
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
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. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ  
   ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
๖. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม  

๗. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
   (ติดภารกิจ) 

เจ้าหน้าที่การประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู้อ านวยการส่วน    
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 



๒ 

 
 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นายปิญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางนารีรัตน์ ตลับนาค พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู้ชี้แจง 

๑. นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่าย 

๓. นางสาวสุภัทรา กฤตยาบาล ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม 
๔. นางสาวปุณย์สิรี ฉัตรจินดา ผู้อ านวยการส่วน  
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๕. นายประทีป สังข์เที้ยม ผู้อ านวยการส่วน  
   ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
๖. นางสาวกนกอร ยอดสร้อย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๗. นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๘. นายวิรัตน์ อวนศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
๙. นายนิรันดร์ ทับศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
๑๐. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๑. นายสิทธิกุล ฉายาภู่ศร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๒. นายคณิน นิติวงศ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 
 



๓ 

 
๑๓. นางสาวฐิติพร ตินตะโมระ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๔. นางสาววัชลาวลี เดชส าราญ ลูกจ้าง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๑๕ น.  
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ เมื่อ

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียม
ต่างชาติชนิดชั่วคราวประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕๕ รายการ (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ )  

 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราวประจ าเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕๕ รายการ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช . เกี่ยวกับการแก้ไขปัญ หาเรื่อง
ร้องเรียน ตามมติ กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่มีการ
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  (ส านักรับเรื่ องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน กิจการ
โทรคมนาคม)  

 



๔ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช . เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียน  ตามมติ กทค . ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่มีการ
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค . ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ -  ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๘
(ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม) 

   
มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค . ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ -  ครั้งที่     

๓๕/๒๕๕๘ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ กสทช .ประวิทย์ แสดงความเห็นว่า  ในหน้าที่ ๗ เรื่องแนวทางการด าเนินการเพื่อ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๙๐๐ MHz นั้นมติที่ประชุม
กับผลการด าเนินงานน่าจะขัดกัน ควรจะรายงานว่ารับไปด าเนินการประมูลเรียบร้อย
แล้ว ในหน้าที่ ๓๐ วาระท่ี ๔.๘ มีการรายงานว่ายังอยู่ระหว่างน าเสนอ ลงนาม ซึ่งไม่
ชัดเจนว่าเป็นการเสนอผู้ใดลงนาม  ในหน้าที่ ๔๑ เรื่อง ร่าง ประกาศ กสทช . และร่าง
ระเบียบ กสทช. ควรที่จะรายงานให้ครบถ้วนว่าด าเนินการน าเข้าที่ประชุม กสทช . เมื่อ
ครั้งใดเนื่องจากตามมติ กทค . คือให้เสนอที่ประชุม กสทช .พิจารณา และในนอกจากนี้
มีข้อสังเกตต่อ วาระเรื่องร้องเรียนของส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม ว่า ทั้งหมดนั้น ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ  ในขณะที่เรื่องของส านัก
อ่ืนๆ นั้นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๐ จะด าเนินการแล้วเสร็จแล้ว ดังนั้น  จึงควรต้อง
ปรับปรุงกระบวนการในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หลังจากท่ีผ่านที่ประชุม กทค . ให้
เรียบร้อยและรวดเร็วมากกว่านี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท เอเ ซีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ ฯ) 
น าเสนอการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของ บริษัท 
เอเซีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด   

 กสทช. ประวิทยฯ์ แสดงความเห็นว่าประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องสิทธิการใช้
คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการดาวเทียม ซึ่งสมควรหาข้อสรุปทางกฎหมายให้
ชัดเจน เนื่องจากในปัจจุบันมีการอนุญาตการประกอบกิจการทั้งภาคอวกาศและ
ภาคพ้ืนดินโดยไม่มีฝ่ายใดต้องเป็นผู้ประมูลคลื่นความถี่แต่อย่างใด ซึ่งอาจท าให้ขัดหรือ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ดังนั้นไม่ควรปล่อยปละประเด็นนี้ต่อไป โดยอาจส่งเรื่อง หารือ



๕ 

 
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายหรือกฤษฎีกาห รือใครก็ตามแต่  เพ่ือให้ เกิดความ
ชัดเจน  

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ต้องดูในภาพรวมถ้ามีผู้ประกอบการรายอื่นๆ 
ที่ประกอบการในลักษณะเดียวกันอยู่แล้ว อา จจะต้องส่งเรื่องให้คณะอนุก รรมการที่
ปรึกษากฎหมายเพื่อหารือ ในภาพรวมว่าในการใช้คลื่นเพ่ือการสื่อสารแบบ Uplink 
Downlink กับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในลักษณะเดียวกัน ในเมื่อมี
ผู้ประกอบการรายอื่นประกอบกิจการในลักษณะเดียวกันอยู่แล้ว ก็ควรให้ใบอนุญาตแก่
บริษัท เอเซียฯ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่าเนื่องจากมีผู้ประกอบการในกิจการประเภทนี้อยู่
แล้ว ก็ควรออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท เอเซียฯ ในค าขอครั้งนี้ โดยให้ส านักงาน กสทช . 
ไปศึกษาค าวินิจฉัยจากคณะอนุกรรมการดาวเทียมประกอบด้วย ว่ามีผลการศึกษาไว้
อย่างไร ถ้ามีแนวทางอยู่แล้วก็ให้ด าเนินการตามผลการศึกษา เพราะถ้าส่งเรื่องให้กับ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายทางท่ีปรึกษากฎหม ายก็ต้องใช้ความเห็นของ
อนุกรรมการดาวเทียมประกอบการพิจารณาอยู่ดี  

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยว่าเป็นการหาข้อยุติในภาพรวม และไม่
ขัดข้องในกรณีการให้ใบอนุญาตแก่บริษัท เอเชียฯ เนื่องจากถึงอย่างไรก็เป็นผู้รับ
ใบอนุญาตอยู่แล้ว  อย่างไรก็ตาม หากจะใช้เหตุผลดังกล่าวในการให้อนุญาต  ก็จะเป็น
ปัญหาส าหรับรายใหม่ และท าให้เกิดการกระจุกตัวของบริการ การหาความชัดเจนใน
ประเด็นภาพรวมว่า ตกลงฝ่ายใดเป็นผู้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียมจึงมีความ
จ าเป็น เพ่ือความชัดเจนในการก าหนดแนวทางก ากับดูแลต่อไป ทั้งนี้ โดยส่ว นตัวไม่ได้
มีเข็มมุ่งว่าจะต้องมีการประมูลหรือไม่ เพียงแต่ต้องการให้เกิดความชัดเจนที่ชอบด้วย
กฎหมายเท่านั้น และโดยหลักการแล้วเชื่อว่าทรัพยากรคลื่นความถี่และวงโคจรมีอยู่
อย่างจ ากัด การจัดสรรจึงต้องพิจารณาโดยรอบคอบและเป็นธรรม อีกท้ังเห็นว่าไม่ควร
เป็นฝ่ายให้บริกา รภาคพ้ืน เนื่องจากในการใช้คลื่นความถี่ประกอบกิจการของฝ่าย
ภาคพ้ืนนั้นสามารถใช้คลื่นความถี่ท่ีซ้ ากันได้ ไม่มีลักษณะการครอบครองผูกขาด และ
การประกอบกิจการในส่วนนี้ก็ควรเปิดเสรี 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้บริษัท เอเซีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด ได้รับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปี และมี
เงื่อนไขในการอนุญาตตามทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ 

     ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. หารือคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กสทช . 
ในเรื่องการใช้คลื่นความถ่ีในการให้บริการดาวเทียมสื่ อสาร โดยให้ ส านักงาน กสทช. 
จัดส่งรายงานการประชุมรวมทั้งความเห็นของคณะอนุกรรมการ ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมสื่อสาร 
เพ่ือให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กสทช . ใช้ประกอบการพิจารณาให้
ความเห็นในเรื่องดังกล่าวต่อไป  

  



๖ 

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

๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึ กท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๑๖๒ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้ 

 ๑) ในการพิจารณาเรื่องนี้ ผมเห็นว่าประเด็นเรื่องสิทธิการใช้คลื่นความถี่เป็นประเด็นที่
มีความส าคัญท่ีสุด เนื่องจาก ในขณะที่ กทค . ออกใบอนุ ญาตดาวเทียมไทยคม เมื่อ
เดือนมิถุนายน พ .ศ. ๒๕๕๕ กทค . เคยชี้แจงต่อสังคมว่า ผู้ประกอบกิจการสถานี
ภาคพ้ืนดินต่างๆ เช่น สถานี Up Link/Down Link เป็นผู้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบ
กิจการโทรคมนาคม เนื่องจากเป็นผู้ใช้คลื่นความถี่ในการรับ- ส่งสัญญาณภายใต้
ราชอาณาจักรไทย ดังนั้นการจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับผู้ประกอบกิจการดังกล่าวข้างต้น 
จ าเป็นต้องจัดสรรโดยวิธีการประมูลเท่านั้น  ทั้งนี้ตามมาตรา ๔๕ ของ พ .ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึง กสทช . จะด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประมูลสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ท่ีภาคพ้ืนดินต่อไป อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา 
กทค . ก็ได้มีมติอนุญาตการประกอบกิจการดาวเทียมภาคพ้ืนดินให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตรายอื่นๆ ตลอดจนบริษัท เอเชียฯ เองด้วย โดยมิได้ด าเนินการจัดสรรคลื่น
ความถี่ด้วยวิธีการประมูลแต่อย่างใด  กรณีเช่นนี้จึงอาจเข้าข่าย การฝ่าฝืนบทบัญญั ติ
แห่งกฎหมาย  (มาตรา ๔๕ แห่ง  พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ ) 
ดังนั้นผมจึงเห็นว่าควรจะต้องมี ข้อยุติทางกฎหมาย ให้ชัดเจนเสียที ว่า ในกิจการ
ดาวเทียมจะต้องมีใครได้รับการจัดสรรคลื่นความถีด่้วยวิธีการประมูลหรือไม่ 

  ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะ ส่ง เรื่อง ให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ 
กสทช. หรือคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ความเห็น  เพ่ือความรอบคอบและเป็นที่ยุติทาง
กฎหมายในเชิงหลักการ  ทั้งนี้ แม้แต่คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร  ก็เคยมีมติว่าควรส่ง
เรื่องดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ กสทช . พิจารณาเช่นกัน แต่
เหตุที่มิได้มีการด าเนินการ เนื่องจากคณะอนุกรรมการพิจารณาว่าเป็นอ านาจของ 
กทค. ที่จะน าส่ง และท่ีผ่านมา ที่ประชุม กทค. โดยเสียงข้างมากไม่เห็นควรน าส่ง 

  ทั้งนี้ โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่มีความมุ่งหมายต้องการให้ฝ่ายใดต้องเป็นผู้ประมูล
คลื่นความถี่ แต่ก็มีความเห็นว่า สถานีรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินนั้นเป็นกิจการที่สมควร
เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรี ตรงข้ามกับสถานีภาคอวกาศซ่ึงเป็นกิจการที่มีการผูกขาด
โดยสภาพ เนื่องจากทรัพยากรวงโคจรและคลื่นความถี่ท่ีใช้ส าหรับต าแหน่ง ต่างๆ นั้นมี
อยู่อย่างจ ากัด อีกท้ังไม่ปรากฏว่ามีประเทศใดจัดให้มีการประมูลกิจการรับส่งสัญญาณ
ภาคพ้ืนดินแต่อย่างใด 

 ๒) เมื่อรูปแบบการประกอบกิจการโทรคมนาคมและบริการโทรคมนาคมท่ีบริษัทเอเชีย
ฯ ขออนุญาต เป็ นส่วนของบริการรับ –ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite 
Uplink/Downlink Service) การอนุมัติการออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทเอเชีย ฯ ก็



๗ 

 
ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแข่งขันในตลาด บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
ภาคพ้ืนดิน  เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดบริการ ที่มีคุณภาพและราคาที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น อย่างไรกต็าม ผมมีความเห็นสอดคล้องกับข้อสังเกตของส านักงาน 
กสทช . ต่อแผนการเงินการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งใช้เงินลงทุนที่สูงมาก (๓,๖๐๐ ล้าน
บาท) โดยเฉพาะ เมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (๑๐ ล้านบาท ) และรายได้
จากการประกอบกิ จการในปี ๒๕๕๗ อีกท้ัง เงินลงทุนจากผู้ร่วมทุน ที่ยังไม่มีความ
ชัดเจน ดังนั้น ส านักงาน กสทช. จึงควรมีการก ากับดูแลการประกอบกิจการ ของบริษัทฯ 
อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ กองทัพเรือขออนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทาง

ยุทธวิธี (Tactical Data Link) (ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายวิรัตน์ ฯ) น าเสนอ การขอรับ 
จัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) 
เพ่ือใช้ระหว่าง เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือฟริเกต ชุดเรือหลวงนเรศวร กับหมู่บินขับไล่
แบบ ๒๐/ก (Gripen 39 C/D) เครื่องบินควบคุม แจ้งเตือนแบบที่ ๑ (SAAB 340 
AEW/B) (บ.ERIEYE) ของกองทัพอากาศ และสถานีเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในภารกิจการป้องกั นภัยส าหรับความมั่นคงของรัฐ โดยเห็นควร
ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติจัดสรรความถ่ีวิทยุให้กองทัพเรือ ดังนี้ 

  ๑.๑ ส าหรับสถานีเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติทางยุทธวิธี (Tactical Data Link : 
TDL) ระหว่าง เรือ- เรือ และ เรือ-บ. Gripen ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีไม่เกิน ๒๕ 
kHz เพ่ือการติดต่อสื่อสารข้อมูล (Data Communications) โดยใช้ความถ่ีวิทยุ ดังนี้ 
ความถี่ 230 .100 230 .250 230 .325 230 .425 230 .650 230 .775 
230.875 231 .100 231 .225 231 .325 231 .475 233 .550 233 .700 
233.850 234 .350 240 .600 240 .675 240 .750 240 .850 240 .950 
241.050 241 .250 241 .300 241 .375 241 .850 241 .925 241 .975 
241.250 242.325 242 .375 316 .250 316 .400 316 .525 316 .675 
316.775 316 .900 317 .075 317 .250 317 .350 317 .450 317 .550 
317.650 317.750 317.850 และ 318.000 เมกะเฮิรตซ์ 

