
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที ่๓๓/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

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

 ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๙. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจ้าหน้าที่การประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู้อ านวยการส่วน    
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 



๒ 

 

๗. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นายปิญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู้ชี้แจง 

๑. นายชัยยุทธ มังศรี ผู้อ านวยการส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม 

๒. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อ มต่อ
โครงข่าย  

๓. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๔.   นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๕. นายภูริต  ประสานศักดิ ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๖.    นายศุภกาญจน์  บุญจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๗.   นางสาวรสพร  แต่รุ่งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  
๘.  นายประเสริฐ  ธรรมะธารีย์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๙.  นายอ าพล  ลือวงศ์โอภาส พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๑.๐๕ น.  
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม กทค . นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
 



๓ 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค . นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อ วันพุธที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม กทค . นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค . นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อ วันพุธที่ ๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ รับรองรายงานการประชุม กทค . นัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค . นัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ รับรองรายงานก ารประชุม กทค . นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานกา รประชุม กทค . นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๕ รับรองรายงานการประชุม กทค . นัดพิเศษ ครั้ งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘    
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานกา รประชุม กทค . นัดพิเศษ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๖ รับรองรายงานการประชุม กทค . นัดพิเศษ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่  ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานกา รประชุม กทค . นัดพิเศษ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ การศึกษาความต้องการเลขหมายโทรคมนาคมเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 



๔ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การศึกษาความต้องการเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทย์ฯ เสนอให้ส านักงาน กสทช . น าเรื่อง ดังกล่าวหารือร่วมกับ กทค . 

เป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็นการหารือรายบุคคลหรือเป็นหมู่คณะ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีจะ
ส่งผลต่ออนาคตของเลขหมายโทรคมนาคมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการ

ควบรวมกิจการ ร ะหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท 
ซุปเปอร์บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด  (ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม)  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลัง

การควบรวมกิจการ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไ วร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท 
ซุปเปอร์บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด ไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๘ ตามท่ีส านักงาน กสทช . 
เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ การแก้ไขข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนของอัตราค่าตอบแทนการใช้บริการฯ ของบริษัท            
แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่าย)   

 
มติที่ประชุม รับทราบ การแก้ไขข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับ

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนของอัตราค่าตอบแทนการใช้บริการฯ  ของบริษัท            
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทย์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงระยะเวลาในการเสนอเรื่องควรปรับเวลาให้

กระชับมากขึ้น และให้ส านักงาน กสทช . ตรวจสอบเรื่องการเปิดเผยข้อเสนอการใช้ 
โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนของ
อัตราค่าตอบแทนการใช้บริการฯ ให้เป็นไปตามประกาศฯ ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ผลการศึกษาตามโครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม             

ของการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านท างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Broadband) (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม)   

 



๕ 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการศึกษาตามโครงการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมของการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Broadband) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ไม่ได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว จึงขอให้

ส านักงาน กสทช. น าส่งรายงานให้แก่ กทค. ทุกท่านต่อไปด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช . เกี่ยวกั บการแก้ไขปัญหา เรื่อง

ร้องเรียนตามมติ กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่มีการ
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม)  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช . เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

เรื่องร้ องเรียนตามมติ กทค . ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗          
ที่มีการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ

โทรศัพท์ประจ าที่เพิ่มเติม (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นายศุภกาญจน์ฯ ) น าเสนอ
การขอรับการจัดสรร เลขหมาย โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศั พท์ประจ าที่เพ่ิมเติม 
จ านวน ๑๑,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ส าหรับใช้งานในเขต
จังหวัดชุมพร โดยมติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งที่ ๒๑/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เห็นควรน าเสนอ กทค . พิจารณาอนุมัติ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม จ านวน ๑๑,๐๐๐ 
เลขหมาย ให้กับ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  

 
มติที่ประชุม อนุมัติ จัดสรรเลขหมาย โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม จ านวน 

๑๑,๐๐๐ เลขหมาย   ให้แก่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน )  จ ากัด ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     

๓๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่และประสงค์จะใช้สัญญาณ
เรียกขานเดิมกรณีถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขา น (ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุ
คมนาคม) 

 ฝ่ายเลขานุการ กทค . (นายพิชัย ฯ) น าเสนอข้อพิจารณาเพื่อ ให้พนักงานวิทยุ
สมัครเล่นที่ถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานไปแล้วและมีความประสงค์จะขอใช้สัญญาณ
เรียกขานเดิม สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่โดยใช้
สัญญาณเรี ยกขานเดิมได้ โดยให้มา ด าเนินการ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุ
สมัครเล่นฉบับใหม่ได้ภายใน ๑ ปี นับถัดจากวันที่ประกาศ หากพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้วจะพิจารณาอนุญาตให้ใช้สัญญาณเรียกขานใหม่เท่านั้น 

  
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ถูกยกเลิกสั ญญาณเรียกขานไปแล้วและมี

