาแลว ไมเห็นชอบ ท่ีบริษัท เสนอมา แตเม่ือยังไมมีขอ
ยุติ ใหบริษัทฯ ดําเนินการตามปร ะกาศ กสทช . เรื่อง อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตราอางอิง พ .ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงจะไดครอบคลุมในประกาศ
ท้ังหมด 

 กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ทางสํานักงาน กสทช . ตองไปอานใหรอบคอบวา 
นัยทางกฎหมายระหวางการสั่งคลุมกับสั่งแยก มีความแตกตางไหม ถ าไมแตกตางก็สั่ง
คลุม หากสํานักงาน กสทช. ยืนยันวาตาง ก็จะเปนอีกเรื่องหนึ่ง 

 
มติท่ีประชุม   ๑ . ไมเห็น ชอบ การเปลี่ยนแปลงแกไขอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ โครงขาย

โทรคมนาคม ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) ตามหนังสือ ลับ ดวนท่ีสุด  เลขท่ี         
ทีโอที /ลับ ๙๒ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘ เนื่องจาก ๑) อัตราคาตอบแทนของ
บริการ Call Origination และ Call Termination เปนอัตราท่ีคํานวณดวยวิธี Top 
Down LRIC ซ่ึงไมสอดคลองกับ แนบทายประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคํานวณ
อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  ท่ีกําหนดให คํานวณโดยใช
หลักการสรางแบบจําลองตนทุนจากลางข้ึนบน (bottom-up) และ ๒) อัตรา
คาตอบแทนของบริการ Call Origination และ Call Termination เปนอัตราท่ีสูงกวา
ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีเปนอัตรา
อางอิง พ.ศ. ๒๕๕๗ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน สําหรับกิจการโทรศัพทประจําท่ี 

 ๒. ใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) ดําเนินการ ตามขอ ๑๖ วรรคสองของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับขอ ๖ 
(๒) ของประกาศ กสทช . เรื่อง อัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ท่ี



๑๕ 

 

เปนอัตราอางอิง พ .ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) สามารถเจรจา
เก่ียวกับสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมกับผูรับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมตอไปได ภายใตหลักเกณฑตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนดตอไป  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรอ งมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี         

๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่องรองเรียนของนางเอ้ือพรรณ ลิมปยารยะ รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาการตั้งสถานีวิทยุ คมนาคมใกล

บริเวณท่ีพักอาศัยของผูรองเรียน  (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุ มครองผูบริโภคใน

กิจการโทรคมนาคม)  

 

หมายเหตุ ฝายเลขานุการ กทค . ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๑๒ เพ่ือนําไปบรรจุเปน
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การกําหนดทาทีเบ้ืองตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวย

การประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JCT) 
ครั้งท่ี  ๒๘ ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  (สํานัก
บริหารคลื่นความถ่ี) 

 ผูแทนสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายอัมพรฯ) นําเสนอการกําหนดทาทีเบื้องตนสําหรับ
การประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุ
ตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๘ (The 28TH Meeting of Joint 
Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies 
along Thailand – Malaysia Common Border - JCT) ท่ีจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 
๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม  

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . เรงรัด
กระบวนการนําเสนอระเบี ยบวาระใหรวดเร็วข้ึน เพ่ือใหกรรมการทุกทานมีเวลา
พิจารณา หากลาชาอาจทําใหเสียโอกาสท้ังประเทศ  

 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบการกําหนดทาทีเบื้องตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควา
ดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี 
๒๘  (The 28TH Meeting of Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of Frequencies along Thailand–Malaysia Common 



๑๖ 

 

Border - JCT) ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

  ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอตอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา
ตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี         

๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การกําหนดวันส้ินสุดการ ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในชวงระยะเวลาคุมครอง

