
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ณ  ห"องประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ 
_______________________________ 

ผู"มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๓. นายประวิทย� ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๖. นายก0อกิจ ด0านชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู6ช0วยเลขานุการ  
   ผู6อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
๘. นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน ผู6ช0วยเลขานุการ 

 ผู6อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๙. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู6ช0วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจ"าหน"าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน� ผู6 อํ านวยการสํ านั กกรรมการ กิจการ โทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู6อํานวยการส0วน    
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญ�รดาวรรน ธนนันท�ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 
 

๗. นายปAญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวปAยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ6าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู"ช้ีแจง 

๑. นายจาตุรนต� โชคสวัสด์ิ ผู6 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท� ผู6 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร
โทรคมนาคม ๒ 

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

๔. นายดํารงค� วัสโสทก ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๕. นางสุพินญา จําปD ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๖. นายชัยยุทธ มังศรี ผู6อํานวยการสํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม 
๗. นางสาวสุภัทรา กฤตยาบาล ผู6อํานวยการสํานักอํานวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม 
๘. นางสาวอรวรี เจริญพร รักษาการผู6 อํานวยการสํานักค0าธรรมเนียมและอัตรา

ค0าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๙. นางธีตานันตร� สีวะรา ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๐. นางขวัญใจ สุปGญโญ ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๑. นางสาวแสงนภา รังคสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๒. นายศุภกาญจน� บุญจันทร� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๓. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๔. นางสาวธัญวรัตม�  พิมุขมนัสกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํ านั กค0 าธรรมเนียมและอัตราค0 าบริ การใน กิจการ

โทรคมนาคม 
 



๓ 
 

๑๕. นางสาวณัฐสุดา  อัคราวัฒนา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๖. นายชัยสิทธิ์  ธรรมอมรพงศ� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักอํานวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม 
๑๗. นางสาวฐิติพร  ตินตะโมระ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๘. นายชลธิศ จิระภาค พนักงานปฏิบัติการระดับต6น 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
     
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๔๐ น.  
 
ประธาน กล0าวเปAดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ"งให"ท่ีประชุมทราบ 

 ไม0มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม นัดพิเศษ ครั้งท่ี      
๑/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม นัดพิเศษ ครั้ง ท่ี         
๑/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ โดยไม0มีการแก6ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ คําส่ังศาลปกครองสูงสุดกลับคําส่ังศาลปกครองช้ันต"นโดยให"ยกคําร"องขอทุเลาการ

บังคับตามคํา ส่ังทางปกครองของผู"ฟ9องคดี ในคดีปกครองหมายเลขดํา ท่ี         
๒๕๒/๒๕๕๖ และคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๑๘/๒๕๕๖ (สํานักกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 

มติท่ีประชุม รับทราบคําสั่งศาลปกครองสูงสุดกลับคําสั่งศาลปกครองชั้นต6นโดยให6ยกคําร6องขอทุเลา
การบังคับตามคําสั่ งศาลปกครองของผู6ฟMองคดีในคดีปกครองหมายเลขดํา ท่ี         
๒๕๒/๒๕๕๖ และคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๘๑๘/๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 



๔ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า เปPนกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดสั่งให6 กสทช.
ดําเนินการปรับได6 ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ต6องไปดําเนินการในเรื่องการปรับ โดยต6อง
พิจารณาถึงวันสิ้นสุดการปรับ จะเปPนวันท่ีเริ่มต6นการจดทะเบียน หรือวันท่ีจดทะเบียน
ครบ โดยจะต6องมีหลักฐานท่ีชัดเจน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการเปรียบเทียบปรับผู"กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการเปรียบเทียบปรับผู6กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า กรณีนี้รายงานเปPนการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมประเภทท่ี ๑ แต0เนื้อหาในรายงาน มีบางเรื่องท่ีไม0ใช0 เช0น กรณีการจับผู6ให6
บริการ Wifi โดยไม0ได6รับอนุญาตจาก กสทช. ท่ีจังหวัดพะเยา ปรากฏว0าผู6ให6บริการ
ดังกล0าวมีการซัดทอดว0าได6ซ้ืออุปกรณ�ท้ังหมดมาจากผู6ให6บริการรายก0อน ซ่ึงเข6าไป
ตรวจสอบผลปรากฏว0าผู6ให6บริการรายเดิมนั้น ได6เลิกกิจการไปแล6วเกิน ๑ ปD ซ่ึง 
สํานักงาน กสทช. จึงไม0สามารถเอาผิดได6 เนื่องจากมีอายุความเพียง ๑ ปD ดังนั้น 
สํานักงาน กสทช. ต6องหม่ันตรวจสอบว0าในตลาดการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ประเภทท่ี ๑ มีผู6ใดประกอบกิจการโดยไม0ได6รับอนุญาตบ6าง ท้ังนี้โดยมุ0งไปท่ีกิจการ
ขนาดใหญ0ด6วย แทนการจับชาวบ6านท่ีทํากิจการเล็กๆ น6อยๆ เนื่องจากหากเปPนกิจการ
ท่ีทํารายได6ในระดับหลายล6านบาท แต0ถูกจับปรับหลักหม่ืนบาท ก็มีความคุ6มท่ีจะเสี่ยง
ประกอบกิจการ อีกท้ังหากสามารถเลี่ยงการจับกุมได6จนเลิกกิจการไปเกินกว0า ๑ ปD ก็
จะพ6นความผิดได6อีก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานผลการพิจารณาให"ความเห็นชอบคําขอใช"สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ'และวิธีการเก่ียวกับการใช"สิทธิในการป=กหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท)อ 
หรือติดตั้งอุปกรณ'ประกอบใดในการให"บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ'สิทธิ
แห)งทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๑๗-๑๙/๒๕๕๘ เดือนมิถุนายน 
๒๕๕๘) (สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการพิจารณาให6ความเห็นชอบคําขอใช6สิทธิตามประกาศ กทช. 

เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการใช6สิทธิในการปGกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วาง
ท0อ หรือติดต้ังอุปกรณ�ประกอบใดในการให6บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ�สิทธิ
แห0งทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ



๕ 
 

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๑๗-๑๙/๒๕๕๘ เดือนมิถุนายน 
๒๕๕๘) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ รายงานอัตราค)าบริการโทรคมนาคมประจําไตรมาสท่ี ๒ ปE ๒๕๕๘ (เมษายน - 

มิถุนายน ๒๕๕๘) (สํานักค0าธรรมเนียมและอัตราค0าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานอัตราค0าบริการโทรคมนาคมประจําไตรมาสท่ี ๒ ปD ๒๕๕๘ (เมษายน - 

มิถุนายน ๒๕๕๘) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ มีข6อสังเกตท้ังต0อเนื้อหาและวิธีการทํารายงาน ในส0วนของวิธีการทํา
รายงาน มีปGญหาเรื่องการไม0แสดงวิธีการคํานวณอัตราค0าบริการท้ังในส0วนของ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีและการให6บริการอ่ืนๆ ทําให6ไม0สามารถตรวจสอบได6ว0าการคํานวณ
ต0างๆ ท่ีได6มามีความถูกต6องตามหลักวิชาการหรือไม0 อย0างไร ซ่ึงโดยรวมพบว0าทิศทาง
อัตราค0าบริการประเภทเสียงเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสแรกจาก ๐.๔๒ บาทต0อนาที เปPน 
๐.๔๔  บาทต0อนาที ประเด็นนี้ต6องมีการพิจารณาว0ามีสาเหตุมาจากอะไร โดยใน
รายงานมีการแสดงตัวเลขเฉพาะของไตรมาสท่ี ๒ แต0ไม0มีการแสดงตัวเลขของไตรมาส
แรกซ่ึงทําให6ไม0สามารถเปรียบเทียบกันได6 เช0น ค0าบริการ SMS,MMS,DATA ทําให6ไม0
สามารถทราบถึงแนวโน6มว0าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย0างไร เช0นเดียวกับค0าบริการคลื่น
ความถ่ีย0าน ๒.๑ GHz ก็ไม0มีการแสดงตัวเลขของไตรมาสก0อนให6เปรียบเทียบ และใน
ส0วนของ Fixed Line นั้นไม0แสดงอัตราค0าบริการด6วยซํ้า ทําให6ไม0สามารถประเมิน
สถานการณ�ได6แต0โดยรวมพบว0าค0าบริการโทรศัพท�ระหว0างประเทศเพ่ิมข้ึน และอัตรา
ค0าบริการอินเทอร�เน็ตท่ีเปPน Fixed Internet มีแนวโน6มลดลงแต0รายรับเฉลี่ยต0อเดือน
ต0อเลขหมาย (ARPU) ยังเพ่ิมข้ึน ข6อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ การลงทะเบียนซิมการ�ด
มีผลเปPนอย0างมากเพราะทําให6จํานวน Subscriber ของระบบเติมเงิน (Pre-paid) 
ลดลงในไตรมาสท่ี ๒ ต0อเนื่องจากไตรมาสแรก โดยประเด็นดังกล0าวอาจทําให6 กสทช. 
มีทรัพยากรเลขหมายเพ่ิมข้ึน สําหรับกรณีของบทความพิเศษนั้นไม0มีการระบุผู6เขียนทํา
ให6การประเมินความเปPนวิชาการและความน0าเชื่อถือมีความลําบาก ประเด็นสุดท6ายคือ 
ต0อไปขอให6แจกรายงานล0วงหน6า เนื่องจากต6องใช6เวลาในการอ0าน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานความคืบหน"าการดําเนินการเพ่ือกําหนดแนวทางการใช"คล่ืนความถ่ีในย)าน 

๘๐๐/๙๐๐ เมกะเฮิรตซ' (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานความคืบหน6าการดําเนินการเพ่ือกําหนดแนวทางการใช6คลื่นความถ่ีใน

ย0าน ๘๐๐/๙๐๐ เมกะเฮิรตซ� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๖ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข6อสังเกตว0า ท่ีประชุม กทค. ได6มีมติรับทราบและพิจารณาเลือก
แนวทางท่ี ๑ ต้ังแต0เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ แล6ว ส0วนทางรัฐบาลก็มีแนวทางให6บริการ
รถไฟ ซ่ึงอาจจําเปPนต6องใช6คลื่นความถ่ีในการประกอบกิจการ ดังนั้น ในส0วนนี้ต0อไป
สํานักงาน กสทช. ควรต6องดําเนินการให6กระชับทันสถานการณ� โดยเฉพาะ เม่ือมี
สถานการณ�ภายนอกท่ีอยู0นอกเหนือการกํากับดูแลของ สํานักงาน กสทช. และ กสทช. 
เนื่องจากหากมีการเร0งรัดมาและเตรียมการไม0ทัน ก็จะเกิดปGญหาและอุปสรรคได6 ท้ังนี้ 
สําหรับครั้งนี้ขอรับทราบเฉพาะรายงานท่ีดําเนินการโดยศูนย�บริการวิชาการแห0ง
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การคืนเลขหมายโทรศัพท'แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๖๓ ของบริษัท บางกอก         

ไตรวิช่ัน จํากัด (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอการคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๖๓ ของบริษัท 
บางกอก ไตรวิชั่น จํากัด ซ่ึงได6ดําเนินการตามข6อ ๔๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล6ว โดยมติคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เห็น
ควรนําเสนอ กทค. พิจารณารับคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๖๓  
โดยมีผลต้ังแต0วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เปPนต6นไป 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติให6 บริษัท บางกอก ไตรวิชั่น จํากัด คืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๗๖๓ โดยมีผลต้ังแต0วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ นายชวลิต รัศมีนิล ขออุทธรณ'การยกเลิกสัญญาณเรียกขานพนักงานวิทยุสมัครเล)น 
(สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข6อพิจารณาให6เพิกถอนการยกเลิกสัญญาณเรียกขาน E20KEW ของนายชวลิต รัศมีนิล 
ซ่ึงเปPนพนักงานวิทยุสมัครเล0นท่ีอยู0ในข0ายถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานตามมติ กทค. ใน
คราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากนาย
ชวลิตได6อุทธรณ� และสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบแล6วพบว0านายชวลิตได6ติดต0อขอรับ
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล0นข้ันกลางฉบับใหม0ต0อสํานักงาน กสทช. ก0อนวันท่ี 



