
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ  ห"องประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน) และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ 
_______________________________ 

ผู"มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

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

 ผู3อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๘. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู3ช+วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจ"าหน"าท่ีการประชุม   

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

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู3อํานวยการส+วน    
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญ�รดาวรรน ธนนันท�ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นายป=ญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวป=ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 



๒ 
 

๗. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ3าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู"ช้ีแจง 

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

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

๓. นายดํารงค� วัสโสทก ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๔. นางสุพินญา จําป? ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายชัยยุทธ มังศรี ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม 
๖. นางนุสรา หนาแน+น ผู3อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๗. นายเสน+ห� สายวงศ� ผู3อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๘. นางสาวอรวรี เจริญพร รักษาการผู3 อํานวยการสํานักค+าธรรมเนียมและอัตรา

ค+าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๙. นายโสรัจจ� ศรีพุฒ ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นายวีรศักด์ิ แก3วศรีดํา ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๑. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๒. นางสาวธัญวรัตม� พิมุขมนัสกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํ านั กค+ าธรรมเนียมและอัตราค+ าบริ การใน กิจการ

โทรคมนาคม 
๑๓. นางสาววัชลาวลี เดชสําราญ ลูกจ3าง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๕ น.  
 
ประธาน กล+าวเป=ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ"งให"ท่ีประชุมทราบ 

 ไม+มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘    
เม่ือวันศุกร)ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘    
เม่ือวันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยมีการแก3ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  (๑) หน3าท่ี ๕ ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ มติท่ีประชุม แก3ไขข3อความจาก “รับทราบ
บันทึกแก3ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช3โครงสร3างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร+วมกัน ครั้งท่ี ๕ 
ระหว+าง บริษัท  โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ” เปNน “รับทราบบันทึกแก3ไขเพ่ิมเติมสัญญา
การใช3โครงสร3างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร+วมกัน ครั้งท่ี ๕ ระหว+าง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ เฉพาะส+วนท่ีไม+ขัดกับคําสั่งศาลปกครอง ท้ังนี้ มอบหมายให3สํานักงาน 
กสทช. ตรวจสอบว+าเรื่องดังกล+าวต3องนําเสนอเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณาและให3
ดําเนินการตามประเด็นข3อสังเกตของท่ีประชุมด3วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๘ – ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘ 

(สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม) 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้ ง ท่ี ๑๙/๒๕๕๘ – ครั้งท่ี            

๒๐/๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นต+อรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. 

ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๘ – ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘ ดังนี้ 
 ๑. ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘ วาระของสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3

และเชื่อมต+อโครงข+าย ท่ีเก่ียวข3องกับการไฟฟRา ฝTายผลิตแห+งประเทศไทย ต้ังแต+วาระท่ี 
๔.๗ ถึง ๔.๑๑ นั้น มีการรายงานผลในบางวาระว+าได3ดําเนินการเสร็จสิ้นแล3ว แต+บาง
วาระก็รายงานว+ายังอยู+ระหว+างดําเนินการในขณะท่ีท้ังหมดเปNนสาระเรื่องเดียวกัน จึง
ขอให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีรายงานไม+สอดคล3องกันและบาง
วาระดําเนินการไม+แล3วเสร็จ ท้ังท่ีเปNนการพิจารณาในคราวเดียวกัน 

 ๒. ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๘ วาระท่ี ๔.๔ ถึง ๔.๑๙ ของสํานักรับเรื่อง
ร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เรื่องร3องเรียนท้ังหมดได3มีมติ 
กทค. ผ+านมาน+าจะเกิน ๕ สัปดาห�แล3วแต+การรายงานสถานะการดําเนินการยังระบุว+า



๔ 
 

อยู+ระหว+างแจ3งมติ กทค.ให3แก+ ผู3ร3องเรียนและบริษัทฯ ทราบ สํานักงาน กสทช. จึงควร
ต3องตรวจสอบและเร+งรัดการดําเนินการ 

 ๓. ในหน3า ๒๒ วาระ ๔.๑๙ เรื่องเสนอขอแก3ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง 
กระบวนการรับเรื่องร3องเรียนและพิจารณาเรื่องร3องเรียนของผู3ใช3บริการ นั้น ข้ันตอน
การรายงานผลจริงๆ ต3องรายงานว+าได3นําเสนอท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ีเท+าไรแล3ว ส+วน
การรายงานว+าอยู+ระหว+างข้ันตอนการจัดรับฟVงความคิดเห็นสาธารณะนั้นก็เปNนอีกเรื่อง
ท่ีเปNนการดําเนินการต+อจากท่ีประชุม กสทช. ได3พิจารณาแล3ว 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การพิจารณาอุทธรณ)คําส่ังกําหนดค,าปรับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. กรณี 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไม,ปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ)และวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคม สําหรับปBบัญชี ๒๕๕๕ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีการ
อุทธรณ�คําสั่งกําหนดค+าปรับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. กรณีบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่น จํากัด (มหาชน) ไม+ปฏิบั ติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�และวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม สําหรับป?
บัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เห็นชอบตามข3อเสนอของสํานักงาน กสทช. แต+มี
ประเด็นเรื่องระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ�ว+าอาจจะต3องเร+งรัดการดําเนินการ 

 
มติท่ีประชุม รับอุทธรณ�ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไว3พิจารณา และ

ยืนตามคําสั่งกําหนดค+าปรับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. ตามหนังสือ ด+วน ท่ี 
สทช ๕๐๐๓/๕๔๒๘ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        
๒๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ เรื่องร"องเรียนของนายเศรษฐิพงศ) อินทยากรณ) ร"องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส     

