
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 

วันพุธที ่๒๗ เมษายน 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. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๖. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ  
   ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
๘. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๙. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจ้าหน้าที่การประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโท รคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางจิตรลดา  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. นายปิญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  

 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
๘. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  

  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
๙. นางนารีรัตน์ ตลับนาค พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  

  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 

   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู้ชี้แจง 

๑. นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ 

๓. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๔. นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการส านัก โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อ

โครงข่าย 
๖. นางสาวสุภัทรา กฤตยาบาล ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗.  นางสาวอรวรี เจริญพร รักษาการผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตรา

ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๘.  นายอรรณพ นิตยะ ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
๙. นางขวัญใจ สุปัญโญ ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นายก่อเกียรต ิ ชาเจียมเจน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักอ านวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม 
๑๑. นางสาวกนกอร ยอดสร้อย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๒. นางสาวธัญวรัตม์  พิมุขมนัสกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๓. นายคณิน  นิติวงศ ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 
 
 



๓ 
 

๑๔. นายสุภัทร์พล กุวลัยรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักค่าธรรมเนี ยมและอัตราค่าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๕. นายยศพล ขวัญสง่า พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๖. นายไพศาล ปาโท พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 
๑๗. นายภัณณิพงศ์  ติณณธรางค์กูล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
        

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๕ น.  
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วันนี้ได้มีบริษัท GSMA ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม ขอเข้าพบเพ่ือ
หารือ เรื่อง คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ในประเด็นที่ ก สทช. ไม่ได้ด าเนินการตาม
แนวทางของ APT ซึ่งได้รับเรื่อง ดังกล่าว ไว้แล้ว  และจะน าส่งให้ส านักงาน กสทช . 
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วัน

พุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ 

๒ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข 
   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค . ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ -  ๔/๒๕๕๙  (ส านัก
กรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม) 

   

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค . ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ – ๔/๒๕๕๙ ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  



๔ 
 

หมายเหตุ กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า การแจ้งมติที่ประชุม กทค . ของส านักรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ให้ผู้ร้องเรียนเพ่ือทราบมติ กทค. 
ในแต่ละครั้งนั้น ยังไม่มีความคืบหน้า  ในขณะที่ส านักอ่ืน ๆได้ด าเนินการไปแล้ว จึง
ขอให้ส านักงาน กสทช . ปรับปรุงการด าเนินงานเนื่องจากมีมติตั้งแต่ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ แล้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ความเห็นต่อการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

   
มติที่ประชุม รับทราบความเห็นต่อการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ของบริษัท ดีแทค ไตร

เน็ต จ ากัด และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าส านักงาน กสทช . ด าเนินการแจ้งให้ กทค.ทราบ 

ล่าช้า เนื่องจากได้ข้อยุติเป็นตามแนวทางที่กฎหมายก าหนดไปเรียบร้อยแล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้พิจารณาทบทวนข้อเสนอของบริษัท แอด
วานซ์ ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค จ ากัด ด้วยความรอบคอบ  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒) 

    
มติที่ประชุม รับทราบความเห็นของส านักงานการตรวจเงิน แผ่นดินกรณีขอให้ พิจารณาทบทวน

ข้อเสนอของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค จ ากัด ด้วยความรอบคอบ  ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าวาระนี้ กับวาระที่ ๓.๙ เป็นเรื่องเดียวกัน ดังนั้น

ส านักงาน กสทช. ควรรายงานเข้ามาเป็นวาระเดียวกัน  และควรแจ้งให้กรรมการทราบ
โดยเร็ว เพราะอาจด าเนินการไม่ทันต่อสถานการณ์ได้  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ รายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ประจ าปี 