๗ 
 

กทค. มีมติให6ยกเลิกสัญญาณเรียกขานนั้น จึงทําให6มติหรือคําสั่งทางปกครองดังกล0าว
ในส0วนของนายชวลิตไม0ชอบด6วยกฎหมาย และควรต6องเพิกถอน ท้ังนี้ตามมาตรา ๕๔ 
ประกอบมาตรา ๕๐ แห0งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซ่ึงให6อํานาจ กทค. ในฐานะผู6ออกคําสั่งปกครองในการพิจารณาใหม0 และเพิกถอน
คําสั่งทางปกครองท้ังหมดหรือบางส0วนได6 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให6เพิกถอนการยกเลิกสัญญาณเรียกขาน E20KEW ของนายชวลิต รัศมีนิล โดย

ให6มีผลนับต้ังแต0วันท่ี กทค. มีมติ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ข"อเสนอการใช"โครงข)ายโทรคมนาคมของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร'ค จํากัด (สํานัก

โครงข0ายพ้ืนฐาน การใช6และเชื่อมต0อโครงข0าย) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ นายไพศาล โกสุมขจรเกียรติ์ ร"องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร'เน็ต จํากัด กรณีประสบ

ป=ญหาการเรียกเก็บค)าบริการผิดพลาด (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ นายณรงค'ศักดิ์  วาทะเสรีศิลปI ร"องเรียนบริษัท แอดวานซ' ไวร'เลส เน็ทเวอร'ค 

จํากัด กรณีประสบป=ญหาจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบริการโดยไม)แจ"งให"ทราบ
ล)วงหน"า (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ฝ{ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๓ - ๔.๕ เพ่ือนําไปบรรจุ

เปPนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอขยายพ้ืนท่ีให"บริการอินเทอร'เน็ต 

แบบท่ีสาม (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ)  
นําเสนอข6อเท็จจริงกรณี บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอขยายพ้ืนท่ี
ให6บริการอินเทอร�เน็ต แบบท่ีสาม เลขท่ี NTC/MM/INT/III/๐๐๑/๒๕๕๕ ในพ้ืนท่ี 
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุรี 
โดยเห็นควรแก6ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการอนุญาตการให6บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีสาม 
ภาคผนวก ข. ระยะเวลาการให6บริการและพ้ืนท่ีการให6บริการ ภาคผนวก จ. แผนธุรกิจ  



๘ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให6 บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขยายพ้ืนท่ีให6บริการอินเทอร�เน็ต 
แบบท่ีสาม เลขท่ี NTC/MM/INT/III/๐๐๑/๒๕๕๕ ในพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร นครปฐม 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุรี โดยแก6ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขใน
การอนุญาตการให6บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีสาม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ บริษัท เทลสตารา (ประเทศไทย) จํากัด ขอต)ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม)มีโครงข)ายเปKนของตนเอง เพ่ือให"บริการเครือข)าย
เสมือนส)วนบุคคล (VPN)  และบริการขายส)งบริการ (VPN) (สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอข6อพิจารณาการขอต0ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ท่ีไม0มีโครงข0ายเปPนของตนเอง เพ่ือให6บริการเครือข0ายเสมือนส0วนบุคคล (VPN) และ
บริการขายส0งบริการ (VPN) ของ บริษัท เทลสตารา (ประเทศไทย) จํากัด 

   

มติท่ีประชุม อนุญาตให6บริษัท เทลสตารา (ประเทศไทย) จํากัด ต0ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม0มีโครงข0ายเปPนของตนเอง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ 
ปD เพ่ือให6บริการเครือข0ายเสมือนส0วนบุคคล (VPN) และบริการขายส0งบริการ VPN โดย
มีขอบเขตและเง่ือนไขในการให6บริการตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ บจ. ดาต"า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคช่ัน ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท'สําหรับ

บริการโทรศัพท'เคล่ือนท่ี (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอแนวทางการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
สําหรับผู6ให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบโครงข0ายเสมือน (MVNO) และข6อเท็จจริง
กรณี บจ. ดาต6า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับ
บริการโทรศัพท� เคลื่อนท่ี จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี    
๙ กันยายน ๒๕๕๘  มีความเห็นสอดคล6องกับแนวทางการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี สําหรับผู6ให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบโครงข0าย



๙ 
 

เสมือน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และเห็นควรนําเสนอ กทค. พิจารณาจัดสรรเลข
หมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ให6แก0 บจ. ดาต6า ซีดีเอ็มเอ         
คอมมูนิเคชั่น จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 

สําหรับผู6ให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบโครงข0ายเสมือน (MVNO) และอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย 
ให6แก0 บจ. ดาต6า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

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

๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ังข6อสังเกตว0า แนวทางตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ จะไม0

ตอบโจทย�กรณีผู6ประกอบการ MVNO มีแผนการทําตลาดในลักษณะเปAดตัวใหญ0ต้ังแต0
แรก ดังนั้นแนวทางนี้ก็จะเปPนอุปสรรคทําให6ไม0เกิดแบบแผนทางธุรกิจในลักษณะ
ดังกล0าวอย0างแน0นอน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ การขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล)นควบคุมข)ายประจําจังหวัดนนทบุรี (สํานักการ

อนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข6อพิจารณากรณีสมาคมวิทยุสมัครเล0นนนทบุรี ขอต้ังสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0าย
และทําหน6าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0ายประจําจังหวัดนนทบุรี ณ เลขท่ี 
๑๑ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๔ ตําบลท0าทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพ่ือให6
พนักงานวิทยุสมัครเล0น ชมรม และสมาคมภายในจังหวัดใช6ข0ายสื่อสารผ0านสถานีวิทยุ
สมัครเล0นควบคุมข0ายประจําจังหวัดนนทบุรี โดยกําหนดให6ใช6สัญญาณเรียกขานประจํา
สถานี HS๑AN 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติในหลักการอนุญาตให6สมาคมวิทยุสมัครเล0นนนทบุรี ต้ังสถานีวิทยุสมัครเล0น

ควบคุมข0ายและให6ทําหน6าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0ายประจําจังหวัด
นนทบุรี ณ เลขท่ี ๑๑ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๔ ตําบลท0าทราย อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี และกําหนดให6ใช6สัญญาณเรียกขานประจําสถานี HS๑AN ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช.  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ การขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล)นควบคุมข)ายประจําจังหวัดนครปฐม (สํานัก
การอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข6อพิจารณากรณีสมาคมวิทยุสมัครเล0นนครปฐม ขอต้ังสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0าย
และทําหน6าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0ายประจําจังหวัดนครปฐม ณ     
๑๖๘/๔๘ หมู0ท่ี ๕ ตําบลบ0อพลับ อําเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยกําหนดให6ใช6
สัญญาณเรียกขานประจําสถานี HS๗AN 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติในหลักการอนุญาตให6สมาคมวิทยุสมัครเล0นนครปฐม ต้ังสถานีวิทยุสมัครเล0น

ควบคุมข0ายและให6ทําหน6าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล0นควบคุมข0ายประจําจังหวัด
นครปฐม ณ ๑๖๘/๔๘ หมู0ท่ี ๕ ตําบลบ0อพลับ อําเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม และ
กําหนดให6ใช6สัญญาณเรียกขานประจําสถานี HS๗AN ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖ การทางพิเศษแห)งประเทศไทย (กทพ.) ขอรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุในกิจการ
เคล่ือนท่ีทางบกระบบ Digital Trunked Radio จํานวน ๖ คู) (๑๒ ความถ่ี)         
ย)านความถ่ีวิทยุ  ๓๘๐-๓๙๙.๙ MHz ตามมาตรฐานเทคโนโลยี APCO-P๒๕ 
(สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม)  

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข6อพิจารณาให6การทางพิเศษแห0งประเทศไทย (กทพ.) ได6รับจัดสรรความถ่ีวิทยุระบบ 
Digital Trunked Radio จํานวน ๖ คู0ความถ่ี (๑๒ความถ่ี) ความถ่ีวิทยุ ๓๘๒.๐๔๓๗๕/
๓๙๒.๐๔๓๗๕ ๓๘๒.๒๙๓๗๕/๓๙๒.๒๙๓๗๕ ๓๘๕.๕๔๓๗๕/๓๙๕.๕๔๓๗๕ 
๓๘๖.๐๔๓๗๕/๓๙๖.๐๔๓๗๕ ๓๘๖.๕๔๓๗๕/๓๙๖.๕๔๓๗๕ และ ๓๘๗.๐๔๓๗๕/
๓๙๗.๐๔๓๗๕ MHz  ความกว6างแถบคลื่นความถ่ีไม0เกิน ๑๒.๕ kHz โดยให6ต้ังสถานี
ฐาน (Base Station) จํานวน ๗  สถานี ต้ังสถานีเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile 
Station) และใช6เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile 
Service) เพ่ือใช6ติดต0อสื่อสารในภารกิจของ กทพ. โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

๑. ให6ใช6เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ Digital Trunked Radio มาตรฐาน
เทคโนโลยี APCO – P๒๕ มีรายละเอียดการใช6ความถ่ีวิทยุและใช6เครื่องวิทยุคมนาคม 
ตามตาราง ดังนี้ 

 
 
 
 



๑๑ 
 

ชนิด 
ความถ่ีวิทยุ (MHz) Channel 

spacing 
(kHz) 

กําลังส0ง   
 ไม0เกิน 
(วัตต�) 

หมายเหตุ 
ความถ่ีรับ (Rx) ความถ่ีส0ง (Tx) 

ประจําท่ี 382.04375 
382.29375 
385.54375 
386.04375 
386.54375 
387.04375 

392.04375 
392.29375 
395.54375 
396.04375 
396.54375 
397.04375 

 

12.5 

 

60 สถานีแม0ข0าย 
(Base Station) 

เคลื่อนท่ี 30 ลูกข0าย 
(Mobile Station) 

มือถือ 5 
ลูกข0าย 

(Portable 
handheld) 

 
๒. ให6ใช6คลื่นความถ่ีดังกล0าว เปPนระยะเวลา ๑ ปD นับแต0วันท่ีได6รับการจัดสรร 

ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช6คลื่นความถ่ีจะต6องแจ6งขออนุญาตใช6คลื่นความถ่ี
ก0อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล0าว เพ่ือให6ถูกต6องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๓. เครื่องวิทยุคมนาคม ต6องเปPนประเภทผู6ใช6ไม0สามารถต้ังความถ่ีวิทยุได6เอง
จากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม (แบบสังเคราะห�ความถ่ีประเภท ๒) และเปPนตราอักษร 
รุ0น/แบบ ท่ีผ0านการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม และ
อุปกรณ�แล6ว และต6องได6รับใบอนุญาตท่ีเก่ียวข6อง 

๔. ต6องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข 
ตามท่ี กสทช.กําหนด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง 

๕. ให6 กทพ. ชําระค0าตอบแทนในการใช6ความถ่ีวิทยุตามประกาศ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปPนเ งินจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท และ
ภาษีมูลค0าเพ่ิม (VAT) ในอัตราร6อยละ ๗ เปPนเงิน ๑,๐๕๐ บาท รวมเปPนเงินท้ังสิ้น 
๑๖,๐๕๐บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันห6าสิบบาทถ6วน) ภายใน ๖๐ วัน นับแต0วันท่ีได6รับ
หนังสือฉบับนี้ ท่ีสํานักการคลัง สํานักงาน กสทช.  

