
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

ผูมาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน กรรมการ 
๓. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๖. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายไตรรัตน วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตรและกิจการ
   องคกร 
๘. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผูชวยเลขานุการ  
   ผูอํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
๙. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๑๐. นายอดุลย วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจาหนาท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูอํานวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              

  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผูอํานวยการสวน    

  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญรดาวรรน ธนนันทธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 

 

๖. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นางนารีรัตน ตลับนาค พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห ลูกจาง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผูช้ีแจง 

๑. นายจาตุรนต โชคสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นายดํารงค วัสโสทก ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๓. นางสุพินญา จําป ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๔. นางนุสรา หนาแนน ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๕. นายวเรศ บวรสนิ ผูอํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือ

สังคม 
๖. นายชัยยุทธ มังศรี ผูอํานวยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม 
๗. นางสาวอรวรี เจริญพร รักษาการ ผู อํานวยการ สํานั กคาธรรมเนียมและอัตรา

คาบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๘. นางสาวปุณยสิรี ฉัตรจินดา ผูอํานวยการสวน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๙. นางธีตานันตร สีวะรา ผูอํานวยการสวน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๐. นายอรรถปรีชา รักษาชาติ ผูอํานวยการสวน 
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๑. นายโสรัจจ ศรีพุฒ ผูอํานวยการสวน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๒. นายพีระเชฎฐ  พงษศิร ิ ผูอํานวยการสวน 
   สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๓. นายอัมพร ดีเลิศเจริญ ผูอํานวยการสวน 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๔. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๕. นายบวร มากนาคา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๖. นายกฤษฎา วิเศษพงษ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 



๓ 

 

๑๗. นางสาวศิริพร หงสชัชวาล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๘. นายปริญญา เทศบรรทัด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๙. นางสาววิภัชราวรรณ  วงษลิขิตเลิศ พนักงานปฏิบัติการระดับตน 
   สํานักคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๐. นางสาววัชลาวลี เดชสําราญ ลูกจาง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๑. นายราเมศร ชัยสกุลโชคดี ลูกจาง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๔๐ น.  
 
ประธาน กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ 
เม่ือวันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ เม่ือ

วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  นัดพิเศษ ครั้งท่ี     
๒/๒๕๕๘ เม่ือวันจันทรท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม นัดพิเศษ ครั้งท่ี         

๒/๒๕๕๘ เม่ือวันจันทรท่ี ๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ มีความเห็นเพ่ิมเติมแนบทาย  



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ บริษั ท กสท  โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) รายงานการใชงานส่ือสารผาน
ดาวเทียมตางชาติชนิดช่ัวคราวประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖๑ 
รายการ (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานการใชงานสื่อสารผานดาวเทียมตางชาติชนิดชั่วคราวประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕๘  จํานวน ๑๖๑ รายการ  ของ บริษั ท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา  ฝากสํานักงาน กสทช . วิเคราะหในสวนของ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ในขอ ๖ ท่ีระบุวา ใหสํานักงาน 
กสทช . เปนผูกํากับดูแลการอนุญาตการใชชองสัญญาณดาวเทียมตางชาติตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดตอไป 
นั้น อาจจะตองหารือเพ่ือหาวิธีการเขียน เพ่ือให กสทช . ยังคงดูมีสถานะเปนองคกร
อิสระ มิใชอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด แจงเปล่ียนแปลงวันและเวลาการดําเนินการปรับปรุง

ระบบจัดเก็บฐานขอมูลลูกคา (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการ แจงเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการดําเนินการปรับปรุงระบบจัดเก็บ

ฐานขอมูลลูกคา ของโครงขาย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  ตามท่ีสํานักงาน กสทช . 
เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา  สํานักงาน กสทช . ตองกําชับใหบริษัทฯปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขการอนุญาตอยางเครงครัด โดยเฉพาะขอกําหนดเรื่องการแจงใหผูใชบริการ
ทราบลวงหนา 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓ การขอความอนุเคราะหการใชเลขหมายโทรศัพทแบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข 

๑๑๒๒ ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ  (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการอนุมัติการใชงาน เลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๒๒ 

ใหแกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือใช ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ  
“Bike for Dad” ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๕ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาในสวนของการอนุมัติเลขหมายนั้นไมมีขอขัดของ 
แต มีความเห็น ในสวนผูมีอํานาจอนุมัติ เนื่องจากแม ตามประกาศ กทช . เดิม จะ
กําหนดใหมอบอํานาจแกกรรมการคนใดคนหนึ่งได แตประกาศดังกลาวก็สิ้นผลไปแลว 
สวนประกาศ กสทช. ท่ีใชบังคับในปจจุบันไมมีขอกําหนดดังกลาว  ดังนั้น ใหสํานักงาน 
กสทช . เรงรัด ติดตามวาหากเปนประกาศ กสทช . ใหม จะตองมีมติใหม หรือออก
หลักเกณฑใหมข้ึนมาเพ่ือไมใหเกิดขอสะดุดทางกฎหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ ความคืบหนากรณีการโอนยายและจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบส้ัน ๔ หลัก ใหแก 

ผูใชงานเลขหมาย ๑๑๒x (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบความคืบหนากรณีการโอนยายเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 

๑๑๒x และจัดสรรเลขหมายโทรศัพท ๔ หลัก ทดแทนใหแก หนวยงานท่ีไดรับ
ผลกระทบ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา  ฝากสํานักงาน กสทช . เรื่อง เลขหมายฉุกเฉิน
แหงชาติ ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญ โดยหลักแผนเลขหมายของสํานักงาน กสทช . เขียนชัดเจน
วา เปน ๑๑๒x จะเปลี่ยนหรือไมเปลี่ยนนั้น ตองหารือท้ังอุตสาหกรรม และหนวยงาน ท่ี
เก่ียวของกับหมายเลขฉุกเฉินดวย ไมเชนนั้น อาจเกิดผลกระทบ เชนถาเปลี่ยนเปนเลข
อ่ืนก็จะสงผลกระทบอีกลักษณะหนึ่ง เนื่องจากเปนแผนท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ทางสํานักงาน กสทช . จึงตองพิจารณาวาจะทําอยางไร ควร ตองจัดทํา Focus group 
หรือไมอยางไร 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ การนําสงสําเนาสัญญาบริการขามแดนระหวางประเทศของบริษัท แอดวานซ     
ไวรเลส เน็ทเวอรค  จํากัด กับบริษัทซ่ึงเปนผูใหบริการในตางประเทศจํานวน ๕๐ 
บริษัท (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ การนําสงสําเนาสัญญาบริการขามแดนระหวางประเทศของบริษัท          

แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค  จํากัด กับบริษัทซ่ึงเปนผูใหบริการในตางประเทศ
จํานวน ๕๐ บริษัท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา เขาใจวากรณีนี้เปนเรื่องการ ทําใหสัญญาเปน
มาตรฐานเดียวกัน เนื่องจาก กทค . เคยมีมติ ใหคงขอ ๑๔.๑ ไว สวน ๕๐ บริษัทนี้จึง
ควรตองอนุมัติเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมในการแขงขัน  

 
 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ คําส่ังยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังทางปกครองของผูถูกฟองคดี ในคดี
หมายเลขดําท่ี ๑๔๑๗/๒๕๕๘ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ คําสั่งยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดี ในคดี

หมายเลขดําท่ี ๑๔๑๗/๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ รายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช . เรื่อง 

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

 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช . 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วาง
ทอ หรือติดตั้งอุปกรณป ระกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิ
แหงทาง ) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๔-๒๗/๒๕๕๘ เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๘) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ รายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช . เรื่อง 

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

 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช . 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิ ในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วาง
ทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิ
แหงทาง ) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๘-๓๐/๒๕๕๘ เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๘) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๙ รายงานสรุปผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของผูรับใบอนุญาต ตามประกาศ 

กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ 

ขอ ๑๘ (๒) (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  



๗ 

 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานสรุปผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของผูรับใบอนุญาต ตาม

ประกาศ กทช . เรื่องกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนของ
ผูใชบริการ ขอ ๑๘(๒) เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช . 
เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา  ใหสํานักงาน กสทช . ตรวจสอบวา รายงาน
สรุปผลของป ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ไดนําเสนอแลวหรือไม  โดยในสวนของป ๒๕๕๗ นั้นได
นําเสนอแลว สําหรับขอมูลท่ีนําเสนอครั้งนี้เปนเพียงรายงานสรุป ถาเปนไปไดควรจะ
นําเสนอขอมูลท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได เชน  จํานวนเรื่องรองเรียน โดยมีการ
เทียบสัดสวนกับจํานวนผูใชบริการ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จํากัด ขอเพ่ิมบริการวงจรเชา (Leased Line) ภายใต

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม  (สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนตฯ ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท ที .ซี.ซี เทคโนโลยี จํากัด ขอเพ่ิมบริการวงจรเชา 
(Leased Line) ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม  เลขท่ี    
๓ก/๕๔/๐๐๑ 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให บริษัท ที .ซี.ซี เทคโนโลยี จํากัด เพ่ิมบริการภายใตใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม  เลขท่ี  ๓ก/๕๔/๐๐๑  อนุมัติเง่ือนไขในการอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ในสวนบริการท่ีเพ่ิมเติมของบริษัท 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาตตามใบอนุญาตเดิม (๑๙ เมษายน ๒๕๖๙) โดยมีขอบเขต
และเง่ือนไขในการอนุญาตตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่ใหม สําหรับ

การเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธี Link 16 ของกองทัพอากาศ  (สํานักการอนุญาตและ
กํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม  (นายดํารงคฯ ) นําเสนอ
ขอพิจารณากรณีกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ ขอรับการ จัดสรรคลื่นความถ่ี
ใหม ตามโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินขับไลแบบ ๑๙/ก ในการรับ -  สง



๘ 

 

ขอมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในภารกิจการปองกันภัยทางอากาศสําหรับความม่ันคง
ของรัฐ ดังนี้ 

 ๑. จัดสรรความถ่ีวิทยุในกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ สําหรับการเชื่อมโยง
ขอมูลทางยุทธวิธี Link16 เพ่ือใชกับหมูบินขับไลแบบ ๑๙/ก ตามโครงการปรับปรุงขีด
ความสามารถเครื่ องบินขับไลแบบ ๑๙/ก โดยใช Multifunctional Information 
Distribution System (MIDS) Terminal แบบ LVT 6 ในการรับ - สงขอมูล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในภารกิจการปองกันภัยทางอากาศสําหรับความม่ันคงของรัฐ โดยใช
ความถ่ีวิทยุ จํานวน ๕๑ ความถ่ี ความกวางแถบคลื่นความถ่ีไมเกิน ๓๐๐ kHz ดังนี้ 