  ๑.๒ ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลยุทธวิธี (Tactical Data Link) ร่วมกับ
กองทัพอากาศ จ านวน ๑๐ ความถี่ ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีไม่เกิน ๒๕ kHz เพ่ือ
การติดต่อสื่อสารข้อมูล (Data Communications) โดยใช้ความถ่ีวิทยุ ดังนี้  
336.150 337.100 337.350 338.800 35๘.800 363.550 364.000 
365.425 366.000 และ 366.650 เมกะเฮิรตซ์ 

  ๒. การจัดสรรความถ่ีวิทยุในข้อ ๑ นั้น กองทัพเรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 



๘ 

 
  ๒.๑ ให้ใช้ความถ่ีวิทยุดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต

จากส านักงาน กสทช . ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช้ความถ่ีวิทยุจะต้องแจ้งขอ
อนุญาตใช้ความถ่ีวิทยุก่อนวันสิ้นสุดกา รอนุญาตดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ. ๒๔๙๘ 

  ๒.๒ หากการใช้ความถี่ดังกล่าวก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายสื่อสารอ่ืนที่ได้รับ
อนุญาตอยู่ก่อนแล้ว กองทัพเรือ จะต้องเป็นผู้แก้ไขการรบกวนที่เกิดข้ึน หากแก้ไม่ได้
ต้องระงับการใช้งานทันที 

  ๒.๓ หากกองทัพเรือ มีความประสงค์ที่จะใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม และ /หรือ
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จะต้องด าเนินการขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมจากส านักงาน กสทช. ก่อนทุกครั้ง 

  ๒.๔ เครื่องวิทยุคมนาคมที่น ามาใช้งานต้องได้รับการตรวจยืนยันคุณสมบัติหรื อ
ลักษณะทางเทคนิคจากส านักงาน กสทช. แล้วเท่านั้น  

  ๒.๕ จะต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามท่ี กสทช. ก าหนด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 ๓. ให้กองทัพเรือ ยืนยันการยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขในข้อ ๒ เป็นหนังสือภายใน ๖๐ 
วัน นับแต่วัน ที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช . หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้การ
อนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล  

 ๔. อนุญาตให้กองทัพเรือ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร ROHDE&SCHWARZ รุ่น 
M3SR เพ่ือใช้ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) บนเรือ
หลวงจักรีนฤเบศร  จ านวน ๑ ชุด และเรือฟริเกต จ านวน ๒ ชุด ประกอบด้วย เรือ
หลวงนเรศวร ๑ ชุด และเรือหลวงตากสิน ๑ ชุด โดยใช้ความถ่ีวิทยุและมีเงื่อนไขตามท่ี
ได้รับอนุญาต 

 
 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ให้ส านักงาน กสทช . แยกความเห็น

คณะอนุกรรมการฯ กับ ความเห็น กทค . และเรียงล าดับเนื้อหาส่วนความเห็นดังกล่าว
ในเอกสารวาระให้ถูกต้อง 

 
มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรความถ่ีวิทยุให้กองทัพเรือ ดังนี้ 
 ๑. ส าหรับสถานีเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติทางยุทธวิธี Tactical Data Link : TDL 

ระหว่าง เรือ- เรือ และ เรือ- บ. Gripen ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีไม่เกิน ๒๕ kHz 
เพ่ือการติดต่อสื่อสารข้อมูล (Data Communications) โดยใช้ความถ่ีวิทยุ ดังนี้ 
ความถี่ 230 .100 230 .250 230 .325 230 .425 230 .650 230 .775 
230.875 231 .100 231 .225 231 .325 231 .475 233 .550 233 .700 
233.850 234 .350 240 .600 240 .675 240 .750 240 .850 240 .950 
241.050 241 .250 241 .300 241 .375 241 .850 241 .925 241 .975 
241.250 242 .325 242 .375 316 .250 316 .400 316 .525 316 .675 



๙ 

 
316.775 316 .900 317 .075 317 .250 317 .350 317 .450 317 .550 
317.650 317.750 317.850 และ 318.000 เมกะเฮิรตซ์ 

 ๒.ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลยุทธวิธี (Tactical Data Link) ร่วมกับกองทัพอากาศ 
จ านวน ๑๐ ความถี่ ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีไม่เกิน ๒๕ kHz เพ่ือการติดต่อสื่อสาร
ข้อมูล (Data Communications) โดยใช้ความถ่ีวิทยุ ดังนี้  336.150 337.100 
337.350 338.800 35๘.800 363.550 364.000 365.425 366.000 
และ 366.650 เมกะเฮิรตซ์ 

 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามท่ี ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การยกเลิกและรับรองให้ท าหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจ า

จังหวัดมหาสารคาม (ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายประทีปฯ) น าเสนอข้อพิจารณา 
ดังนี้ 

 ๑. ยกเลิกการท าหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของสมาคมนักวิทยุ
สมัครเล่นจังหวัดมหาสารคาม และให้ยกเลิกการอนุญาตต่างๆ และใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 ๑.๑ ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ 
    ฉบับที่ 060239000060  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2539 
 1.2 ใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
   ฉบับที่ 060239000057  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2539 
     ฉบับที่ 060238000058  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2539 
     ฉบับที่ 060238000059  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2539 
 2. อนุญาตให้สมาคมวิทยุสมั ครเล่นมหาสารคาม ตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย

และให้ท าหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจ าจังหวัดมหาสารคาม ณ 
เลขที่ 1014 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม และก าหนดให้ใช้สัญญาณเรียกขานประจ าสถานี HS4AM ซึ่งสมาคมฯ มี
คุณสมบัติและก าหนดข้อบังคับพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น 

  
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้ยกเลิกการท าหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายของสมาคมนัก

วิทยุสมัครเล่นจังหวัดมหาสา รคาม และให้ยกเลิกการอนุญาตต่างๆ และใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 ๑.๑ ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ 
       ฉบับที่ 060239000060  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2539 
 1.2 ใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 



๑๐ 

 
      ฉบับที่ 060239000057  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2539 
     ฉบับที่ 060238000058  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2539 
     ฉบับที่ 060238000059  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2539 

 ๒. อนุมัติใน หลักการอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นมหาสารคาม ตั้งสถานีวิทยุ
สมัครเล่นควบคุมข่ายและให้ท าหน้าที่บริหารส ถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจ า
จังหวัดมหาสารคาม ณ เลขท่ี 1014 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และก าหนดให้ใช้สัญญาณเรียกขานประจ าสถานี 
HS4AM ตามท่ี ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเท ศไทย จ ากัด ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อใช้

ส าหรับระบบ C-ATIS (Computerized Automatic Terminal Information 
Service) (ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายวิรัตน์ฯ ) น าเสนอข้อเท็จจริง 
ดังนี้ 