คอมมูนิ เคช่ัน จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปDญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณ
โทรศัพท)เคล่ือนท่ีไม,ดี ไม,สามารถใช"บริการได"อย,างปกติ (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและ
คุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม   
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีของนายเศรษฐิพงศ� อินทยากรณ� ร3องเรียน    



๕ 
 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เนื่องจากประสบปVญหาเก่ียวกับ
คุณภาพสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีไม+ดีไม+สามารถใช3บริการได3อย+างปกติ โดยผู3
ร3องเรียนได3ใช3บริการระบบเติมเงินมาประมาณ ๑๐ ป? ท่ีบ3านเลขท่ี ๔๒ หมู+ ๖ ตําบล
บางประมุง อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค� หน3าโรงเรียนเรียนราษฎร�อุทิศ
สัญญาณไม+ดีไม+ชัดหลุดบ+อยเปNนเวลาหลายป? ทําให3เสียค+าบริการ จึงขอให3บริษัทฯ 
ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให3สามารถใช3งานได3ตามปกติและชดใช3ความเสียหาย
ย3อนหลัง โดยคณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคม ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีมติว+าคุณภาพสัญญาณ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด ไม+เปNนไปตาม
มาตรฐานตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให3บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ ข3อ ๑๓ บริษัทฯ จึงต3องปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให3เปNนไปตามมาตรฐานให3
สามารถใช3ได3อย+างเปNนปกติ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+าการท่ีสํานักงาน กสทช. ได3ดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณนั้น มีผลว+ามีการครอบคลุมของสัญญาณเพ่ือใช3งาน
ทางด3านเสียงสําเร็จ ๑๐๐% แต+ด3านการรับส+งข3อมูล (Data) ไม+สามารถใช3งานได3นั้น 
เปNนประเด็นท่ีควรจะต3องพึงระวังถ3าเราไปบังคับให3ผู3ให3บริการปรับปรุงคุณภาพ
สัญญาณโดยท่ีพ้ืนท่ีดังกล+าวไม+อยู+ในพ้ืนท่ีให3บริการของบริการ ๓G จึงทําให3ใช3การ
รับส+งข3อมูล (Data) ไม+ได3 จึงเสนอว+าให3ผู3ให3บริการส+งข3อมูลความครอบคลุมของ
สัญญาณมาให3พิจารณา แล3วจึงออกไปดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเม่ือมีผู3ร3องเรียน
เข3ามาเพ่ือเปNนการยืนยันข3อมูลท่ีได3จากผู3ให3บริการและข3อมูลท่ีออกไปตรวจสอบจริง 
จะทําให3พิสูจน�ข3อเท็จจริงได3ง+ายข้ึนเม่ือมีผู3มาร3องเรียนเรื่องคุณภาพสัญญาณ 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ประเด็นเรื่องความครอบคลุมของสัญญาณนั้น
ควรท่ีจะนําอุปกรณ�ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ ไปทดสอบท่ีบ3านของผู3ร3องเรียนเปNน
เวลา ๓ – ๕ วัน เพ่ือเก็บบันทึกข3อมูลให3มากท่ีสุดในทุกช+วงเวลา เพ่ือให3มีการ
ตรวจสอบข3อมูลให3นานข้ึนกว+าเดิม ถ3าสัญญาณโทรศัพท�ไม+ดีจริงก็ควรให3ผู3ให3บริการ
ปรับปรุงให3ได3ตามท่ีโฆษณาไว3 เพ่ือเปNนการคุ3มครองผู3บริโภคสูงสุด และในการไปเก็บ
ข3อมูลคุณภาพสัญณาณนั้นก็ควรเก็บให3ครบทุกผู3ให3บริการเพ่ือเปNนข3อมูลในการ
นําเสนอว+าบริเวณท่ีทําการสํารวจนั้น คุณภาพของเครือข+ายใดเปNนอย+างไร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอให3บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให3เปNนไปตามมาตรฐานเพ่ือให3ผู3ร3องเรียนสามารถ
ใช3บริการได3อย+างปกติ ตามข3อ ๑๓ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ให3บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สอดคล3องกับมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ



๖ 
 

คุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๘  

 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๒๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มิได3ร+วมการพิจารณาระเบียบวาระนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ เรื่องร"องเรียนของนายยุทธนา นาคหกวิค ร"องเรียนบริษัท แอดวานซ) อินโฟร) 

เซอร) วิส จํา กัด (มหาชน) กรณีประสบปDญหาเ ก่ียวกับคุณภาพสัญญาณ
โทรศัพท)เคล่ือนท่ีไม,ดี ไม,สามารถใช"บริการได"อย,างปกติ (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและ
คุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (นาย
ชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีนายยุทธนา นาคหกวิค ร3องเรียนบริษัท แอดวานซ� 
อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) โดยผู3ร3องเรียนใช3โทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบรายเดือน
หมาย เลข  ๐๘ ๙๐๔๐  ๔๐๕๖  ประสบปVญหา เ ก่ี ย ว กับ คุณภาพสัญญาณ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีไม+ดี ไม+สามารถใช3บริการได3อย+างปกติ เนื่องจากบริเวณบ3านเลขท่ี 
๔๑๗/๒๓๗ ชั้น ๑๙ อาคารแบงค�คอกฮอไรซอน ซอยเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม 
แขวงบางหว3 า  เ ขตภา ษี เจริญ กรุ ง เทพมหานคร  ประสบปVญหาสัญญาณ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีสัญญาณไม+ดี ไม+ว+าจะเปNนการรับสาย โทรออก สัญญาณจะขาดไปใน
ระหว+างสนทนาเปNนประจําทุกสาย จึงขอให3บริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีให3สามารถใช3งานได3ตามปกติ โดยคณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภค
ด3านกิจการโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ มีมติให3บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) ปรับปรุงคุณภาพ
การให3บริการภายใน ๙๐ วัน  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอให3 บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด 