ความประสงค์จะขอใช้สัญญาณเรียกขานเดิม สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตพนักงาน
วิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่โดยใช้สัญญาณเรียกขานเดิมได้ ทั้งนี้ให้พนักงานวิทยุ
สมัครเล่น ดังกล่าวด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่
ได้ภายใน ๑ ปี นับถั ดจากวันที่ประกาศ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้
ส านักงาน กสทช. พิจารณาอนุญาตให้ใช้สัญญาณเรียกขานใหม่เท่านั้น 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . น าแนวทางในข้อ ๑ ไปด าเนินการจัดท าประกาศ
ส านักงาน กสทช . ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่อไป  
เพ่ือให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นทราบโดยทั่วกัน 

  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      

๓๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ กรุงเทพมหานคร ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ย่านความถี่ วิทยุ ๓๘๐-๓๙๙ .๙ 

MHz จ านวน ๒๘ คู่ (๕๖ ความถี่ ) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในโครงการติดตั้งระบบ
วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) 
(ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

ฝ่ายเลขานุการ กทค. (นายพิชัยฯ) น าเสนอข้อพิจารณากรณกีรุงเทพมหานคร ขอรับ
การจัดสรรคลื่นค วามถ่ี ย่านความถี่ ๓๘๐-๓๙๙ .๙ MHz เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารใน
โครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio 
System : DTRS) มาตรฐาน TETRA (Terrestrial Trunked Radio) ซึ่งกรุงเทพมหานคร 
ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ให้ใช้งาน จึงเห็นควรพิจารณา ดังนี้  

จัดสรรคลื่นความถี่ วิทยุให้กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๘ คู่ความถ่ี (๕๖ ความถี)่ 
ความถี่วิทยุ 380.250 380.325 380.475 380.575 380.725 380.750 
380.825 380.975 381.000 381.075 381.225 381.250 381.325 
381.475 381.575 381.975 382.075 382.225 382.325 382.475 
385.725 385.975 386.225 386.475 386.725 386.975 387.225 



๗ 

 

387.475 390.250 390.325 390.475 390.575 390.725 390.750 
390.825 390.975 391.000391.075 391.225 391.250 391.325 
391.475 391.575 391.975 392.075 392.225 392.325 392.475 
395.725 395.975 396.225 3๙๖.475 396.725 396.975 397.225 
397.475 MHz ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน ๒๕ KHz โดยให้ตั้งสถานีฐาน (Base 
Station) จ านวน ๒๓ สถานี ตั้งสถานีเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile Station) จ านวน 
๒,๖๕๐ สถานี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile 
Service) ระบบ Digital Tru nked Radio เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารในราชการของ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัด โดยมีเงื่อนไข  
 ๑. ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ Digital Trunked Radio (TETRA) ชนิด
ประจ าที่ก าลังส่งไม่เกิน 25 วัตต์ จ านวน 23 เครื่อง ชนิดประจ าที่ ก าลังส่งไม่เกิ น 3 
วัตต์ จ านวน 243 เครื่อง ชนิดเคลื่อนที่ ก าลังส่ง 3 วัตต์ จ านวน 2,650 สถานี และ
ชนิดมือถือ ก าลังส่ง 1.8 วัตต์ จ านวน 7,300 เครื่อง  

  ๒. ให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร 
ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่จะต้องแจ้งขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ก่อน
วันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. 
2498 
  ๓. เครื่องวิทยุคมนาคม ต้องเป็นตราอักษร รุ่น/แบบ ที่ผ่านการตรวจสอบ และ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แล้ว 

  4. ต้องปฏิบัติตาม กฎ  ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามท่ี กสทช. ก าหนด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  ๕. ให้กรุงเทพมหานคร ยืนยันการยินยอมผูกพันตาม เงื่อนไขการจัดสรร
ความถี่วิทยุดังกล่า ว เป็นหนังสือภายในเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ส านักงาน กสทช. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้การอนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล  

  6. ให้กรุงเทพมหานคร คืนคลื่นความถ่ีย่าน  VHF จ านวน 10 ความถี่ 
155.325 155.800 155.850 155.900 155.950 157.850 164.275 
164.350 164.400 และ 164.450 MHz เมื่อการติดตั้งใช้งานระบบ Digital 
Trunked Radio เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า  กรุงเทพมหานครเดิมใช้ Analog และมีค่า
บ ารุงรักษาสูง เมื่อขอท าระบบ Digital Trunked Radio แล้ว ให้คืนคลื่นความถีเ่ดิมที่
ไม่ได้ใช้งานแก่ส านักงาน กสทช. ด้วย และให้ส านักงาน กสทช. รับไปด าเนินการต่อไป 

กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ในความเห็นส านักงาน กสทช. ข้อ ๓ “จากที่ได้รับ
การประสานงานจาก กทม.และ บริษัท สามารถคอมเทค จ ากัด แจ้งว่า การออกแบบ
ดังกล่าว ก็ยังคงมีการรบกวนกันของความถ่ี (Interfere) จึงขอเพ่ิมความถ่ีวิทยุ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น ๗ สถานีฐาน (๔ คู่ความถ่ี) รวมจ านวนทั้งสิน้ 
๒๘ คู่ (๕๖ ความถี)่ ส านักงาน กสทช. เห็นว่าเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องสถานที่ตั้งสถานีที่
ไม่สามารถเลือกได้ในการแก้ปัญหาการรบกวน จึงเห็นควรเพิ่มเป็น ๒๘ คู่ความถ่ี โดย



๘ 

 

มีเงื่อนไข ให้คืนความถี่วิทยุย่าน VHF จ านวน ๑๐ ความถี่ แก่ ส านักงาน กสทช . เพ่ือ
จัดสรรให้กับหน่วยงานของรัฐอ่ืนต่อไป หลังจากระบบ DTRS ของ กทม . ใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์แล้ว ” ดังนั้นสรุปว่าจ านวนความถี่วิทยุที่จะจัดสรรเปลี่ยนเป็น ๒๘ 
คู่ความถ่ีแล้วใช่หรือไม่ และมีการเพ่ิมเงื่อนไขเรื่องคืนคลื่น VHF 10 ความถี่ด้วย ทั้งนี้ 
หากเป็นเช่นนั้นก็ให้ระบุรายละเอียดของคลื่นความถี่ให้ชัดเจน ทั้งนี้รวมถึงในเอกสาร
วาระด้วย 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า หนังสือที่ทาง กทม. ขอมานั้น ไม่ใช่ ๒๘ คู่ความ
ถี่ ให้ทาง กทม. ท าหนังสือมาขอใหม่ตามกระบวนการที่ถูกต้อง และให้ยืนยันการคืนคลื่น
มาพร้อมกันด้วย 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการการจัดสรรความถ่ีวิทยุให้กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๘ คู่ความถ่ี 

(๕๖ ความถี)่ ความถี่วิทยุ 380.250 380.325 380.475 380.575 380.725 
380.750 380.825 380.975 381.000 381.075 381.225 381.250 
381.325 381.475 381.575 381.975 382.075 382.225 382.325 
382.475 385.725 385.975 386.225 386.475 386.725 386.975 
387.225 387.475 390.250 390.325 390.475 390.575 390.725 
390.750 390.825 390.975 391.000391.075 391.225 391.250 
391.325 391.475 391.575 391.975 392.075 392.225 392.325 
392.475 395.725 395.975 396.225 3๙๖.475396.725 396.975 
397.225 397.475 MHz ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน ๒๕ KHz โดยให้ตั้งสถานีฐาน 
(Base Station) จ านวน ๒๓ สถานี ตั้งสถานีเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile Station) 
จ านวน ๒,๖๕๐ สถานี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land 
Mobile Service) ระบบ Digital Trunked Radio เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารในราชการของ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัด โดยมีเงื่อนไข ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานคร  ด าเนินการตาม
กระบวนการขั้นตอนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมยืนยันการคืนคลื่นความถี่เดิมที่ไม่ได้ใช้
งานแล้ว  

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช . ก าหนดความถี่ วิทยุจ านวน ๒๘ คู่ความถ่ี โดยระบุ
คลื่น ความถี่ รับ-ความถี่ ส่งให้ชัดเจน  รวมทั้งรับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค . ไป
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ี ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่    

๓๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๖๔๑/๒๕๕๔ คดี
หมายเลขแดงท่ี ๒๕๙๓/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  



๙ 

 

ผู้แทนส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นายโสรัจจ์ฯ) น าเสนอ ค าพิพากษาศาลปกครอง
กลางในคดีหมายเลขด าที่ ๖๔๑/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๕๙๓/๒๕๕๘ ระหว่าง
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) ผู้ฟ้องคดี  กับ กสทช . (กทช . เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดี และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ผู้ร้องสอด กรณีพิพาทเก่ียวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และ
พิจารณาการอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป โดย
ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ศาลปกครองกลางได้มีค า พิพากษาตาม
มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกคร อง พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซึ่งจะครบก าหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  

กสทช. รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ในประเด็นที่ศาลให้ความเห็นว่า ส านักงาน 
กสทช . ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ของ บริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน)  มา
เป็นฐานในการค านวณค่าตอบแทน ซึ่งไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของ บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน ) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ทางส านักงาน 
กสทช. มีอัตราที่เป็นกลางใช้ชั่วคราวหรือไม่ 

ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ชั่วคราว กับค าสั่ง กทช. ที่ ๑๑/๒๕๕๓ ซึ่งน ามาใช้ในคดีนี้ เนื่องจากในขณะนั้น ยังไม่
มีการวิเคราะห์ค านวณต้นทุนที่แท้จริง เพราะผู้ประกอบการยังไม่น าเสนอต้นทุน  จึง
น ากรณีพิพาทของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน) มาเป็นฐานในการพิจารณาในการก าหนดอัตราชั่วคราว  