  ๖. ให6 กทพ. ยืนยันการยินยอมผูกพันตามเง่ือนไขการจัดสรรความถ่ีวิทยุ
ดังกล0าว เปPนหนังสือภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต0วันท่ีได6รับแจ6งจากสํานักงาน กสทช. 
หากพ6นกําหนดเวลาดังกล0าวให6การอนุญาตในครั้งนี้เปPนอันสิ้นผล 

 กสทช.ประวิทย�ฯ ฝากข6อสังเกตในส0วนการจัดเรียงเอกสารแนบวาระ ให6มีการจัดลําดับ
อย0างถูกต6อง และไม0ซํ้าซ6อน เพ่ือความสะดวกในการค6นหา 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให6จัดสรรความถ่ีวิทยุระบบ Digital Trunked Radio จํานวน ๖ คู0 (๑๒ความถ่ี) 

ได6แก0 ความถ่ีวิทยุ ๓๘๒.๐๔๓๗๕/๓๙๒.๐๔๓๗๕ ๓๘๒.๒๙๓๗๕/๓๙๒.๒๙๓๗๕ 
๓๘๕.๕๔๓๗๕/๓๙๕.๕๔๓๗๕ ๓๘๖.๐๔๓๗๕/๓๙๖.๐๔๓๗๕ ๓๘๖.๕๔๓๗๕/
๓๙๖.๕๔๓๗๕ และ ๓๘๗.๐๔๓๗๕/๓๙๗.๐๔๓๗๕ MHz  ความกว6างแถบคลื่นความถ่ี
ไม0เกิน ๑๒.๕ kHz ให6การทางพิเศษแห0งประเทศไทย (กทพ.) โดยให6ต้ังสถานีฐาน 
(Base Station) จํานวน ๗ สถานี ต้ังสถานีเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile Station) 



๑๒ 
 

และใช6เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile Service) เพ่ือใช6
ติดต0อสื่อสารในภารกิจของ กทพ. โดยมีเง่ือนไขตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ แนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๘๑/๒๕๕๘ 

ระหว)าง บริษัท แอดวานซ' อินโฟร' เซอร'วิส จํากัด (มหาชน) ผู"ฟ9องคดี กับ 
สํานักงาน กสทช. ผู"ถูกฟ9องคดีท่ี ๑ กทค. ผู"ถูกฟ9องคดีท่ี ๒ และเลขาธิการ กสทช. 
ผู"ถูกฟ9องคดีท่ี ๓ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ฝ{ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๕.๗ เพ่ือนําไปบรรจุเปPน

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ งบประมาณรายจ)าย ประจําปE ๒๕๕๙ ของสายงานกิจการโทรคมนาคม (สํานัก
อํานวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักอํานวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม (นางสาวสุภัทราฯ) นําเสนอ
คําขอต้ังงบประมาณรายจ0าย ประจําปD ๒๕๕๙ จํานวน ๖๙๒,๑๙๔,๑๖๐ บาท ของ
สายงานกิจการโทรคมนาคม ก0อนนําเสนอต0อคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
ของสํานักงาน กสทช. เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต0อไป 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า การพิจารณาให6ความเห็นชอบในครั้งนี้ เข6าใจว0า
เปPนข้ันตอนการพิจารณาเห็นชอบในกรอบงบประมาณท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ แต0ใน
รายละเอียดยังมีประเด็นปGญหาอยู0 ซ่ึงจะเห็นได6ว0างบประมาณในหมวดงบดําเนินการ 
(งบประจํา) สูงเกินไป มีวิธีใดท่ีทําให6งบประจํามีความเหมาะสมกว0าท่ีเสนอมา และการ
ต้ังงบประมาณโครงการต0างๆ ควรต6องเปPนโครงการท่ีมีความสอดคล6องกับแผนแม0บท
ของ สํานักงาน กสทช. ไม0เช0นนั้น จะมีปGญหาได6ในอนาคต 

   

มติท่ีประชุม เห็นชอบในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ0ายประจําปD  ๒๕๕๙ จํานวนท้ังสิ้น 
๖๙๒,๑๙๔,๑๖๐  บาท ของสายงานกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ  

 ท้ังนี้ มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. รับข6อสังเกตของท่ีประชุม กทค. ไปดําเนินการ 
และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมาย 
และแนวทางปฏิบัติ ของสํานักงาน กสทช. ต0อไป 

 



๑๓ 
 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     
๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได�มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๐ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๘ ของการประชุม กทค. 
ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ ดังนี้ 
“๑. เนื่องจากกระบวนการพิจารณางบประมาณมีกรอบระยะเวลาท่ีจํากัดชัดเจน 
ตลอดจนมีลําดับข้ันตอนท่ีแน0นอน เม่ือในข้ันตอนนี้ยังมิได6ผ0านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ดังนั้นจึงเห็นควรให6
ความเห็นชอบเฉพาะกรอบวงเงินงบประมาณรายจ0ายประจําปD ๒๕๕๙ ของสายงาน
กิจการโทรคมนาคม จํานวน ๖๙๒,๑๙๔,๑๖๐ บาท เพ่ือให6กระบวนการพิจารณา
ดําเนินการต0อไปได6 ซ่ึงยังจะต6องมีการนําเสนอท่ีประชุม กทค. และ กสทช. พิจารณา
ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

อนึ่ง แม6ว0างบประมาณตามท่ีมีการเสนอมานี้จะสูงกว0างบประมาณปD ๒๕๕๘ ท่ีได6รับ
การอนุมัติ แต0เม่ือเปรียบเทียบกับกรอบงบประมาณรายจ0ายประจําปD ๒๕๕๙ ใน
ภาพรวมท่ีประชุม กสทช. อนุมัติเอาไว6 วงเงินท่ีเสนอนี้คิดเปPนสัดส0วนเพียงประมาณ
ร6อยละ ๑๔ เท0านั้น ดังนั้นจึงเปPนสัดส0วนท่ีไม0สูงเกินไป 
๒. ในส0วนรายละเอียดงบประมาณท่ีเสนอมานั้น ผมมีข6อสังเกตในเชิงหลักการท่ีสําคัญ
ดังนี้ 

๒.๑ งบประมาณในส0วนของรายจ0ายสําหรับการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน 
กสทช. มีสัดส0วนสูงถึงประมาณร6อยละ ๖๖ ของงบประมาณท่ีเสนอ ซ่ึงสูงเกินไปอย0าง
มาก โดยเฉพาะเม่ือคํานึงถึงว0างบค0าใช6จ0ายด6านบุคลากรมิได6รวมอยู0ในส0วนนี้ อีกท้ังเม่ือ
เปรียบเทียบกับฐานงบประมาณปD ๒๕๕๘ ท้ังส0วนท่ีได6รับอนุมัติต6นปDและส0วนท่ีปรับ
กลางปD ก็พบว0า งบท่ีเสนอนี้สูงข้ึนมากกว0า ๑๐๐ ล6านบาท หรือคิดเปPนสัดส0วนการเพ่ิม
ประมาณร6อยละ ๓๑ และ ๒๘.๓ ตามลําดับ ท้ังนี้โดยไม0ปรากฏคําชี้แจงว0าเพ่ิมจาก
ส0วนใดหรือเพราะเหตุใด จึงเห็นควรต6องทบทวนและปรับลดลง ท้ังนี้ ผมเห็นว0า
งบประมาณส0วนนี้ควรเปPนงบประมาณด6านการบริหารจัดการจริงๆ หากจะครอบคลุม
ถึงกิจกรรมก็ควรเปPนกิจกรรมท่ีต6องดําเนินการเปPนประจําเท0านั้น และควรมีการ
กําหนดกรอบสัดส0วนท่ีแน0ชัด เพ่ือให6สะท6อนถึงความมีประสิทธิภาพการใช6จ0ายและการ
บริหารงาน 
๒.๒ ในส0วนงบโครงการ ผมเห็นควรต6องมีกรอบการพิจารณาตามเปMาหมายท่ีกําหนดไว6
ในแผนแม0บทต0างๆ ว0ามีงานใดท่ีจะต6องดําเนินการในรอบปDนี้ ตลอดจนมีงานส0วนใดท่ี
ยังไม0บรรลุผล จากนั้นจึงกําหนดเปPนโครงการต0างๆ ตามท่ีจําเปPน ท้ังนี้โดยคํานึงถึง
ความสมดุลระหว0างยุทธศาสตร�ด6านต0างๆ ด6วย และควรมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําปDท่ีล0วงมาแล6ว เพ่ือประเมินความสําเร็จและความคืบหน6าของภารกิจ
เพ่ือประกอบการพิจารณาแผนงบประมาณของปDต0อไป อีกท้ังในการพิจารณา



๑๔ 
 

งบประมาณ ต6องมีการเสนอรายละเอียดโครงการพร6อมท้ังเสนอตัวชี้วัดเ พ่ือ
ประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดกรอบจํากัดมิให6มีการผูกพัน
งบประมาณข6ามปDในสัดส0วนท่ีมากเกินไป ซ่ึงในปGจจุบันพบว0า งบผูกพันมีจํานวน
มากกว0างบประมาณโครงการใหม0 และมีสัดส0วนค0อนข6างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ
งบประมาณโดยรวม 

๒.๓ ในส0วนของงบดําเนินงาน มีรายการย0อยท่ีต6องต้ังข6อสังเกตและควรต6องปรับปรุง 
ดังนี้ 
๑) รายการค0าวัสดุ พบว0ามีการต้ังงบประมาณสูงข้ึนกว0าปDท่ีผ0านมาอย0างมาก กล0าวคือ 
เพ่ิมจาก ๑๔ ล6านบาท เปPน ๓๐.๗ ล6านบาท โดยจํานวนมากท่ีสุด (๒๒.๖๖ ล6านบาท) 
นั้นเปPนหมวดวัสดุหนังสือ วารสาร ตํารา ซ่ึงในรายละเอียดมีการรวมการซ้ือข6อมูลและ
การจัดพิมพ�หนังสือด6วย ส0วนค0าประชาสัมพันธ� ในปD ๒๕๕๘ ไม0มีการต้ังงบรายการนี้ 
การขอต้ังงบ ๒๔.๕ ล6านบาทครั้งนี้ จึงควรต6องอธิบายท่ีมาและเหตุผลความจําเปPน 

๒) รายการค0าจ6างเหมาบริการ พบว0ามีการขยายนิยามครอบคลุมการจ6างหลากหลาย
รูปแบบอย0างไร6ขอบเขต โดยมีรายการท่ีสําคัญ ได6แก0 ค0าจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการ รายงานวิชาการ ค0ารณรงค�โครงการ ค0าบํารุงรักษาฐานข6อมูล ค0าเช0าใช6
บริการอินเทอร�เน็ต ฯลฯ ท้ังนี้พบว0า ค0าใช6จ0ายรายการนี้มีงบประมาณสูงสุด ถึง 
๖๖,๔๘๘,๐๐๐ บาท หรือคิดเปPนร6อยละ ๒๔.๓ ของงบดําเนินงาน ซ่ึงไม0เหมาะสม 

๓) รายการค0าสาธารณูปโภค มีการต้ังงบประมาณเกือบ ๑๗ ล6านบาทเปPนค0า SIM 
card สําหรับการทดสอบคุณภาพบริการ และรายการครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก0อสร6าง ต้ัง
งบไว6ประมาณ ๗๔ ล6านบาท โดยเกือบท้ังหมด (๗๓.๗๕ ล6านบาท) เปPนค0าครุภัณฑ�
ไฟฟMาและวิทยุ ซ่ึงรวมการซ้ือเครื่องและอุปกรณ�การตรวดวัดไว6จํานวนมาก จึงอาจต6อง
ทบทวนว0าเปPนการจัดหมวดหมู0ท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการงบประมาณหรือไม0 

๔) รายการรายจ0ายอ่ืน กว0า ๑๐๙ บาท มีรายการท่ีไม0มีการชี้แจงรายละเอียดจํานวน
มาก” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๙ การพิจารณารายได"และค)าใช"จ)ายจากการให"บริการในช)วงขยายระยะเวลาคุ"มครอง

ผู"ใช"บริการและประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวข"อง (คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส0งรายได6
แผ0นดินจากการให6บริการในระยะเวลาความคุ6มครองผู6ใช6บริการ, สํานักงาน กสทช.)  