(มหาชน) ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีให3เปNนไปตามมาตรฐาน  ตามข3อ 
๑๓ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให3บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สอดคล3องกับมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๒๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มิได3ร+วมการพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เรื่องร"องเรียนของนายสานิตย) พงษ)ประสพ ร"องเรียนบริษัท แอดวานซ) อินโฟร) 
เซอร)วิส จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปDญหาจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
(สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (นาย
ชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีนายสานิตย� พงษ�ประสพ ได3ยื่นหนังสือร3องเรียน
บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ต+อ
ผู3ว+าราชการจังหวัดบุรีรัมย� กรณีประสบปVญหาได3รับความเดือดร3อนจากการต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม ใกล3บริเวณท่ีพักอาศัยของผู3ร3องเรียนบ3านเลขท่ี ๑๙ หมู+ท่ี ๑๙ บ3าน     
ไทรโยง ตําบลกระสัง อําเภอเมืองบุรีรัมย� จังหวัดบุรีรัมย� (ต้ังอยู+เลขท่ี ๕๙๔ (บ3านบัว) 
ตําบลบ3านบัว อําเภอเมืองบุรีรัมย� จังหวัดบุรีรัมย�) และต+อมาเม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๕ จังหวัดบุรีรัมย� ได3นําส+งเรื่องร3องเรียนของนายสานิตย� พงษ�ประสพ ให3แก+
สํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการแก3ไขปVญหาร3องเรียนดังกล+าว โดยผู3ร3องเรียนขอให3
บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมและให3รื้อถอนสถานีวิทยุ
คมนาคมดังกล+าวออกจากบริเวณชุมชนตามข3อร3องเรียน 

  โดยคณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคม ในการประชุม
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีมติว+า บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� 
เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) ได3รับใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม เม่ือวันท่ี ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซ่ึงประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และมาตรการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยต+อสุขภาพของมนุษย�จากการใช3เครื่องวิทยุคมนาคมมีผลใช3บังคับ เม่ือวันท่ี ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ ดังนั้น การต้ังสถานีวิทยุคมนาคมของบริษัทฯ ดังกล+าวเปNนการต้ัง
สถานีวิทยุคมนาคมใหม+ จึงเปNนไปตามบทเฉพาะกาลข3อ ๑๖ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�และมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยต+อสุขภาพของมนุษย�จากการใช3
เครื่องวิทยุคมนาคม ซ่ึงกําหนดว+า เพ่ือให3ผู3ประกอบการและผู3เก่ียวข3องสามารถปรับตัว
และเตรียมความพร3อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและหลักเกณฑ�ท่ี
กําหนดไว3ในประกาศนี้ ให3มีกําหนดระยะเวลาเพ่ือการปรับตัวและเตรียมความพร3อม 
(Transitional period) โดยข3อ ๑๖.๒ กําหนดว+า ระยะเวลาหนึ่งป?ภายหลังจากท่ี
มาตรฐานความปลอดภัยมีผลบังคับใช3สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทท่ี ๓ ในกรณี
ของสถานีวิทยุคมนาคมท่ีขอต้ังใหม+ ดังนั้น จึงอยู+ในช+วงระยะเวลาท่ีกําหนดให3บริษัท
เตรียมความพร3อมสําหรับการทําความเข3าใจกับประชาชน 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว+าบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด 
(มหาชน) ได3รับใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซ่ึง
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยต+อสุขภาพของ
มนุษย�จากการใช3เครื่องวิทยุคมนาคมมีผลใช3บังคับ เม่ือวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
กําหนดให3ผู3ประกอบการและผู3เก่ียวข3องมีเวลาในการปรับตัวและเตรียมความพร3อมใน
การปฏิบัติตามประกาศดังกล+าว เปNนเวลา ๑ ป? ดังนั้นแม3การต้ังสถานีวิทยุคมนาคม
ของบริษัทฯ ดังกล+าวเปNนการต้ังสถานีวิทยุคมนาคมใหม+ แต+ก็อยู+ในช+วงระยะเวลาท่ี



๘ 
 

ประกาศกําหนดให3บริษัทเตรียมความพร3อมสําหรับการทําความเข3าใจกับประชาชน   
จึงยังไม+ต3องดําเนินการทําความเข3าใจกับประชาชน 

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๒๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มิได3ร+วมการพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ นายไพศาล โกสุมขจรเกียรติ์ ร"องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร)เน็ต จํากัด กรณีประสบ

ปDญหาการเรียกเก็บค,าบริการผิดพลาด (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ นายณรงค)ศักดิ์ วาทะเสรีศิลปI ร"องเรียนบริษัท แอดวานซ) ไวร)เลส เน็ทเวอร)ค 

จํากัด กรณีประสบปDญหาจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบริการโดยไม,แจ"งให"ทราบ
ล,วงหน"า (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ ฝTายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๕-๔.๖ เพ่ือนําไปบรรจุเปNน

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต+อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การจัดตั้งห"องปฏิบัติการทดสอบ (สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม,สํานัก

การพัสดุและบริหารทรัพย�สิน) 

 ผู3อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (นางนุสราฯ) นําเสนอการ
จัดต้ังห3องปฏิบัติการทดสอบเพ่ือใช3ในการทดสอบแบบการแพร+กระจายคลื่น
แม+เหล็กไฟฟRาของเครื่องโทรคมนาคม (Radiated Test) ท่ีปราศจากการรบกวนจาก 
คลื่นแม+เหล็กไฟฟRา พร3อมเครื่องมือทดสอบฯ เพ่ือใช3ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอาคาร 
สํานักงาน กสทช. แห+งใหม+ ดังนี้ 