ผูใชบริการ (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) นําเสนอขอพิจารณาแนวทางการกําหนดวันสิ้นสุดการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในชวงระยะเวลาคุมครองผูใชบริการ ในระวางท่ียังไมได
รับคําวินิจฉัยจากหัวหนาคณะรักษาความม่ันคงแหงชาติ  โดยมติท่ีประชุม กทค . ท่ี
ออกไปคลื่นความถ่ีดังกลาวท่ีมีการรับรองแลวในข้ันตอนมาตรการเยียวยาเดิม 
เพราะฉะนั้นวันนี้ซิมตองดับ ขณะนี้มีการเสนอเรื่องไปยัง หัวหนาคณะรักษาความม่ันคง
แหงชาติ ซ่ึงอยูในระหวางการพิจาร ณา ทางสํานักงาน กสทช . จึงเห็นวา หากอยูใน
ข้ันตอนของการพิจารณาก็ตองรอความเห็นกอนเพ่ือท่ีสํานักงาน กสทช. จะไดทราบวา
จะดําเนินการอยางไรตอไป ซ่ึงในขณะนี้ซิมอาจจะยังไมดับลง 

 กสทช .ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ประเด็นนี้เปนเรื่อง ละเอียดออน หากเปนเรื่องท่ี
สํานักงาน กสทช . สามารถดําเนินการทางปฏิบัติไดคณะกรรมการก็ไมจําเปน ตองมีมติ
เนื่องจากมีการประชาสัมพันธวันท่ีซิมจะดับไปแลว จนเปนท่ีรับรูท่ัวกัน อีกท้ังการบอก
ใหรอนั้นยังมีประเด็นวาการรอจะสิ้นสุดเม่ือใด 

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นวา หากยืนยันตามมติเดิมซิมจะดั บลงวันนี้  แต
หัวหนาคณะรักษาความม่ันคงแหงชาติ อยูในข้ันตอนของการพิจารณาจึงไมเปนไปตาม
กําหนดเดิมตองมีการขยายเวลาออกไปอีกและจะยิ่งเกิดปญหา 

 กสทช .รศ .ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา หากผูชนะ การประมูล นําเงินมาชําระเร็ว
หลังจากนั้นจะเปนกระบวนการในการออกใบอนุญาต หาก ตอนนั้นหัวหนาคณะรักษา
ความม่ันคงแหงชาติยังไมมีหนังสือตอบกลับมาอาจจะเกิดปญหา โดยเลขาธิการ กสทช. 
ตองมีการดําเนินการเรงรัดดวย เพราะหากซิมไมดับอาจเกิดปญหาตามมา 

 กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ไมวาจะมีคําสั่งหรือไมแตก็ไมสามารถ เยียวยาเกิน
วันท่ีออกใบอนุ ญาตได โดยหลักการหากจะมีการขยายตองมีการประสานกับผู
ใหบริการเพ่ือเตรียมพรอมในการ ดําเนินการ ท้ังนี้ข้ึนกับวาเม่ือมีการชําระเงินแลวจะมี
เวลาก่ีวันในการออกใบอนุญาตได 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงวา หากผูชนะการประมูลมาชําระเงินแลว ก็จะ ใชเวลา ๒ – ๓ 
วัน ก็จะสามารถนําเขาท่ีประชุม กทค. พิจารณาออกใบอนุญาตได 



๑๗ 

 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา ประเด็นขอหวงใยดังกลาวตองนําไปปฏิบัติกับ
การประมูลคลื่นความถ่ียาน ๙๐๐ MHz แบบเดียวกัน 

 เลขาธิการ กสทช . ชี้แจงวา เนื่องจากเรื่องดังกลาวอยูในข้ันตอนการพิจารณาขอ ง
หัวหนาคณะรั กษาความม่ันคงแหงชาติ จึงใหมีมติใหรอคําสั่งจาก หัวหนาคณะรักษา
ความม่ันคงแหงชาติดวยเหตุผลตอไปนี้ 