 ผู6แทนคณะทํางานตรวจสอบเงินนําส0งรายได6แผ0นดินจากการให6บริการในระยะเวลา
ความคุ6มครองผู6ใช6บริการ (นางสาวอรวรีฯ) นําเสนอการพิจารณารายได6และค0าใช6จ0าย
จากการให6บริการในช0วงขยายระยะเวลาคุ6มครองผู6ใช6บริการและประเด็นอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข6อง ดังนี้ 

 ๑. กรณีเข6าสู0มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการก0อนวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ (๑๘๐๐ 
MHz) 



๑๕ 
 

  ๑.๑ แนวทางการพิจารณาค0าใช6จ0ายข้ันตํ่าในช0วงขยายความคุ6มครอง
ผู6ใช6บริการ (การเพ่ิมเติมเกณฑ�ค0าใช6จ0ายข้ันตํ่า)  

  การพิจารณาค0าใช6จ0ายคณะทํางานฯ เห็นว0าให6เปPนไปตามหลักเกณฑ�เดิม โดย
พิจารณาค0าใช6จ0ายระหว0างวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดย
พิจารณาค0าใช6จ0ายข้ันตํ่าท่ีเหมาะสมประกอบเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   (๑) คํานวณค0าใช6จ0ายเฉลี่ยต0อเดือน ระหว0างวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ –            
๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ สําหรับกลุ0มค0าใช6จ0ายท่ีเก่ียวข6องกับการให6บริการด6านโครงข0าย 
(Network related expense) และกลุ0มค0าใช6จ0ายท่ีเก่ียวข6องกับการบริหารจัดการ 
(Administrative expense)  

  (๒) คํานวณค0าใช6จ0ายรายเดือนระหว0างวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๘ โดยใช6อัตราส0วนค0าใช6จ0ายต0อรายได6ช0วงหนึ่งปDก0อนหน6าเข6าสู0
มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการ  

  (๓) เปรียบเทียบระหว0างค0าใช6จ0ายเฉลี่ยช0วงคุ6มครองฯ ปDแรก ตามข6อ (๑) 
ค0าใช6จ0ายท่ีคํานวณด6วยอัตราส0วนตามข6อ (๒) และค0าใช6จ0ายท่ีผู6ให6บริการรายงานจริง : 

• ค0าใช0จ0ายข้ันสูง ต6องไม0เกินอัตราส0วนค0าใช6จ0ายต0อรายได6ตามข6อ (๒) หรือ 
ค0าใช6จ0ายท่ีผู6ให6บริการรายงานจริง แล6วแต0ค0าใดสูงกว0า  

• ค0าใช6จ0ายข้ันตํ่า ต6องไม0ตํ่ากว0าค0าใช6จ0ายเฉลี่ยในช0วงคุ6มครองฯปDแรกตามข6อ 
(๑) หรือค0าใช6จ0ายท่ีผู6ให6บริการรายงานจริง แล6วแต0ค0าใดตํ่ากว0า  

  ๑.๒ ผลการพิจารณารายได6และค0าใช6จ0ายจากการให6บริการในช0วงคุ6มครอง
ผู6ใช6บริการระหว0างวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สรุปได6ดังนี้ 

• TMV มีรายได6หลังหักค0าใช6จ0ายจํานวน ๑๐,๒๗๖,๗๖๗,๔๗๕.๐๖ บาท (หนึ่ง
หม่ืนสองร6อยเจ็ดสิบหกล6านเจ็ดแสนหกหม่ืนเจ็ดพันสี่ร6อยเจ็ดสิบห6าบาทหก
สตางค�) 

• DPC มีรายได6หลังหักค0าใช6จ0ายจํานวน ๓๐๑,๘๕๒,๘๕๔.๘๓ บาท (สามร6อย
หนึ่งล6านแปดแสนห6าหม่ืนสองพันแปดร6อยห6าสิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค�) 

• CAT มีค0าใช6จ0ายในการคุ6มครองผู6ใช6บริการ จํานวน  ๘๓๓,๗๘๕.๓๗ บาท 
(แปดแสนสามหม่ืนสามพันเจ็ดร6อยแปดสิบห6าบาทสามสิบเจ็ดสตางค�)  

 ๒. กรณีเข6าสู0มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการต้ังแต0วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เปPนต6นไป 
(๙๐๐ MHz) 

  ๒.๑ การกําหนดการจัดทํารายงานจํานวนเงินรายได6และดอกผล การนําส0ง
รายงาน และการกําหนดเวลาในการนําส0งรายได6 โดยมีข6อเสนอ ดังนี้ 

• กําหนดการจัดทําและนําส0งรายงานเปPนรายเดือน โดยให6นําส0งภายใน ๓๐ 
วันนับจากวันสิ้นเดือน 

• กําหนดการนําส0งเงินรายได6และดอกผลเม่ือคณะทํางานของสํานักงาน 
กสทช. ได6ตรวจสอบจํานวนเงินรายได6 ค0าใช6จ0าย และดอกผลจากการ
ให6บริการในช0วงคุ6มครองผู6ใช6บริการเสร็จสิ้น และ กทค. ให6ความเห็นชอบ
แล6ว 
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  ๒.๒ ขอรับนโยบายในเรื่องการแต0งต้ังคณะทํางานตรวจสอบเงินนําส0งรายได6
แผ0นดินจากการให6บริการในระยะเวลาความคุ6มครองผู6ใช6บริการ สําหรับกรณีคลื่น
ความถ่ี ๙๐๐ MHz 

 ท่ีประชุมฯ ได6พิจารณาและ มีความเห็นต0อกรณีคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ดังนี้  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า นอกเหนือจากส0วนของมติเชิงหลักการแล6ว สิ่งท่ี
อยากทราบความชัดเจนก็คือ มติของคณะทํางานฯ คืออะไร โดยเฉพาะส0วนของการ
เห็นชอบตัวเลข หากมีตัวเลขใดท่ีรับรองหรือยืนยันได6ก็อาจจะทําให6กระบวนการใช6
ดุลยพินิจรอบคอบข้ึน และในกรณีท่ีบริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน 
จํากัด มีหนังสือโต6แย6งมติเดิมนั้น คณะทํางานฯ ได6พิจารณาแล6วหรือไม0 และมีทิศทาง
ความเห็นเช0นไร 

 ผู6แทนคณะทํางานฯ ชี้แจงว0า คณะทํางานยืนตามการพิจาณาค0าใช6จ0ายข้ันตํ่า      
ในช0วงแรกตามหลักเกณฑ�เดิม กรณีท่ีบริษัทฯ มีหนังสือแย6งการพิจารณาของ กทค.
ขณะนี้ทางสํานักงาน กสทช. อยู0ระหว0างดําเนินการเพ่ือเสนอวาระ ส0วนเรื่องการแย6ง
ของทางเอกชน คณะทํางานฯ ยังไม0ได6พิจารณา แต0ประเด็นของคณะทํางานฯ คือ 
ปGจจุบันในส0วนคณะทํางานฯ ยังไม0ได6มีการเปลี่ยนแปลง แต0การให6บริการในช0วงขยาย
ความคุ6มครองช0วงท่ีสอง เปPนการขยายจากประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เดิมท่ีมีระยะเวลา ๑ ปD จึงมีการใช6เกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีเหมาะสมประกอบ
เพ่ิมเติม ทางสํานักงาน กสทช. จึงขอเสนอเกณฑ�ข้ันตํ่าท่ีเพ่ิมเติมและสรุปผลในช0วงปDท่ี
สอง ซ่ึงคิดตามเกณฑ�ค0าใช6จ0ายข้ันตํ่าของคณะทํางานฯ เสนอต0อท่ีประชุม กทค.       
เพ่ือพิจารณาต0อไป 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า เนื่องจากการประชุม กทค. ท่ีผ0านมา ได6มีมติ
เห็นชอบในเรื่องรายได6ท่ีต6องนําส0งรัฐ ในช0วงแรกระหว0างวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ – 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น ทางสํานักงาน กสทช. ได6ส0งหนังสือแจ6งไปยังบริษัท ทรู มูฟ 
จํากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด แล6วหรือไม0 ทางบริษัทฯมีการอุทธรณ� หรือ 
ชําระเงินแล6วหรือไม0 อย0างไร  

 ผู6แทนคณะทํางานฯ ชี้แจงว0า ได6 มีหนังสือแจ6ง ท้ัง ๓ ราย เรียบร6อยแล6ว โดย         
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด ได6มีหนังสือขอให6ทบทวนการ
พิจารณาและส0งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ส0วนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) มีหนังสือมาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม แต0ยังไม0ได6โต6แย6งแต0อย0างใด 

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) ชี้แจ6งว0า มติท่ีประชุม กทค. ในครั้งนั้น ให6ทางบริษัทฯ 
ขอทบทวนมติท่ีประชุมได6 ในคําสั่งทางปกครองท่ีออกไป ซ่ึงทางบริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด ได6มีหนังสือขอทบทวนและส0งเอกสารเพ่ิมเติมมาแล6ว 
ซ่ึงอยู0ระหว0างท่ี สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการ เสนอมายังท่ีประชุม กทค.  

 กสทช.รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ในประเด็นท่ีเคยต้ังข6อสังเกต ในเรื่อง Other 
Operating Income and Expenses นั้น ทางคณะทํางานฯ ยังไม0ได6ดําเนินการ 
พิจารณา ควรดําเนินการพิจารณาในช0วงแรกให6แล6วเสร็จก0อน เพ่ือเปPนแนวทาง        
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ในการพิจารณาช0วงท่ีสองต0อไป สํานักงาน กสทช. จึงควรเร0งดําเนินการพิจารณาตามท่ี
บริษัทฯ มีหนังสือโต6แย6งมา รวมถึงข6อมูลท่ีเพ่ิมเติมต0างๆ 

  กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็น ดังนี้  ๑. ในเรื่องเยียวยาไม0เห็นด6วยแต0ต6น           
จะสงวนในประเด็นนี้ ๒. ข6อสังเกตต0อตัวเลข คณะทํางานฯ รับรองตัวเลขใดเปPนมติ 
และทําไมรายได6ในปDท่ีสองจึงเพ่ิมข้ึนมากกว0าปDแรก มีความน0าเชื่อถือของข6อมูลแค0ไหน 
อย0างไร ๓. ปGญหาเชิงหลักการของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองฯ       
พ.ศ. ๒๕๕๖ การท่ีคณะทํางานฯ ยังเสนอใช6ตัวเลขค0าใช6จ0ายข้ันสูง ยังใช6ประมาณการ
ข้ันสูงข้ันตํ่าจากการคํานวณ ท้ังท่ีตามประกาศฯ กําหนดให6นําค0าใช6จ0ายจริงหักจาก
รายได6 เนื่องจากคณะทํางานฯ มีปGญหาไม0สามารถตรวจสอบค0าใช6จ0ายท่ีถูกต6องได6 แต0
สิ่งท่ีเสนอมาจะทําให6เกิดปGญหาเชิงหลักการในการบังคับใช6ประกาศฯ” 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอการคิดค0าใช6จ0าย   
ข้ันสูงข้ันตํ่านั้น ยังมีปGญหาและตัวเลขทางบัญชียังมีความขัดแย6งกันอยู0 จึงเห็นควรให6
สํานักงาน กสทช. นําประเด็นความเห็นและข6อสัง เกต ของท่ีประชุม กทค.              
ไปดําเนินการให6แล6วเสร็จทีละเรื่องก0อน และเสนอท่ีประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 
เนื่องจากเปPนจํานวนเงินท่ีสูง ต6องมีความรอบคอบ อาจทําให6เกิดกรณีฟMองร6องต0อไปได6 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0าควรมีกรอบเวลาพิจารณาหลักฐานเพ่ิมเติมท่ี
บริษัทฯ ส0งมาว0าจะแล6วเสร็จเม่ือไร เนื่องจากจะมีผลให6การพิจารณารายได6ในช0วง
ระยะท่ี ๒ และ ๓ ล0าช6าออกไปด6วย ซ่ึงจะเกิดความเสียหายแก0รัฐ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. มีบันทึกข6อความนําเสนอในระเบียบวาระท่ี ๕.๙ ดังนั้นจึงถือว0าเรื่องนี้มีกรอบ
เวลาบังคับอยู0ในระดับหนึ่ง สําหรับประเด็นเรื่อง ส0วนอํานาจในการพิจารณาใหม0นั้น 
แม6แน0นอนว0าเปPนอํานาจของ กทค. แต0คณะทํางานฯ ต6องเปPนผู6ท่ีตรวจสอบความ
ถูกต6อง ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในข6อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น หลักฐานต0างๆ ของบริษัทต6องให6คณะทํางานพิจารณาว0าทําได6
หรือไม0อย0างไร และทําความเห็นเสนอเพ่ือให6 กทค. พิจารณาตัดสิน แต0ถ6าใช6วิธี Short 
cut โดยให6 สํานักงาน  กสทช. พิจารณาแล6วเสนอข้ึนมาอาจทําให6มีการโต6แย6งได6ว0าไม0
เปPนไปตามข6อ ๗ ของประกาศฯ 