 ๑ ห3องปฏิบัติการทดสอบป=ดก้ันคลื่นสนามแม+เหล็กไฟฟRา แบบก่ึงไร3คลื่นสะท3อน 
(Semi – Anechonic Chamber) ระยะทดสอบ ๑๐ เมตร พร3อมเครื่องมือ 
ประกอบด3วย 

  ๑.๑) ห3องปฏิบัติการทดสอบ EMC   จํานวน ๑ ห3อง 
  ๑.๒) ห3องควบคุม EMC    จํานวน ๑ ห3อง 
  ๑.๓) ห3องเตรียมอุปกรณ�    จํานวน ๒ ห3อง 
  ๑.๔) ห3องเก็บ RF absorber    จํานวน ๑ ห3อง 

 ๒ ห3องปฏิบัติการทดสอบป=ดก้ันคลื่นสนามแม+เหล็กไฟฟRา แบบไร3คลื่นสะท3อน (Fully 
Anechonic Chamber) ระยะทดสอบ ๓ เมตร พร3อมเครื่องมือทดสอบ ประกอบด3วย 

  ๒.๑) ห3องปฏิบัติการทดสอบ    จํานวน ๑ ห3อง 
  ๒.๒) ห3องควบคุม    จํานวน ๑ ห3อง 



๙ 
 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ตามท่ีได3ต้ังข3อสังเกตประเด็นต+างๆ ในชั้น
กลั่นกรองระเบียบวาระ และสํานักงาน กสทช. ได3ชี้แจงมานั้น โดยรวมค+อนข3าง
ครอบคลุมแล3ว เว3นแต+ในประเด็นเรื่องความเหมาะสมท่ีจะให3หน+วยงานกํากับดูแลซ่ึง
เปNนผู3กําหนดกฎเกณฑ�อย+าง กสทช. มาดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ�เองนั้น 
ขอเสนอว+าควรมีการประสานงานความร+วมมือกับหน+วยงานภายนอกท่ีมีความ
เชี่ยวชาญทางด3านนี้เฉพาะก+อน เช+น สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
แห+งชาติ (สวทช.) หรือ สถาบันมาตรวิทยาแห+งชาติ เปNนต3น โดยท่ีควรไปส+งเสริมให3
หน+วยงานภายนอกทําจะเปNนประโยชน�กว+า ยกเว3นกรณีท่ี หน+วยงานภายนอกไม+
สามารถดําเนินการได3เนื่องจากความไม+คุ3มทุนหรือความไม+เชี่ยวชาญ สํานักงาน กสทช. 
จึงจะเข3าไปดําเนินการทดสอบเอง โดยขอให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการวิเคราะห�ถึง
ความคุ3มค+าและคุ3มทุนระหว+างการดําเนินการส+งไปทดสอบในต+างประเทศกับการจัดต้ัง
ห3องปฏิบัติการทดสอบเองด3วย 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+าหลังจากได3จัดต้ังห3องปฏิบัติการทดสอบ
เรียบร3อยแล3ว ควรมีหน+วยงานจากต+างประเทศมารับรองคุณภาพห3องปฏิบัติการด3วย
เพ่ือให3มีการรับรองมาตรฐานเปNนไปตามสากล และเรื่องการกําหนดแนวทางการใช3งาน
ห3องปฏิบัติการท่ีเหมาะสมเพ่ือไม+ให3ห3องปฏิบัติการถูกมองว+าต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค�
ทางการค3า 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ การจัดต้ังห3องปฏิบัติการทดสอบ และห3องท่ีเก่ียวข3องกับการ

ปฏิบัติการทดสอบ พร3อมการจัดซ้ือเครื่องมือทดสอบฯ ท่ีจําเปNนต3องใช3ปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน กสทช. แห+งใหม+ จํานวน ๒ รายการ ตามท่ีสํานักงาน กสทช.
เสนอและมอบหมายให3 สํานักงาน กสทช. รับข3อสังเกตของท่ีประชุม กทค. ไปดําเนินการ
ต+อไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และขอแต,งตั้งคณะทํางานเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ เก่ียวกับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีในกิจการ
วิทยุคมนาคมสําหรับหน,วยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ (คณะอนุกรรมการ
ประสานงานฯ , สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 
ผู3อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน+ห�ฯ) นําเสนอผลการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม และขอแต+งต้ังคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ เก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุ
คมนาคมสําหรับหน+วยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ  เพ่ือพิจารณา ดังนี้  



๑๐ 
 

๑. (ร+าง) แผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม+ (Refarming) ในกิจการ
วิทยุคมนาคมความถ่ีวิทยุย+าน ๒๓๐๐-๒๔๐๐ เมกะเฮิรตซ� สําหรับหน+วยงานเพื่อ
ความมั่นคงของรัฐ  โดยให3ปรับปรุงรายละเอียดตามความเห็นของสํานักงาน กสทช. 
ตามปรากฏในข3อ ๘ ของเอกสารวาระเสนอท่ีประชุม 

๒. ยกเว3นไม+ต3องเป=ดเผย (ร+าง) แผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม+ 
(Refarming) ในกิจการวิทยุคมนาคมความถ่ีวิทยุย+าน ๒๓๐๐-๒๔๐๐ เมกะเฮิรตซ� 
สําหรับหน+วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐให3สาธารณชนทราบเนื่องจากข3อมูลใน 
(ร+าง)แผนฯ เปNนข3อมูลชั้นความลับมากของหน+วยงานราชการ (หน+วยงานเพ่ือความม่ันคง
ของรัฐ) 

๓. แต+งต้ังคณะทํางานเพ่ือสนับสุนนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ เก่ียวกับ
การจัดสรรคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุคมนาคมสําหรับหน+วยงานเพ่ือความม่ันคงของ
รัฐให3คณะทํางานฯ มีวาระในการดํารงตําแหน+ง ๓ เดือน 

กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า คําสั่ง กสทช. เรื่อง แต+งต้ังคณะทํางานฯ นั้น 
ให3ตัดในส+วนอารัมภบทท่ีไม+ควรกล+าวถึงและยาวเกินไปออก เนื่องจากสาระสําคัญอยู+
ท่ีองค�ประกอบและหน3าท่ีของคณะทํางานฯ  

 
มติท่ีประชุม ๑.เห็นชอบ (ร+าง) แผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม+ (Refarming) 

ในกิจการวิทยุคมนาคมความถ่ีวิทยุย+าน ๒๓๐๐-๒๔๐๐ เมกะเฮริตซ� สําหรับ
หน+วยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ โดยให3ปรับปรุงรายละเอียดตามข3อเสนอของ
สํานักงาน กสทช. ก+อน นําเสนอต+อท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการ 
ข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ ต+อไป 
๒. เห็นชอบให3ยกเว3นไม+ต3องเป=ดเผย (ร+าง) แผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่น
ความถ่ีใหม+  (Refarming) ในกิจการวิทยุคมนาคมความถ่ีวิทยุย+าน ๒๓๐๐ - ๒๔๐๐ 
เมกะเฮริตซ� สําหรับหน+วยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐให3สาธารณชนทราบ เนื่องจาก
ข3อมูลใน (ร+าง) แผนฯ เปNนข3อมูลชั้นความลับมากของหน+วยงานราชการ ท้ังนี้เพ่ือให3
เปNนไปตาม พ.ร.บ. ข3อมูลข+าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 
๓. เห็นชอบให3แต+งต้ังคณะทํางานเพ่ือสนับสุนนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ
เก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุคมนาคมสําหรับหน+วยงานเพ่ือความ
ม่ันคงของรัฐ โดยมีวาระในการดํารงตําแหน+ง ๓ เดือน ตามแนวทางการแต+งต้ัง
คณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในส+วนท่ีเก่ียวข3องกับ
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ 
ให3สํานักงาน กสทช.ปรับปรุง (ร+าง) คําสั่งฯ ตามข3อสังเกตของท่ีประชุม กทค. แล3ว
นําเสนอประธาน กทค. พิจารณาลงนาม ต+อไป 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๒๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  การดําเนินการปรับเปล่ียนการใช"งานคล่ืนความถ่ีในย,าน ๑๘๐๐ MHz เพ่ือการ
อนุญาตให"ใช"คล่ืนความถ่ีย,าน ๑๘๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การขอรับ
ใบอนุญาตให"ใช"คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย,าน ๑๘๐๐ MHz (สํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ)
นําเสนอแนวทางการดําเนินการปรับเปลี่ยนการใช3งานคลื่นความถ่ีในย+าน ๑๘๐๐ MHz 
เพ่ือการอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีย+าน ๑๘๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ขอรับใบอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย+าน ๑๘๐๐ MHz  

 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหนังสือยืนยันการคืนคลื่น
ความถ่ีย+าน ๑๘๐๐ MHz ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพ่ือให3สํานักงาน กสทช. นํา
คลื่นความถ่ีท่ีได3รับคืนไปดําเนินการต+อไป และต+อมา สํานักงาน กสทช. ได3ออก
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย+าน 
๑๘๐๐ MHz (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ประกาศคลื่นความถ่ีย+าน 
๑๘๐๐ MHz ท่ีจะพิจารณาอนุญาตให3ใช3ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ
วิธีการอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย+าน ๑๘๐๐ MHz โดยคลื่น
ความถ่ีท่ีจะอนุญาตให3ใช3เปNนคลื่นความถ่ีจํานวนสองชุด ชุดละ ๒ x ๑๕ MHz นั้น 
เนื่องจากการดําเนินการเพ่ือนําคลื่นความถ่ีในย+าน ๑๘๐๐ MHz มาใช3สําหรับการ
ประมูล ๒x ๓๐MHz จะต3องมีการปรับเปลี่ยนช+วงความถ่ีท่ี บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น ใช3ในการให3บริการ และจําเปNนต3องมีกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือมิ
ให3เกิดผลกระทบต+อการประมูลคลื่นความถ่ีย+าน ๑๘๐๐ MHz ในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ซ่ึงทาง บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ได3ส+งแผนการดําเนินงานมาว+าต3อง
ใช3เวลา ๙ สัปดาห�ในการดําเนินการ จึงเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 ๑. ให3 บมจ. กสทฯ โดย บมจ. โทเท่ิลฯ ปรับเปลี่ยนการใช3งานคลื่นความถ่ีย+าน ๑๘๐๐ 
MHz ในช+วงท่ีหนึ่งท่ีได3รับอนุญาต จากเดิมย+าน ๑๗๒๒.๖-๑๗๔๗.๙ MHz / ๑๘๑๗.๖-
๑๘๔๒.๙ MHz (๒ x ๒๕.๓ MHz) เปลี่ยนเปNนย+าน ๑๗๔๐ – ๑๗๖๕.๓ MHz/ ๑๘๓๕ 
– ๑๘๖๐.๓ MHz (๒ x ๒๕.๓ MHz) เพ่ือใช3ในการให3บริการภายใต3สัญญาร+วมการงาน
ระหว+าง บมจ. กสทฯ บมจ. โทเท่ิลฯ ต+อไป ท้ังนี้ การปรับเปลี่ยนดังกล+าวเปNนการ
ปรับเปลี่ยนการใช3งานคลื่นความถ่ีให3เปNนไปตามกฎหมายและเพ่ือให3การใช3คลื่นความถ่ี
เปNนไปอย+างมีประสิทธิภาพ มิใช+เปNนการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม+ 