 ๑. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ จ ากัด ขอใช้ความถ่ีวิทยุย่าน VHF จ านวน ๒๒ 
ความถี่ ส าหรับระบบ Computerized Automatic Terminal Information Service 
(C-ATIS) ดังนี้ 

 ความถี่ ๑๒๗.๖๕๐   ๑๒๗ .๐๗๕  ๑๒๘ .๔๕๐   ๑๒๗ .๘๕๐  ๑๒๘ .๐๕๐ ๑๒๗ .๐๕๐ 
๑๒๘ .๒๗๕   ๑๒๘ .๒๕๐   ๑๒๖ .๔๗๕   ๑๒๗ .๔๒๕   ๑๒๘ .๖๕๐  ๑๒๖ .๔๕๐  
๑๒๖ .๘๕๐     ๑๒๘ .๘๕๐    ๑๒๗ .๖๐๐    ๑๒๘ .๒๐๐    ๑๒๗ .๔๐๐   ๑๒๖ .๖๐๐  
๑๒๖.๒๕๐      ๑๒๖.๖๕๐     ๑๒๗.๔๕๐    และ  ๑๒๖.๘๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 

 การอนุญาตให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ใช้ความถี่วิทยุในกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical Mobile Service) ส าหรับ Computerized 
Automatic Terminal Information Service (C-ATIS) มีเงื่อนไข ดังนี้ 

  ๑.๑ ให้ใช้ความถ่ีวิทยุดังกล่าวได้คราวละ ๑ ปี ทั้งนี้ การขอขยายเวลาการใช้
ความถี่วิทยุ จะต้อง แจ้งขออนุญาตใช้ความถ่ีวิทยุก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว 
เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

  ๑.๒ หากการใช้ความถี่วิทยุก่อให้เกิดการรบก วนต่อข่ายสื่อสารอ่ืนที่ได้รับ
อนุญาตอยู่ก่อนแล้ว บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ต้องเป็นผู้แก้ไข หรือ
ระงับการใช้ทันที 

  ๑.๓ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ตามท่ี กสทช. ก าหนด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  ๑.๔ บริษัท วิทยุ การบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ต้องได้รับใบอนุญาตท่ี
เกี่ยวข้อง 



๑๑ 

 
 ๒. ให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ยืนยันการยินยอมผูกพันตามเงื่อนไข

ข้างต้นเป็นหนังสือภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช . 
หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้การอนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล 

 ๓. ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๔๒ ของระเบียบ กสทช . ว่าด้วย ข้อบังคับ
การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเ สียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของ กทค . โดย
กระท าตามมติของที่ประชุม กทค .  ในการพิจา รณาจัดสรรความถี่วิทยุให้บริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ในการรายงานข้อมูลการบินบริเวณท่าอากาศยานให้
เครื่องบินที่อยู่ในพื้นท่ีควบคุมรับทราบ โดยผ่านระบบ Computerized Automatic 
Terminal Information Service (C-ATIS) ซึ่งถือเป็นการใช้ความถ่ีวิทยุ ส าหรับใช้ ใน
การปฏิบัติหน้าที่และในภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยการใช้ความถี่วิทยุดังกล่าว ไม่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด ดังนั้น ส านักงาน กสทช . จึงมีความเห็น
ไม่ต้องท าการเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าว ให้สาธารณะชนทราบ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุญาตให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ จ ากัด ใช้ความถ่ีวิทยุย่าน VHF จ านวน 

๒๒ ความถี่ ส าหรั บระบบ Computerized Automatic Terminal Information 
Service (C-ATIS) ดังนี้  ความถี่ ๑๒๗.๖๕๐   ๑๒๗ .๐๗๕  ๑๒๘ .๔๕๐  ๑๒๗ .๘๕๐  
๑๒๘ .๐๕๐ ๑๒๗ .๐๕๐   ๑๒๘ .๒๗๕   ๑๒๘ .๒๕๐   ๑๒๖ .๔๗๕   ๑๒๗ .๔๒๕   
๑๒๘ .๖๕๐   ๑๒๖ .๔๕๐   ๑๒๖ .๘๕๐     ๑๒๘ .๘๕๐    ๑๒๗ .๖๐๐    ๑๒๘ .๒๐๐    
๑๒๗ .๔๐๐   ๑๒๖ .๖๐๐     ๑๒๖ .๒๕๐       ๑๒๖ .๖๕๐      ๑๒๗ .๔๕๐      และ  
๑๒๖.๘๐๐  เมกะเฮิรตซ์ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. ให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ยืนยันการยินยอมผูกพันตามเงื่อนไข
ข้างต้นเป็นหนังสือภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช . 
หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้การอนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล 

  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระที ่๔.๕ การขอความเห็นชอบร่างสัญญาให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ระหว่าง
บริษัท  กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) กับ Myanma Post and 
Telecommunications (MPT) (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 



๑๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด 

(บริการอินเทอร์เน็ต ) ฉบับแก้ไข ตามประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ การขอความเห็นชอบร่างสัญญาหลักเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
ระหว่าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กับ เทเลนอร์ เมียนมาร์  (ส านักกฎหมาย
โทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค . ขอถอนระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๕-๔.๗ เพ่ือน าไปบรรจุ     

เป็นระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดช ฯ) 
น าเสนอข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  จ ากัด (มหาชน) สามารถ
เจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและประกาศ กสทช . เรื่อง การ
ใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด  

  ทั้งนี้ให้ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอ มมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) ด าเนินการ
เปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไป โดยผ่านทาง
เว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช . ตาม
นัยข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
มติที่ประชุม เห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  จ ากัด (มหาชน) สามารถ
เจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและประกาศ กสทช . เรื่อง การ
ใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดตามท่ีส านักงาน กสทช . 
เสนอ 

  ทั้งนี้ ให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) ด าเนินการ
เปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไป โดยผ่านทาง
เว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช . ตาม
นัยข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๑๓ 

 
  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ นายสุวิทย์ เจตนาเชี่ยวชาญกิจ ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท เวอร์ค 
จ ากัด กรณีประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  
(ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (นางสาว
กนกอร ฯ) น าเสนอข้อร้องเรียนของ นายสุวิทย์  เจตนาเชี่ยวชาญกิจ ร้องเรียนบริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด กรณีประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการ
ติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ผู้ร้องเรียนต้องการทราบว่าสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวได้รับ
ใบอนุญาตและมีการท าความเข้าใจกับประชาชนหรือไม่โดยหากไม่มีการขอใบอนุญา ต 
ขอให้รื้อถอนสถานีวิทยุคมนาคมออกจากพ้ืนที่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ มี
ความเห็นว่าจากการตรวจสอบหลักฐานพบว่า เลขที่ใบอนุญาตของ คท . กับเลขที่
ใบอนุญาตของบริษัทฯ ไม่ตรงกัน ถ้าของบริ ษัทฯ ถูกต้อง แสดงว่า หลักฐานของ
ส านักงาน (คท.) อาจตกหล่นไป แต่หากเลขท่ีใบอนุญาตของ คท . ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ใบอนุญาตที่บริษัทฯได้รับก็ผิดปกติ และเป็นการร้องเรียนก่อนได้รับใบอนุญาตตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม จึงมีมตดิังนี้ 