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) แสดงความเห็นว0า รายได6ท่ีเกิดจากการใช6คลื่นความถ่ี
คืออะไร ทางสํานักงาน กสทช. ยังไม0ได6ทบทวน รายได6สี่พันกว0าล6านท่ีเกิดข้ึนนั้น เกิด
จากการใช6คลื่นความถ่ีหรือไม0 ให6สํานักงาน กสทช. จัดส0งเอกสารรายได6ท่ีเกิดข้ึน แยก
บัญชีให6ชัดเจน เพ่ือให6ท่ีประชุม กทค. พิจารณา 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ในเรื่องรายได6อ่ืนๆท่ีผู6ประกอบการส0งมาให6นั้น 
ทางคณะทํางานฯยังไม0ได6พิจารณา  เปPนไปได6ไหมท่ีจะนําสาระสําคัญในประกาศฯ 
ฉบับท่ีสอง ให6ผู6ตรวจสอบภายนอกรับรองเอกสารท่ีบริษัทส0งมาด6วย 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า ในช0วงท่ีสอง ยังมีประเด็นเรื่องรายได6ท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน ทางสํานักงาน กสทช. จะกําหนดแนวทางอย0างไร เห็นควรให6สํานักงาน กสทช. 
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รับข6อสังเกตของท่ีประชุม กทค. ไปดําเนินการให6แล6วเสร็จก0อน และเสนอท่ีประชุม 
กทค. อีกครั้ง   

 ท่ีประชุมฯ ได6พิจารณาและมีความเห็นต0อกรณีคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ดังนี้ 
 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า กรณีนี้จะเก่ียวพันกับการประมูลท่ีได6กําหนด   

วันเวลาแน0นอนแล6ว ดังนั้นซ่ึงระยะเวลาคุ6มครองไม0น0าเกิน ๓ เดือน ส0วนเรื่อง
คณะทํางานฯ ตามข6อ ๗ ของประกาศฯ เม่ือประกาศฯ ไม0ได6กําหนดแยกตามย0านคลื่น
ความถ่ีก็สามารถใช6ชุดเดิมได6 ยกเว6นแต0ว0าในคําสั่งมีการกําหนดแบ0งแยกไว6 ท้ังนี้เห็นว0า
คณะทํางานฯ ชุดเดิมมีประสบการณ�และความเชี่ยวชาญแล6ว น0าจะเปPนประโยชน�กว0า
การแต0งต้ังใหม0 

 กสทช. รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ถ6าระยะเวลาไม0เกิน ๓ เดือน การนําส0ง
รายได6เปPนงวดเดียวน0าจะเพียงพอ ส0วนการแต0งต้ังคณะทํางานฯ ให6สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบ ตามข6อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
มติท่ีประชุม ๑. มอบหมายให6คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส0งรายได6แผ0นดินจากการให6บริการใน

ระยะเวลาความคุ6มครองผู6ใช6บริการรับข6อสังเกตของท่ีประชุม กทค. กรณีการคิด
คํานวณเงินรายได6จากการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ใน
ระยะเวลาความคุ6มครองผู6ใช6บริการช0วงท่ี ๒ และ ๓ ไปดําเนินการพิจารณาทบทวนอีก
ครั้งหนึ่งเพ่ือความรอบคอบและสอดคล6องกับการพิจารณาของ กทค. ท่ีผ0านมา ได6แก0 
การพิจารณารายได6จากการให6บริการซ่ึงจะต6องเก่ียวข6องกับการใช6คลื่นความถ่ี 
๑๘๐๐ MHz โดยให6จําแนกรายการรายได6ให6ชัดเจน รวมท้ังขอให6พิจารณาค0าใช6จ0าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข6องให6ถูกต6อง และนําเสนอต0อท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 ๒. เห็นชอบให6กําหนดการจัดทํารายงานจํานวนเงินรายได6และดอกผลกรณีการคิด
คํานวณเงินรายได6จากการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz โดย
กําหนดการจัดทําและนําส0งรายงานเปPนรายเดือน ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นเดือน
และนําส0งรายได6เปPนงวดเดียวภายหลังการตรวจสอบรายได6และค0าใช6จ0ายแล6ว 

 ๓. รับทราบว0าคําสั่งแต0งต้ังคณะทํางานตรวจสอบเงินนําส0งรายได6แผ0นดินจากการ
ให6บริการในระยะเวลาคุ6มครองผู6ใช6บริการสําหรับกรณีคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz (คําสั่ง
สํานักงาน กสทช. ท่ี ๒๔๒/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และท่ีแก6ไข
เพ่ิมเติม) มีขอบเขตอํานาจหน6าท่ีรวมถึงกรณีคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ด�วย       
 อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นการไม0เห็นชอบต0อ
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาต้ังแต0ต6น และขอเปAดเผย
ความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข6องต0างๆ 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ การพิจารณารายได6จากการ
ให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ในระยะเวลาความคุ6มครอง
ผู6ใช6บริการ ในคราวเดียวกันกับระเบียบวาระท่ี ๕.๙ นี้ 



๑๙ 
 

๒. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี 
๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 ๓. กสทช. ประวิทย�ฯ ได�มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๘๙๘ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน  
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในประเด็นการไม4เห็นชอบต4อประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ�มครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาต้ังแต4ต�น และขอเป8ดเผยความเห็นในการพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ และ ๕.๑๐ ของการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ ดังนี้ 

 “๑. ผมไม0เห็นชอบกับการออกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการ
เปPนการชั่วคราวฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาต้ังแต0ต6น ท้ังในประเด็นปGญหาเรื่องฐานอํานาจตาม
กฎหมายของ กทค. ในการออกประกาศฯ แนวความคิดหลักของการออกประกาศฯ 
ตลอดจนสาระของประกาศฯ ในด6านหนึ่งเม่ือการดําเนินการตามข6อ ๗ ของประกาศ
ดังกล0าว มีปGญหาเปPนอย0างมาก จึงเปPนเรื่องท่ีไม0อยู0นอกเหนือความคาดหมาย 

๒. ในการพิจารณารายงานผลการพิจารณารายได6และค0าใช6จ0ายจากการให6บริการใน
ระยะเวลาการคุ6มครองผู6ใช6บริการ ฉบับวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผมได6แสดง
ความเห็นแล6วว0าข6อมูลตามรายงานยังขาดความน0าเชื่อถือ ประกอบกับข6อมูลรายได6ท่ีผู6
ให6บริการเอกชนได6รับจากผู6ใช6บริการมิได6กระทําการแยกบัญชีการรับเงินเปPนการ
เฉพาะตามท่ีประกาศฯ และรายการข6อมูลค0าใช6จ0ายท่ีหักได6มีความคลาดเคลื่อนด6วย
เหตุหลายประการ ขณะท่ีการตรวจสอบข6อมูลก็ทําได6ยาก จึงเห็นว0าไม0อาจใช6ข6อมูล
ตามรายงานดังกล0าวเพ่ือเรียกเก็บเงินจากผู6ให6บริการได6 และเห็นควรมีการตรวจสอบ
ความถูกต6องเพ่ิมเติม ท้ังนี้ปรากฏรายละเอียดตามการสงวนความเห็นของผมในการ
พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ ของการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

เม่ือการนําเสนอในครั้งนี้ยังคงอยู0บนฐานของข6อมูลเดิม โดยไม0มีข6ออธิบายเก่ียวกับการ
เพ่ิมข้ึนอย0างผิดปกติของรายได6ในช0วงระยะเวลาปDท่ี ๒ ของการให6บริการช0วงเยียวยา 
ซ่ึงตามตารางผลการพิจารณารายได6ฯ ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระบุจํานวนเงินท่ีผู6
ให6บริการเอกชนต6องนําส0งรัฐ (ช0วงท่ี ๒) จํานวน ๑๐,๒๗๖,๗๖๗,๔๗๕.๐๖ บาท (หนึ่ง
หม่ืนสองร6อยเจ็ดสิบหกล6านเจ็ดแสนหกหม่ืนเจ็ดพันสี่ร6อยเจ็ดสิบห6าบาทหกสตางค�) 
มากกว0าท่ี กทค. เคยมีมติท่ีประชุมครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ เห็นชอบให6 บจ. ทรู มูฟ นําส0ง
เงินรายได6จากการให6บริการฯ (ช0วงท่ีหนึ่ง) นับต้ังแต0วันท่ีเข6าสู0มาตรการคุ6มครอง
ผู6ใช6บริการเปPนการชั่วคราวจนถึงวันท่ี คสช. มีคําสั่ง คือ ระหว0างวันท่ี ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เปPนเงินจํานวนเพียง ๑,๐๖๙,๙๘๓,๖๓๘.๑๑ 
บาท (หนึ่งพันหกสิบเก6าล6านเก6าแสนแปดหม่ืนสามพันหกร6อยสามสิบแปดบาทสิบเอ็ด
สตางค�) เปPนอย0างมาก การท่ีจํานวนเงินรายได6ท่ี บจ. ทรู มูฟ ต6องนําส0งรัฐในช0วงท่ี ๒ 
สูงกว0าช0วงท่ี ๑ ถึงประมาณสิบเท)า จึงขัดต0อความสมเหตุสมผลเปPนอย0างมาก ท้ังนี้ไม0



๒๐ 
 

พบว0าคณะทํางานฯ ได6มีมติรับรองตัวเลขดังกล0าวอย0างเปPนทางการแล6ว อีกท้ังข6อเสนอ
เรื่องการกําหนดค0าใช6จ0ายข้ันสูงและข้ันตํ่าท่ีได6จากการคํานวณยังไม0สอดคล6องตามท่ี
ประกาศฯ กําหนด ซ่ึงต6องนําค0าใช6จ0ายจริงมาหัก ผมจึงเห็นว0ายังไม0มีข6อมูลท่ีถูกต6อง
เพียงพอสําหรับท่ี กทค. จะพิจารณาวินิจฉัยในทางใดๆ ได6 ประกอบกับมีผู6ให6บริการ
โต6แย6งให6ทบทวนผลการพิจารณาครั้งก0อน จึงควรจะต6องมีการพิจารณาส0วนแรกให6
เสร็จสิ้นก0อน เพ่ือให6เกิดแนวทางการพิจารณาท่ีชัดเจนต0อไป ซ่ึงแม6อํานาจวินิจฉัยจะ
เปPนของ กทค. แต0ตามประกาศข6อ ๗ กําหนดให6คณะทํางานฯ มีหน6าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต6อง ดังนั้นคณะทํางานฯ จึงต6องตรวจสอบหลักฐานต0างๆ ให6เกิดความชัดเจนว0ารับ
ฟGงได6หรือไม0 อย0างไร 

๓. เนื่องจากเรื่องนี้เก่ียวข6องกับเงินของรัฐ หากพิจารณาล0าช6าอาจเกิดความเสียหายแก0
รัฐได6 ดังนั้นผมจึงเห็นควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลาท่ีแน0นอน”  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑๐ การพิจารณารายได"จากการให"บริการโทรศัพท'เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ี ๑๘๐๐ 
MHz ในระยะเวลาความคุ"มครองผู"ใช"บริการ (ส0วนงานเลขาธิการ กสทช.)  