๒๕๕๘  (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ประจ าปี 

๒๕๕๘  ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 



๕ 
 

หมายเหตุ กสทช .ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมมีความน่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นเรื่องข้อมูลการโอนย้ายเลขหมายและ
เรื่องการวางแผนเลขหมายโทรศัพท์ ๑๐ หลัก ฝากส านักงาน กสทช . ดูแลในประเด็น
ดังกล่าวเพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญในอนาคต และขอเรียนว่า ส าหรับกรณีที่ได้มี การขอ
ข้อมูลการโอนย้ายเลขหมายไปนั้น เป็นการขอตามข้อร้องเรียนของผู้ให้บริการบางราย
ซึ่งถูกปิดก้ันการโอนย้าย แต่หากขอ ข้อมูล ไปแล้วไม่ส่งมาหรือต้อง มีการขออนุญาต
บุคคลอื่นก็จะท าให้การด าเนินการล่าช้าและปัญหาบานปลายดังเช่นที่เกิดในปัจจุบัน  
ดังนั้นต้องมีการหาวิธีการว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ค าสั่งศาลปกครองกลางไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา และให้จ าหน่าย คดีออกจาก         
สารบบความใ นค ดีหมายเลขด าที่ ๑๗๘๗ /๒๕๕๘ และคดีหมายเลขแดงท่ี        
๔๖๙ /๒๕๕๙ ระหว่างนายมนัส หิรัญสาลี  ผู้ฟ้องคดี กับ  กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดี    
(ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลางไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา และให้จ าหน่าย คดีออกจาก

สารบบความใ นค ดีหมายเลขด าท่ี ๑๗๘๗ /๒๕๕๘ และคดีหมายเลขแดงที่            
๔๖๙/๒๕๕๙ ระหว่างนายมนัส หิรัญสาลี  ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดี  ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  ประเด็นส าคัญของค าสั่งศาลคือ  ผู้ร้องมีการฟ้อง

เมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วัน คือ ฟ้องเมือ่ขาดอายุความไปแล้ว และกรณีค่าเสียหายระหว่าง
ผู้ร้องกับบริษัท เอกชนเป็นคดีทางแพ่ง  ซ่ึง เป็นสาระส าคัญท่ีอาจจะน าไปประกอบเป็น
แนวทางในการต่อสู้คดีต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ รายงานค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด าที่ ๒๓๒๓/๒๕๕๔ และคดี

หมายเลขแดงท่ี ๔๘๘/๒๕๕๙ ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ 
กสทช.  ผู้ถูกฟ้องคดี  (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด าที่ ๒๓๒๓/๒๕๕๔ 

และคดีหมายเลขแดงที่ ๔๘๘/๒๕๕๙ ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี 
กับ กสทช.  ผู้ถูกฟ้องคด ี ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช .ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  ในแง่คดีอาจจะต้องมีการอุทธรณ์ต่อไป แต่

ประเด็นที่อยากฝากส านักงาน กสทช . ก็คือในส่วนของค าพิพากษา ซึ่งใน ค าพิพากษา
ในเอกสารหน้า ๓๑ ระบุชัดเจนว่าในมติท่ีประชุม กทค . ไม่มีการอ้างเหตุผล ทาง
กฎหมาย แต่ก็มีการอ้างเหตุผลอื่นประกอบด้วย  จึงท าให้มติที่ประชุม กทค. ยังคงชอบ
ด้วยกฎหมาย นั่นหมายความว่า ในกระบวนการทางปกครองต่อไปอาจจะต้องพิจารณา



๖ 
 

อย่างรอบคอบว่าเหตุผลที่เสนอโดยส านักงาน กสทช . และเหตุผลที่จะใช้ในการ
ประกอบมติ  ควรจะต้องเป็น เหตุผลตามกฎหมาย  ดังนั้น จึงฝากทางส านักงาน กสทช . 
ในกรณีค าพิพากษาต่างๆ อาจจะต้องให้ส า นักที่เก่ียวข้องศึกษาและสรุปเป็นประเด็น
เพ่ือเป็นแนวทางในการต่อสู้คดีและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ รายงานค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด าที่ ๕๖/๒๕๕๖ และคดี
หมายเลขแดงท่ี ๗๑๗/๒๕๕๙ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ เลขาธิการ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๑ และ กทค . ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

   
มติที่ประชุม รับทราบรายงานค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด าที่ ๕๖/๒๕๕๖ และ

คดีหมายเลขแดงท่ี ๗๑๗/๒๕๕๙ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ เลขาธิการ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และ กทค . ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 
๒ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  ให้ส านักงาน กสทช . ติดตามว่าผู้ฟ้องยื่นอุทธรณ์