 ๑. ให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  จ ากัด ท าความเข้าใจกับประชาชน เพ่ือให้
เป็นไปตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยต่อ
สุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข้อ ๑๒.๕ และรายงานผลให้ส านักงาน 
กสทช. ทราบภายใน ๙๐ วัน 

 ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เ ลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด หา
สถานที่แห่งใหม่โดยควรปรึกษาผู้ร้องเรียนเพื่อหาสถานที่แห่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับ
จากประชาชนในการตั้งสถานีวิทยุ 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่าเหตุใดจึงเกิดความผิดพลาด เรื่อง เลขที่
ใบอนุญาตของ คท. กับของบริษัทฯ ทีไ่ม่ตรงกัน แล้วเหตุใดหลังจากท่ีผ่านกระบวนการ
อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมคมนาคมแล้วจึงต้องน ามาให้บอร์ดพิจารณาให้ย้ายสถานี
วิทยุคมนาคมแห่งใหม่ 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าตามแนวทางการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แล้วควรที่
จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนค่อยมาด าเนิ นการขอ
อนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ประกอบกับมติ กทช . ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ได้ก าหนดว่า  
ส าหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคม ส านักงาน กทช . จะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างเคร่งครัด หากผู้



๑๔ 

 
ขอรับใบอนุญาตยังมีปัญหาการร้องเรียนในเรื่องนั้นอยู่ จะออกใบอนุญาตให้มิได้  ซึ่งใน
กรณีข้อร้องเรียนนี้มีการร้องเรียนเข้ามาในระหว่างกระบวนการออกใบอนุญาต แต่เกิด
ความผิดพลาดในการน าส่งข้อมูลระหว่างส านักที่เก่ียวข้องของส านักงาน กสทช . ท าให้
มีการออกใบอนุญาตไปทั้งท่ี มีข้อร้องเรียนแล้ว คณะอนุกรรมการฯ จึงเสนอแนวทาง  
การแก้ปัญหา ว่าควรมีการไปท าความเข้าใจเพิ่มเติมกับประชาชน ก่อนที่จะให้สถานี
วิทยุคมนาคมปล่อยสัญญาณได้ เพื่อป้องกันการฟ้องร้องที่จะเกิดข้ึนตามมา 

 กสทช . รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า เนื่องจากข้อเท็จจริงที่สถานีวิ ทยุคมนาคม
ดังกล่าวยังไม่ได้แพร่คลื่น แต่ได้รับใบอนุญาตจากกระบวนการตรวจสอบของส านัก 
คท. แล้วนั้นแสดงว่าได้มีการท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีตามกระบวนการและ
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตแล้ว ถ้าเอกสารการท าความเข้าใจของบริษัทผู้ร้องเรียนเห็น
ว่าไม่ถูกต้อง ก็ควรออกไปท าความเข้าใจใหม่อีกครั้ง 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า เนื่องจากมีการออกใบอนุญาตไปแล้ว แต่มี
ข้อมูลจากผู้ร้องเรียนเข้ามาว่าเป็นการไปท าความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง แต่บริษัทฯ ได้รับ
ใบอนุญาตถูกต้อง บริษัทฯ ก็สามารถฟ้อง ร้องได้ จึงเห็นควรให้ บริษัทฯ ไปท าความ
เข้าใจกับประชาชนอีกครั้ง  

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรณีนีค้วรจะมีกระบวนการเจรจาท าความเข้าใจ
ของทุกฝ่ายเพ่ือให้ได้ข้อยุติ ซึ่งตามข้อ ๑๒.๕ ของประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และ
มาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ป้องกันไม่ให้เกิดความ
วิตกกังวลและความขัดแย้ง เพื่อให้อุตสาหกรรมด าเนินไปโดยไม่เกิดอุปสรรค ดังนั้นทุก
ฝ่ายจึงควรปฏิบัติตามแนวทางให้ถูกต้อง การที่บริษัทฯ ยังไม่ได้แพร่คลื่นแสดงว่าบริษัท
ฯ ยังเห็นว่ามีการกระท าท่ีไม่ครบขั้นตอนของการท าความเข้าใจจริง จากที่บริษัทฯ มี
การออกไปถ่ายรูปคู่กับประชาชน เพียงแค่จ านวนหนึ่งแล้วเป็นหลักฐานในการมาขอ
ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ขณะที่ส านักงาน  กสทช. ได้ท าการอนุญาตให้ตั้งโดย
ที่ยังมีข้อร้องเรียนจากประชาชน ดังนั้นจึงควรแก้ไขการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีถูกต้อง ซึ่งมติคณะอนุกรรมการฯ ในเบื้องต้นให้ส านักงาน กสทช . 
ด าเนินการเพื่อให้มีการเจรจาหาข้อยุติด้วย แต่ไม่ทราบวิธีการเจรจาเป็นอย่ างไร จึงไม่
เกิดการยอมรับจากฝ่ายใดเลย 

   
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ท าความเข้าใจกับประชาชน

อีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแล
ความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข้อ ๑๒.๕ และรายงาน
ผลให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๙๐ วัน  

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

๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 



๑๕ 

 
 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึ กท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๑๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ เรื่อง เปิดเผยความเห็นเพ่ิมเติมในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้ 

   เรื่องร้องเรียนนี้ ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้ องเรียนต่อส านักงาน กสทช . เมื่อวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๘ ก่อนที่ บริษัท แอดวานซ์  ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด จะได้รับ
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ กรณีจึงเป็นการขัดต่อ
มติที่ประชุม กทช . ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ที่ว่า “ ... การพิจารณาออก
ใบอนุญาต (ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ) ให้แก่ผู้ยื่นนั้น ส านักงาน กทช . จะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบตามข้ันตอนด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างเคร่งครัด หากผู้ขอรับ
ใบอนุญาตยังมีปัญหาการร้องเรียนในเรื่องนั้นอยู่ จะออกใบอนุญาตให้มิได้ 

   ทั้งนี้ในการพิจารณาเรื่ องร้องเรียนดังกล่าว ของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ นายด ารง วัสโสทก ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุ
คมนาคม (อคท.) ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเหตุที่ คท .          ออกใบอนุญาตให้ตั้ งสถานี
วิทยุคมนาคมในพื้นที่ร้องเรียนดังกล่าว เนื่องจากส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) มิได้แจ้งให้ทราบว่ามีการร้องเรียนคัดค้านการตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าว เพราะหากเป็นกรณีท่ีมีการร้องเรียน คท .จะระงับการออก
ใบอนุญาตไว้ก่ อน นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนยังคัดค้านว่าภาพถ่ายการแจกเอกสารซึ่ง
บริษัทฯ ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีที่จะติดตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมแล้วนั้น บุคคลในภาพมิใช่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณท่ีจะติดตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึ งมีมติให้ บริษัทฯ ไปท าความเข้าใจกับ
ประชาชน เพ่ือให้เป็นไปตาม ประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแล
ความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข้อ ๑๒.๕ และให้ฝ่าย
เลขานุการ (รท.) ประสานงานกับคู่กรณีเพ่ือหาข้อยุติในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ซึ่ งผมมี
ความเห็นสอดคล้องกับมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการฯ 