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ได6พิจารณาในคราวเดียวกันกับระเบียบวาระท่ี  ๕.๙ การพิจารณา

รายได6และค0าใช6จ0ายจากการให6บริการในช0วงขยายระยะเวลาคุ6มครองผู6ใช6บริการและ
ประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวข6อง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือ

ให"บริการขายต)อบริการอินเทอร'เน็ต ของบริษัท ดอทส' โซลูช่ันส' จํากัด (สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ , คณะทํางานฯ) 

 
หมายเหตุ ฝ{ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๕.๑๑ เพ่ือนําไปบรรจุเปPน

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ การดําเนินการเพ่ืออนุญาตให"ใช"คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย)าน ๙๐๐ 
MHz และการกําหนดวันประมูลคล่ืนความถ่ี ย)าน ๙๐๐ MHz (สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒, คณะทํางานเพ่ือดําเนินการอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอความคืบหน6าในการดําเนินการเพ่ืออนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมย0าน ๙๐๐ MHz และข6อพิจารณาการกําหนดวันประมูลคลื่นความถ่ีย0าน 
๙๐๐ MHz โดยตามมติท่ีประชุม กทค. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๘ กําหนดวันจัดประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz ในวันท่ี ๑๕ 



๒๑ 
 

ธันวาคม ๒๕๕๘ และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันประมูลแตกต0างจากกําหนดเวลาเดิม 
ให6เปPนอํานาจของ กทค. ในการพิจารณา และสํานักงาน กสทช. จะแจ6งผู6เข6าร0วมการ
ประมูลให6ทราบล0วงหน6าไม0น6อยกว0า ๑๕ วันก0อนวันประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ 
MHz และโดยท่ีกําหนดการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz ใน
วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ สํานักงาน กสทช. จึงเสนอดังนี้ 
๑. เห็นควรกําหนดวันประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz ให6ชัดเจนก0อนกําหนดการ
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz เพ่ือท่ีผู6ยื่นขอรับใบอนุญาต
สามารถเตรียมความพร6อมในการเข6าร0วมการประมูลได6อย0างชัดเจนยิ่งข้ึน และ
สํานักงาน กสทช. สามารถเตรียมการสําหรับการประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz 
ได6อย0างเหมาะสม 
๒. การกําหนดการประมูลต0อเนื่องกับการประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz จะทํา
ให6ผู6ประกอบการสามารถใช6คลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz ในการให6บริการได6เร็วยิ่งข้ึน 
ซ่ึงจะเปPนประโยชน�ต0อการพัฒนาประเทศในภาพรวม รวมท้ังเปPนการประหยัดจาก
ขนาด (economy of scale) ในการจัดประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz และ 
๙๐๐ MHz ด6วย 

 เลขาธิการ กสทช. นําเสนอข6อพิจารณาการเลื่อนกําหนดวันประมูลคลื่นความถ่ีย0าน 
๙๐๐ MHz ใหม0ให6เร็วข้ึน โดยมีประเด็นข6อสังเกต ดังนี้ 
๑. เนื่องจากหากการการรับรองผลการประมูลจะอยู0ในระยะเวลาท่ีใกล6เคียงกันจะมี
การได6เปรียบเสียเปรียบน6อยกว0าการท้ิงช0วงเวลาระหว0างการประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz 
และคลื่น ๙๐๐ MHz    
๒. การท่ีมีช0วงระยะเวลาระหว0างการประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz มาก
เกินไปจะไม0เปPนผลดีในประเด็นการชําระเงินประกอบกับภายใต6มาตรการเยียวยา     
จะทําให6เกิดความเสียหายต0อรัฐได6 
๓. การจัดให6มีการประมูลเร็วยิ่งข้ึนก็จะสามารถเปAดให6บริการบนคลื่น ๙๐๐ MHz ได6
เร็วยิ่งข้ึน จึงเปPนการกระตุ6นเศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงตอนนี้ทุกภาคส0วนต0างจับตา
การประมูลคลื่นความถ่ีท่ี สํานักงาน กสทช. กําลังดําเนินการจัดข้ึน  

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0าระหว0างท่ีดําเนินการรับฟGงความคิดเห็นของผู6
มีส0วนได6เสียและประชาชนท่ัวไปต0อประกาศหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม คลื่น ๑๘๐๐ MHz และคลื่น ๙๐๐ MHz นั้นมีผู6
เสนอให6จัดประมูลท้ังสองคลื่นในวันเดียวกันมากน6อยแค0ไหนอย0างไร การท่ีมีผู6สนใจเข6า
มารับเอกสาร Information Memorandum (IM) ของคลื่น ๙๐๐ MHz ถึง ๘ รายนั้น 
ทําให6การประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz ในวันเดียวกันกับคลื่น ๑๘๐๐ MHz แต0คนละ
ช0วงเวลานั้นเปPนห0วงว0าผู6เข6าประมูลจะมีปGญหาเรื่องการเงินท่ีต6องกู6ยืมจากสถาบัน
การเงิน หากเปPนเช0นนี้จะมีประเด็นว0าการจัดประมูลท่ีใกล6กันจะเปPนการเอ้ือประโยชน�
ต0อผู6ประกอบการรายใหญ0หรือไม0 ขอให6พิจารณาให6รอบคอบ และต6องคํานึงถึงความ
พร6อมของสํานักงาน กสทช. ท้ังในเรื่องสถานท่ี อุปกรณ� และระยะเวลาดําเนินการ
ประมูลด6วย ในทางปฏิบัติจะมีปGญหาหรือไม0 
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สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า เนื่องจากประกาศหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม คลื่น ๑๘๐๐ MHz และคลื่น ๙๐๐ MHz นั้นมีเปPน
ประกาศฯ ท่ีแยกกันสองฉบับ การดําเนินการจัดการประมูลจึงมีการจัดซ้ือจัดจ6าง
แยกกัน จึงมีความพร6อมสําหรับการจัดประมูลในวันเดียวกัน ส0วนประเด็นเรื่องการเงิน
ของผู6เข6าร0วมประมูลรายเล็กนั้นสามารถยืดระยะเวลาในการชําระเงินงวดสุดท6ายได6 
เพ่ือให6สามารถแข0งขันในการประมูลกับผู6ประกอบการรายใหญ0ในการประมูลได6 

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ได6เสนอให6มีการจัดประมูลแบบ multiband 
ต้ังแต0 ๒ ปDท่ีผ0านมาแล6ว เพราะจะทําให6ราคาหลังจากท่ีการประมูลเสร็จสิ้นแล6วมีความ
เปPนธรรมชาติมากท่ีสุด เนื่องจากท้ังคลื่น ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz มีคุณสมบัติ
ต0างกัน การท่ีจะมีมติ กทค. ในวันนี้เพ่ือเลื่อนวันประมูลให6จึงควรต6องมีเหตุผลท่ีดี 
เนื่องจากกรณีนี้จะเปPนเหตุให6เกิดการฟMองร6องของรัฐวิสาหกิจ สํานักงาน กสทช. จึง
ต6องเตรียมหาคําอธิบายเหตุผลในการเลื่อนวันประมูลให6ชัดเจนว0าจะมีผลดีอะไรเกิดข้ึน
บ6าง และในประเด็นของผลเสียท่ีหลายคนเตือนว0าการเลื่อนมาประมูลใกล6กันจะมีผล
ต0อการแข0งขันราคา จะเกิดข้ึนหรือไม0 ต6องวิเคราะห�ให6ครบถ6วนในทุกด6าน เพราะหาก
เกิดปGญหาข้ึนมาจะกระทบการจัดประมูลท้ัง ๒ คลื่น จึงควรต6องพิจารณาดูความ
ได6เปรียบเสียเปรียบ ความเสี่ยงต0างๆ รวมถึงระยะเวลาให6ผู6เข6าร0วมประมูลมีโอกาส
เตรียมตัวได6ทันด6วย  

เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว0า เปPนการดําเนินการคนละห6วงระยะเวลาถึงจะเปPนการ
ประมูลในวันเดียวกันแต0จะเกิดข้ึนต0างเวลากัน เนื่องจากเปPนการดําเนินการตาม
ประกาศหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีคนละฉบับ และสํานักงาน 
กสทช. จะเตรียมข6อวิเคราะห�ในประเด็นข6อสังเกตของ กสทช. ประวิทย�ฯ ให6ครบถ6วน
ทุกประเด็นเพ่ือชี้แจงต0อศาลหากมีการฟMองร6องเกิดข้ึน ประกอบกับมีข6อมูลหลายด6าน
ในประเด็นของการประมูลในระยะเวลาท่ีต0างกันว0า จะทําให6เกิดการสมยอมราคาหรือ
ฮ้ัวประมูล ขอยืนยันว0าระบบปMองกันการฮ้ัวประมูลค0อนข6างดีอยู0แล6ว เรามีการปMองกัน
การสมยอมราคา 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0าจากกรอบระยะเวลาดําเนินการเดิมหลังจากท่ี
ตรวจสอบคุณสมบัติผู6เข6าร0วมการประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz แล6ว อยากให6การตรวจสอบ
คุณสมบัติและการประกาศผลของการประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz มาอยู0ช0วงเวลาใกล6เคียง
กัน ถ6าหากการเลื่อนวันประมูลในครั้งนี้เร0งรัดมากเกินไป จะเปPนประเด็นข6อสังเกตให6โดน
ฟMองร6องได6 ต6องพิจารณาระยะเวลาท่ีไม0กระชั้นชิด และมีเวลาเพียงพอสําหรับการทํา
การประมูลรอบสาธิต (Mock auction) ด6วย  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความคิดเห็นว0า ถ6าตรวจสอบคุณสมบัติแล6วเสร็จภายใน 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ก็จะสามารถจัดการประมูลรอบสาธิตได6เร็ว และไม0เปPนการเร0งรัด
จนเกินไป เห็นด6วยกับข6อเสนอของเลขาฯ แต0เนื่องจากการประมูลมีกระบวนการ
ข้ันตอนเยอะ จึงน0าจะขยับออกไปอีกวันแทนท่ีจะเปPนวันเดียวกับวันประมูล ๑๘๐๐ 
MHz เพ่ือให6การดําเนินการสอดคล6องกับ ๑๘๐๐ MHz  
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 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า สิ่งท่ีต6องกระทําในวันนี้ คือการประมูลคลื่นความถ่ี
ท่ีเกิดข้ึนต6องประสบความสําเร็จให6ได6 มีความเปPนไปได6ท่ีการพิจารณาเลื่อนวันประมูล
จากเดิมครั้งนี้จะเปPนเหตุให6เกิดการฟMองร6องต0อศาลเกิดข้ึน จึงควรต6องพิจารณากรอบ
เวลาท่ีดูไม0เร0งรัดจนเกินไป และกรอบระยะเวลาการดําเนินการข้ันตอนต0างๆ ต6องไม0
เปลี่ยนแปลงจากเดิม ไม0ว0าจะเปPนการตรวจสอบคุณสมบัติผู6มีสิทธิเข6าร0วมการประมูล 
การประกาศผล หากสามารถดําเนินการในระยะเวลาก่ีวัน ก็จะต6องเปPนบรรทัดฐาน
ต0อไปด6วย ไม0ใช0ทําได6เพียงในครั้งนี้ครั้งเดียวสิ่งท่ีสังคมจับตาดูในตอนนี้ คือ การประมูล
ต6องมีการแข0งขันกันเคาะราคาเพ่ิมข้ึน ถ6าสามารถประมูลได6มูลค0าสูงก็ไม0มีปGญหา แต0ถ6ามี
การแข0งขันกันน6อยไม0มีการเคาะราคาแข0งกันราคาท่ีชนะการประมูลไม0สูง การพิจารณา
เลื่อนวันประมูลนี้ก็จะมีประเด็นให6เกิดข6อสงสัยได6  

เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว0า ข6อเปPนห0วงของ กสทช. ประวิทย�ฯ นั้นหลังจากท่ีประกาศ
รับรองผล ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ สามารถนับได6อีก ๑๕ วันก็จะไม0เกินวันท่ี ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ซ่ึงเปPนวันท่ีประกาศรับรองผลการพิจารณาเดิม ซ่ึงระยะเวลาระหว0างช0วงท่ี
ประกาศผลถึงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปPนช0วงระยะเวลาท่ีว0างสามารถเลื่อนวันประมูล
ข้ึนมาวันท่ี ๑๑ หรือ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได6อย0างไม0มีผลกระทบเกิดข้ึน 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ มีข6อสังเกตว0า ถ6ามีการประมูลวันเดียวกันกับคลื่น ๑๘๐๐ MHz 
แล6วเกิดเหตุขัดข6องข้ึนกับการประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz จะมีผลกระทบมาถึงการประมูล
คลื่น ๙๐๐ MHz ได6ให6พิจารณาช0วงเวลาให6ถ่ีถ6วน โดยไม0ขัดข6องกับการเลื่อนวันประมูล
ในครั้งนี้  

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

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวันประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ 
MHz จากเดิมวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปPนวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพ่ือให6
สามารถใช6ประโยชน�จากคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz ในการให6บริการได6เร็วยิ่งข้ึน 
และเพ่ือประหยัดค0าใช6จ0ายในการจัดประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz และย0าน 
๙๐๐ MHz 

 ท้ังนี้ มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. แจ6งคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบกําหนดวันประมูล
คลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz ดังกล0าว ต0อไป  

 อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข6างน6อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นในการพิจารณา
ระเบียบวาระนี้ 

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

๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได�มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๘๙๙ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน  

๒๕๕๘ เรื่อง สงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ ของการประชุม กทค. 
ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ ดังนี้ 
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“ผมได6เคยเสนอให6มีการประมูลคลื่นความถ่ีโดยเร็วต้ังแต0ก0อนการสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน และเห็นว0าควรมีการจัดประมูลคลื่นท้ัง ๑๘๐๐ และ ๙๐๐ MHz ด6วยวิธี 
Multi-band ซ่ึงจะเกิดประโยชน�กับทุกฝ{าย แต0 กทค. ก็มีมติให6จัดการประมูลแต0ละ
ย0านไม0พร6อมกัน ซ่ึงเปPนมติท่ีไม0สอดคล6องกับผลการศึกษาของ ITU แต0ครั้งนี้ กทค. 
กลับเห็นชอบตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ ให6เลื่อนการประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz เร็ว
ข้ึน เพ่ือให6อยู0ในช0วงเวลาเดียวกับการประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz ซ่ึงเปPนมติท่ีสวนทาง
กับมติเดิม โดยยกเหตุผลว0าระบบเศรษฐกิจของประเทศและผู6บริโภคจะได6รับประโยชน�
เร็วข้ึน ดังนั้นจึงสะท6อนให6เห็นอย0างชัดแจ6งว0า มติเดิมไม0เกิดประโยชน�สูงสุดอย0าง
แท6จริง อย0างไรก็ตาม เม่ือมีการเตรียมการประมูลในข้ันตอนต0างๆ แยกออกจากกัน
อย0างชัดเจนและสาธารณชนรับรู6แล6ว การให6เลื่อนการประมูลมาใกล6กัน จะส0งผลเชิง
ลบในด6านต0างๆ เช0น 

๑) เปPนการเพ่ิมปริมาณคลื่นในการประมูลช0วงเวลาเดียวกัน ในขณะท่ีผู6ประมูลมี
จํานวนเท0าเดิม โดยหลักการแล6ว ย0อมส0งผลให6การแข0งขันในการเสนอราคาประมูลลด
ความเข6มข6นลง ประโยชน�ท่ีรัฐจะได6ย0อมจะลดลง และ กทค.มีมติเปPนหลักการว0า หาก
มีผู6เข6าร0วมประมูลน6อยกว0าหรือเท0ากับจํานวนใบอนุญาตจะกําหนดราคาต้ังต6นท่ีร6อยละ 
๑๐๐ แต0กรณีการเลื่อนประมูลนี้อาจทําให6มีจํานวนผู6 เข6าประมูลเท0ากับจํานวน
ใบอนุญาตรวมสองย0านความถ่ีพอดี ซ่ึงยังคงกําหนดราคาต้ังต6นเพียงร6อยละ ๘๐ ย0อม
เปPนไปได6ว0ารัฐอาจจะได6รับความเสียหายจากการไม0แข0งขันราคาอย0างแท6จริง 

๒) ทําให6ผู6ท่ีสนใจเข6าร0วมประมูลรายเล็กเตรียมการไม0ทัน เนื่องจากปGจจุบันยังไม0สิ้นสุด
ช0วงเวลาในการขอรับเอกสารและยังไม0ถึงกําหนดยื่นเอกสารการประมูล หากมี
ผู6ประกอบการท่ีคาดว0าจะมาติดต0อขอรับเอกสารและพร6อมจะยื่นเอกสารและร0วม
ประมูลตามกําหนดเดิม ซ่ึงจะมีเวลาเตรียมตัวในการเข6าร0วมเสนอราคานานกว0า ๕๐ 
วัน แต0เม่ือเหลือเวลาเพียง ๒๐ วันก็อาจจะไม0มาติดต0อขอรับเอกสารต้ังแต0ต6น 

๓. ในการประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz นั้น มีระยะเวลาการตรวจคุณสมบัติผู6ยื่นเอกสาร 
๑๕ วัน และมีระยะเวลาจัดส0งรายชื่อผู6แทนเข6าร0วมประมูล ๓๐ วัน และถัดมา
ประมาณ ๖ วันจึงมีการจัดประมูลรอบสาธิต แล6วอีก ๔ วันจึงประมูลจริง หากมีการ
เลื่อนการประมูล ๙๐๐ MHz แล6วย0อมทําให6ระยะเวลาในข้ันตอนต0างๆ สั้นลงรวมเหลือ
เวลาเพียง ๒๐ วัน  ยิ่งเปPนอุปสรรคต0อผู6ประกอบการรายใหม0ท่ีวางแผนจะเข6าร0วม
ประมูลเฉพาะคลื่น ๙๐๐ MHz อีกท้ังการลดระยะเวลาในข้ันตอนต0างๆ อาจทําให6เกิด
ความไม0รอบคอบรัดกุม แตกต0างไปจากการประมูลคลื่นโทรคมนาคมท่ีผ0านมาทุกครั้ง 
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๔. กรณีรัฐวิสาหกิจท่ีอาจจะฟMองคดีปกครองเก่ียวกับการจัดประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz 
อาจหยิบยกเหตุแห0งการเลื่อนประมูลให6เร็วข้ึนกว0า ๑ เดือน ประกอบเปPนเหตุแห0งการ
ขอคุ6มครองชั่วคราวได6 

เนื่องจากยังไม0มีการประเมินผลดีและผลเสียของการเลื่อนการประมูลให6เร็วข้ึนโดย
รอบคอบ อีกท้ังยังเพ่ิมโอกาสในการถูกฟMองคดีปกครอง ผมจึงยังไม0สามารถพิจารณาให6
ความเห็นชอบให6เลื่อนการประมูลคลื่นตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอได6 

นอกจากนี้ การจะเปลี่ยนแปลงวันประมูลให6แตกต0างไปจากกําหนดเดิม จะต6อง
พิจารณาให6รอบคอบ เนื่องจากตามประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การขอรับ
ใบอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0าน ๙๐๐ MHz ข6อ ๕ เรื่อง 
กําหนดวันประมูล และตามสรุปข6อสนเทศ (Information Memorandum : IM) การ
อนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0าน ๙๐๐ MHz หน6า ๔๗ ต0างก็
ระบุวันประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz คือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนั้นจึง
ต6องพิจารณาหลักความม่ันคงแน0นอนของกฎทางปกครองด6วย อันเปPนหลักการสําคัญ
อย0างหนึ่งของการกระทําทางปกครองท่ีคุ6มครองความเชื่อโดยสุจริตของบุคคล 

อย0างไรก็ตาม หาก กทค. ยืนยันท่ีจะเลื่อนประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz ในช0วงเวลาเดียวกับ
การประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz ผมก็มีความเห็นว0า ต6องเปPนการประมูลคนละวันกัน 
เนื่องจากหากกําหนดเปPนวันเดียวกันโดยแบ0งการประมูลเปPนช0วงเช6าและช0วงบ0าย ย0อม
สะท6อนว0า กทค. ได6คาดการณ�ว0าการประมูลจะไม0มีการแข0งขันอย0างเต็มท่ี และเปPนการ
ส0งสัญญาณเรื่องระดับราคาสูงสุดให6ผู6เข6าร0วมประมูลทราบล0วงหน6า”  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ การดําเนินการเพ่ืออนุญาตให"ใช"คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย)าน 
๑๘๐๐ MHz (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒, คณะทํางานเพ่ือ
ดําเนินการอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอความคืบหน6าในการดําเนินการเพ่ืออนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมย0าน ๑๘๐๐ MHz และผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู6ขอรับใบอนุญาต
ตามข6อกําหนดในข6อ ๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย0าน ๑๘๐๐ MHz เพ่ือเปPนผู6เข6าร0วมการ
ประมูล 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการตามกรอบเวลาการ
ดําเนินการ และข้ันตอนการดําเนินการอย0างเคร0งครัดเพ่ือไม0ให6เปPนมูลเหตุในการฟMองร6อง
ระงับการประมูล ส0วนกรณีท่ีไม0สามารถดําเนินการรับรองผลการประมูลและประกาศผู6
ชนะการประมูลนั้นอาจต6องพิจารณาให6รอบคอบอีกครั้ง เพราะการดําเนินการรับรองผล
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การประมูลภายใน ๗ วันนั้นมีผลเพียงรับรองหรือไม0รับรอง ซ่ึงจะอยู0ภายใต6กรอบเวลาท่ี
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า ขอให6สํานักงาน กสทช. พิจารณาเรื่องการร6อง
คัดค6านให6ถ่ีถ6วนเนื่องจากการรับรองการประมูลท่ีระบุไว6ว0าต6องรับรองผลภายใน ๗ วัน
หากมีการร6องคัดค6านเกิดข้ึนทําให6ต6องพิจารณามากกว0า ๗ วันจะสามารถทําได6หรือไม0 
อาจจะต6องใส0หมายเหตุเพ่ิมเติมว0าหากไม0มีการร6องคัดค6านก็จะพิจารณารับรองผลการ
ประมูลภายใน ๗ วัน 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ขอให6การประมูลครั้งนี้ยึดหลักการดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกับการประมูลคลื่น ๒๑๐๐ MHz ท่ีผ0านมาท้ังการประมูลรอบสาธิต (Mock 
auction) และการนําสื่อมวลชนเข6าชมสถานท่ีการประมูลเพ่ือให6สื่อมวลชนได6ทราบว0า 
กสทช. ได6ดําเนินการประมูลตามข้ันตอนด6วยความโปร0งใส 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0าในกรอบเวลาดําเนินการชําระเงินประมูลและออก
ใบอนุญาตภายใน ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น อาจจะต6องระบุว0าจะดําเนินการตามประกาศ 
กสทช. ท่ีลงในราชกิจจานุเบกษา คือภายใน ๙๐ วันจะเหมาะสมกว0า เพราะมิเช0นนั้นจะ
เปPนประเด็นว0าเปPนการชี้นํา เปPนสาเหตุในการร6องคัดค6านหรือฟMองร6องได6 