 ๙๖๙.๐๐๐ ๙๗๒ .๐๐๐ ๙๗๕ .๐๐๐ ๙๗๘ .๐๐๐ ๙๘๑ .๐๐๐ ๙๘๔ .๐๐๐ ๙๘๗ .๐๐๐ 
๙๙๐ .๐๐๐ ๙๙๓ .๐๐๐ ๙๙๖ .๐๐๐ ๙๙๙ .๐๐๐ ๑๐๐๒ .๐๐๐ ๑๐๐๕ .๐๐๐ 
๑๐๐๘ .๐๐๐ ๑๐๕๓ .๐๐๐ ๑๐๕๖ .๐๐๐ ๑๐๕๙ .๐๐๐ ๑๐๖๒ .๐๐๐ ๑๐๖๕ .๐๐๐ 
๑๑๑๓ .๐๐๐ ๑๑๑๖ .๐๐๐ ๑๑๑๙ .๐๐๐ ๑๑๒๒ .๐๐๐ ๑๑๒๕ .๐๐๐ ๑๑๒๘ .๐๐๐ 
๑๑๓๑ .๐๐๐ ๑๑๓๔ .๐๐๐ ๑๑๓๗ .๐๐๐ ๑๑๔๐ .๐๐๐ ๑๑๔๓ .๐๐๐ ๑๑๔๖ .๐๐๐ 
๑๑๔๙ .๐๐๐ ๑๑๕๒ .๐๐๐ ๑๑๕๕ .๐๐๐ ๑๑๕๘ .๐๐๐ ๑๑๖๑ .๐๐๐ ๑๑๖๔ .๐๐๐ 
๑๑๖๗ .๐๐๐ ๑๑๗๐ .๐๐๐ ๑๑๗๓ .๐๐๐ ๑๑๗๖ .๐๐๐ ๑๑๗๙ .๐๐๐ ๑๑๘๒ .๐๐๐ 
๑๑๘๕ .๐๐๐ ๑๑๘๘ .๐๐๐ ๑๑๙๑ .๐๐๐ ๑๑๙๔ .๐๐๐ ๑๑๙๗ .๐๐๐ ๑๒๐๐ .๐๐๐ 
๑๒๐๓.๐๐๐ และ ๑๒๐๖.๐๐๐ MHz 

 ๒. การจัดสรรความถ่ีวิทยุในขอ ๑ นั้น กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ จะตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไป 

  ๒.๑ ใหใชความถ่ีวิทยุดังกลาว เปนระยะเวลา ๑ ป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาต
จากสํานักงาน กสทช . ท้ังนี้ การขยายระยะเวลาการใชความถ่ีวิทยุตองแจงขออนุญาต
ใชความถ่ีวิทยุกอน วันสิ้นสุดการ อนุญาตดังกลาว เพ่ือใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

  ๒.๒ หากกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ มีความประสงคจะใชงาน
เครื่องวิทยุคมนาคม และ /หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จะตองดําเนินการขออนุญาตใช
เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจากสํานักงาน กสทช. กอนทุกครั้ง 

  ๒.๓ เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีนํามาใชงานตองไดรับการตรวจยืนยันคุณสมบัติ 
หรือลักษณะทางเทคนิคจากสํานักงาน กสทช. แลวเทานั้น 

  ๒.๔ จะตองปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือ นไข
ตามท่ี กสทช. กําหนด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ๓. ความถ่ีวิทยุ ๙๙๓ .๐๐๐ ๙๙๙ .๐๐๐ ๑๐๐๘ .๐๐๐ ๑๐๕๖ .๐๐๐ ๑๐๖๒ .๐๐๐ 
๑๑๑๓ .๐๐๐ ๑๑๒๕ .๐๐๐ ๑๑๒๘ .๐๐๐ ๑๑๓๔ .๐๐๐ ๑๑๓๗ .๐๐๐ ๑๑๔๐ .๐๐๐ 
๑๑๔๓ .๐๐๐ ๑๑๖๑ .๐๐๐ ๑๑๖๗ .๐๐๐ ๑๑๗๖ .๐๐๐ ๑๑๘๘ .๐๐๐ ๑๑๙๑ .๐๐๐ 
๑๑๙๗.๐๐๐ ๑๒๐๐ .๐๐๐ ๑๒๐๓ .๐๐๐ ๑๒๐๖ .๐๐๐ MHz หากการใชความถ่ีวิทยุ
ดังกลาว กอใหเกิดการรบก วนกับขายสื่อสารอ่ืน ท่ีไดรับอนุญาตอยูกอน กรมสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ จะตองยุติการใชงาน และเปนผูแกไขขอบกพรองในทันที  



๙ 

 

 ๔. สถานีวิทยุคมนาคมภาคพ้ืนดินจะตองติดตั้ง MIDS Terminal กําลังสงไมเกิน ๒๐๐ 
วัตต จะตองอยูหางสถานี TACAN/DME ภาคพ้ืนดินอยางนอยสุด ๑ กิโลเมตร และอยู
หางจากสถานีเรดาห ASR สถานเีรดาห SSR อยางนอย ๑๐๐๐ ฟุต หรือ ๓๐๐ เมตร 

 ๕. ใหกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ ยืนยันการยินยอม ผูกพันตามเง่ือนไขใน
ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ เปนหนังสือภายในเวลา ๖๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง
จากสํานักงาน กสทช . หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหการอนุญาตในครั้งนี้เปนอันสิ้น
ผล 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา เง่ือนไขในครั้งนี้สํานักงาน กสทช . ตองยืนยันวา
เปนไปตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ีและตารางกําหนดคลื่นความถ่ีกําหนด
คลื่นความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการวิทยุคมนาคม และมีขอสังเกตในเรื่องของ
กระบวนการภายในในการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช.   

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา ทางสํานักงาน กสทช . ไดดําเนินการตามแผนแมบทการ
บริหารคลื่นความถ่ีและประกาศ กทช . เรื่อง แนวทางการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความม่ันคงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทุกประการ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา ในคลื่นความถ่ียาน ๙๐๐ MHz กวาๆ เปน
คลื่นความถ่ีท่ีในตารางแผนแมบทกําหนดใหเปน IMT หรือไม เนื่องจากมีความตองการ
ในการใชคลื่นความถ่ี IMT เพ่ิมมากข้ึน  

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา ความถ่ีดังกลาวเปนกิจการทางอากาศยานไมทับซอนคลื่น
ความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม เก่ียวของกับการใชวิทยุหาตําแหนงทางกิจการเคลื่อนท่ี
ทางการบิน คือ ใชในการถายเทขอมูลซ่ึงกันและกันในฝูงบิน 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ  แสดงความเห็นวา  ในอนาคตหากมีการใชคลื่นความถ่ีท่ีเปนการ
รบกวน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศตองหยุดการใชคลื่นทันที ในอนาคต
ตองมีการทบทวนเรื่องแผนแมบทและตารางคลื่นความถ่ีอีกครั้ง  

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงวา ตารางความถ่ีความม่ันคงของรัฐกําหนดเปนสองเง่ือนไขการ
ใชงาน พลเรือนสามารถใชงานรวมได ซ่ึงสอดคลองกับตารางกําหนดความถ่ีแหงชาติท่ี
ใชในกิจการเคลื่อนท่ีทางอากาศในการหาตําแหนง 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติ จัดสรรความถ่ีวิทยุให กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ สําหรับการ

เชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี Link16 เพ่ือใชกับหมูบินขับไลแบบ ๑๙/ก ตามโครงการ
ปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินขับไลแบบ ๑๙ /ก โดยใช Multifunctional 
Information Distribution System (MIDS) Terminal แบบ LVT 6 ในการรับ - สง
ขอมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในภารกิจการปองกันภัยทางอากาศสําหรับความม่ันคง
ของรัฐ โดย ใหใชความถ่ีวิทยุ จํานวน ๕๑ ความถ่ี ความกวางแถบคลื่นความถ่ีไมเกิน 
๓๐๐ KHz ดังนี้ ๙๖๙ .๐๐๐ ๙๗๒ .๐๐๐ ๙๗๕ .๐๐๐ ๙๗๘ .๐๐๐ ๙๘๑ .๐๐๐ 
๙๘๔.๐๐๐ ๙๘๗.๐๐๐ ๙๙๐ .๐๐๐ ๙๙๓ .๐๐๐ ๙๙๖ .๐๐๐ ๙๙๙ .๐๐๐ ๑๐๐๒ .๐๐๐ 
๑๐๐๕ .๐๐๐ ๑๐๐๘ .๐๐๐ ๑๐๕๓ .๐๐๐ ๑๐๕๖ .๐๐๐ ๑๐๕๙ .๐๐๐ ๑๐๖๒ .๐๐๐ 



๑๐ 

 

๑๐๖๕ .๐๐๐ ๑๑๑๓ .๐๐๐ ๑๑๑๖ .๐๐๐ ๑๑๑๙ .๐๐๐ ๑๑๒๒ .๐๐๐ ๑๑๒๕ .๐๐๐ 
๑๑๒๘ .๐๐๐ ๑๑๓๑ .๐๐๐ ๑๑๓๔ .๐๐๐ ๑๑๓๗ .๐๐๐ ๑๑๔๐ .๐๐๐ ๑๑๔๓ .๐๐๐ 
๑๑๔๖ .๐๐๐ ๑๑๔๙ .๐๐๐ ๑๑๕๒ .๐๐๐ ๑๑๕๕ .๐๐๐ ๑๑๕๘ .๐๐๐ ๑๑๖๑ .๐๐๐ 
๑๑๖๔ .๐๐๐ ๑๑๖๗ .๐๐๐ ๑๑๗๐ .๐๐๐ ๑ ๑๗๓ .๐๐๐ ๑๑๗๖ .๐๐๐ ๑๑๗๙ .๐๐๐ 
๑๑๘๒ .๐๐๐ ๑๑๘๕ .๐๐๐ ๑๑๘๘ .๐๐๐ ๑๑๙๑ .๐๐๐ ๑๑๙๔ .๐๐๐ ๑๑๙๗ .๐๐๐ 
๑๒๐๐ .๐๐๐ ๑๒๐๓ .๐๐๐ และ ๑๒๐๖ .๐๐๐ MHz โดยกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
ทหารอากาศจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

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

๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐ /๓๙ ลงวันท่ี ๑๔  มกราคม  

๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

  การท่ี กสทช . จะจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความ
ม่ันคงของรัฐ ตองพิจารณากฎหมายท่ี เก่ียวของหลายฉบับ ไดแก ตารางกําหนดคลื่น
ความถ่ีแหงชาติ แผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี  แผนแมบทกิจการกระจายเสียง 
และกิจกา รโทรทัศน ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -  ๒๕๕๙ ) และแผนแมบทกิจการ
โทรคมนาคม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -  ๒๕๕๙ ) รวมท้ัง แผนความถ่ีวิทยุเพ่ือความ
ม่ันคงของรัฐในกิจการวิทยุคมนาคม  ท้ังนี้ ตามประกาศ กสทช . เรื่อง แนวทางการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความม่ันคงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  อยางไรก็ ตาม  ประกาศ ตางๆ ดังกลาวมาขางตน  ไดประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาท้ังสิ้น ยกเวนแตประกาศแผนความถ่ีวิทยุเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการวิทยุ
คมนาคม  อีกท้ัง ตาม ระเบียบวาระท่ีสํานักงาน กสทช . สงข้ึนมาใหผมกลั่นกรอง ให
ความเห็น มิไดแนบประกาศดังกลาวมาดวย ผมจึงไมมีรายละเอียดเพียงพอจะทราบได
วาการจัดสรรคลื่นความถ่ีเปนไป ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือไม  เนื่องจากขาดขอ
กฎหมาย ท่ีชัดเจนในการใช อางอิง  ประกอบกับ ในขณะท่ีมีการจั ดทําแผนความถ่ีวิทยุ
เพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการวิทยุคมนาคม นั้น สํานักงาน กสทช . มีความเห็นวา 
กสทช. ไมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไปเพ่ือ
นําความคิดเห็นท่ีไดมาประกอบการพิจารณากอนออกระเบียบ ซ่ึงผมเคยมีความเห็นไว
วาอาจขัดตอมาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ระเบียบ กทช . วาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ อันอาจมีผลให ประกาศแผน
ความถ่ีวิทยุเพ่ือความ ม่ันคงของรัฐในกิจการวิทยุคมนาคมมีปญหาความชอบดวย
กฎหมาย ดังนั้น การจัดสรรคลื่นความถ่ี ใหมใหกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ
โดยอาศัยอํานาจตาม ประกาศแผนความถ่ีวิทยุเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการวิทยุ
คมนาคมจึงตองพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของกระบวนการ อันเปนสาระสําคัญ
ในการอนุญาตครั้งนี้ดวย 