  ๑. หากคําสั่งของหัวหนาคณะรักษาความม่ันคงแหงชาติ มีความเห็นสอดคลอง
กับท่ีประชุม กทค . แตหากระยะเวลาท่ีเยียวยาเกินกวามติท่ีประชุม กทค . ไดอนุมัติไว
เดิม ก็จะไมสงผลตอความเสียหายแตอยางใด 

  ๒. หากคําสั่งของ หัวหนาคณะรักษาความม่ันคงแหงชาติ แตกตางจากมติท่ี
ประชุมเดิมในระหวางชวงระยะเวลาเยียวยา ดังนั้นการท่ี กทค . มีมติรอคําสั่งจาก
หัวหนาคณะรักษาความม่ันคงแหงชาติ นั้นจะไมสงผลกระทบตอรายไดและเปนการ
คุมครองผูบริโภคดวย 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา เรื่องนี้จําเปนตองพิจารณาฐานอํานาจทาง
กฎหมายใหชัดเจนดวย กรณี หากหัวหนาคณะรักษาความม่ันคงแหงชาติสั่งดวยอํานาจ
ตามกฎหมายท่ีมีก็ไมมีปญหา แตหากระบุเพียงวาใหมีการดําเนินการตอก็ตองพิจารณา
วาฐานอํานาจทางกฎหมายท่ีกําหนดไวมีเพียงไร 

 เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงวา ในหนังสือท่ีสงใหหัวหนาคณะรักษาความม่ันคงแหงชาติ จะ
ระบุ ๓ แนวทาง เพ่ือใหหัวหนาคณะรักษาความม่ันคงแหงชาติตัดสินใจ คือ 

  ๑. แนวทางท่ี ๑ คือ กําหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาคุมครองผูใชบริการในวันท่ีมี
การรับรองผลการประมูล 

  ๒. แนวทางท่ี ๒ คือกําหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาคุมครองผูใชบริการในวันท่ีผู
ชนะการประมูลไดดําเนินการชําระเงินและ กสทช . มีมติออกใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถ่ี 

  ๓. แนวทางท่ี ๓ คือ กําหนดวันสิ้นสุดการใหบริการในวันท่ีมีการเปดใหบริการ
โดยมีผูใหบริการรายใหมแลว 

 โดยท่ีแนวทางท่ี ๑ เปนไปตามมติ กทค . และแนวทางท่ี ๓ เปนแนวทางท่ีผูใหบริการ
เห็นไมสอดคลองกับสํานักงาน กสทช. 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา หากเลือกทางเลือกท่ี ๓ แลวใชอํานาจมาตรา 
๔๔ ก็จะเกิดปญหาวามีการออกใบอนุญาตใหผูประกอบการรายใหมซ่ึงไดมีการชํา ระ
เงินไปแลวแตเพราะเหตุใดจึงมีการยกคลื่นใหรายอ่ืนดําเนินการตอ 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา มีความเห็นสอดคลองกับ กสทช . ประวิทยฯ 
วาไมควรเสนอแนวทางท่ี ๓ ควรมีแคแนวทางท่ี ๑ และ ๒ เทานั้น หาก หัวหนาคณะ
รักษาความม่ันคงแหงชาติ ตองการใหมีอีกแนวทาง แบบเดียวกับแนวทางท่ี ๓ ก็รอให
เสนอเอง 