หรือไม่ เนื่องจากจะครบก าหนดยื่นค าอุทธรณ์ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือให้
ส านักงาน กสทช. เตรียมการต่อสู้คดีต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ รายงานการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช . เรื่อง การก าหนด

ข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พ .ศ. ๒๕๕๕ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ (ส านักก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช . เรื่อง การ

ก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พ .ศ. 
๒๕๕๕ ประจ าปี ๒๕๕๘  ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  ในรายงานส่วนที่ ๗ ซึ่งส านักงาน กสทช . สรุป

ประเด็นเก่ียวกับ ปัญหาและอุปสรรคในการก ากับดูแลประจ าปี ๒๕๕๘ เป็นเรื่องที่
อาจจะต้องก าหนดแนวทางแก้ไข  ยกตัวอย่างเช่น  ปัญหาเอกสารที่ส่งมาไม่เพียงพอใน
การพิจารณาเนื่องจากประกาศไม่ก าหนด ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่
มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี ฯลฯ จึงฝากส านักงาน กสทช. พิจารณาด้วยว่าจะจัดการ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้อย่างไร หรืออาจจะต้องทบทวนว่า จริงๆ แล้วประกาศฉบับนี้ยัง
มีความจ าเป็นหรือไม่อย่างไร 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๙ ขอให้พิจารณาทบทวนข้อเสนอของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ ากัด 
ด้วยความรอบคอบ (ส่วนงานเลขานุการ กทค.)   

 
มติที่ประชุม รับทราบการขอให้พิจารณาทบทวนข้อเสนอของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค 

จ ากัด ด้วยความรอบคอบ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  เป็นหนังสือจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) ถึง เลขาธิการ กสทช . เห็นควรน าไปรวมกับระเบียบวาระท่ี ๓.๓ เนื่องจากเป็น
เรื่องเดียวกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ขออนุญาตเพิ่มจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศโดยตรง 
จ านวน ๕ จุด ส าหรับการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International 
Direct Dialing) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส านัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอค าขออนุญาตเพิ่มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมออกต่างประเทศโดยตรง 
จ านวน ๕ จุด ส าหรับการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Direct 
Dialing) ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามเลขที่ ๓ก/๕๐/๐๐๒
ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด โดยเพิ่มจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศและเชื่อมต่อตรงกับ
ผู้ให้บริการในประเทศสหภาพเมียนมาร์ และผู้ให้บริการในประเทศมาเลเซีย จ านวน ๕ จุด 
ได้แก่ 

 ๑. จุดเชื่อมต่อบริเวณอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือท าการเชื่อมต่อไปยัง
โครงข่ ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ Telenor Myanmar ในประเทศสหภาพ      
เมียนมาร์ ที่บริเวณเมืองพญาตองซู (Payathonsu) 

 ๒. จุดเชื่อมต่อบริเวณอ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือท าการเชื่อมต่อไปยัง
โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ Telenor Myanmar ในประเทศสหภาพเมียน
มาร์ ที่บริเวณเมืองมูดอง (Mawdaung) 

 ๓. จุดเชื่อมต่อบริเวณต าบลวังประจัน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อท าการเชื่อม
ต่อไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ Digi ในประเทศมาเลเซีย ที่บริเวณเมือง
วัง เกอเลียน (Wang Kelian) 

 ๔. จุดเชื่อมต่อบริเวณต าบลปาดังเบซาร์ อ าเ ภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือท าการ
เชื่อมต่อไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ Digi ในประเทศมาเลเซีย ที่บริเวณ
เมือง KTM ปาดังเบซาร์ (Padang Besar) 

 ๕. จุดเชื่อมต่อบริเวณต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพ่ือท าการเชื่อม
ต่อไปยังโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ Digi ในประเทศมาเลเซีย ที่บริเวณ
เมืองบูกิตกายูฮีตัม (Bukit Kayu Hitam) 



๘ 
 

 โดยจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ที่สามเลขท่ี ๓ก/๕๐/๐๐๒ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ในภาคผนวก ค รูปแบบ
โครงสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม หน้า ค ๑ – ๓ ในส่วนของข้อ ๔) ที่ตั้งของจุดเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม โดยจะระบุวันที่ที่ประชุม กทค . มีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขดังกล่าวเป็นวันที่แก้ไขเงือ่นไขในการอนุญาตครั้งที่ ๓ 