 ๒. ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เง่ือนไขเฉพาะ
รายบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ๑๘๐๐ MHz ของบริษัท กสท  โ ท ร ค ม น า ค ม  จํ า กั ด 
(มหาชน)  ฉบับวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ (แก3ไขเพ่ิมเติม) ดังนี้ 

  บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ๑๘๐๐ MHz (บริการ ๕ – ๗) 
    ๑) การประกอบกิจการให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีคลื่นความถ่ีในย+าน ๑๘๐๐ 

MHz ของ บมจ. กสทฯ ซ่ึงดําเนินการโดย บมจ. โทเท่ิลฯ ให3ปฏิบัติตามสัญญาร+วมการ
งาน ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ซ่ึงมีระยะเวลาของสัญญา ๒๗ ป? โดยเริ่มต3นเม่ือ



๑๒ 
 

วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๓๔ และสิ้นสุดในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุญาตให3ใช3
คลื่นความถ่ีดังต+อไปนี้ 

     (ก) ช+วงท่ี ๑  ๑๗๔๐ – ๑๗๖๕.๓ MHz คู+กับ ๑๘๓๕ – ๑๘๖๐.๓ MHz ความ
       กว3างแถบความถ่ี ๒๕.๓ + ๒๕.๓ MHz 

     (ข) ช+วงที่ ๒  ๑๗๖๕.๓ - ๑๗๘๕.๐ MHz คู+กับ ๑๘๖๐.๓ - ๑๘๘๐.๐ MHz
       ความกว3างแถบความถ่ี ๑๙.๗ + ๑๙.๗ MHz 

  ๒) ให3สิทธิการใช3คลื่นความถ่ีในการประกอบการดังกล+าวสิ้นสุดลงพร3อม
ระยะเวลาสัญญาสัมปทาน เว3นแต+คณะกรรมการจะกําหนดไว3เปNนอย+างอ่ืน  

  ๓) คณะกรรมการจะไม+พิจารณาอนุญาตให3 บมจ. กสทฯ หรือผู3ร+วมการงาน บมจ. 
โทเท่ิลฯ ใช3คลื่นความถ่ี ๑๗๖๕.๓ - ๑๗๘๕.๐ MHz คู+กับ ๑๘๖๐.๓ - ๑๘๘๐.๐ MHz 
ความกว3างแถบความถ่ี ๑๙.๗ + ๑๙.๗ MHz (ช+วงท่ี ๒) เพ่ือให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี
คลื่นความถ่ีในย+าน ๑๘๐๐ MHz อีกต+อไป เว3นแต+ได3นําคลื่นความถ่ี ๑๗๔๐ – ๑๗๖๕.๓ 
MHz คู+กับ ๑๘๓๕ – ๑๘๖๐.๓ MHz ความกว3างแถบความถ่ี ๒๕.๓ + ๒๕.๓ MHz (ช+วงท่ี 
๑) ไปใช3งานซํ้าให3มากท่ีสุดจนกระท่ังมีหลักฐานแสดงให3เห็นว+าไม+สามารถให3ความถ่ีวิทยุซํ้า
ได3 โดยอ3างอิงตามนัยหนังสือของกรมไปรษณีย�โทรเลข ท่ี คค ๐๗๐๔ (ถว.๒)/๑๐๗๒๗ ลง
วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๔๓ 

     ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะตรวจสอบและปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต ท่ี
เก่ียวข3องให3สอดคล3องกับการปรับเปลี่ยนใช3งานคลื่นความถ่ีข3างต3นต+อไป 

    ๓. แนวทางการดําเนินการเพ่ือปรับเปลี่ยนการใช3งานคลื่นความถ่ีในย+าน ๑๘๐๐ MHz เพ่ือ
มิให3ส+งผลกระทบต+อการอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีย+าน ๑๘๐๐ MHz ในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๘ โดยให3แล3วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมอบหมายให3สํานักงาน 
กสทช. แจ3งกําชับให3 บมจ. โทเท่ิลฯ และ บจ. ดิจิตอลโฟน ดําเนินการปรับเปลี่ยนการใช3
งานคลื่นความถ่ีในย+าน ๑๘๐๐ MHz โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดกับผู3ใช3บริการด3วย 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+าเรื่องผลกระทบต+อผู3บริโภคจะไม+เกิดในกรณีของ บจ. 
ดิจิตอลโฟน เนื่องจากการให3บริการจะสิ้นสุดลงก+อนแล3ว ส+วนกรณีของ บมจ. โทเท่ิลฯ 
สํานักงาน กสทช. ต3องดูแลให3เปNนไปตามเง่ือนไขการอนุญาตท่ีแก3ไขแล3ว ท้ังเรื่องการแจ3ง
ผู3บริโภคทราบและการกําหนดมาตรการเยียวยาเม่ือเกิดปVญหา นอกจากนั้นสํานักงาน 
กสทช.อาจต3องประสานงานเปNนการภายในกับผู3ชนะการประมูลเรื่องระยะเวลาการออก
ใบอนุญาตและการชําระค+าธรรมเนียม 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ให3สํานักงาน กสทช.กําหนดมาตรการให3บริษัท 
ดีแทค reshuffle ให3แล3วเสร็จภายใน ๙ สัปดาห� หากไม+แล3วเสร็จจะดําเนินการอย+างไร 
สํานักงาน กสทช. จะต3องเตรียมการเผื่อไว3ในมุมของ Worst Case Scenario ด3วย 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบให3ชัดเจนว+าคําสั่งท่ี
ออกไปจะมีผลเปNนคําสั่งทางปกครองหรือไม+โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายใดถ3าฝTาฝ�นจะมี
กระบวนการบังคับตามมาตราไหนอย+างไร ส+วนประเด็นเรื่อง เง่ือนไขการคืนคลื่นของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีกรรมการตามมาตรา ๔๓ เพียงแค+