๑๘ 

 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา ปจจุบันหาก หัวหนาคณะรักษาความม่ันคง
แหงชาติ ยังไมมีคําสั่งหรือความเห็นใดๆก็ตองดําเนินการตามมติเดิมกอน เหตุท่ีตอง
นําเสนอแนวทางท่ี ๓ เนื่องจากผูใหบริการรองเขามาแลวอางวาเปนเจตน าของหัวหนา
คณะรักษาความม่ันคงแหงชาติ  ดังนั้นจึงนําเสนอให หัวหนาคณะรักษาความม่ันคง
แหงชาติ เพ่ือยืนยันเจตนา  จึงควรจะตองมีมติวาถาจะรอคําสั่งแลว หัวหนาคณะรักษา
ความม่ันคงแหงชาติ ยังไมมีการพิจารณากลับมา จะตองรอจนถึงระยะเวลาใดเพราะ
หากมีมติใหรอความเห็นอยางเดียวก็จะไมสิ้นสุด 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา ตองมีการชี้แจงให หัวหนาคณะรักษาความ
ม่ันคงแหงชาติ เขาใจวาซิมจะมีการดับเม่ือไดรับใบอนุญาตหรือจะดับเม่ือมี
ผูประกอบการดําเนินการประกอบการ จะทําใหเกิดความไมเปนธรรมระหวาง
ผูประกอบการดวยกันเองเนื่องจากผูประกอบการมิไดเขามาชําระเงินพรอมกัน และไม
ทราบวาจะประกอบการพรอมกันหรอืไม เพราะในกรณีนี้เปนความไมแนนอนของ
ผูประกอบการ ๒ ราย 

 เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงวา จะมีการนําเสนอไปเนื่องจากสํานักงาน กสทช. เกรงวาหาก
ชี้แจงกระบวนการจะเกิดความลาชาจึงจะเรงรั ดดําเนินการและอธิบายเหตุผลวาไม
สามารถกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดได แนวทางท่ี ๑ เปนแนวทางท่ีกําหนดวันสิ้นสุดได ใน
ระหวางนี้ตองเรงรัดเพ่ือใหมีคําสั่งออกมาโดยจะใหซิมดับในวันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน 
๒๕๕๘ หรือรอคําสั่งจากหัวหนาคณะรักษาความม่ันคงแหงชาติกอน แตกําหนดชาท่ีสุด
คือวันท่ีออกใบอนุญาตเพราะหากออกใบอนุญาตแลวกระบวนการจะเสร็จสิ้น 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา ตองคํานึงถึงผลกระทบตอการแขงขัน หรือ
ความเปนธรรมมากกวา 

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นวา หาก หัวหนาคณะรักษาความม่ันคงแหงชาติ มี
ความเห็นสอดคลองกับสํานัก งาน กสทช . ก็จะไมยกเลิกมติเดิม แตหากมีความเห็นไม
สอดคลองคงตองมีการทบทวนมติใหม 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา หากประกาศฯมีการระบุชัดเจนกวานี้ก็จะ
ปลอดภัยข้ึน 

  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยท่ีขณะนี้สํานักงาน กสทช. ยังไมไดรับคําวินิจฉัยจากหัวหน า

คณะรักษาความม่ันคงแหงชาติประกอบกับจะครบกําหนดวันหยุดใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี ๑๘๐๐ MHz แลวในวันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ ดังนั้น เพ่ือไมให
การหยุดบริการดังกลาวขัดตอเจตนาของคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความม่ันคงแหงชาติ  
จึงมีมติใหชะลอการสิ้นสุดระยะเวลา คุมครอ งผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  ๑๘๐๐ 
MHz ออกไปจากกําหนดเดิมคือวันท่ี ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ ไปกอนจนกวา  จะมีผล
การวินิจฉัยของคณะรักษาความม่ันคงแหงชาติ หรือจนกวา กทค. จะออกใบอนุญาตให
ใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ใหแกผู ชนะประมูลรายใดรายหนึ่งแลวเสร็จ ท้ังนี้ 
มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. แจงผูท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบ รวมถึงการแจงแนวทางการ



๑๙ 

 

ดําเนินการในกรณีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๙๐๐ MHz ใหเปนแนวทางเดียวกัน
ดวย 

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

๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช.ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๑๘ ลงวันท่ี ๘ มกราคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง เปดเผยการสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