   

มติที่ประชุม อนุญาตให้บริษัท  ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  เพ่ิมจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมออก
ต่างประเทศโดยตรง จ านวน ๕ จุด ส าหรับการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ภายใต้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขท่ี ๓ก/๕๐/๐๐๒ ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) ขออนุญาตใช้ความถี่ย่าน VHF/FM ในระบบ 
Digital และขอเพิ่มบริการวิทยุส่ังการเชิงพาณิชย์ด้วยระบบ Digital (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส านัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอค าขออนุญาตของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ดังนี้  

๑. ขออนุญาตใช้ คลื่นความถี่ย่าน VHF/FM จ านวน ๕ คู่ ได้แก่ ช่องความถ่ี (๑) 
๑๖๖.๓๐๐/๑๖๑.๑๐๐ (๒) ๑๗๒.๗๐๐/๑๖๗.๘๐๐ (๓) ๑๖๘.๐๐๐/๑๖๓.๒๕๐ (๔) 
๑๗๓.๐๐๐/๑๖๗.๙๐๐ (๕) ๑๕๗.๖๗๕/๑๕๓.๐๐๐ MHz ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในข่าย
วิทยุสั่งการ เพื่อมาใช้ในเชิงพานิชย์  
๒. ขออนุญาตปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของบริการวิทยุสั่งการจากระบบ Analog มาเป็น
เทคโนโลยีระบบ Digital ซึ่งเป็นระบบวิทยุสื่อสารในระบบ Digital 
๓. ขอเพ่ิมบริการวิทยุสั่งการเชิงพาณิชย์ด้วยระบบ Digital ภายใต้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สองของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เลขที ่๒ก/๕๘/๐๐๑ 

  
มติที่ประชุม ๑. ไม่อนุญาตให้ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) น าคลื่นความถ่ีย่าน VHF/FM จ านวน 

๕ คู่ ได้แก่ ช่องความถ่ี (๑) ๑๖๖.๓๐๐/๑๖๑ .๑๐๐ (๒) ๑๗๒.๗๐๐/๑๖๗.๘๐๐ (๓) 
๑๖๘.๐๐๐/๑๖๓.๒๕๐ (๔) ๑๗๓.๐๐๐/๑๖๗.๙๐๐ (๕) ๑๕๗.๖๗๕/๑๕๓.๐๐๐ MHz 
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในข่ายวิทยุสั่งการ เพ่ือมาใช้ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคมต้องด าเนินการโดยวิธีการประมูล ตามมาตรา 
๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๒. อนุญาตให้ บริษัท ทีโอที จ ากั ด (มหาชน ) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากระบบ 
Analog ไปเป็นระบบ Digital โดย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) ได้ปฏิบัติตาม



๙ 
 

ประกาศส านักงาน กสทช . เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเทคโนโลยีในการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนความเป็นกลางทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ บริษัท ที โอที 
จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนจากระบบ Analog เป็นระบบ Digital ส าหรับบริการที่ได้รับ
อนุญาตอยู่เดิมภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เลขที่ ๒ก/๕๘/๐๐๑ เท่านั้น 

 ๓. ไม่อนุญาตให้ เพ่ิมบริการวิทยุสั่ งการเชิงพาณิชย์ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ ๒ก/๕๘/๐๐๑ เนื่องจากบริการดังกล่าวต้องใช้คลื่นความถ่ีให้บริการ และ บริษัท 
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีจาก กสทช. แต่อย่างใด 

  
หมายเหตุ ทีป่ระชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที ่      

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ขอทบทวนมติที่ประชุม กทค. 

กรณีก าหนดวันสิ้นสุดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริง กรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) ขอ
ทบทวนมติที่ประชุม กทค . กรณีก าหนดวันสิ้นสุดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการคลื่น
ความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz 

  

มติที่ประชุม ไม่รับพิจารณาการขอทบทวนมติที่ประชุม กทค . กรณีก าหนดวันสิ้นสุดมาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการคลื่นความถ่ีย่าน ๙๐๐ MHz ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อค าสั่งศาลปกครอง และค าสั่ง
ของ คสช.                                