 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ แนวทางการทําความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับ
การใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม , สํานักรับ
เรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  , สํานักมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม)  

ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ) นําเสนอแนวทาง
การทําความเขาใจกับประชาชนเก่ียวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  สําหรับการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา  มีขอสังเกตเรื่องความชัดเจนของแนวทางในบางขอ 
ถาไมชัดเจน ก็จะเปนประเด็นไมจบ เชน “ขอ ๑.๑.๒ ใหแจกเอกสาร โดยประสานผูนํา
ทองท่ีหรือทองถ่ินเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับจํานวนประชาชน” นาจะชัดเจนกวานี้ ยกตัวอยาง
เชน อาจกําหนดใหชัดวาจํานวนประชาชนตอง ไมต่ํากวา เทาไร  และ ขอ ๑.๒.๓ ก็
เชนเดียวกัน ไมเชนนั้นก็จะถกเถียงไดไมรูจบ  อีกประเด็นท่ีสําคัญคือ จะดีมากหาก
สํานักงาน กสทช. สามารถแบงประเภทของเสาตาม กําลังสง ไมใชแบงตามความสูง เชน 
ถาเปนสถานีฐานท่ีกําลังสงต่ํา ก็อาจอนุโลมใหติดตั้งไดโดยไมตองดําเนินกระบวนการ
มาก แต ถากําลังสงสูงก็ตองมีข้ันตอนตางๆ  เนื่องจากการกําหนดเกณฑแบงตามขนาด
ความสูงของสถานีท่ี ๒๕ เมตร ไมไดบงบอกถึงอะไร และอาจเกิดขอถกเถียงและการ
เบี่ยงเบนได เชนการหลีกเลี่ยงโดยจํากัดความสูงท่ี ๒๔.๙ เมตร เปนตน อยางไรก็ตาม
ประเด็นหลักท่ีสุดก็คือ สํานัก งาน กสทช . ควรตองมีการติดตามขอมูลเรื่องผลกระทบ
จากคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีแผจากสถานีฐานอยางจริงจัง โดย ตองมีจุดยืนในระดับ
หลักการวา แมยังไมอาจสรุปไดถึงอันตรายอยางชัดแจง แตก็ไมอาจรับประกันเต็มท่ีถึง
ความปลอดภัยเชนเดียวกัน จึงเปน เรื่อง ท่ี กสทช . จะตอง กําหนดหลัก เกณฑท่ี ทําให
อุตสาหกรรมเดิน ไปได บนความปลอดภัยสูงสุด  มีมาตรฐาน ท่ีจะรับประกันความ
ปลอดภัยในระดับท่ีเพียงพอ แตก็ไมถึงกับรับรองวาไมมีอันตรายอยางแนนอน โดยมุง
เปาใหเกิดความสมดุล เนื่องจากหากไมมีการตั้งเสาสัญญาณเลยก็จะเกิดปญหา ขณะท่ี
หากตั้งเสาฯ  แลว เกิดการรองเรียน จํานวน มากก็ ยอมกอใหเกิด ผลกระทบ ตอ
อุตสาหกรรม เชนกัน โดยอาจเกิดภาพลักษณวานี่เปน อุตสาหกรรมท่ีไมคํานึงถึงชุมชน
หรือ ไม นอกจากนี้ ขอ ใหสํานักงาน กสทช . ตรวจสอบตามความเห็นกลั่นกรองวามี
ประเด็นใดท่ีปรับปรุงตามขอสังเกตไดก็ขอใหดําเนินการ 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา มีความเห็นสอดคลองกับ  กสทช. ประวิทยฯ 
ในขอ ๑.๑.๒ และขอ ๑.๒.๓ ยังไมแนชัด อีกประเด็น ถากําหนดใหผูนําทองท่ีหรือผูนํา
ทองถ่ินมีบทบาท โดยไมมีบุคคลท่ีสามเขามาเก่ียวของ ถาผูนําทองถ่ินเปนผูตอตานเอง 
ก็จะเกิดปญหา เปนไปไดไหม การทําความเขาใจกับประชาชน ใหสํานักงาน กสทช . 
เขาไปมีสวนรวม  และมีสํานักงาน กสทช . เขต ในแตละทองท่ีอยูแลว จะเขาไป
สังเกตการณไดหรือไม เพ่ือจะไดขอมูลท่ีชัดเจนถูกตอง 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงวา  



๑๒ 

 

๑.  ในกรณีท่ีกําหนดเรื่อง ความสูงของสถานีวิทยุคมนาคมนั้น เห็นดวยกับขอสังเกต
กสทช . ประวิทย ฯ วานาจะกําหนดเรือ่งกําลังสงมากกวาเนื่องจากเรื่องการแพรกระจาย
คลื่นและมาตรฐานความปลอดภัย ทางสํานักงาน กสทช. จะกําหนดตัวกําลังสงเปนตัวแยก  

 ๒. ในการแจกเอกสาร ใหกับจํานวนประชาชน ท่ีมีรัศมีในการแจก จะปรับใหเปนประชากร
ท่ีอยูในรัศมี ๕๐๐ เมตร เขามามีสวนรวมในการทําความเขาใจ และจะชัดเจนในเรื่องของ
ผูนําชุมชน 

 ๓. การท่ีจะให สํานักงาน กสทช . มีสวนรวมทุกครั้งในการตั้งสถานีนั้นเปนเรื่องยาก 
เนื่องจากมีการตั้งสถานีเปนจํานวนมาก ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ สถานีตอเดือน ซ่ึงมีกําลังคนไม
เพียงพอ ท้ังนี้ ทางสํานักงาน กสทช . จะเขารวมสังเกตการณและทําความเ ขาใจกับ
ประชาชนเฉพาะกรณีท่ีมีขอรองเรียน  

 สํานักงาน กสทช. ขอหารือวาจะตองนํารางไปรับฟงความคิดเห็น หรือทําประชาพิจารณ
ดวยหรือไม เนื่องจากไดทําแต Focus group โดยการรับฟงความคิดเห็นมีท้ัง ๒ วิธี คือ
ประกาศลงเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. และจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา  ใหสํานักงาน กสทช . ขยายความ ในขอ ๓ 
“ระยะเวลาในการทําความเขาใจกับประชาชน ตามขอ ๑ ตองดําเนินการอยางนอย ๓๐ 
วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มดําเนินการ” หมายความวาอยางไร 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงวา เม่ือเริ่มกําหนดจุด ปกปาย ใหทําความเขาใจไดเลยภายใน ๓๐ 
วัน 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นในประเด็นเรื่องการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะวา 
เห็นควรดําเนินการในท้ังสองรูปแบบ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางกลุม
ผูประกอบการและผูบริโภคเพ่ือตกผลึกเปนแนวทางท่ี แตละฝายยอมรับรวมกัน 
เนื่องจากท่ีผานมาเปนเรื่องของการจัดรับฟงความเห็นทีละกลุม ซ่ึงทําใหไมเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการทําความเขาใจกับประชาชนเก่ียวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
สําหรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  และรับขอสังเกตของท่ีประชุม กทค . ไป
ดําเนินการ ท้ังนี้ มอบหมายให สํานักงาน กสทช . นําแนวทางการทําความเขาใจกับ
ประชาชนฯ ดังกลาวไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ตอไป 

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

๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



๑๓ 

 

 ๒. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐ /๔๐ ลงวันท่ี ๑๔  มกราคม  
๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

 ๒.๑) แนวทางการทําความเขาใจกับประชาชน ท่ีกําหนดควรทําใหเกิดความชัดเจนมาก
ท่ีสุด เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดจริง และไมเกิด ประเด็น โตแยง  เชน ขอ ๑.๑.๒, ขอ 
๑.๒.๓ การประสานผูนําทองท่ีเก่ียวกับจํานวน ประชาชน หรือขอ ๖.๒.๒ จํานวน
ผูเขารวมใหเปนไปตามผูนําทองถ่ินเห็นสมควร ควรกําหนดใหชัดเจนวาจํานวน
ผูเขารวมข้ันต่ําคือรอยละเทาใด 

 ๒.๒) เห็นควรแบงประเภทสถานีวิทยุคมนาคมท่ีตองทําความเขาใจกับป ระชาชนตาม
ระดับความแรงและความหนาแนนของการแผคลื่นความถ่ี แทนการ แบงตามความสูง
ของสถานี  เชน สําหรับปค โคเซลลเล็กๆ อาจ ทําความเขาใจ เพียงดวยการ ติดปาย
ประกาศ  แตหากเปนสถานีวิทยุคมนาคมท่ีแผคลื่นสูง  ก็จะตองทําความเขาใจกับ
ประชาชนตามข้ันตอนท่ี กสทช. กําหนด 

 ๒.๓) ขอใหสํานักงาน กสทช . ติดตามความกาวหนาของขอมูล เรื่องผลกระทบตอ
สุขภาพจากคลื่นความถ่ีท่ีแผออกจากสถานีวิทยุคมนาคม และกําหนดจุดยืนท่ีเปนกลาง 
โดยไมรับรองวาคลื่นจากสถานีวิทยุคมนาคมเปนอันตรายแนนอนหรือปลอดภัยแนนอน 
แตเนนการทําหนาท่ีในเชิงปองกันดวยกา รกําหนดหลักเกณฑ ระดับการแผคลื่นและ
หลักเกณฑการติดตั้งสถานีท่ีเหมาะสม เพ่ือใหอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเดินหนาไดบน
ความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนและสังคมโดยรวม 

 ๒.๔) (ราง) แนวทางการทําความเขาใจกับประชาชน ขอ ๖ เปนเพียงการกําหนด “หาก
มีการรองเรียนภายใน ๓๐ วัน” มีประเด็นวาหากมีการรองเรียนภายหลัง ๓๐ วัน จะ
เปนอยางไร และการกําหนดในขอ ๖.๒.๑ ใหมีการประชุมครั้งเดียว เห็นวาจํากัด
เกินไป ควรแกไขเปน “ใหมีการจัดประชุมจนกวาจะไดขอยุติ” 

 ๒.๕) ขอมูลท่ีใชในการทําความเขาใจหรือในเอกสารเผยแพรควรประกอบดวย (๑) ชื่อผู
ใหบริการ เครื่องหมายการคา และหมายเลขโทรศัพทขอ งผูประกอบการ รวมถึง
ผูรับผิดชอบท่ีประชาชนสามารถติดตอไดสะดวก (๒) ชื่อผูดําเนินการกอสรางสถานี
วิทยุคมนาคม ระยะเวลาดําเนินกา รกอสราง ผูควบคุมการกอสราง และเลขหมาย
โทรศัพท (๓) สถานท่ีติดตั้ง เลขท่ี หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด (๔) วัตถุประสงคของ
การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  (๕) คุณภาพการใหบริการในปจจุบันเปรียบเทียบกับ
คุณภาพบริการหากมีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  (๖) ความแรงและความหนาแนนของ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาในปจจุบันเปรียบเทียบกับความแรงและความหนาแนนของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาท่ีจะปลอยจากสถานีวิทยุคมนาคมท่ีมีการติดตั้ง ความแรงและความ
หนาแนนสูงสุด รวมถึงและความแรงและความหนาแนนสูงสุดอยูท่ีระยะเทาใด (๗) 
ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอสุขภาพของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสถานีวิทยุคมนาคมจาก
งานวิจัยท่ีเปนปจจุบัน รวมถึงวิธีการปฏิบั ติตัวเพ่ือปองกันผลกระทบตอสุขภาพ  (๘) 
ขอมูลเพ่ิมเติมหากประชาชนตองการรองเรียน ท้ังการรองเรียนไปยังผูประกอบการ
และสํานักงาน กสทช.  