  การคุมครองผูใชบริการ กรณีสิ้นสุดการให บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๑๘๐๐ 
MHz ตองเปนไปตาม ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการ
ชั่วคราวฯ พ .ศ. ๒๕๕๖  กําหนดไว แตตอมาไดมี คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๙๔/๒๕๕๗  ระยะเวลาคุมครองผูใชบริการจึงสิ้นสุดในวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เวล า ๒๔ .๐๐ น.  สวนบันทึกขอความท่ี คสช (สลธ )/๖๑๘ ลงวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ของหัวหนา คสช . ท่ีกําหนดใหมีการคุมครองผูใชบริการ จนกวาจะมี
การประมูลและไดผูใหบริการรายใหม ยังมีขอท่ีตองพิจารณาวาบันทึกขอความดังกลาว
มีสถานะทางกฎหมายอยางไร (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี ๖๖๗/
๒๕๕๘) ท้ังนี้ตามท่ีผมไดสงวนความเห็นไวแลวในการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

  อยางไรก็ตาม โดยหลัก แลวผมเห็นดวยวา ควรคุมครองผูใชบริการตอเนื่อง
ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาคุมครองผูใชบริการในวันท่ี  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตาม
คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๙๔/๒๕๕๗ แตอํานาจทางกฎหมาย ท่ีจะให
คุมครองผูใชบริการตอไปหลังจากนั้นยังตองพิจารณาวามีกฎหมายใหอํานาจหรือไม 
และ กสทช . เองจะอางอิง อํานาจ ตามกฎหมาย ใด ซ่ึงเม่ือ ตามขอ ๙ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวฯ พ .ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให
เกิดกรณีซิมดับได ประกอบกับ กสทช . อาจถูกสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
หรือผูท่ีเสียหาย เชน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ฟองรองดําเนินคดีตอ 
กสทช . ได ดังนั้น ตองพิจารณาวา ขอกฎหมายท่ีจะยกข้ึ นอางอิงดวยความรอบคอบ 
อยางไรก็ตาม หาก คสช . ใชอํานาจพิเศษอนุญาตให ขยาย ระยะเวลาดังกลาวก็คง
เปนไปตามนั้น และยอมสงผลใหกรณีการสิ้นสุด การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี บน
คลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ตองเปนไปในแนวทางเดียวกัน แตถาในท่ีสุด คสช. ไมอนุญาต
การขยายระยะเ วลา การมีมติรอคําสั่งในวันนี้ยอมจะสงผลใหกรณีของบริการบนคลื่น
ความถ่ี ๙๐๐ MHz มีระยะเวลาการสิ้นสุดเร็วกวากรณีคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz นี้ ซ่ึง
เปนความเสียเปรียบและไมเปนธรรม ผมจึงไมอาจเห็นชอบตอมติดังกลาว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ แนวทางการดําเนินการเพ่ืออนุญาตใ หใชคล่ืนความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม 

ยาน ๙๐๐ MHz (รสทช . สายงานกิจการโทรคมนาคม , คณะทํางานเพ่ือดําเนินการ
อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม) 



๒๐ 

 

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) นําเสนอแนวทางการดําเนินการเพ่ืออนุญาตใหใชคลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย าน ๘๙๕ - ๙๑๕ MHz/๙๔๐ - ๙๖๐ MHz ใน
วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จากการหารือกับผูเขารวมประมูลมีความเห็นวา ในกรณีท่ีมี
การประมูลลวงเลยเกิน ๒๔ ชั่วโมงและจะตองพักผอนนั้น ทางผูเขารวมประมูลจะไม
ขอนอนท่ีสํานักงาน กสทช . เนื่องจากไมมีความสะดวก  สํานักงาน กสทช . จึงมี
ความเห็นวาควรจัดท่ีพักท่ีเปนโรงแรมท่ีใกลกับสํานักงาน กสทช. และมีการควบคุมการ
ติดตอสื่อสารอยางเครงครัดเพ่ือปองกันขอครหา โดยการประมูลท่ีจัดข้ึนในวันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ จะมีกระบวนการ ดังนี้ 

 ๑. กําหนดเวลาการประมูลระหวางเวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 