๑๓ 
 

รับทราบนั้น ท้ังนี้ ไม+แน+ใจว+าตามพระราชบัญญัติการให3เอกชนร+วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต3องมีการดําเนินการอย+างไร เพ่ือให3เปNนไปโดยชอบด3วยกฎหมายท้ังหมด 

  สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า มติท่ีประชุม กทค. ถือเปNนคําสั่งทางปกครอง และทาง
สํานักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ3งมติไปยัง บมจ. กสทฯ บมจ. โทเท่ิลฯ และ บจ. 
ดิจิตอลโฟน ให3ดําเนินการแล3วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

 
มติท่ีประชุม  ๑. อนุญาตให3 บมจ. กสท โทรคมนาคม โดย บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

ปรับเปลี่ยนการใช3งานคลื่นความถ่ีย+าน ๑๘๐๐ MHz ในช+วงท่ีหนึ่งท่ีได3รับอนุญาต จาก
เดิมความถ่ีย+าน ๑๗๒๒.๖-๑๗๔๗.๙ MHz / ๑๘๑๗.๖-๑๘๔๒.๙ MHz (๒ x ๒๕.๓ 
MHz) เปลี่ยนเปNนความถ่ีย+าน ๑๗๔๐ – ๑๗๖๕.๓ MHz/ ๑๘๓๕ – ๑๘๖๐.๓ MHz (๒ 
x ๒๕.๓ MHz) เพ่ือใช3ในการให3บริการภายใต3สัญญาร+วมการงานระหว+าง บมจ. กสท ฯ
และบมจ. โทเท่ิลฯ ต+อไป ท้ังนี้ การปรับเปลี่ยนดังกล+าวเปNนการปรับเปลี่ยนการใช3งาน
คลื่นความถ่ีให3เปNนไปตามกฎหมายและเพ่ือให3การใช3คลื่นความถ่ีเปNนไปอย+างมี
ประสิทธิภาพ มิใช+เปNนการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม+ 

 ๒. เห็นชอบให3ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
เง่ือนไขเฉพาะรายบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีคลื่นความถ่ีย+าน ๑๘๐๐ MHz ของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ฉบับวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ (แก3ไขเพ่ิมเติม) โดย
มีรายละเอียดตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ มอบหมายให3 สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบและปรับปรุงเ ง่ือนไขในการอนุญาตท่ีเก่ียวข3องให3สอดคล3องกับการ
ปรับเปลี่ยนใช3งานคลื่นความถ่ีต+อไป 

 ๓. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือปรับเปลี่ยนการใช3งานคลื่นความถ่ีในย+าน 
๑๘๐๐ MHz เพ่ือมิให3ส+งผลกระทบต+อการอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีย+าน ๑๘๐๐ MHz 
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยให3แล3วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ
มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. แจ3งกําชับบมจ. โทเท่ิลฯ และ บจ. ดิจิตอล โฟน 
ดําเนินการปรับเปลี่ยนการใช3งานคลื่นความถ่ีในย+าน ๑๘๐๐ MHz โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดกับผู3ใช3บริการด3วย 

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

๒๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๘๒๙ ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม 

๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

 ข้ันตอนการคืนคลื่นความถ่ีย+าน ๑๘๐๐ MHz ขนาดความกว3างแถบความถ่ี ๔.๘ MHz 
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ท่ีบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) มีสิทธิครอบครองใช3งานตามสัญญาสัมปทานระหว+าง บมจ. กสท 
โทรคมนาคม กับ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มีประเด็นเรื่องการไม+มีผลกระทบ
ต+อสัญญาสัมปทานและไม+มีการแก3ไขเง่ือนไขของสัญญาสัมปทานโดยต3องมีการนําเรื่อง
การคืนคลื่นเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลตามมาตรา ๔๓ แห+ง พ.ร.บ. การให3เอกชน



๑๔ 
 

ร+วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเปNนหลักเกณฑ�และวิธีการตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว3 ซ่ึงเม่ือพิจารณามติท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลตามมาตรา ๔๓ ครั้งท่ี 
๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ผมเห็นว+ายังไม+ค+อยชัดเจนนัก เนื่องจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลตามมาตรา ๔๓ พิจารณาแล3ว มีมติเพียงรับทราบการคืน
คล่ืนความถ่ีย+าน ๑๘๐๐ MHz จํานวน ๔.๘ MHz โดยเชื่อว+าการคืนคลื่นดังกล+าวไม,ได"
อยู,ภายใต"สัญญาสัมปทานตามคําชี้แจงของ บมจ. กสท โทรคมนาคม เท+านั้น ดังนั้น 
คณะกรรมการกํากับดูแลตามมาตรา ๔๓ จึงมิได3พิจารณาหรือให3ความเห็นชอบต+อเรื่อง
การคืนคลื่นความถ่ีดังกล+าวตามอํานาจหน3าท่ีแต+อย+างใด ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๔ และ
มาตรา ๔๖ แห+ง พ.ร.บ. การให3เอกชนร+วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ  

  ประกอบกับ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลตามมาตรา ๔๓ ยังท้ิง
ประเด็นให3น+าคิดในตอนท3ายของมติท่ีประชุมด3วยว+า “อย�างไรก็ตาม หากการคืนคลื่น
ความถ่ีดังกล�าวจะมีผลกระทบต�อสัญญาสัมปทานของบริษัท TAC  ให( บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ดําเนินการให(เป-นไปตามระเบียบและกฎหมายต�อไป” 