๑๔ 

 

  ท้ังนี้ ขอมูลดังกลาวจะตองนําสงพรอมกับหนังสือเชิญใหเขารวมประชุม เพ่ือให
ผูท่ีจะเขารวมมีเวลาเพียงพอในการศึกษา 

 ๒.๖) เพ่ือเปนการแกไขปญหาในระยะยาว ผมเห็นควรใหมีการทบทวน และปรับปรุง
ประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่อง
วิทยุคมนาคม เนื่องจากขีดความแรงสนามแมเหล็กไฟฟา ท่ีกําหนดตามประกาศ มีคาสูง
เกินไป และเปนคาขีดจํากัดเพ่ือปองกันผลกระ ทบเชิงความรอนแบบเฉียบพลัน- ระยะ
สั้น (short term thermal effects ) เทานั้น แตไมไดกําหนดคาขีดจํากัดความ
หนาแนนของกําลังคลื่นเพ่ือปองกันผลกระทบเชิงชีววิทยาสะสมในระยะยาว (Long 
term biological effects) จากรังสีคลื่นวิทยุในระดับต่ํา ดังนัน้จึงควรปรับลด ขีดความ
แรงสนามแมเหล็กไฟฟาและกําหนดขีดจํากัดความหนาแนนของกําลังคลื่นความถ่ี  เพ่ือ
ปองกันผลกระทบเชิงชีววิทยาสะสมในระยะยาว โดยอางอิงการศึกษาจากตางประเทศ
ประกอบดวย 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ กําหนดผูรับมอบอํานาจ ผูรับผิดชอบคดี และแนวทางการดําเนินคดี ในคดีปกครอง
หมายเลขดําท่ี ส.๒/๒๕๕๘ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) นําเสนอ ขอพิจารณา
กําหนดให กสทช .เปนผูรับมอบอํานาจ และผูรับผิดชอบในการดําเนินคดีปกครอง
หมายเลขดําท่ี ส .๒/๒๕๕๘ ระหวางนายศุภชัย ไพบูลยผล ผูฟองคดี กับ กสทช .     
ผูถูกฟองคดี ท่ี ๑ และเทศบาลเมืองราชบุรี ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ และแนวทางการ
ดําเนินคดีปกครอง ดังกลาว 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ โดยมอบหมาย ให 
กสทช. ประวิทยฯ เปนผูรับ มอบอํานาจในการรับ ผิดชอบคดี  และใหสํานักกฎหมาย
โทรคมนาคมเปนผูรับผิดชอบดําเนินคดีแทนในคดีหมายเลขดําท่ี ส.๒/๒๕๕๘ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี         

๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑการประมูลคล่ืนความถี่ ยาน      

๙๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz (สํานักคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 รักษาการผูอํานวยการสํานักคาธรรมเนียมและอัตรา คาบริการในกิจการโทรคมนาคม 
(นางสาวอรวรีฯ ) นําเสนอ ผลการคํานวณอัตราคาบริการเฉลี่ยของบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ียาน ความถ่ี ๒.๑ GHz ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ และนําเสนอ
แนวทางการตรวจสอบอัตราคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีใหเ ปนไปตามประกาศ กสทช . 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย าน 
๘๙๕ - ๙๑๕ MHz/ ๙๔๐ - ๙๖๐ MHz และประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน ๑๘๐๐ MHz 



๑๕ 

 

 กสทช. ประวิทยฯ ตั้งขอสังเกตวา เพราะเหตุใดอัตราคาบริการเฉลี่ยวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๘ สูงกวาอัตราคาบริการเฉลี่ยเม่ือสิ้นป ๒๕๕๗ 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงวา จากการตรวจสอบขอมูลรายการสงเสริมการขายท่ีสงมาใน
ชวงเวลาท่ีแตกตางกันสองชวงพบวารายการสงเสริมการขายท่ีใหน้ําหนักในการดึง
คาบริการท่ีลดลงจะเปนรายการสงเสริมการขายประเภท Buffet on top ท่ีใหสิทธิ
การใชงานแบบเหมาจายจํานวนมากในระยะเวลาท่ีจํากัด โดยในวันท่ี  ๒๕ สิงหาคม  
๒๕๕๘ รายการสงเสริมการขายประเภท Buffet on top ไมสูงเทาสิ้นป ๒๕๕๗  

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็น วา ในกรณีของ รายการสงเสริมการขายประเภท 
Buffet on top ตองมีการถกเถียงกันระดับหนึ่ง วาจะนํา Average Price จากจํานวน 
Benefit ท้ังหมดมาหารหรือใช  Actual Price ท่ีผูบริโภคไดรับจริง เนื่องจากถาเฉลี่ย
ตลาดท้ังหมดนั้นเปนการรวมสวนเหลือท่ีไมมีการใชดวย  อีกประเด็นหนึ่งคือ ในสวน
ของรายการสงเสริมการขาย ควรมีการถวงน้ําหนัก จํานวน User ดวย เนื่องจากแตละ
รายการสงเสริมการขายมีจํานวนผูใชบริการแตกตางกัน ซ่ึงบางรายการสงเสริมการ
ขายอาจมีการกําหนดอัตราคาบริการคอนขางต่ํา แตมีเง่ือนไขหรือขอจํากัดการเขาใช
บริการ ทําใหผูใชบริการท่ัวไปเขาใชไมได ดังนั้นหากไมมีการถวงน้ําหนักก็จะทําให
คาเฉลี่ยออกมาต่ํา แตราคาเฉลี่ยท่ีผูใชบริการท่ัวไปไดรับไมไดต่ําเชนนั้นจริง 

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา ไดมีการ พิจารณาประเด็นดังกลาวตั้งแตเม่ือครั้งท่ี มีการ
คํานวณคาเฉลี่ยของคลื่นความถ่ียาน ๒.๑ GHz โดยมีการหาขอมูลเพ่ือจะหาน้ําหนักใน
การใชงานจริง เพ่ือใหไดอัตร าคาบริการเฉลี่ยท่ีสะทอนความ เปนจริงมากท่ีสุด แตก็ทํา
ไมไดดวยความจํากัดของขอมูล  

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา สํานักงาน กสทช . ควรเปดเผยวิธี การคํานวณตอ
สาธารณะ เพ่ือเปดกวางใหมีการตรวจสอบไดวา การคํานวณคาเฉลี่ยถูกตองหรือไม  
นอกจากนี้ตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและ วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ๑๘๐๐ MHz และ ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมยาน ๘๙๕ - ๙๑๕ MHz/
๙๔๐ - ๙๖๐ MHz ตองมีอยางนอย ๑ แพคเกจ ท่ีเปนรูปธรรมสามารถบังคับไดจริง ท่ี
ผูบริโภคสามารถเลือกได 

 กสทช .รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา การติดตามหลังจากท่ีมีการใหบริการแลว 
สํานักงาน กสทช . ควรมีการดําเนินการแบบบูรณาการ คือเง่ือนไขทายใบอนุญาต
ผูประกอบการตองปฏิบัติอยางไรบาง  ควรมีการตั้งคณะทํางา นติดตามทุกเรื่องท่ีระบุ
อยูในเง่ือนไขและนําเสนอท่ีประชุม กทค . มาในคราวเดียว ในสวนของเรื่องอัตรา
คาบริการมีแนวทางปฏิบัติอยูแลวสามารถใชแนวทางเดิมของคลื่นความถ่ียาน ๒.๑ 
GHz ได ตองเริ่มดําเนินการติดตามหลังจากท่ีมีการออกใบอนุญาตไปแลว หากการ
นําเสนอในรูปแบบข องการบูรณาการไดก็จะทําใหทราบถึงความคืบหนาของการเปด
ใหบริการ 



๑๖ 

 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา กระบวนการการทํางานมีความยากแตท่ี
สํานักงาน กสทช. นําเสนอมามีท่ีมาท่ีไปสามารถเปนเกณฑของผูเขารวมประมูลไดและ
สามารถนําไปกําหนดเปนราคาท่ีใหบริการซ่ึงเปนเง่ือน ไขทายใบอนุญาตท่ีราคาตองต่ํา
กวาคลื่นความถ่ียาน ๒.๑ GHz สิ่งท่ีสํานักงาน กสทช . ตองดําเนินการตอคือตองตั้ง
คณะทํางานติดตาม ตามความเห็นของ กสทช.รศ.ประเสริฐฯ 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา คาเฉลี่ยอัตราคาบริการตองมีการปรับขอมูลให
เปนปจจุบนัเรื่อยๆ 

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา คาเฉลี่ยอัตราคาบริการท่ีใชเปนฐานคือค าเฉลี่ยวันท่ี ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ จะเปนตัวเลขท่ีนิ่งอยู หาก กทค . มีมติเห็นชอบสํานักงาน กสทช . จะ
มีการแจงผูรับใบอนุญาตใหปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา มีการประกา ศอยูในเง่ือนไขหรือไมวาจะมี
การใชราคาเฉลี่ยวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงจะแตกตางกับคลื่นความถ่ียาน ๒.๑ 
GHz ท่ีใชราคาเฉลี่ยของวันท่ีออกใบอนุญาต ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช . ไดมีการติดตาม
วาคาเฉลี่ยกอนเดือนสิงหาคมและหลังเดือนสิงหาคมมีความใกลเคียงกันหรือไม 

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา มีการตรวจสอบถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เปนการ
ตรวจสอบของผูใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต ๓G จํานวน ๓ ราย เปนอัตราคาบริการท่ี
นิ่งอยูและเปนไปตามเง่ือนไขของคลื่นความถ่ียาน ๒.๑ GHz แตตัวเลขดังกลาวเปนการ
คํานวณจากโปรโมชั่นท่ีมีการขาย 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา  ตองมีโปรโมชั่นสําหรับผูท่ีมีรายไดนอยโดย
สํานักงาน กสทช . ตองดําเนินการติดตามวามีการดําเนินการและสามารถเขาถึง
ผูบริโภคไดหรือไม  ซ่ึงตองดําเนินการในรูปแบบบูรณาการโดยตั้งคณะทํางานและ
นําเสนอ กทค. เปนไตรมาส 

มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงคฯ, กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 

๑. เห็นชอบผลการคํานวณอัตรา คาบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ียาน
ความถ่ี ๒.๑ GHz ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๒ เห็นชอบ แนวทางการตรวจสอบอัตราคาบริก ารโทรศัพทเคลื่อนท่ีใหเ ปนไปตาม
ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมยาน ๘๙๕ - ๙๑๕ MHz/ ๙๔๐ - ๙๖๐ MHz และประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 
๑๘๐๐ MHz 

 ๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . ตั้งคณะทํางาน ติดตามผลการดําเนินการตาม
เง่ือนไขใบอนุญาต และนําเสนอรายงานตอท่ีประชุม กทค. เปนรายไตรมาสตอไป 



๑๗ 

 

 อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นของ
อัตราคาบริการเฉลี่ย และเปดเผยความเห็นในเรื่องวิธีก ารคํานวณและการเปดเผย
ขอมูล 

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

๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐ /๔๑ ลงวันท่ี ๑๔  มกราคม  

๒๕๕๙ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ของการประชุม กทค. 
ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

 ๒.๑) ผมเห็นชอบ แนวทางการตรวจสอบอัตราคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีใหเปนไป
ตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคมยาน  ๘๙๕–๙๑๕ MHz / ๙๔๐-๙๔๐ MHz และประกาศ กสทช . 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 
๑๘๐๐ MHz แตผมขอสงวนความเห็น ในสวนผลการคํานวณอัตราคาบริการเฉลี่ย ณ 
วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากสํานักงาน กสทช. ยังมิไดแสดงวิธีการคํานวณและ
รายการสงเสริมการขายอยางละเอียด ทําใหผมไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของ
อัตราดังกลาวได อีกท้ังผมยังเห็นวาแนวทางและวิธีการคํานวณมีปญหา ดังนี้ 

  ๒.๑.๑) หลักการคํานวณอัตราคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของรายการสงเสริม
การขายประเภท  Buffet ควรไดรับการพิจารณาอ ยางละเอียดวาควรคํานวณอัตรา
คาบริการอยางไร ควรจะนําอัตราคาบริการเฉลี่ยหรือราคาคาบริการท่ีผูบริโภคใชจริง
มาคํานวณ เนื่องจากโดยขอเท็จจริงผูใชบริการมิไดใชบริการท้ังหมดตลอดชวงเวลา 

  ๒.๑.๒) แตละรายการสงเสริมการขาย ท่ีนํามาคํานวณอัตราคาบริการเฉลี่ยควร
ถวงน้ําหนักดวยจํานวนผูใชบริการในรายการสงเสริมการขายนั้นๆ เนื่องจากเม่ือไมมี
การถวงน้ําหนักดวยจํานวนผูใชบริการแลว การท่ีผูใหบริการออกรายการสงเสริมการ
ขายท่ีราคาถูก โดยมีขอกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงไดนอยนั้น 
ยอมทําใหผลการคํานวณอัตรา คาใชบริการเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา แตผูใชบริการท่ัวไปไม
สามารถใชบริการในระดับอัตราดังกลาวไดจริง ซ่ึงหากยังมีการกํากับดูแลในรูปแบบ
ดังกลาวตอไปในอนาคต ก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจท่ี ผูใหบริการจะออกรายการสงเสริม
การข ายท่ีมีราคาถูก แตจํากัดการเขาใชบริการ  โดยมีเปาหมาย เพ่ือทําใหอัตรา
คาบริการเฉลี่ยดูต่ําลงเทานั้น 

 ๒.๒) สํานักงาน กสทช . ควรตองเปดเผยวิธีคํานวณ อัตราคาบริการเฉลี่ย ณ วันท่ี ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ตอสาธารณะ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดวา  การคํานวณคาเฉลี่ยนั้น
เหมาะสมถูกตองแมนยําระดับไหน อยางไร 

 ๒.๓) นอกจากการกําหนดอัตราคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีบนยานความถ่ี ๑๘๐๐ 
และ ๙๐๐ MHz ใหไมเกินกวาอัตราท่ีกําหนดแลว ประกาศฯ ยังกําหนดใหผูใหบริการ
ตองมีอยางนอย ๑ รายการสงเสริมการขายท่ีอัตราคาบริการต่ํากวาคาบริการเฉลี่ยบน



๑๘ 

 

คลื่นความถ่ียาน ๒.๑ GHz และมีคุณภาพไมต่ํากวาคุณภาพบริการบนยานความถ่ี ๒.๑ 
GHz เพ่ือเปนทางเลือกกับผูบริโภคดวย โดยตองเปนรายการสงเสริมการขายท่ีผูบริโภค
ท่ัวไปสามารถเขาใชบริการได และมีการคิดคาบริการตามการใชงานจริง ไมบังคับเหมา
จายคาบริการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  รางประกาศ กสทช. และรางระเบียบ กสทช. ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นของผู

มีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไป (สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (นางนุสราฯ ) นําเสนอผลการ
รับฟงความคิดเห็นตอ (ราง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และ (ราง) ระเบียบ กสทช . เรื่อง การ
รับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  โดยสํานักงาน 
กสทช. 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง การ

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ และ (ราง ) 
ระเบียบ กสทช . เรื่องการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ โดยสํานักงาน กสทช. 

 ๒. เห็นชอบรางประกาศ กสทช. จํานวน ๒ ฉบับ (ฉบับปรับปรุงแกไขภายหลงัการรับ
ฟงความคิดเห็น) ดังนี้ 

  ๒.๑ (ราง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  

  ๒.๒ (ราง) ระเบียบ กสทช . เรื่อง การรับตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณโดยสํานักงาน กสทช.  

  ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัตติอไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ ขอกําหนดและเง่ือนไขการดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึ ง

และบริการเพ่ือสังคม สําหรับศูนย  USO Net (สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึง
และเพ่ือสังคม) 

ผูอํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม (นายวเรศฯ ) นําเสนอ
ขอพิจารณา ดังนี้ 
๑. (ราง) ขอกําหนดและเง่ือนไขการดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน โดย
ท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม สําหรับศูนย USO Net โดยมอบหมายให บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) ไปดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย



๑๙ 

 

ท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังค ม (USO) ตามวงเงินคงเหลือจา กการชําร ะบัญชีการ
ดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายใตกรอบวงเงินไมเกินจํานวน ๒๑๗,๕๓๑,๑๘๒.๐๒ บาท (สองรอยสิบ
เจ็ดลานหาแสนสามหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบสองบาทสองสตางค) 
๒. (ราง ) ขอตกลงรวมแนวทางในการปฏิบัติ บริหารจัดการ และดําเนินงาน ศูนย 
USO Net ระหวาง สํานักงาน กสทช. และหนวยงานผูรับมอบ 
๓. แนวทางการมอบอํานาจการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย ตามมติท่ีประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๕ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
๔. แนวทางในการปรับปรุงเพ่ิมเติม (ราง) ขอกําหนดและเง่ือนไขการดําเนินการจัด
ใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม สําหรับศูนย USO 
Net ท่ีไดผานคณะกรรมการกลั่นกรองแลวดังนี้ 

๔.๑ ปรับเปลี่ยนกําหนดระยะเวลานําสงวงเงินคงเหลือจากเดิมท่ีกําหนดไว   
“ใหนําสงเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ คือ ๓๖ เดือน นับจากวันท่ีได
ติดตั้งแลวเสร็จ” ปรับเปลี่ยนเปน “ใหนําสงวงเงินคงเหลือท้ังหมด เม่ือไดมี
การดําเนิ นการติดตั้ง และตรวจรับมอบงานจาก สํานักงาน กสทช . แลว
เสร็จ”  

๔.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการสํารวจ และคัดเลือกพ้ืนท่ี เปาหมาย รวมถึง
การจัดทําแผนงานข้ันตอน และวิธีบริหารโครงการ ( Project 
Management Plan ) จากเดิมกําหนดไว รวมเปนระยะเวลา ๑๒๐ วัน 
ปรับเปลี่ยนเปน “รวมท้ังสิ้นเปนเวลา ๙๐ วัน” 

๔.๓ ปรับเปลี่ยนกําหนดระยะเวลาการรับประกันผลงานจากเดิมตาม ขอ 
๗.๒.๔ การดําเนินการปรับปรุง และตกแตงพ้ืนท่ีศูนยฯ ตามขอ ๗.๒.๑ 
๗.๒.๒ และ ๗.๒.๓ ตองมีเง่ือนไขการรับประกันผลงาน ๑ ป ปรับเปลี่ยน
เปน “ตองมีเง่ือนไขการรับประกันผลงาน ๒ ป”  

 
กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ๑. การปรับปรุง และตกแตงพ้ืนท่ีศูนย USO 
Net ควรมีการกําหนดเง่ือนไขการรับประกันผ ลงาน ๓ ป เพ่ือใหครอบคลุม
ระยะเวลาของแผนฯ  และ ๒. เรื่อง Sustainability ศูนย USO Net เปนโครงการท่ี
ตองใชงบประมาณจํานวนมาก จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสํานักงาน กสทช. ตองพิจารณาถึง
ความยั่งยืนในระยะยาวของศูนย USO Net เหลานี้ ภายหลังการสิ้นสุดการสนับสนุน
ตามกรอบระยะเวลาตามสัญญาท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขฯ ดวย ควรดําเนินการหรือ
เตรียมการอยางไร มิเชนนั้นการดําเนินการโครงการดังกลาวก็จะสูญเปลา  
 
กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา  เรื่องความยั่งยืน ในแผนแมบทใหมท่ีจะ
ปรับปรุง ทางสํานักงาน กสทช . ไดจัดทํา Focus group รวมกับหนวยงานท่ี
รับผิดชอบและท่ีเก่ียวของ เพ่ือรับทราบและรับผิดชอบตอ ถาศูนย  USO Net ไหนท่ี
ผูประกอบการรับผิดชอบดูแลตอนั้น สนับสนุนใหคงตอ อาจจะมาหักเปนคา
ลดหยอนคาธรรมเนียมได แตเรื่องนี้ยังไมไดรับฟงความคิดเห็น ทางสํานักงาน กสทช . 