 ๒. ใหผูเขารวมประมูลจัดเตรียมสัมภาระรวมถึงยาประจําตัวอยางนอย ๒ คืน 

 ๓. จะมีการตรวจสอบสัมภาระท้ังหมด 

 ๔. สถานท่ีพักจะเปนโรงแรมท่ีเปนสถานท่ีปดเพ่ือปองกันการสื่อสาร 

 ๕. การรับ - สง จะเปนรถของสํานักงาน กสทช. เทานั้น 

 ๖. สถานท่ีประมูลยังคงเปนสํานักงาน กสทช. 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา อยากใหมีการทําแบบสอบถามไปยังผูเขารวม
ประมูลท้ัง ๔ ราย เพ่ือสอบถามความตองการ และปรับปรงุแกไขเรื่องสุขาภิบาลรวมถึง
การบริการอ่ืนๆท่ียังมีการขาดตกบกพรอง ไมอยากใหมีการแกกฎการประมูล 

 กสทช .รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา  การจัด ท่ีพักใหผูเขารวมประมูลเพ่ือใหเกิด
ความสะดวกข้ึนอาจจะไมใชจุดประสงคของผูเขารวมประมูลเพราะจุดประสงคหลักคือ
การประมูลใหแลวเสร็จ 

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นวา สํานักงาน กสทช . คงตองจัดเตรียมท่ีพักและ
เตรียมการควบคุมการสื่อสารในกรณีท่ีผูเขารวมประมูลประสงคท่ีจะพักผอน 

 ประธาน กทค . พันเอก ดร .เศรษฐพงคฯ แสดงความเห็นวา จากการประมูลครั้งท่ีผาน
มาทําใหตระหนักไดวาพ้ืนท่ีในการประมูลแคบเกินไปทําใหผูเขารวมประมูลเกิด
ความเครียด 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา เห็นดวยกับ กสทช . พลเอก สุกิจฯ วาควร
สอบถามความเห็นของผูเขาประมูลเปนสําคัญ ถาความตองการคือเนนการประมูลโดย
ไมตองพักก็ดําเนินการตามนั้น และหากนําเสนอวาใหพักท่ีโรงแรม อาจมีความประสงค
ท่ีจะพักก็ได ยกเวนถาขอกลับบาน นั่นคือดําเนินการไมได 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา อาจจะตองหาหองในการ ประมูล ๔ ชั้น โดย
สามารถออกมาใชหองน้ําขางนอกไดและดัดแปลงหองเปนหองอาบน้ําเผื่อไว แตยังไม
เห็นสอดคลองในการหาท่ีพักเผื่อไวซ่ึงควรจะตางสถานท่ีกัน ๔ โรงแรม 

 



๒๑ 

 

มติท่ีประชุม ๑. ใหคงกฎการประมูลเดิมโดยไมมีการแกไข 

 ๒. คงสถานท่ีการประมูลท่ีสํานักงาน กสทช. 

๓. มอบหมายใหรอ งเลขาธิการสายงานกิจการโทรคมนาคมจัดทําแบบสอบถามไปยัง
ผูเขารวมประมูลท้ัง ๔ ราย  เพ่ือสอบถามความตองการแนวทางการดําเนินการการ
จัดการประมูลในดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และ รับขอสังเกตของท่ี
ประชุม กทค. เพ่ือดําเนินการตอไป 

  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓๐/๒๕๕๘ วันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 
ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา     ๑๘.๑๕    น. 

 

 
    

      พันเอก  
               ........................................... 
                 (สมมาส สําราญรัตน) 

    ผูอํานวยการสํานักกรรมการ                              

กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

........................................... 
 (นายพิชัย  สุวรรณกิจบรหิาร) 

        ผูอํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผูชวยเลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
พันเอก   
           ......................................... 
         (เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) 
  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
        ผูรับรองรายงานการประชุม 

 

 
 
 
   
  ............................................. 
     (นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร) 
       รองเลขาธิการ กสทช. 
             เลขานุการ 
     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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