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าบทวิเคราะห์กา ร
อุทธรณ์ เพื่อให้กรรมการรับทราบความแตกต่างระหว่างการอุทธรณ์ และการไม่
อุทธรณ์ มีผลอย่างไร  

กสทช . รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ในกรณีนี้ หากทางส านักงาน กสทช . ใช้
อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน ) มาเป็นฐาน 
ในการอุทธรณ์นั้น ผลการอุทธรณ์จะเป็นอย่างไร 

  ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า  หากไม่อุทธรณ์ จะมีผลกระทบต่อการ ก ากับดูแลตาม
ประกาศที่เคยปฏิบัติมาคือ ให้มีสิทธิเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ และ
อาจมีผลกระทบต่อการสู้คดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล  

กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ในการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อ มต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมชั่วคราวนั้น ได้ชี้แจงต่อศาลปกครองกลางชั้นต้นหรือไม่ 

ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า  ในค าพิพากษาศาลได้รับรองถึงอ านาจในการก าหนด    
อัตราค่าตอบแทน ตามค าสั่ง กทช . ที่ ๑๑/๒๕๕๓ ว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม และใน
ค าให้การเพ่ิมเติมได้ชี้แจงความเหมาะสมของอัต ราแล้วอย่างละเอียด ทั้งนี้ ศาลกลับ



๑๐ 

 

มองว่าระยะเวลาการน าอัตรามาใช้ไม่สอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเป็น
ประเด็นขัดแย้งข้างต้นกับที่ศาลได้รับรองไว้แล้ว 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด าที่ ๖๔๑/๒๕๕๔ คดี

หมายเลขแดงที่ ๒๕๙๓/๒๕๕๘ ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ 
กสทช . (กทช . เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดี และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ผู้
ร้องสอด กรณีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ๒. เห็นชอบ ให้อุทธรณ์ค าพิพากษา ศาลปกครอง กลางในคดีหมายเลขด าที่ ๖๔๑/
๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๕๙๓/๒๕๕๘  โดยมอบหมาย ให้ รองประธาน  กสทช . 
พันเอก เศรษฐพงค์ฯ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคด ี 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่    

๓๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ค าพิพากษาคดีปกครองและแนวทางการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครอง 
จ านวน ๒ คดี ดังนี้ ๑.) คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๘๕๘/๒๕๕๔, ๒๕๒/๒๕๕๖ 
ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช . 
ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๑ และเลข าธิการ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๒ ๒ .)คดีปกครอง
หมายเลขด าที่ ๑๘๕๙/๒๕๕๔, ๓๑๑๗/๒๕๕๕ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๑ และ
เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๒ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักกฎหมาย โทรคมนาคม (นายโสรัจจ์ ฯ) น าเสนอค าพิพากษาคดีปกครอง 
และข้อพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าพิพากษาคดีปกครอง ดังนี้  

 ๑. คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๘๕๘/๒๕๕๔ , ๒๕๒/๒๕๕๖ ระหว่างบริษัท แอ ด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และ
เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒  

๒.คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๘๕๙/๒๕๕๔, ๓๑๑๗/๒๕๕๕ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และ
เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 

   

มติที่ประชุม รับทราบค าพิพากษาคดีปกครอง จ า นวน ๒ คดี และเห็นชอบให้อุทธรณ์ค าพิพากษา
คดีปกครองทั้ง ๒ คดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

ทั้งนี ้มอบหมายให้ กสทช. ประวิทย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินคดีทั้ง ๒ 
คดีในชั้นปกครองสูงสุด 



๑๑ 

 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      

๓๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ การด าเนินการกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค . ขอถอนระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๖ เพ่ือน าไปบรรจุเป็ น

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ก าหนดผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับผิดชอบคดี และแนวทางการด าเนินคดี ในคดี
ปกครองหมายเลขด าที่ ๑๙๓๓/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นายโสรัจ จ์ฯ) น าเสนอแ นวทางการด าเนินคดี
ปกครองหมายเลขด า ที่ ๑๙๓๓/๒๕๕๘ ระหว่างบริษัท แอ ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ส านักงาน  กสทช. ผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี ๒ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เลขาธิการ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ และ กทค . ผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ี ๔ 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า เรื่องการส่งรายงานบัญชีแยกประเภท ที่ให้ทาง
ผู้ประกอบการด าเนินการรายงานมานั้น ทางส านักกฎหมายโทรคมนาคมต้อง
ประสานงานกับส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมด้วย อาจ
ท าหนังสือชี้แจงผู้ประกอบการว่าต้องให้น าส่งรายบัญชีแยกประเภทตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม ๒๕๕๕ 
ส่วนเรื่องอัตราค่าปรับวันละ ๑๔๐,๐๐๐ บาทนั้น ควรมีข้อชี้แจงว่ามีที่มาท่ีไปอย่างไรให้
ผู้ประกอบการทราบ  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดี ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้  
กสทช .รศ. ประเสริฐฯ เป็นผู้รับมอบอ านา จในการ รับผิดชอบคดี โดย ให้ส านัก
กฎหมายโทรคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทนในคดีหมายเลขด าท่ี ๑๙๓๓/
๒๕๕๘ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      