๒๐ 

 

อยูระหวางการประเมินศูนย  USO Net วาแตละศูนยมีการบริหารจัดการอยางไรให
เกิดความยั่งยืน  
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ (ราง) ขอกําหนดและเง่ือนไขการดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม สําหรับศูนย USO Net โดยมอบหมายให 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไปดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังค ม(USO) ตามวงเงินคงเหลือจากการชําระบัญชี
การดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 
ประจาํป พ .ศ. ๒๕๕๓ ภายใตกรอบวงเงินไมเกินจํานวน ๒๑๗,๕๓๑,๑๘๒.๐๒ บาท 
(สองรอยสิบเจ็ดลานหาแสนสามหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบสองบาทสองสตางค) 
๒. เห็นชอบ (ราง) ขอตกลงรวมแนวทางในการปฏิบัติ บริหารจัดการ และดําเนินงาน 
ศูนย USO Net ระหวาง สํานักงาน กสทช. หนวยงานผูรับมอบ 
๓. เห็นชอบแนวทางการมอบอํานาจการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย ตามมติท่ี
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๕ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
๔. เห็นชอบแนวทางในการปรับปรุงเพ่ิมเติม (ราง ) ขอกําหนดและเง่ือนไขการ
ดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม สําหรับ
ศูนย USO Net ท่ีไดผานคณะกรรมการกลั่นกรองแลว ตามท่ีสํานักงาน กสทช . 
เสนอ  
ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . รับขอสังเกตของท่ีประชุม กทค . ไป   
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี         

๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ เรื่องรองเรียนของนางสาวภัทรนันท อินทรเอ่ียม ดําเนินการแทนบริษัท น่ําเฮงคอน

สตรั๊คช่ัน อีควิปเมนท จํากัด รองเรียนบริษัท แอนวาน ซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน) กรณีประสบปญหาเกี่ยวกับการคิ ดคาบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีผิด พลาด 

(สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

ผูอํานวยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  (นาย

ชัยยุทธฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี นางสาวภัทรนันท อินทรเอ่ียม ดําเนินการแทน

บริษัท น่ําเฮงคอนสต รั๊คชั่น อีควิปเมนท จํากัด  กรณีใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีเลข

หมาย  ๐๘ ๙๕๓๔ ๒๓๘๙ ประสบปญหาเก่ียวกับการคิดคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ผิดพลาด โดยผูรองเรียนโทรศัพทมือถือหาย เ ม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีคน

ลักลอบนําไปโดยโทรไปตางประเทศและใชอินเทอรเน็ต เปนเงิน ๑๘,๒๑๐.๔๐ บาท 

โดยเจาของเลขหมายไมไดรับรู และไมไดใชงาน ดังกลาว เพราะปกติจะใชงานไมเกิน



๒๑ 

 

เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เม่ือมีคาใชจายผิดปกติ แตบริษัทฯไมดําเนินการตัดสัญญาณ 

และโทรศัพทของผูรองเปนโทรศัพทเครื่องเกาไมสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได โดยมี

คําขอใหบริษัทฯ ตรวจสอบการเรียกเก็บคาบริการโทรตางประเทศและอินเทอรเน็ต

และยกเลิกการเรียกเก็บคาบริการดังกลาวพรอมท้ังยกเลิกบริการเลขหมาย ๐๘ ๙๕๓๔ 

๒๓๘๙ ตั้งแตวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  

สํานักงาน กสทช . ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ไดเสนอความเห็นตอท่ี

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน 

๒๕๕๘ โดยมีความเห็นวาบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) มีสิทธิ

เรียกเก็บคาบริการ จํานวน ๑๙,๘๐๘.๒๗ บาทเนื่องจากคาใชบริการโทรศัพทระหวาง

ประเทศปลายทางประเทศกัมพูชา ระหวางวันท่ี ๒๒-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เปนจํานวน 

๑๗,๖๐๒ .๒๐ บาท  และการใชงานอินเทอรเน็ต จํานวน ๖๐๘ .๒๐ บาท เปนคาใช

บริการท่ีเกิดข้ึนกอนการระงับบริการชั่วคราว  โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติวา บริษัท 

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) มีสิทธิเรียกเก็บคาบริก ารเนื่องจากเปน

คาบริการท่ีเกิดข้ึนกอนการระงับบริการชั่วคราว แตการเรียกเก็บคาบริการตองไมเกิน

กวาวงเงินคาบริการสูงสุดท่ีผูใชบริการกําหนดไว 

 กสทช. ประวิทยฯ มีความเห็นวา เอกสารประกอบวาระ การประชุม กทค . ท่ีเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียนของผูใชบริการซ่ึงคณะอนุกรรมการฯไดพิจารณาแลวนั้น สํานักงาน 
กสทช. ควรใชขอความใหถูกตองตรงกันตามรายงานการประชุม ดังนั้น ขอใหสํานักงาน 
กสทช. แกไขเอกสารวาระใหถูกตอง 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงวา ไดแกไขเอกสารวาระเสนอท่ีประชุม กทค . พิจารณาอีกครั้ง 
เรียบรอยแลว 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) มีสิทธิเรียกเก็บ

คาบริการ จํานวน ๑๙,๘๐๘.๒๗ บาท เนื่องจากคาใชบริการโทรศัพทระหวางประเทศ

ปลายทางประเทศกัมพูชา ระหวางวันท่ี ๒๒-๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖ เปนจํานวน 

๑๗,๖๐๒ .๒๐ บาท  และการใชงานอินเทอรเน็ต จํานวน ๖๐๘ .๒๐ บาท เปนคาใช

บริการท่ีเกิดข้ึนกอนการระงับบริการชั่วคราว  ตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ แตการ

เรียกเก็บคาบริการตองไมเกินกวาวงเงินคาบริการสูงสุดท่ีผูใชบริการกําหนดไว 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี         

๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



๒๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่องรองเรียนของนางเอ้ือพรรณ ลิมปยารยะ รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาการตั้งสถ านีวิทยุคมนาคมใกล
บริเวณท่ีพักอาศัยของผูรองเรียน  (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  (นาย
ชัยยุทธฯ) นําเสนอขอรองเรียนของนางเอ้ือพรรณ ลิมปยา รยะ รองเรียนบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปญหาการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ใกลบริเวณท่ีพักอาศัยของผูรองเรียน เลขท่ี ๔๕/๑ หมูท่ี ๔ ตําบลบางกระทึก อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน ๒ สถานี โดยมีการขยายสถานีเครือขาย ๓G เขา
มาในซอยและใกลชุมชนมาก โดยบริษัทฯ ไมไดทําความเขาใจกับประชาชน ท่ีอาศัยอยู
ในบริเวณดังกลาวและบริเวณใกลเคียงกอน ซ่ึงผูรองเรียนมีความกังวลวาจะเกิด
อันตรายตอสุขภาพได จึงขอใหบริษัทฯ ดําเนินการยายสถานีวิทยุคมนาคมใหหางจาก
ชุมชนและชี้แจงรายละเอียดการดําเนินการติดตั้ง สถานีวิทยุคมนาคมเปนลายลักษณ
อักษรพรอมสงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของท้ังหมดใหผูรองเรียนทราบ 

  คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ โทรคมนาคม ในการประชุมครัง้
ท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไดพิจารณากรณีดังกลาวและมีมติ ดังนี้ 

 ๑. ใหฝายเลขานุการตรวจสอบใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีตั้งอยู ใกลบานผู
รองเรียนวา บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) ไดรับใบอนุญาต
ถูกตองหรือไม  หากไมมีใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมอยางถูกตอง ใหสํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการกับบริษัทฯ ตามกฎหมายตอไป  

 ๒. ในกรณีท่ีพบวาตามขอ ๑. ไมใชสถานีวิทยุคมนาคม ใหบริษัทฯ ทําความเขาใจกับผู
รองเรียนวา อุปกรณท่ีตั้งใกลบานเปนเพียงอุปกรณวิทยุคมนาคมไมใชสถานีวิทยุ
คมนาคม 

 ๓. ใหบริษัทฯ ทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคีย งกับสถานีวิทยุคมนาคมให
ครบถวนตามขอ ๑๒.๕ ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความ
ปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

 และตามมติคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว สํานักงาน กสทช . ไดไปตรวจตูอุปกรณท่ีติด
ตั้งอยูใกลบานผูรองเรียน เม่ือวันท่ี  ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบปรากฏวา เปนตูชุมสายยอยในการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณขอมูลและ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ของบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด (UIH) มิใช
เครื่องวิทยุคมนาคมแตอยางใด ซ่ึงไดโทรศัพทแจงผูรองเรียนทราบแลว 

 

มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงคฯ, กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 

เห็นชอบวา บริษัท โทเท่ิล  แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) ทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับสถานีวิทยุคมนาคมครบถวนแลวตามขอ ๑๒.๕ ประกาศ 



๒๓ 

 

กทช . เรื่อง หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจาก
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ) ของสงวนความเห็นระเบียบวาระ
นี้ 

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

๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐ /๔๒ ลงวันท่ี ๑๔  มกราคม  

๒๕๕๙ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ของการประชุม กทค. 
ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

 ๒.๑) กรณีสถานีวิทยุคมนาคมของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ไดรับอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๔๖ ซ่ึงเปนระยะเวลา
กอนการมีประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความป ลอดภัยตอ
สุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม จึงไมตองมีกระบวนการทําความ
เขาใจกับประชาชนกอนการขอรับใบอนุญาต อยางไรก็ตาม เห็นควรนําสงรายงานผล
การตรวจวัดระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาของสถานีฐานโทรศัพทเคลื่อนท่ีดังกลาว
ใหผูรองเรียนทราบดวย 

 ๒.๒) กรณีสถานีวิทยุคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซ่ึงไดรับอนุญาตใหตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมเม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นวาการตั้งปายประกาศ และการ
แสดงภาพถายวามีการแจกเอกสารเผยแพรทําความเขาใจกับประชาชนจํานวน ๔ คน ยัง
ไมเพียงพอท่ีจะถือไดวาเปนการทํา ความเขาใจกับประชาชนตามประกาศ กทช . เรื่อง 
หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใช
เครื่องวิทยุคมนาคม ในการนี้ จึงเห็นควรใหบริษัทฯ ทําความเขาใจกับประชาชนโดย
การจัดประชุมและหาขอยุติเก่ียวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมท่ีมีการรองเรียนตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและ

จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย -  ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๖ ในประเด็นดาน
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 

 ผูแทนสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายอัมพร ฯ) นําเสนอ รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย – ลาว ครั้งท่ี ๖ (The 6th Meeting of Joint Technical Committee 
on Coordination and Assignment of Frequencies along Lao PDR – 
Thailand Common Border – JTC ) ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม และบันทึกความตกลงรวม ในสวนของการประชุมเต็มคณะ 
(Agreed Minutes) และการประชุม Working Group 2 (Mobile and Non-
broadcasting Service)  



๒๔ 

 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสาน

และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว ครั้งท่ี ๖ (The 6th Meeting of 
Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of 
Frequencies along Lao PDR – Thailand Common Border – JTC ) ในประเด็น
ดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. รับรองบันทึกความตกลงรวม ในสวนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) 
และการประชุม Working Group 2 (Mobile and Non-broadcasting Service)  

  ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . นําเสนอท่ีปร ะชุม กสทช . เพ่ือพิจารณา
ตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตอไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ แนวทางการดําเนินการเพ่ืออนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม 

ยาน ๙๐๐ MHz (วาระตอเนื่อง) (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ฝายเลขานุการ กทค . (นายสุทธิศักดิ์ฯ ) นําเสนอผลการหารือเรื่องการ จัดการประมูล
ของผูเขารวมประมูล ๔ ราย และแนวทางการจัดการประมูลคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม ยาน ๙๐๐ MHz ดังนี้ 

 ๑. ขอเสนอในเรื่องระบบการประมูล 

ลําดับท่ี ขอเสนอ แนวทางท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๑. 
ขอใหลดเวลาการประมูลแตละ
รอบลง เพ่ือใหการประมูลมี
ความรวดเร็วยิ่งข้ึน 

เห็นควรคงระยะเวลาการประมูลในแต
ละรอบท่ี ๑๕ นาทีเชนเดิมตามท่ีกําหนด
ในกฎประมูลในประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 
๘๙๕ - ๙๑๕ MHz/๙๔๐ - ๙๖๐ MHz 
เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดประเด็น 
ปญหาดานกฎหมาย 

 

๒. 

เสนอใหแกไขการแสดงผลการ
ประมูลในลักษณะของกราฟ
แทง ใหสามารถแสดงผลได
ชัดเจนมากข้ึน 

 

สํานักงาน กสทช . ไดประสานงานกับ
ผูจัดทํา software การประมูลเพ่ือให 
แกไขใหการแสดงผลชัดเจนข้ึนแลว 



๒๕ 

 

๓. 