   
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบความคืบหน6าในการดําเนินการเพ่ืออนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ

โทรคมนาคมย0าน ๑๘๐๐ MHz 

 ๒. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู6ขอรับใบอนุญาตตามข6อกําหนดในข6อ ๕ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย0าน ๑๘๐๐ MHz เพ่ือเปPนผู6เข6าร0วมการประมูลของผู6ขอรับ
ใบอนุญาตจํานวน ๔ ราย ดังนี้ 

  ๒.๑) บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด� จํากัด 

  ๒.๒) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

  ๒.๓) บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด 

  ๒.๔) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

 ท้ังนี้ มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. แจ6งผลการพิจารณาการเปPนผู6เข6าร0วมการประมูล
ให6แก0ผู6ขอรับใบอนุญาตทราบ และประกาศรายชื่อผู6เข6าร0วมการประมูลให6ทราบเปPน
การท่ัวไปต0อไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ ผลการดําเนินงานลงทะเบียนผู"ใช"บริการโทรศัพท'เคล่ือนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงิน
ล)วงหน"า (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอผลการดําเนินการในเรื่องการลงทะเบียนผู6ใช6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีใน
ลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินล0วงหน6า (ระบบเติมเงิน) ซ่ึงได6ถึงกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดแล6ว
เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยสํานักงาน กสทช. ได6มีหนังสือรายงานผล
ดําเนินงานในเรื่องการลงทะเบียนผู6ใช6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บ
เงินล0วงหน6ากราบเรียนถึงนายกรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบด6วยแล6ว 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ในกรณีเงินคงค6างซ่ึงสํานักงาน กสทช. จะส0งไป
หารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประเด็นลาภมิควรได6 มีประเด็นต0อเนื่องว0า 
แล6ว กสทช. หรือ กทค. มีอํานาจในการออกประกาศย6อนหลังหรือไม0 และเห็นควรใช6
บรรทัดฐานเดียวกับประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองฯ ท่ีกําหนดเวลา ๑ ปD ให6
ส0งเงินมายัง กสทช. เพ่ือนําส0งรัฐต0อไป 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า กรณีนี้เปPนการรายงานความคืบหน6าเพราะกระบวนการ
สิ้นสุดแล6วโดยสัดส0วนการลงทะเบียนสําเร็จในภาพรวมร6อยละ ๘๗ กรณีการ
กําหนดการคืนเงิน ได6มีการประชาสัมพันธ�ให6ผู6ใช6บริการทุกรายสามารถรับคืนเงินจาก
จุดให6บริการภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงหลังจากนั้นกระบวนการทางขนาน 
สํานักงาน กสทช. จะมีการหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นเรื่อง
รายละเอียดกรณีเงินท่ีตกค6างว0าจะมีการดําเนินการในกฎเกณฑ�หรือประกาศท่ี
เก่ียวข6องอย0างไร เพ่ือให6เกิดความชัดเจนถือเปPนแนวปฏิบัติในภายหน6าต0อไป เนื่องจาก
ประเด็นนี้สามารถประยุกต�ใช6กับกรณีอ่ืนๆได6 ประเด็นในส0วนของเลขหมายท่ียังตกค6าง
ท้ังหมดผู6ประกอบการจะนําเลขหมายท้ังหมดไปเก็บไว6ในระบบของผู6ให6บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี ๙๐ วัน (Quarantine)  ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ซ่ึงหลังจากนั้นผู6ประกอบการจะนําเลขหมาย
หมุนเวียนกลับมาให6บริการใหม0ได6 ยกเว6นบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ท่ีไม0สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช6ใหม0ได6 
เนื่องจากอยู0ในระหว0างระยะเวลาตามมาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการฯ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ เสนอความเห็นว0า ในการหารือกฤษฎีกา สํานักงาน กสทช. ควร
สอบถามในประเด็นเดียวกันสําหรับกรณีของการให6บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ6มครองฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด6วย 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า ในกรณีโชคลาภท่ีมิควรได6อาจสามารถดําเนินการ
ได6เม่ือพ6นระยะเวลา  ๑ ปD ซ่ึงต6องหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา อีกแนวทางหนึ่งท่ี
ยังไม0เปPนทางการ คือ การออกประกาศให6มีความคล6ายคลึงกับกองสลาก คือหากพ6น
ระยะเวลา ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในกรณีท่ีบุคคลใดท่ีไม0มาข้ึนเงินต6องนําส0งเปPนรายได6
ของแผ0นดิน  

 



๒๘ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบผลการดําเนินการในเรื่องการลงทะเบียนผู6ใช6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีใน
ลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินล0วงหน6า (ระบบเติมเงิน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  ท้ังนี้ มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. เร0งรัดการหารือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในกรณีเงินคงค6างโดยเร็วต0อไป 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ การกําหนดวันหยุดให"บริการโทรศัพท'เคล่ือนท่ี ๙๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช. ท่ี

เก่ียวกับมาตรการคุ"มครองผู"ใช"บริการเปKนการช่ัวคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให"บริการโทรศัพท'เคล่ือนท่ี (สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒)  

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอการกําหนดวันหยุดให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีย0าน ๙๐๐ MHz ตามประกาศ 
กสทช. ท่ีเก่ียวกับมาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปPนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า ในประกาศฯ ข6อ ๙ ระบุว0าจะต6องมีผู6บริการราย
ใหม0 ซ่ึงเปPนประกาศฯ มาตรการเยียวยาฉบับเดิม โดยประกาศฯ ฉบับใหม0ก็มีการระบุ
ในลักษณะเดียวกัน โดยมติท่ีประชุม กทค. ท่ีผ0านมา คือ จะต6องหยุดให6บริการก็ต0อเม่ือ 
กสทช. มีการรับรองผลการประมูล ท่ีกําหนดว0าไม0น6อยกว0า ๓๐ วันหรือ ๙๐ วัน 
นับต้ังแต0วันท่ีมีการรับรองผลการประมูลแล6ว ห6วงระยะเวลาท่ีต6องออกใบอนุญาต
อาจจะเปPนเวลา ๒ - ๓ อาทิตย� ซ่ึงในขณะนั้นซิมการ�ดจะดับ แต0รายได6ท่ีจะเกิดข้ึนยังมี
ต0อเนื่องอยู0  การคํานวณระยะเวลาจะต6องกําหนดวันท่ีสิ้นสุดต0อเม่ือมีการออก
ใบอนุญาตแล6ว ซ่ึงไม0ทําให6รัฐเสียหายแต0อย0างใด 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ประกาศของคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ 
MHz มีนัยยะต0างกันอย0างไร  

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า ประกาศท้ัง ๒ ฉบับ มีความแตกต0างกันคือ ประกาศของ
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz มีระยะเวลา ๙๐ วัน หลังจากท่ีหยุดให6บริการและผู6ให6
บริการต6องประกาศให6ผู6ใช6บริการทราบ แต0ประกาศคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ระยะเวลา
จะลดลง  

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า ประกาศฉบับแรกและประกาศฉบับท่ีสอง เขียน
เหมือนกัน ประกาศฉบับแรกระบุไว6 ๙๐ วัน ประกาศฉบับท่ีสอง มีข6อยกเว6น ๓๐วัน 
เพราะฉะนั้นห6วงระยะเวลาท่ีว0างอยู0อยากให6ระบุว0าเปAดให6บริการจนกว0าจะออก
ใบอนุญาตให6ผู6ให6บริการรายใหม0 



๒๙ 
 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz มีการกําหนดวันท่ี
ชัดเจนแล6ว หากจะมีการปรับเปลี่ยนหลักการให6แตกต0างกันอย0างไร ก็ต6องอธิบายถึง
เหตุผลให6ชัดเจนด6วย 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า ในขณะนี้ต6องหาวันท่ีแน0นอนท่ีจะแจ6งวันหยุดให6บริการ 
ตามกระบวนการคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz จะมีการประมูลในวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ และรับรองผลการประมูลภายใน ๗ วัน คือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เม่ือ 
สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ6งมติ กทค. รับรองผลแล6ว ผู6ให6บริการมีเวลา ๙๐ วัน ใน
การชําระเงินงวดแรกและต6องปฏิบัติตามเง่ือนไขการดําเนินการก0อนรับใบอนุญาต
ครบถ6วนและถูกต6อง  

 กสทช. พลเอก. สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า การประชุม กทค. ในครั้งท่ีผ0านมา ไม0ได6
คํานึงถึงช0วงระยะเวลาท่ีคลื่นความถ่ีว0างและนําไปสู0เปPนรายได6ของรัฐ เพียงแต0ต6องการ
ท่ีจะทราบวันท่ีชัดเจนเพ่ือให6ผู6บริโภคได6ทราบว0าซิมดับในวันใดเพ่ือท่ีจะดําเนินการให6
แล6วเสร็จ ในกรณีของคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ไม0ค0อยมีปGญหาเนื่องจากมีการทยอย 
ดําเนินการ การกําหนดคงไม0เกิดความเปลี่ยนแปลงต0อรายได6ของรัฐเท0าใด แต0ในกรณี
คลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz จะมีบริบทท่ีแตกต0างกันไปเพราะผู6ใช6บริการคลื่นความถ่ี ๙๐๐ 
MHz มีจํานวนมาก เช0น ระบบของตู6 ATM ท่ีอยู0บนฐานของคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz 
ซ่ึงกําลังอยู0ในช0วงดําเนินการเปลี่ยนระบบเปPนคลื่นความถ่ีอ่ืน การพิจารณากําหนดวัน
สิ้นสุดการให6บริการต6องมีความชัดเจน ในส0วนรายได6ของรัฐคงไม0มีผลกระทบมากนัก 
แต0สํานักงาน กสทช. ต6องเตรียมข6อมูลให6ชัดเจนเพ่ือตอบคําถามในกรณีว0าเพราะเหตุใด
ผู6ใช6บริการคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz จึงมีสิทธิมากกว0าผู6ใช6บริการคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ 
MHz ต6องการเปPนหลักการเดียวกัน 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0าประเด็นสําคัญในการกําหนดวันสิ้นสุดบริการคือ
ต6องได6วันท่ีแน0นอน แล6วประชาสัมพันธ�ให6ชัดเจน เพราะหากบอกว0าสิ้นสุดในวันออก
ใบอนุญาต ผู6ใช6บริการและสาธารณชนท่ัวไปก็ไม0อาจทราบได6ว0าคือวันไหน ซ่ึงส0งผลต0อ
เรื่องการดําเนินการย6ายค0ายหรือการปAดบริการและขอเงินคืน ฯลฯ นอกจากนี้ฝากให6
สํานักงาน กสทช. วิเคราะห�ว0าเนื่องจากมีการเลื่อนวันประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz 
ให6เร็วข้ึน สํานักงาน กสทช. ต6องมีการติดตามเรื่องการสลับคลื่นความถ่ีให6แล6วเสร็จ
ก0อนมีการชําระเงิน 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ต6องดําเนินการอยู0ในบรรทัดฐานเดียวกัน 
เพราะอาจเกิดข6อสังเกตว0าแต0ละคลื่นความถ่ีมีข6อกําหนดท่ีไม0เหมือนกัน 

   

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดวันหยุดให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีย0าน ๙๐๐ MHz ในวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปPนต6นไป ซ่ึงเปPนการกําหนดตามหลักเกณฑ�และหลักการเดียวกัน
กับกรณีการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz นั่นคือภายในกําหนดเวลา
การรับรองผลการประมูล ท้ังนี้ การกําหนดวันหยุดให6บริการดังกล0าวเปPนไปตามข6อ ๙ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปPนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด



๓๐ 
 

การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ข6อ ๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปPนการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา การให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) 
และให6บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) แจ6งการหยุดให6บริการต0อ
ผู6ใช6บริการทราบตามท่ีประกาศกําหนดต0อไป 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๒๕/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

 

 
ประธาน  กล0าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล0าวปAดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๔.๔๐    น. 

 