๓๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ แนวทางการด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่ ๑๖๕๑/๒๕๕๘ ระหว่างบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี 
๑ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๒ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๓ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๔ และบ ริษัท ดิจิตอลโฟน จ ากัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ (ส านักกฎหมาย
โทรคมนาคม)  
ผู้แทนส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นายโสรัจจ์ฯ ) น าเสนอ แนวทางการด าเนินคดี
ปกครอง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๖๕๑/๒๕๕๘ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน ) ผู้ฟ้องคดี กับส านักงาน กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 
กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ และบริษัท ดิจิตอล
โฟน จ ากัด ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๕  

   กสทช. รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า คดีนี้มีผู้ถูกฟ้องคดีท่ีไม่ใช่ ส านักงาน กสทช . 
อย่างเดียว ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีเอกชนด้ว ย ทางส านักงาน กสทช . มีแนวทางอย่างไรใน
การต่อสู้คดี และต้องสอดคล้องกับแนวทางของผู้ถูกฟ้องรายอ่ืนหรือไม่ 

   ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า  ในการตรวจสอบของศาลปกครอง ตรวจเฉพาะสิทธิ
หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ละราย กระบวนการสู้คดีสามารถแยกกันได้ 
กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงค วามเห็นว่า  ให้ส านักงาน  กสทช . ศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเด็น มาตรการการเยี ยวยาที่ถูกฟ้อง  กรณีผู้ฟ้องเป็นผู้ให้บริการ การเรียกเก็บ
รายได้จะได้เฉพาะค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้ระหว่างมาตรการเยียวยา ก่อนด าเนินการ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ  ทั้งนี้ มอบหมายให้ 
รองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงค์ฯ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการรับผิดชอบคดี 
โดยให้ส านักกฎหมายโทรคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทนใน คดีหมายเลขด า
ที่ ๑๖๕๑/๒๕๕๘ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่    

๓๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ การแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ เส้นทาง สฟ . สุราษฎร์ธานี 
- สฟ. ภูเก็ต๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ส านักโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดช ฯ) 
น าเสนอ ผลการพิจารณาการแก้ไขสัญญา การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ 
เส้นทาง สฟ . สุราษฎร์ธานี -  สฟ. ภูเก็ต๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย และบริษัท ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยการแก้ไขสัญญา การใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ เส้นทาง สฟ . สุราษฎร์ธานี -  สฟ. ภูเก็ต๑ ระหว่าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติ



๑๓ 

 

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๔ ประกอบข้อ ๒๗ และข้อ ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ 
ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาสัญญาการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมที่ได้แก้ไขให้ กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการ
ลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป และให้ผู้รับ ใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเปิดเผยสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีได้แก้ไขเป็นการทั่วไปต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนผ่านทาง
เว็บไซต์ของตนภายในสิ บห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญา ทุกฝ่ายได้มีการลงนามใน สัญญา
แล้วตามมาตรา ๒๙ แห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

    

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการแก้ไขสัญญา การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ 
เส้นทาง สฟ. สุราษฎร์ธานี - สฟ. ภูเก็ต๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒. รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า การแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมครั้ง ที่ ๑ เส้นทาง สฟ . สุราษฎร์ธานี -  สฟ. ภูเก็ต๑ ระหว่างการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) มี
ข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . 
เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้ใ ช้โครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม ที่ได้แก้ไข ให้ กสทช . ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาทุก
ฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  และให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
เปิดเผยสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีได้แก้ไขเป็นการทั่วไปต่อสาธารณะอย่าง
ครบถ้วนผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับ แต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการ
ลงนามในสัญญาแล้วตามมาตรา ๒๙ แห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการปร ะชุม กทค . ครั้งที่      

๓๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียนของนายพีรพงษ์ คงธนาสมบูรณ์ ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่มี
คุณภาพตามที่ได้โฆษณาไว้ (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง ผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอ งผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นายชัยยุทธ ฯ) น าเสนอ ข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนของนาย พีรพงษ์ คงธนาสมบูรณ์ 
ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) กรณีประสบปัญหา
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่มีคุณภาพตามท่ีได้โฆษณาไว้  โดยที่ประชุม
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการโทรคมนาคม  ในการประชุมครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นควรให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) คืนเงินค่าบ ริการที่ผู้ร้องเรียนถูกเรียกเก็บค่าบริการเสียง
นับตั้งแต่วันที่มีการร้องเรียนจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากให้บริการต่ ากว่ามาตรฐาน และ
ขอให้ด าเนินการทางปกครองกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) 
เนื่องจากคุณภาพการให้บริการต่ ากว่ามาตรฐานการให้บริการโทรคม นาคมประเภท
เสียงที่ก าหนด ตามประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียงฯ อย่างไรก็ดีส านักงาน กสทช . พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณี
ข้อร้องเรียนดังกล่าว ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ในพ้ืนที่ร้องเรียนพบว่าสามารถ
ใช้งานได้อยู่ในเกณฑ์ดี และบริษัทฯ ได้เยียว ยาความพึงพอใจโดยได้มอบส่วนลดโทร
ฟรี ๕๐ นาทีเป็นเวลา ๑ เดือน ให้แก่ผู้ร้องเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่
ผ่านมา ในกรณีดังกล่าวจึงเห็นว่า บริษัท ฯ ได้เสนอการเยียวยาตามที่ผู้ร้อง เรียนได้
ร้องขอแล้ว 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า เนื่องจากผู้ร้องเรียนได้รับการเยียวยาจาก
บริษัทฯ เป็นส่วนลดค่าโทรและอุปกรณ์แล้วก็ควรจะยุติเรื่องได้  