กรณีท่ีมีการใช waiver หรือ
สิทธิในการไมเสนอราคา ควรมี
การลงนามยืนยันในเอกสารเพ่ือ
ปองกันความผิดพลาดของ
ระบบในการประมวลผล 

เห็นวาไมควรมีการยืนยันการใช waiver 
เนื่องจากผูเขารวมการประมูลสามารถ
พิมพเอกสารเพ่ือยืนยันผลการเสนอ
ราคาและการใช waiver ของตนเองเพ่ือ
ตรวจสอบกับผลจากการประมวลผล
ของระบบไดอยูแลว รวมท้ังมีความเสี่ยง
ตอการเปดเผยขอมูลตัวบุคคลของ
ผูเขารวมการประมูล 

 ความเห็นกรรมการในประเด็นของขอเสนอในการประมูล มีดังนี้ 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นดังนี้ 

 ๑. กรณีการลดระยะเวลาการประมูลในแตละรอบ หากผูประมูลท้ัง ๔ รายมีความเห็น
สอดคลองกันก็ เห็นดวย แตดวยระยะเวลาท่ีกระชั้นชิด ไมสามารถดําเนินการไดทัน 
อาจจะตองหารือกันเพ่ือดําเนินการในการประมูลครั้งตอไป  

 ๒. การแสดงผลของกราฟแทงแมแตสื่อมวลชนยังเกิดความสับสน อาจจะตองปรับปรุง
ใหเขาใจมากข้ึน  

 ๓. การใช waiver หรือสิทธิในการ ไมเสนอราคา  มีความเห็นสอดคลองกับสํานักงาน 
กสทช. 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นดังนี้  

 ๑. การจัดทํากราฟแทงแสดงผลควรมี การ ปรับปรุงใหเขาใจงายข้ึน และสีในการ
แสดงผลควรชัดเจน แตในปจจุบันสื่อมวลชนอาจจะเขาใจในการอานกราฟแสดงผล
มากข้ึนแลว เพราะในแตละรอบของการประมูลจะมีการประกาศรายละเอียดทุกครั้ง  

 ๒ การใช waiver หรือสิทธิในการไมเสนอราคา ตองมีการกํากับวาผูเขาประมูลรายใด
ใชไปก่ีครั้งอยางไร ตองทําหนังสือยืนยันในการใชสิทธิวาใชเม่ือใดแตตองเปนความลับ
เพ่ือตรวจสอบในภายหลัง  

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็น ดังนี้ 

 ๑. เนื่องจากประกาศฉบับนี้ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแลว หากมีการแกไข
ประกาศอาจทําใหกระบวนการการประมูลเกิดปญหาและความนาเชื่อถือลดลง 

 ๒. การใช  waiver หรือสิทธิในการ ไมเสนอราคา ควรเปนหนาท่ีของ บริษัท สหการ
ประมูล จํากัด ในการรับผิดชอบดําเนินการ แตข้ันตอนการรับรองผลการประมูลตองสง
รายละเอียดท้ังหมดใหกับสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบวาถูกตองหรือไม 
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 ๒. ขอเสนอในเรื่องสถานท่ีในการประมูล และการหยุดพักการประมูลในแตละวัน 

ลําดับท่ี ขอเสนอ แนวทางท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๑. 

ผูเขารวมการประมูล ๓ ราย
ตองการใหมีการหยุดพักการ
ประมูลโดยอาจเพ่ิมระยะเวลา
การประมูลในแตละวันใหมาก
ข้ึน และผูเขารวมการประมูล ๑ 
รายตองการประมูลตอเนื่อง
จนกวาจะจบ 

เพ่ือประสิทธิภาพ ของการประมูล การ
จัดการประมูลและสุขภาพของผูเขารวม
ประมูล  สํานักงาน กสทช .  เห็นควร
กําหนดแนวทางดังนี้ 

๑. เห็นควรใหมีการพักการประมูลในแต
ละวันและจัดใหผูเขารวมการประมูล
พักผอน ณ โรงแรมท่ีเหมาะสม 

๒ . อาจพิจารณาเพ่ิมระยะเวลาการ
ประมูลในแตละวัน ดังนี้ 

- วันแรก : ๑๐.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. 

หรือ ๒๓.๐๐ น. (๑๒ หรือ ๑๓ ชั่วโมง) 

- วันตอๆ ไป : ๘.๐๐ น. หรือ ๙.๐๐ น. 
- ๒๒ .๐๐ น. หรือ ๒๓ .๐๐ น. ( ๑๓ -  
๑๕ ชั่วโมง)  

๓. กําหนดใหหองประมูลอยูในพ้ืนท่ีการ
ประมูล ณ ชั้น ๓ ของอาคารอํานวยการ
โดยสํานักงาน กสทช . จะปรบัปรุงพ้ืนท่ี
และกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมตอไป  

๒. 

ตองการใหมีการปรับปรุงพ้ืนท่ี
การประมูลใหมีความ
สะดวกสบายมากข้ึน เชน การ
เพ่ิมโซฟาหรือเกาอ้ีสําหรับผอน
คลายความตึงเครียด 

สํานักงาน กสทช . รับไปดําเนินการตาม
ความเหมาะสมตอไป 

 ความเห็นกรรมการในประเด็นของขอเสนอในเรื่องสถานท่ีในการประมูล และการหยุด
พักการประมูลในแตละวัน มีดังนี้ 

 ประธาน กทค . (พันเอก ดร . เศรษฐพงคฯ ) แสดงความเห็นวา ในการประมูลคราวท่ี
แลวไดรับขอหวงใยจากสื่อมวลชนในการท่ีจะหาสถานท่ีพักภายนอกสํานักงาน กสทช . 
เพราะอาจจะเกิดปญหาภายหลัง จึงอยากหารือกับกรรมการเพ่ือหาทางออก 

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นวา หลังจากหารือกับประธาน กทค . และมีการ
สอบถามสื่อมวลชนรวมถึงไดรับขอมูลจากผูเขารวมประมูล คือ มีผูเขารวมประมูลบาง
กลุมตองการท่ีจะพักภายนอกสํานักงาน กสทช . แตบางกลุมตองการท่ีประมูลตอให
แลวเสร็จ แตสํานักงาน กสทช. คํานึงถึงความโปรงใสและความนาเชื่อถือเปนหลักจึงไม



๒๗ 

 

สามารถดําเนินการตามความประสงคของผูเขารวมประมูลท้ังหมดได โดยสถานท่ีพัก
ของผูเขารวมประมูลจะยังเปนสํานักงาน กสทช . โดยมีระยะเวลาพักใหผูเขารวม
ประมูล ซ่ึงหลังจากหารือกับ รสทช . กอกิจฯ แลวจะมีการใชสถานท่ีในชั้ น ๓ และ ชั้น 
๑๑ ของอาคารอํานวยการ  สํานักงาน กสทช . และจะมีการประสานกับโรงแรมในการ
จัดเตรียมเตียงนอน สวนผูเขารวมประมูลตองเตรียมสัมภาระและยาประจําตัวใหพรอม
โดยจะมีตรวจอยางเครงครัด ดังนั้นกระบวนการการประมูลในครั้งนี้จะกระชับมากข้ึน
และมีความนาเชื่อถือ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา มีความเห็นสอดคลองกับประธาน กทค . และ
เลขาธิการ กสทช . ในการกําหนดเวลาพัก ในสวนท่ีตองมีการปรับปรุงคือหองน้ํา หาก
ผูเขารวมประมูลอยูชั้นเดียวกันการเขาหองน้ําจะเกิดความลําบาก ในคราวประมูลคลื่น
ความถ่ี ยาน ๒๑๐๐ MHz มีการแบงส ถานท่ีการประมูลออกเปน ๓ ชั้น ในครั้งนี้
สามารถแบงพ้ืนท่ีการประมูลออกเปน ๔ ชั้นไดหรือไม เพราะจะสามารถใชหองน้ําดาน
นอกไดโดยใหมีผูควบคุมเพ่ือปองกันการติดตอสื่อสาร 

  กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา การเตรียมการประมูลในคราวท่ีแลวสํานักงาน 
กสทช. วางกติกาเครงครัดเกินไปท่ีผูเขารวมประมูลไมสามารถออกจากหองประมูลได
ในสวนนี้ควรมีการยืดหยุนในการใหใชหองน้ําในชั้นนั้นๆ โดยมีคนควบคุมกํากับดูแล
และจะไดพ้ืนท่ีในบริเวณนั้นกวางข้ึน เนื่องจากหองประมูลมีบริเวณเล็กและแคบทําให
เกิดความเครียด 

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นวา มีความเห็นสอดคลองกับ กสทช . พลเอก สุกิจฯ 
และ กสทช . รศ.ประเสริฐฯ การใชหองน้ําในชั้น ๓ และชั้น ๑๑ จะมีการก้ันบริเวณ
หนาลิฟตแยกเปนสองฝงตางหากจากกัน แลวใหผูเขารวมประมูลรายหนึ่ง ใชหองน้ํา
หญิงและอีกรายใชหองน้ําชาย โดยมีการควบคุมดูแลจากเจาหนาท่ี 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา หากแยกบริเวณการประมูลออกเปน ๔ ชั้น 
โดยผูเขารวมประมูลสามารถใชหองน้ําชั้นนั้นๆ ไดท้ังหมดสามารถดําเนินการไดหรือไม 

 รสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายกอกิจฯ) ชี้แจงวา หากแบงบริเวณออกเปน ๔ 
ชั้น ปญหาคือบางชั้นจะไมมีหองอาบน้ําซ่ึงแตกตางจากชั้น ๓ และชั้น ๑๑ โดย ในขณะ
นี้ไดมีการประสานกับ รสทช.ไตรรัตนฯ ในการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุนเพ่ิมเติมแลว 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา อยากใหสํานักงาน กสทช. เตรียมกติกาใหชัดเจน
วาจะมีระยะเวลาในการประมูลก่ีชั่วโมง และระยะเวลาในการพักก่ีชั่วโมง 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา ประกาศฯ มีการกําหนดกฎการประมูลใน
กรณีระยะเวลาการประมูลไวหรือไม 

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา เรื่องการกําหนดระยะเวลาไมไดอยูในสวนของ ประกาศฯท่ี
ลงราชกิจจานุเบกษาแตจะระบุไวในคูมือ สามารถปรับเปลี่ยนได หากมีการปรับเปลี่ยน
เวลาจะมีการชี้แจงผูเขาประมูลรับทราบ 

 เลขาธิการ กสทช. เสนอความเห็นวา จะกําหนดชวงระยะเวลาการประมูล ดังนี้ 



๒๘ 

 

 เวลาประมูล ๐๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. พัก ๓ ชั่วโมง (๒๑.๐๐ น. - ๐๐.๐๐ น.) 
 เวลาประมูล ๐๐.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น. พัก ๓ ชั่วโมง (๐๖.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น.) 
 โดยจะหมุนวนเปนรอบอยางนี้ทุกวันตอไป 

 สําหรับพิธีการเปดวันแรกจะเริ่ม  ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น. โดยจะมีประธาน กสทช .
จากประเทศมาเลเซียและประเทศกัมพูชารวมพิธีการเปดดวย 

 ๓. อ่ืนๆ 
 

ลําดับท่ี ขอเสนอ แนวทางท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๑.  ควรปรับปรุงอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีจัดเตรียมสําหรับ
ผูเขารวมประมูลใหมีความ
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

สํานักงาน กสทช . รับไปดําเนินการตาม
ความเหมาะสมตอไป 

๒. ตองการตรวจสอบหองประมูล
ทุกหองรวมกับเจาหนาท่ี
สํานักงาน กสทช . ในชวงเชา
กอนเริ่มการประมูล เพ่ือใหเกิด
ความม่ัน ใจในระบบความ
ปลอดภัยของหองประมูล เชน 
การดักฟงภายในหองประมูล 

สํานักงาน กสทช . รับไปดําเนินการตาม
ความเหมาะสมตอไป 

 

มติท่ีประชุม ๑. ประเด็นท่ี ๑ เรื่องระบบการประมูล  เห็นชอบตามแนวทางท่ีสํานักงาน กสทช . 
เสนอ 

 ๒. ประเด็นท่ี ๒ เรื่องสถานท่ีในการประมูล และการหยุดพักการประมูลในแตละวัน ให
ดําเนินการจัดการประมูลและพักภายในบริเวณสํานักงาน กสทช . อาคารอํานวยการ 
ชั้น ๓ และ ชั้น ๑๑ โดยมีกําหนดการ ดังนี้  

 ๑) วันแรกเริ่มพิธีการเวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น. 