   ในการท าความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีและบริเวณใกล้เคียงท่ีจะ
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๒.๕ นั้น เป็นไปเพ่ือให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community Process) อันเป็นกระบวนการที่ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยและป้องกันความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นท่ี มิใช่กระบวนการที่จะ
ท าก็ต่อเมื่อเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชนแล้ว ดังนั้น แม้กรณี
นี้ สถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวจะยังมิได้มีการส่งสัญญาณคลื่นความถี่ แต่เมื่อมีการ
ร้องเรียนคัดค้าน ก็ควรที่จะต้องมีการท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี เพื่อแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เป้าหมายของการด าเนินการกระบวนการเหล่านี้มิได้
ท าเพ่ือให้เกิดความล่าช้า แต่เพื่อให้อุตสาหกรรมเดินหน้าไปได้โดยไม่ต้องเผชิญ
อุปสรรคจากความขัดแย้งหรือการต่อต้านจากชุมชน 

 



๑๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียนของนายสุระชัย ตั้งเสถียรชัยกุล ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) กรณีประสบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด  
(ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู้ แทน ส านัก รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม         
(นางสาวกนกอร ฯ) น าเสนอ ข้อร้องเรียนของนาย สุระชัย ตั้งเสถียรชัยกุล  ร้องเรียน
กรณีใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขหมาย  ๐๘ ๑๘๓๔ ๕๔๙๕ กรณีประสบปัญหา
การเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด ผู้ร้องเรียนแจ้งว่า เวลาโทรศัพท์ ขณะที่ยังไม่มีผู้รับ
สาย ระบบให้ฝากข้อความ แต่ผู้ร้องเรียนกดวางสายทันที ไม่ได้ฝากข้อความ ยังถูก
บังคับให้เสียเงิน แม้ไ ม่ได้ฝากข้อความ  กดปิดยังไงก็ไม่ทัน เวลาที่ผู้ร้องเรียนขอ
รายละเอียดการโทร  ท าท่าไม่ยินยอม แจ้งให้อีก ๕ วันมารับที่ AIS เท่านั้น ไปรับที่ 
Telewiz ที่จ่ายเงินไม่ได้ ติดต่อทางอินเทอร์เน็ตได้ข้อมูล แต่พิมพ์ไม่ได้ ผู้ร้องเรียนจึงมี
ค าขอให้ กสทช . ลงโทษเต็มที่ทางกฎ หมาย เพราะคาดว่ามีผู้ไม่ร้องเรียนจ านวน
มหาศาล และขอให้แจ้งกลับถึงผู้ร้องว่าได้ลงโทษอย่างไร  

 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ในการประชุม ครั้งที่   
๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ ว่าบริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการตาม
ข้อร้องเรียน เนื่องจากมีการคิดค่าบริการหลังสัญญาณให้ฝากข้อความเสียง (ปี๊ป 
Beep)  

 ๒. ที่ประชุมมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดแนวทางป้องกันเชิงนโยบายตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดย
อาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร หรือ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ตามความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมดังนี้คือ 
การเปิดใช้บริการ voice mail ต้องเกิดจากการสมัครใช้บริการของผู้ใช้บริการและการ
ก าหนดระยะเวลาของระบบ voice mail ตั้งแต่ ระยะเวลาของเสียงเรียกเข้า 
ระยะเวลาของข้อความเสียง และระยะเวลาของสัญญาณเตือนนั้น ควรมีระยะเวลาที่
นานพอสมควร ไม่เร่งรัดผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ อาจใช้แนวทางท่ีให้ผู้ใช้บริการแสดง
เจตนาว่า จะฝากข้อความหรือไม่ หากต้องการฝากข้อความให้ กด ๑ หากไม่กดถือว่า
ไม่ต้องการฝากข้อความให้ตัดสาย เป็นต้น โดยควรศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติและ
มาตรฐานการให้บริการ voice mail ในต่างประเทศและประเทศข้างเคียงว่าเป็น
อย่างไรด้วย 

 กสทช . รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ให้ส านักงาน กสทช . วางหลักเกณฑ์และ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บริ การ voice mail ที่จะเกิดผลดีต่อผู้บริโภค รวมทั้งเรื่อง
การประมูลคลื่นความถ่ีที่ผ่านมา โดยประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า มีความเห็นสอดคล้องกับ กสทช . รศ . 
ประเสริฐฯ ให้ส านักงาน กสทช . จัดท าให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน  และให้หารือกับ
ผู้ประกอบการเพ่ือจัดท ามาตรฐานการให้บริการ SMS และ voice mail  



๑๗ 

 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ ว่าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิส จ ากัด 

(มหาชน ) มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการ เนื่องจากมีการคิดค่าบริการหลังสัญญาณให้ฝาก
ข้อความเสียง (ปี๊ป Beep) และมอบหมายให้ ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่
ประชุม กทค . ในประเด็นการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค 
รวมทั้งหารือกับผู้ ประกอบการเพ่ือการแก้ไขปัญหาและวางแนวทางปฏิบัติหรือ
มาตรฐานที่เหมาะสมของการให้บริการ voice mail และบริการ sms ตอบกลับ
อัตโนมัติเมื่อไม่รับสายหรือสายไม่ว่าง ต่อไป  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ นายจันทร์ แก้วสะแสน ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด กรณี
ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (ส านักรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู้ แทน ส านัก รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม         
(นางสาวกนกอรฯ) น าเสนอข้อร้องเรียนของ นายจันทร์ แก้วสะแสน ร้องเรียนบริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด กรณี ด าเนินการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม บริเวณ 
หมู่ ๑ ต าบล พุนพิน  จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีระยะห่างจากบ้านของครอบครัวผู้ร้อง
เพียง ๔๐ เมตร ท าให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัว คือ (๑) บดบังทัศนียภาพ (๒) หวั่น
เกรงผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระยะยาว อีกทั้งภรรยาป่วยด้วยโรคเส้นเลือด
ในสมองตีบและบุตรป่วยเป็นโรคหัวใจ เกรงจะส่งผลกระทบต่ อสุขภาพ (๓) หวั่นเกรง
อันตรายจากภัยธรรมชาติและกระแสไฟฟ้า เนื่องจาก สถานีวิทยุ คมนาคมตั้งห่างจาก
บ้านเพียง ๔๐-๖๕ เมตร (๔) การก่อสร้างไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากก่อสร้างก่อน
ได้รับอนุญาตจาก อบต . พุนพิน (๕) การก่อสร้างเคยถูกคัดค้านจึงย้ายการด า เนินการ
มาใกล้บ้านผู้ร้อ งเรียน (๖) บ้านผู้ร้องเรียนอาจแตกร้าวจากการก่อสร้างสถานีวิทยุ
คมนาคม ผู้ร้องจึงมีค าขอ ดังนี้ 

   ๑. ให้ระงับการก่อสร้างชั่วคราวจนกว่าบริษัทฯ จะท าความเข้าใจและเกิดการ
ยอมรับจากผู้ร้องเรียนและประชาชนในพื้นท่ี 