     

มติที่ประชุม มติที่ประชุม เสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอกเศรษฐพงค์ฯ , กสทช. ประเสริฐฯ 
และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 

เห็นชอบตามความเห็นของส านักงาน กสทช . เนื่องจาก ส านักงาน กสทช . ได้
ตรวจสอบสัญญาณแล้วพบว่าสามา รถใช้งานได้อยู่ในเกณฑ์ดี และบริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้เยียวยาให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้ว 

อนึ่ง มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระ
นี้ 

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

๓๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๑๕ 

 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๘๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  
๒๕๕๙ เรื่อง ขอ สงวน ความ เห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

   เนื่องจากตามข้อ ๑๓ ของประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ให้บริการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดให้ “ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องให้บริการ
โทรคมนาคมตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บ ริการตามท่ีได้โฆษณาหรือแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบ  โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดังกล่าวต้องไม่ต่่ากว่า
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก่าหนด  และ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งว่าการ
ให้บริการโทรคมนาคมไม่เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามท่ี
ก่าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ผู้ให้บริการมีภาระในการพิสูจน์ข้อโต้แย้งดังกล่าวและต้อง
ด่าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือเป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่
ผู้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม ” ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีภาระ หน้าที่ในการพิสูจน์ว่าการใช้
บริการของผู้ร้องเรียนเป็นไปตามปกติหรือไม่ เช่น การยุติการโทร เกิดจากสายหลุด
หรือเป็นการวางสายตามปกติ พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ร้องเรียนเปลี่ยนแปลงไป
จากช่วงก่อนการร้องเรียนหรือไม่ เป็นต้น 

   ส่วนกรณีท่ีส านักงาน กสทช . รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพการให้บริการ
ของเครือข่าย AIS พบว่าความแรงสัญญาณค่อนข้างน้อย การใช้งานโท รศัพท์ ๒G อยู่
ในเกณฑ์ดี และ ๓G อยู่ในเกณฑ์ดี นั้น ไม่สอดคล้องกับที่บริษัทฯ มีหนังสือชี้แจงเมื่อ
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ระบุว่าบริเวณท่ีมีการร้องเรียนคุณภาพสัญญาณอ่อน 
การใช้งานโทรออกรับสายเสียงขาดๆ หายๆ ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากอาคารเป็นลักษณะ
ปิดทึบหนาแน่น แล ะบดบังสัญญาณ ดังนั้น จากข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ มีคุณภาพต่ าจริง ในการนี้ จึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ 
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ผู้ร้องเรียนสามารถใช้บริการได้ตามปกติ และ
จะต้องคืนหรือลดค่าบริการบางส่วนเพื่อเป็นการแก้ไขเยียว ยาความเสียหายแก่ผู้
ร้องเรียนตลอดระยะเวลาที่คุณภาพการให้บริการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้วย ซึ่ง
ตามท่ีส านักงาน กสทช . รายงานว่า บริษัทได้ให้ส่วนลดค่าบริการเป็นระยะเวลา ๑ 
เดือนแล้วนั้น เห็นว่ายังไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นเพียงการเยียวยาปัญหาในช่วงเวลา
ที่ผ่านมาเท่านั้น 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ (ร่าง ) ประกาศ กสทช . ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ   

ประจ าที่ ย่านความถี่ ๕๗ - ๖๖ GHz (V-band) จ านวน ๒ ฉบับ (ส านักบริหาร
คลื่นความถี่ , ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม , ส านักการอนุญาตและ
ก ากับวิทยุคมนาคม)  

  
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๑๑ เพ่ือน าไปบรรจุเป็น   

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต่อไป 
 



๑๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การคืนเลขหมายโทรศัพท์ แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๖ ของ บริษัท 

บางกอกโคมัตสุเซลล์ จ ากัด (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นายศุภกาญจน์ฯ ) น าเสนอ
การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๖ ของ บริษัท บางกอก
โคมัตสุเซลล์ จ ากัด  ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อ ๔๙  ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์ การจัดสรรและ บริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล้ว  โดยมติ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นควรน าเสนอ กทค. พิจารณาอนุมัตกิารคืนเลขหมายโทรศัพท์
แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๖ ของบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลล์ จ ากัด  โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  