 ๒) กําหนดเวลาการประมูลและเวลาพักในแตละวันเปน ๒ ชวงคือ 

 - ชวงแรก เวลาประมูล ๐๙ .๐๐ น. – ๒๑ .๐๐ น. (๑๒ ชั่วโมง ) พัก ๒๑ .๐๐ น. – 
๐๐.๐๐ น. (๓ ชั่วโมง) 

 - ชวงท่ีสอง เวลาประมูล ๐๐ .๐๐ น. – ๐๖ .๐๐ น. (๖ ชั่วโมง ) พัก ๐๖ .๐๐ น. – 
๐๙.๐๐ น. (๓ ชั่วโมง) 

   



๒๙ 

 

 ท้ังนี้ มอบหมาย ใหสํานักงาน กสทช . มีหนังสือแจงเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเขา
รวมพิธีการประมูล 

 ๓. ประเด็นท่ี ๓ เรื่องอ่ืนๆ เห็นชอบตามแนวทางท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การออกใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคมและใบอนุญาต

ประกอบกิจการแบบท่ีสามสําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน ๑๘๐๐ MHz ของ 
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด  (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ คณะทํางานรับและตรวจคําขอรับใบอนุญาต) 

 ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคม นาคม ๑ (นายจาตุรนตฯ ) 
นําเสนอขอพิจารณาการออกใบอนุญาต ใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม สําหรับ กิจการโทรคมนาคม ยาน 
๑๘๐๐ MHz ของบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด และเง่ือนไขการอนุญาต
ทายใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม และใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ของ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
สามมีระยะเวลา ๑๘ ป หากมีการออกใบอนุญาตในวันท่ี ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ วัน
สิ้นสุดคือวันท่ีเทาใด 

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา ตามขอกําหนดของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมยาน ๑๘๐๐ MHz ขอ ๑๒ 
ไดกําหนดวาระยะเวลาในการอนุญาตใหบริการนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาตถึงวันท่ี ๑๕ 
กันยายน ๒๕๗๖ วันท่ีเริ่มมีผลไดรับอนุญาตคือวันท่ี กทค. มีมต ิ

 กสทช.ประวิทยฯ  แสดงความเห็น วา เรื่องวันท่ีใบอนุญาตเริ่มมีผลในกรณีนี้อาจตองมี
การระบุดวยมติ กทค . ใหชัดเจน เนื่องจากจะสงผลกระทบตอวันสิ้นสุดการเยียวยา ท่ี
จะตองใหบริษัทมีระยะเวลาในการเตรียมการปดระบบดวย หากใหมีผลในวันนี้จะเกิด
ความระส่ําระสายได ท้ังนี้ในสวนของเอกสารประกอบวาระ กรณีของภาคผนวก ก 
ขอให ระบุใหชัดเจนวาหลังจากมีมติ กทค . แลวจะมีผลวันไห นและตองใหประธาน 
กสทช . ลงนามภายในวันนั้นเพ่ือใหบริษัทฯ เตรียมการในการปดระบบ  กรณีของ
ภาคผนวก ก สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบและแกไขตัวเลขตางๆ ใหถูกตองดวย 

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นวา ตามหลักการในการปฏิบัติตองมีการสงหนังสือ
แจงอยางเปนทางการวาใบอนุญา ตจะมีผลภายใน ๒ วัน หลังจากมีมติ กทค . และ
บริษัทฯ ตองดําเนินการปดระบบ 

 จึงมีมติดังนี้ 



๓๐ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม กทค . ไดพิจารณากรณีการออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการ
โทรคมนาคมและใบอนุญาตประกอบกิจการแบบท่ีสามสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
ยาน ๑๘๐๐ MHz ของ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด  ดังกลาวแลว เห็น
วา บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด  ไดดําเนินการครบถวนตามขอ ๖ ของ
ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม ยาน ๑๘๐๐ MHz จึงมีมติดังนี้ 

๑. อนุมัติใหบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี
ยาน ๑๘๐๐ MHz ในชวงความถ่ี ๑๗๒๕ - ๑๗๔๐ MHz คูกับ ๑๘๒๐ -๑๘๓๕ MHz 
โดยการปรับปรุง ใบอนุญาตใหใช คลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม เลขท่ี 
NBTC/FREQ/TEL/55/01 พรอมเพ่ิมเติมเง่ือน ไขการอนุญาตใหใช คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ 
MHz ตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ โดยเง่ือนไขดังกลาว ไดกําหนดข้ึนตามแนวทาง
ของใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน ๒.๑ GHz ท้ังนี้ โดยใหมีระยะเวลาการอนุญาตนับ
แตวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จนถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๗๖ 

 ๒. อนุมัติให บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ไดรับอนุญาตการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมยาน ๑๘๐๐ MHz โดยปรับปรุงใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีใน
กิจการโทรคมนาคมเพ่ิมเติมบริการ ในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี 
สาม เลขท่ี ๓ก/๕๐/๐๐๓ พรอมเง่ือนไขในการอนุญาต ท้ังนี้ ใหระยะเวลาการอนุญาต
มีผลตั้งแต วันท่ี ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐.๐๑ น. จนถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน 
๒๕๗๖ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ การนําราคาสุดทายของการประมูลคล่ืนในป ๒๕๕๘ เปนบรรทัดฐานราคาประมูล
คล่ืนยานเดียวกันในครั้งตอๆไป  (สวนงานเลขานุการ กสทช.) 

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) นําเสนอ การนําราคาสุดทายของการประมูลคลื่นในป 

๒๕๕๘ เปนบรรทัดฐานราคาประมูลคลื่นยานเดียวกันในครั้งตอๆไป  โดยการประมูล

คลื่น ๑๘๐๐ MHz ท่ีไดดําเนินการประมูลไปแลวในระหวางวันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน  –

๑๒  พฤศจิกา ยน ๒๕๕๘ ผูเขารวมประมูลไดมีการแขงขันการเสนอราคาอยางเปน

ธรรมและเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอประเทศ และในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการประมูลคลื่นยาน ๙๐๐ MHz ซ่ึงคาดหมายวาผูเขารวม

ประมูลจะเสนอราคาแขงขันเชนเดียวกับการประมูลคลื่ นยาน  ๑๘๐๐ MHz ดังนั้น 

เพ่ือใหการประมูลคลื่นความถ่ีในยานท้ังสองครั้งตอๆไป เกิดประโยชนสูงสุดกับ

ประเทศและรักษาประโยชนของประเทศชาติ รวมท้ังเพ่ือใหตนทุนของผูประกอ บการ

ในยานเดียวกันไมไดเปรียบเสียเปรียบกัน สมควรพิจารณากําหนดใหนําราคาประมูล



๓๑ 

 

คลื่นราคาสุดทายในป ๒๕๕๘ เปนบรรทัดฐานราคาประมูลคลื่นยานเดียวกันในครั้ง

ตอๆไป แมวา เลขาธิการ หรือ กสทช. จะเปลี่ยนไป เลขาธิการ หรือ กสทช . ชุดตอไปก็

จะไดดําเนินการประมูลโดยใชแนวทางนี้   

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา  เปนแนวทาง ไมอยากใหบังคับ ใหใชเปน

ขอมูลประกอบการคิดราคาในคราวหนา เนื่องจากไมทราบวาในคราวหนาราคาจะสูง

หรือต่ํากวานี้ เพ่ือไมใหเปนการผูกมัดเกินไป ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. เขียนไววาใหนํา

ราคาสุดทายของการประมูลคลื่นในป ๒๕๕๘ เปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา  เขาใจวิธีคิดท่ี ลสทช . เสนอ เนื่องจากจะมี

การประมูลคลื่นยาน ๙๐๐ MHz  ในการพิจารณาราคากลาง จากคณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เศรษฐมิติ หรือ ITU มีหลักการ มี GDP เขามาประกอบดวย 

หากกําหนดโดยไมมีหลักการจะทําใหถูกครหาได  ทางสํานักงาน กสทช . ควรใช 

Wording ท่ีกํากับให ใชเปนสวนในการพิจารณากําหนดราคา เพ่ือ ใหการประมูล ในป 

๒๕๖๑ มีผูเขารวมแขงขัน การใช wording ตองไมตีกรอบมากนั กแตตองนํา ราคา

สุดทายของการประมูลคลื่นในป ๒๕๕๘ ไปใชเปนหลักเกณฑสําคัญในการประมูลราคา

มูลคาคลื่น  

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) ชี้แจงวา ราคาสุดทายของการประมูลคลื่นในป ๒๕๕๘ 

เปนเกณฑสําคัญท่ีจะนําไปคิดราคามูลคาคลื่น  ถาหาก กสทช . ในชุดตอไป จะเห็น

แตกตางจากนี้ ก็สามารถดําเนินการได ถือวาเปนการเปดชองไว  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา  การนําราคาสุดทาย ใหถือเปนฐานในการคิด 

โดยอาจมีตัวแปรอ่ืน เปาหมายคือเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม เพ่ือใหเกิดความยุติธรรม

ในการแขงขัน 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา  สํานักงาน กสทช . ตองหาวิธีวาจะเขียนอยางไร

ใหมีน้ําหนัก แตก็ตองไมแข็งตัว  และเวลาเขียนราคา ไมอยากใหตายตัวท่ีระดับก่ีหม่ืน

ลาน แตใหเปนราคาเฉลี่ย ตอ MHz ตอ Pop (population) และตอปอนุญาต  ถา

ระยะเวลาอนุญาตเหลือ ๑๕ ป ก็ไปปรับกันได เขียนในเชิงเปนฐานการกําหนดราคาข้ัน

ต่ํา ในกรณีท่ีผลการประเมินวาคลื่นความถ่ีไมแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ  

ประธาน กทค. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) แสดงความเห็นวา นาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ี

นําไปใชในการคิดคํานวณมูลคาคลื่น 



๓๒ 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบการนําราคาสุดทายของการประมูลคลื่นในป ๒๕๕๘ เปนเกณฑหรือเปนปจจัย
เพ่ือท่ีนํามาใชในการคํานวณมูลคาคลื่น  โดยกําหนดอัตราสวนของการคิดใหใชเปน
พ้ืนฐานท่ีเปนอัตราสวนเดียวกัน  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี         

๓๑/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 

 
ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๖.๓๐    น. 

 

 
    

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

    ผูอํานวยการสํานักกรรมการ                              

กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

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

        ผูอํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผูชวยเลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

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

 

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