   ๒. แจ้งให้บริษัทฯ ย้ายสถานีวิทยุคมนาคมหรือยกเลิกก ารก่อสร้าง ออกจากพ้ืนที่
โดยเร็ว  

 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ในการประชุม ครั้งที่     
๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้มีความเห็นและข้อสังเกตว่า 
ภาพถ่ายการท าความเข้าใจจ านวน ๔ คนนั้นถูกผู้ร้องเรียนโต้แย้งว่า ๒ คน ไม่ใช่บุคคล
ในพ้ืนที่ โดยผู้ร้องเรียนได้รวบรวมรายชื่อผู้ร้องเรียนมาจ านวนกว่า ๓๐ คนที่ไม่เห็น
ด้วยกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จึงเห็นควรให้บริษัทฯ ด าเนินการท าความเข้าใจกับ
ประชาชนอีกครั้ง  ดังนั้นที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติ ดังนี้ เห็นควรให้บริษัท 



๑๘ 

 
แอดวานซ์ ไวร์เ ลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  ท าความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพ
มนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข้อ ๑๒.๕ และรายงานผลให้ส านักงาน กสทช . 
ทราบภายใน ๙๐ วัน  
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้บริษัท แอด วานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จ ากัด ท าความเข้าใจกับประชาชนอีก
ครั้งเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข้อ ๑๒.๕ และรายงานผลให้
ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๙๐ วัน 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ แนวทางและวิธีการการรายงานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคมผ่านระบบฐานข้อมูล

เลขหมายโทรคมนาคม (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้แทนส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นายศุภกาญจน์ฯ ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณีการด าเนินงานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคม
ของส านักงาน กสทช . และน าเสนอแนวทางและวิธีการรายงานข้อมูลเลขหมาย
โทรคมนาคมผ่านระบบฐานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคม เพื่อส านักงาน กสทช . แจ้งให้
ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมปฏิบัติต่อไป 

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า จะมีการด าเนินการอย่างจริงจังได้เม่ือใด 

 ส านักงาน กสทช. ชี้แจงว่า ในขณะนี้ทางส านักงาน กสทช . ได้มีการก าหนดสิทธิให้ผู้ให้
บริการแต่ละราย ก าหนด Username และ Password เข้าระบบแล้ว ซึ่งได้มีการเริ่ม
ใช้งานกับผู้ให้บริการบางรายแล้ว โดยเริ่มจากเดือนมกราคม เป็นต้นมา 

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า จะสามารถรองรับผู้ให้บริการทุกรายได้เม่ือใด 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า ในขณะนี้สามารถรองรับได้หมด แต่การรายงานต้องมีการ
ก าหนดสิทธิผู้ให้บริการแต่ละราย 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ ตั้งข้อสังเกตว่า ในกรณี นี้เป็นอ านาจของกรรมการในการ
พิจารณาหรือไม่ 

 ส านักงาน กสทช. ชี้แจงว่า ตามข้อ ๘๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดผู้
ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ระบุไว้ในส่วนท้ายว่า การรายงานข้อมูลเลข
หมายโทรคมนาคมตามแนวทางและวิธีการต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 



๑๙ 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบการด าเนินงานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคม

ของส านักงาน กสทช. 

 ๒. เห็นชอบ แนวทางและวิธีการรายงานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคมผ่านระบบ
ฐานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคม เพื่อส านักงาน กสทช . แจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมปฏิบัติต่อไป 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนรายช่ือตามระเบียบ 

กสทช . ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และผู้ร้องเรียน พ .ศ. ๒๕๕๕  (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้ มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค . ขอถอนระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๒ เพ่ือน าไปบรรจุเป็น

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ พิจารณาทบทวนค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ ของสายงาน กิจการ

โทรคมนาคม (ส านักอ านวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม (นางสาวสุภัทราฯ) น าเสนอ
ข้อพิจารณาทบทวนค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ ในส่วนของแผนงาน
และโครงการใหม่ จ านวน ๓๙๘ .๔๙๙๒ ล้านบาท จากค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๕๙ ทั้งหมดจ านวน ๕๒๗.๑๓๑๙ ล้านบาท และพิจารณาค าขอปรับเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายฯ จ านวน ๑๐๑ .๔๗๘ ล้านบาท รวมเป็นค าของบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ หลังการทบทวนทั้งสิ้นจ านวน ๖๒๘.๖๐๙๙ ล้านบาท ก่อน
น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช . เพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ในเดือนที่แล้วได้มีการประชุมเรื่องของการขอ
งบประมาณท่ีจะน ามาด าเนินการประชาสัมพันธ์หลังจากมีการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน
๑๘๐๐ MHz และ คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz โดยกรรมการได้มองเห็นถึง
ความส าคัญต่อการท าความเข้าใจกับประชาชนว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะท าให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยโครงการนี้น่าจะระบุไว้ในงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ แต่จาก
การตรวจสอบพบว่าไม่มีโครงการดังกล่าวอยู่  

 ส านักงาน กสทช. ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวน่าจะเป็นการด าเนินการของส านักสื่อสาร
องคก์รหรือไม ่



๒๐ 

 
 กสทช .รศ .ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า หากส านักสื่อสารองค์ กร ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ไม่แน่ใจว่าส านักสื่อสารองค์กรจะมีความเข้าใจเพียงพอหรือไม่ 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า กรรมการเหลือเวลาอีกประมาณปีกว่าในการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งโครงการต่างๆจะต้องบรรลุตัวชี้วัดที่ได้มีการก าหนดไว้ 
อยากให้ส านักงาน กสทช . จัดเตรียมข้อมูลหรือแผนงบประมาณต่างๆว่าจะต้อง
ด าเนินการตามตัวชี้วัดใด ต้องมีการหารือกันในประเด็นที่ส านักงาน กสทช . ต้องการให้ 
ส านักสื่อสารองค์ กรด าเนินการประชาสัมพันธ์ นั้นจะบรรลุตามที่ได้มีการคาดการณ์
หรือไม่ เพราะจะมีความเข้าถึงเป้าหมายได้มากน้อยขนาดไหน ซึ่งอาจจะต้องเป็นการ
ด าเนินงานของสายงานกิจการโทรคมนาคม ฝากส านักงาน กสทช . ชี้แจง
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณในประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจน 

 กสทช .ประวิทย์ แสดงความเห็นว่า ในเรื่องการตั้งงบประชาสัมพันธ์ เห็นควรน าหารือ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ ว่าควรด าเนินการอย่างไร เนื่องจากหากมีการ
ตั้งงบประมาณรวมไว้ที่ส านักสื่อสารองค์กร ซึ่งจะเป็นฝ่ายจัดหาพ้ืนที่สื่อ แต่เนื้อหาท่ีจะ
สื่อนั้นอยู่กับส านักในสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และสายงาน
กิจการโทรคมนาคม ซึ่งหากมีการประชาสัมพันธ์โดยปราศจากเนื้อหาที่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายและภารกิจที่ต้องการก็จะไม่เกิดประโยชน์  แต่ขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าการตั้ง
งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์แยกไปตามส านักต่างๆ นั้นไม่เหมาะสม ส่วนใน
ประเด็นเรื่องการตั้งงบประมาณให้ตอบสนองต่อตัวชี้วัดตามแผนแม่บทนั้นเห็นด้วยว่า
เป็นประเด็นที่ส าคัญและควรด าเนินการให้ชัดเจน 