 
 มติที่ประชุม อนุมัติ การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๖  ของ บริษัท 

บางกอกโคมัตสุเซลล์ จ ากัด โดยให้มีผล ตั้งแต่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการป ระชุม กทค . ครั้งที่    

๓๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การคืนเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 
ของ บมจ . แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และ การขอรับการจัดสรรเ ลขหมาย
โทรคมนาคมส าหรับงาน ด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ของ บจ . แอด
วานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นายศุภกาญจน์ฯ ) น าเสนอ
ข้อพิจารณา การอนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  จ ากัด (มหาชน) ส่งคืน
เลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโค รงข่ายโทรคมนาคมและการ
ขอรับจัดสรร เลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเ ทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคมของ บริษัท แอดวานซ์ ไวรเ์ลส เน็ตเวิร์ค จ ากัด โดยมติคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เห็นควรน าเสนอ กทค. พิจารณา ดังนี ้

๑. การยกเลิกและส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  ดังนี ้ 

๑.๑ เลขหมายโทรคมนาคม Mobile Network Code (MNC) หมายเลข ๐๑ 

๑.๒ เลขหมายโทรคมนาคม Nation Signaling Point Code (NSPC) จ านวน 
๓๒๐ เลขหมายได้แก่ กลุ่มเลขหมาย  ๕-๐๑-xx, ๕-๐๔-xx, ๕-๐๙-xx, ๕-๑๒-
xx, ๕-๑๓-xx  



๑๗ 

 

๑.๓ เลขหมายโทรคมนาคมประเภท Routing Code ส าหรับบริการคงสิทธิเลข
หมาย Number Portability จ านวน ๑๐ เลขหมายได้แก่ ๐๖๘ ๐๑Y(๐-๙) 

โดยให้มีผลเมื่อมีการออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz รายใดรายหนึ่ งแล้ว
หรือ กทค. มีมติก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

๒. การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคมของ บริษัท  แอดวานซ์ ไว ร์เลส เน็ตเวิร์ค  จ ากัด (เลขหมาย MNC 
และ NSPC) เห็นควรพิจารณาจัดสรรเลขหมาย โทรคมนาคม  MNC หมายเลข 
๐๑ และเลขหมาย  NSPC จ านวน ๑๙๐ เลขหมายได้แก่กลุ่มเลขหมาย ๕-๐๑-
xx, ๕-๐๔-xx, ๕-๐๙-xx, ๕-๑๒-xx, ๕-๑๓-xx ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไว ร์เลส 
เน็ตเวิร์ค  จ ากัด  โดยให้มีผลเมื่อ มีการออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz 
รายใดรายหนึ่งแล้วหรือ กทค. มีมติก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  

๓. การด าเนินการเก่ียวกับการสิ้นสุดกา รให้ใช้เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  
จ ากัด (มหาชน) นั้นส านักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับการสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้เลขหมายตาม
ข้อ ๒๐ ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม และด าเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนๆ 
ด าเนินการยกเลิกเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 
๔๖,๓๓๐,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  จ ากัด (มหาชน)  
ในระบบทั้งหมดตามข้ันตอนต่อไป  

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่ากรณีการคืนและขอรับการจัดสรรเลขหมายทาง
เทคนิคต่อเนื่องกันเป็นเรื่องเหตุผลทางธุรกิจ แต่การที่ส านักงาน กสทช . มีการอ้าง
ความเชื่อมโยงของเลขหมายกับคลื่นความถี่ นั้น ท าให้เกิดความสับสน ทั้งนี้ตั้งแต่ใน
การเสนอเรื่องให้พิจารณาครั้งก่อน ในกรณีของเครือทรูฯ แล้ว และยิ่งเป็นปัญหาใน
กรณีนี้ เนื่องจากเป็นคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz กับ 900 MHz ดังนั้นจึงขอ
ยืนยันความเห็นในประเด็นที่ว่าไม่จ าเป็นต้องน าเรื่องคลื่นมา lock กับเลขหมาย ทัง้นี้ 
เมื่อบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ต เว ิร์ค จ ากัด ชนะการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 
๑๘๐๐ MHz ก็ย่อมมีสิทธิขอรับการจัดสรรเลขหมายทางเทคนิคเหล่านี้อยู่แล้ว ส่วน
การคืนเลขหมายทางเทคนิคของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
ระยะเวลาขึ้นกับการสิ้นสุดมาตรการเยียวยา มิได้ข้ึนกับการออกใบอนุญาตใหม่  ทันที
ที่มาตรการเยียวยาสิ้นสุด แม้บริษัทฯ ไม่ขอคืนเลขหมายเหล่านี้ แต่สิทธิการถือครอง
และการใช้ก็ถือว่าสิ้นสุดอยู่ดี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีภาระหน้าที่ตามกฎหมายในการ
ที่จะถือครองอีกต่อไป เช่นเดียวกับเลขหมายในการให้บริการ ก็ต้องคืนกลับมาท่ี 
กสทช. เพ่ือจัดสรรต่อไป  