 ด3วยเหตุนี้ จึงมีประเด็นให3ต3องพิจารณาอยู+ต+อไปว+าการคืนคลื่นความถ่ีดังกล+าวจะมี
ผลกระทบต,อสัญญาสัมปทานหรือไม, และเปNนไปโดยชอบด3วยหลักเกณฑ�และวิธีการ
ตามกฎหมายดังกล+าวหรือไม+อีกด3วย ในการพิจารณาเรื่องการดําเนินการปรับเปลี่ยน
การใช3งานคลื่นความถ่ีย+าน ๑๘๐๐ MHz หากการคืนคลื่นดังกล+าว เปPนไปโดยชอบ
ด"วยกฎหมายและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว"  ผมก็เห็นชอบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอมา
ในการท่ีจะปรับเปลี่ยนการใช3คลื่นความถ่ีในย+านความถ่ี ๑๘๐๐ MHz เพ่ือให3เปNนไป
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย+าน ๑๘๐๐ MHz และในการแจ3งมติ กทค. ครั้งนี้สํานักงาน กสทช. ควร
อ3างถึงหรือแนบเอกสารการแสดงเจตนาต3องการคืนคลื่นความถ่ีของ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม กับ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ท่ีเคยร3องขอมาก+อนนี้ไปด3วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ การไฟฟRาฝTายผลิตแห,งประเทศไทย ขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช"เครื่อง

วิทยุคมนาคมระบบเรดาห)ตรวจความเสถียรภาพความลาดชัน (Slope Stability 
Radar : SSR) เพ่ือใช"ในการตรวจสอบเสถียรภาพของผนังบ,อเหมืองแม,เมาะ ใน
การเพ่ิมความปลอดภัยในการทํางานของผู"ปฏิบัติงาน และลดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย)สิน (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข3อพิจารณาให3การไฟฟRาฝTายผลิตแห+งประเทศไทย ต้ังสถานีเคลื่อนท่ี (Mobile 
Station) จํานวน ๑ สถานี และใช3เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเรดาห�ภาคพ้ืนดิน
ภายในบ+อเหมืองแม+เมาะ อําเภอแม+เมาะ จังหวัดลําปาง ในกิจการวิทยุหาตําแหน+ง 
(Radiolocation Service) โดยใช3ความถ่ีวิทยุ ดังนี้  

  



๑๕ 
 

ประเภทของเครื่อง
วิทยุคมนาคม 

ความถ่ีวิทยุ 
(MHz) 

Bandwidth 
(MHz) 

กําลังส+ง 
(วัตต�) 

ค+าทวีกําลัง 
สายอากาศ 
(Antenna 

Gain) 

จํานวน 
(ชุด) 

Slope Stability 
Radar (SSR-XT) 

System 

๙๕๐๔.๒๕  -
๙๖๐๐.๗๕ 
(KU-Band) 

๙๖.๕ ๐.๐๖ ๔๖ dBi ๑ 

  
 การอนุญาตให3การไฟฟRาฝTายผลิตแห+งประเทศไทย ใช3เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท

ระบบเรดาห�ตรวจความเสถียรภาพความลาดชัน (Slope Stability Radar : SSR) เพ่ือ
ใช3ในการตรวจสอบเสถียรภาพของผนังบ+อเหมืองแม+เมาะ ในการเพ่ิมความปลอดภัยใน
การทํางานของผู3ปฏิบัติงาน และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย�สิน เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด3านความปลอดภัยในภารกิจด3านความม่ันคงทางพลังงานของประเทศใน
ภารกิจของการไฟฟRาฝTายผลิตแห+งประเทศไทย โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

 ๑. หากการใช3ความถ่ีวิทยุก+อให3เกิดการรบกวนต+อข+ายสื่อสารอ่ืนท่ีได3รับอนุญาตอยู+ก+อน
แล3ว การไฟฟRาฝTายผลิตแห+งประเทศไทย จะต3องเปNนผู3แก3ไขการรบกวนหรือระงับการ
ใช3งานทันที 

 ๒. ต3องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ี กสทช. 
กําหนด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข3อง 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า การไฟฟRาฝTายผลิตแห+งประเทศไทยส+งเรื่อง
ดังกล+าวมาต้ังแต+วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ และมีหนังสือทวงถาม ต+อไปควรต3องมีการ
ระมัดระวัง 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให3การไฟฟRาฝTายผลิตแห+งประเทศไทย ต้ังสถานีเคลื่อนท่ี (Mobile Station) 

จํานวน ๑ สถานี และใช3เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเรดาห�ภาคพ้ืนดินภายในบ+อ
เหมืองแม+ เมาะ อํา เภอแม+ เมาะ จั งหวัดลํ าปาง ในกิจการวิทยุหาตําแหน+ ง 
(Radiolocation Service) ประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคม Slope Stability Radar 
(SSR-XT) System โดยใช3ความถ่ีวิทยุ ๙๕๐๔.๒๕ - ๙๖๐๐.๗๕ MHz Bandwidth 
๙๖.๕ MHz กําลังส+ง ๐.๐๖ วัตต� ค+าทวีกําลังสายอากาศ ๔๖ dBi จํานวน ๑ ชุด เพ่ือ
ใช3ในการตรวจสอบเสถียรภาพของผนังบ+อเหมืองแม+เมาะ ในการเพ่ิมความปลอดภัยใน
การทํางานของผู3ปฏิบัติงาน และลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย�สิน เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด3านความปลอดภัยในภารกิจด3านความม่ันคงทางพลังงานของประเทศใน
ภารกิจของการไฟฟRาฝTายผลิตแห+งประเทศไทย โดยมีเง่ือนไขตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๒๔/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 



๑๖ 
 

 ประธาน  กล+าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล+าวป=ดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๑.๓๐    น. 

 