 กสทช .รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ในประเด็นดังกล่าวที่ประชุม กสทช . ได้เพ่ิม
กรอบวงเงินงบประมาณแล้วหรือไม่ เพราะหากไม่ น าเสนอ ต่อคณะอ นุกรรมการ
พิจารณางบประมาณ  คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาตามกรอบวงเงินที่ ส านักงาน  
กสทช . อนุมัติไว้ในครั้งแรก เพราะฉะนั้น ต้องส่งมติ ของที่ประชุม กสทช . เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณด้วย 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบการทบทวนค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ ในส่วนของแผนงาน
และโครงการใหม่จ านวน ๓๙๘ .๔๙๙๒ ล้านบาท จากค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๕๙ ทั้งหมดจ านวน ๕๒๗ .๑๓๑๙ ล้านบาท และค าขอปรับเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายฯ จ านวน ๑๐๑ .๔๗๘ ล้านบาท รวมเป็นค าของบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ หลังการทบทวนทั้งสิ้นจ านวน ๖๒๘ .๖๐๙๙ ล้านบาท     
เพ่ือส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณพิจารณาต่อไป 

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . พิจารณาตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนหลังการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 
๑๘๐๐ MHz และย่าน ๙๐๐ MHz และรับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค. ไปหารือกับ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณต่อไป 

 



๒๑ 

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

๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึ กท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ เรื่อง เปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้ 

 ๑) มติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของส านักงาน กสทช . ประจ าปี ๒๕๕๙ ในส่วน
งบด าเนินการภายใต้กรอบวงเงิน ๔,๑๒๐ .๖๐๑ ล้านบาทไปแล้ว อันประกอบด้วย
งบประมาณรายจ่ายที่จ าเป็น งบประมาณรายจ่ายที่ผูกพันข้ามปี งบกลางกรณีฉุกเฉิน
และจ าเป็น และเงินจัดสรรเข้ากองทุน ส่วนมติอีกข้อหนึ่งที่ให้พิจารณาปรับปรุง
งบประมาณอีกครั้งนั้น มีการระบุเจาะจงเฉพาะส่วนของงบประมาณรายจ่ายแผนงาน /
โครงการใหม่ของสายงานต่างๆ ที่ได้เสนอมาในกรอบวงเงินรวม ๑,๑๙๒.๗๙๙ ล้านบาท 

   การที่ส านักงาน กสทช . สายงานกิจการโทรคมนาคมด าเนินการทบทวนและ
ปรับเพิ่มงบประมาณใหม่รวมจ านวน ๑๐๑.๔๗๘ ล้านบาท โดยประกอบด้วยส่วนของ
งบด าเนินการ ๖๖.๔๗๘ ล้านบาท จึงไม่เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช . ดังกล่าว ผมจึง
เห็นว่าที่ประชุม กทค. ไม่ควรพิจารณาการทบทวนและปรับเพิ่มงบประมาณในส่วน
ของงบด าเนินการนี้ มิเช่นนั้นจะเป็นการขัดต่อมติที่ประชุม กสทช . ดังกล่าว และอาจ
ก่อให้เกิดความสับสนในทางการงบประมาณตามมา สร้างความเสียหายต่อส่วนรวมได้ 

 ๒) ส าหรับการทบทวนและปรับเพิ่มในส่วนของงบประมาณโครงการ จ านวน ๓๕ ล้าน
บาท นั้น ในเชิงหลักการตามมติท่ีประชุม กสทช . ดังกล่าว ก าหนดให้เป็นอ านาจของ 
กทค. ที่จะพิจารณา ด้วยจุดประสงค์ “เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและความเร่งด่วนใน
การด าเนินการให้มากที่สุด” ซ่ึงผมมีความเห็นว่า 

  ๒.๑) เห็นชอบในส่วนของโครงการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่การให้บริการโทรคมนาคม
และครอบคลุมประชากรของประเทศ ตามเงื่อ นไขการประมูลคลื่นความถ่ี ของ วท . ที่
ขอเพ่ิมงบประมาณอีก ๑๕ ล้านบาท จากที่ได้รับอนุมัติอยู่แล้ว ๑๐ ล้านบาท เนื่องจาก
เป็นโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจการก ากับดูแลตามเงื่อนไขการให้อนุญาตใช้คลื่น
ความถี่ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญ อีกทั้งการขอปรับเพิ่มงบประมาณ ครั้งนี้ ก็เป็น
ลักษณะของการเร่งใช้งบประมาณเพ่ือให้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๙ 
ทั้งหมด จึงน่าจะเป็นผลดีทั้งในด้านของการเกิดผลงานที่รวดเร็วขึ้น และ ช่วยลดภาระ
การผูกพันทางงบประมาณในอนาคตด้วย 

  ๒.๒) โครงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิ์การเปิดใช้งานเลขหมาย
โทรศัพท์อัตราพิเศษส าหรับผู้พิการภายใต้เงื่อนไขการให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน ๑๘๐๐ 
MHz และ ๙๐๐ MHz ของ ถท . จ านวน ๒๐ ล้านบาท เนื่องจากโครงการนี้ เป็น
โครงการใหม่ ซึ่งตามมติ กสทช. ที่ให้ปรับงบประมาณโครงการ มีความมุ่งหมายเพ่ือให้
มีการทบทวนโครงการที่อาจถูกพิจารณาตัดตกไปโดยไม่เหมาะสม ทั้งๆ ที่เป็นภารกิจที่
ส าคัญหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน ดังนั้นส่วนของโครงการใหม่จึงไม่ควรมีการน าเสนอ
ขึ้นมา นอกจากนี้ ในเชิงเนื้อหาสาระของโครงการ แม้โครงการ นี้จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือ



๒๒ 

 
ตอบสนองการก ากับดูแลการก าหนดอัตราค่าบริการพิเศษส าหรับผู้พิการตามเงื่อนไข
ภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๑๘๐๐ MHz และ
ย่าน ๙๐๐ MHz ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ แต่เมื่อพิจารณาในเชิงกว้างแล้ว
ก็เห็นว่ากิจกรรมตามโครงการนั้นอาจไม่ใช่ภารกิจที่จ าเป็นต้องด าเนินการ ทั้งยังน่าจะมี
ความซ้ าซ้อนกับสิ่งที่หน่วยงานอื่นๆ ด าเนินการอยู่แล้ว เช่นกรณีของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ที่มีการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการโดยตรง และเป็น
หน่วยงานที่มีฐานข้อมูลหลักในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติข องโครงการก็ยังคงต้อง
อาศัยและเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่ดี ดังนั้น การที่
ส านักงาน กสทช. จะพัฒนาระบบการลงทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิ จึงมีลักษณะซ้ าซ้อน
และเกินความจ าเป็น เนื่องจากส านักงาน กสทช . ย่อมไม่มีหน้าที่ในการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของผู้พิการแต่อย่างใด 

 
 
 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๑.๕๕    น. 
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