 กสทช. พลเอกสุกิจฯ แสดงความเห็นว่าการท่ีรับคืนเลขหมายแล้วส่งต่อให้บริษัทใน
เครือเดียวกันไม่ได้มีความผิดปกติอะไร จึงเห็นสอดคล้องตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 



๑๘ 

 

 กสทช. รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าหากไม่มีการระบุคลื่นที่น าเลขหมายไปใช้ก็ไม่
น่าจะเกิดปัญหาใช่หรือไม่ สามารถน าเลขหมายทางเทคนิคไปใช้ในคลื่นที่ถือครองอยู่ได้
เลย 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่าในทางเทคนิควิศวกรรมนั้นเลขหมายทางเทคนิคสามารถ
น าไปใช้ได้กับทุกคลื่นความถี่  

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ดังนั้นขอยืนยันว่าไม่จ าเป็นต้องผูกชุดเลขหมาย
ทางเทคนิคกับคลื่นความถ่ีย่านใดย่านหนึ่ง 

 

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส  จ ากัด (มหาชน ) ยกเลิกการใช้         
เลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม  โดยให้มีผล
นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ ๙๐๐ MHz ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นต้นไป ดังนี ้

  ๑ .๑ ) เลขหมายโทรคมนาคม ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคมประเภทเลขหมาย Mobile Network Code (MNC) หมายเลข ๐๑ 

  ๑.๒)  เลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม
ประเภทเลขหมาย National Signaling Point Code (NSPC) จ านวน ๓๒๐ เลขหมาย
ได้แก่ กลุ่มเลขหมาย ๕-๐๑-xx, ๕-๐๔-xx, ๕-๐๙-xx, ๕-๑๒-xx, ๕-๑๓-xx 

  ๑.๓) เลขหมาย Routing Code ส าหรับบริการคงสิทธิเลขหมาย Number 
Portability จ านวน ๑๐ เลขหมาย ได้แก่ ๐๖๘ ๐๑Y (๐-๙) 

 ๒. เห็นชอบการสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้เลขหมาย โทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิค
ของโครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) โดย
ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ก าหนดสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เ คลื่อนที่ย่านความถี่ ๙๐๐ 
MHz ตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณี
สิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้นไป 
และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . มีหนังสือแจ้งไปยัง บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์  
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และผู้ให้บริการรายอื่นๆ เกี่ยวกับการสิ้นสุดการ อนุญาตให้
ใช้เลขหมายโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ และการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๓ . อนุมัติ จัดสรร เลขหมายโทรคมนาคม ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคม ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ ตเวิร์ค จ ากัด โดยให้มีผลนับถัดจาก
วันที่สิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ ๙๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน 
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และส านักงาน กสทช . จะแจ้งยืน ยัน



๑๙ 

 

ก าหนดวันดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบและด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมเลขหมาย
ต่อไป ดังนี้ 

  ๓ .๑ ) เลขหมายโทรคมนาคม ส าหรับงานด้านเท คนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคมประเภทเลขหมาย MNC หมายเลข ๐๑ 

  ๓.๒) เลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม
ประเภทเลขหมาย NSPC จ านวน ๑๙๐ เลขหมาย 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่    
๓๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ ค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๙๓๘ /๒๕๕๔ คดี
หมายเลขแดงท่ี ๒๖๐๓/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 
ผู้แทนส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นายโสรัจจ์ฯ ) น าเสนอ ค าพิพากษาของศาล   
ปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๙๓๘ /๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๖๐๓ /
๒๕๕๘ ระหว่างนายประมุท สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี กับอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ 
๑ กสทช . ที่ ๒ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แล ะตลาดหลักทรัพย์ ที่ ๓ และ 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีพิพาท
เกี่ยวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และ
พิจารณาอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป 
โดยต้องยื่นอุทธรณ์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้มีค า พิพากษาตามมาตรา ๗๓ แห่ง
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. ๒๕๕๒ คือ 
ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๙๓๘/๒๕๕๔ 

คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๖๐๓ /๒๕๕๘  ระหว่างนายประมุท สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี กับ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ ๑ กสทช. ที่ ๒ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ ๓ และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  จ ากัด (มหาชน) ที่ 
๔ ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า
เกินสมควร 



๒๐ 

 

๒. เห็นชอบ ให้อุทธรณ์ คัดค้านค าพิพากษา ของศาลปกครองกลาง ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ โดยมอบหมาย ให้ กสทช. พลเอก สุกิจ ฯ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการ
ด าเนินคดี  
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่    
๓๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๓.๓๐    น. 

 

 

 

 

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

    ผู้อ านวยการส านักกรรมการ                              

กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 

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

        ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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

 

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