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การขอเพิ่มบริการขายต่อบริการรับ- ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบ 

Transmission Platform ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
หนึ่ง ของ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน ) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
น าเสนอค าขอเพ่ิมบริการ ขายต่อบริการ รับ -  ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบ 



๑๐ 
 

Transmission Platform ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ หนึ่ง 
เลขที ่๑/๕๔/๐๒๒ ของ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรณีนี้มีประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาคือ
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด  ที่บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) วางแผนจะไปซื้อต่อ
บริการนั้นเป็นบริษัทในเครือหรือไม่ เพราะโดยหลักแล้วจะกลายเป็นว่าประเด็นแรกคือ 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) เป็นเจ้าของดาวเทียม ประเด็นที่สอง บริษัท ทีซี บรอด
คาสติ้ง จ ากัด  ที่รับส่งสัญญาณเป็นของ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ประเด็นที่สาม 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการขายส่ง – ขายต่อ ซึ่งท าให้มีลักษณะ เป็น
กิจการครบวงจร ประเด็นปัญหาคือ  บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด  ได้รับใบอนุญาต
ในกิจการกระจายเสียงฯ ด้วย  ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียม ในกิจการกระจายเสียงฯ มีความ
แตกต่างจาก กิจการโทรคมนาคม จึงต้องระวังว่า  การขายส่ง- ขายต่อดังกล่าวจะท า ให้
ภาระค่าธรรมเนียมของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด  มีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
อย่างไร ประเด็นสุดท้ายคือ กรณีนี้มีการประกอบกิจการครบ ทั้ง ๓ ระดับ ไม่ว่าจะเป็น
ระดับอวกาศ  ระดับรับ -  ส่ง และระดับภาคพ้ืนดิน  แล้วมีใคร ได้รับการ อนุญาตให้ ใช้
คลื่นความถี่หรือไม่ อย่างไร 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า  บริษัท  ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด  เป็นบริษัทในเครือของ 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) แต่ลักษณะของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) เสนอ
มานั้นจะท าเป็น  Business Total Solution ที่จะเสนอขายให้ผู้ใช้บริการของตนเอง 
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ได้รับใบอนุญาตจากทางกิจการกระจายเสียงฯ จริง แต่
ว่าก็ได้ใบอนุญาตประกอบ กิจการโทรคมนาคมแบบ ที่สามด้วย เพ่ือให้บริการ  
Transmission Platform ในประเด็นนี้  อย่างไรก็ตาม บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด  
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกิจการโทรคมนาคมด้วย 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ประเด็นปัญหาคือ ทาง บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด มีการแยกบัญชีอย่างไร ในการช าระค่าธรรมเนียมในกิจการกระจาย เสียงฯ กับ
กิจการโทรคมนาคม เพราะประเด็นลักษณะนี้เป็นการที่รับ - ส่ง เนื้อหากิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์  เพียงแต่การสื่อสารอยู่ภายใต้ระบบโทรคมนาคม จึงมีประเด็นว่า
ค่าธรรมเนียมจะไปอยู่ในส่วนใด อาจจะต้องสอบถามไปยังกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ด้วยว่าประเด็นในลักษณะนี้จะมีการด าเนินการอย่างไร เพราะหากใช้ระบบ
ดังกล่าวทั้งหมดจะมาอยู่ที่กิจการโทรคมนาคม เพราะ บริษัทอาจอ้างว่า เป็นการขายส่ง 
- ขายต่อ ในกิจการโทรคมนาคม ท าให้ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด  ไม่ต้องมีภาระ
ช าระค่าธรรมเนียมฝั่งกระจายเสียงและโทรทัศน์เท่าท่ีควร ซึ่งหากค่าธรรมเนียม เป็น
อัตราเดียวกันอาจจะไม่มีปัญหา  แต่ค่าธรรมเนียมของกิจการ กระจายเสียงและ
โทรทัศน์มีการก าหนดอัตราไว้ค่อนข้างสูง จึงอาจท าให้เกิดปัญหาได้ 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า ในส่วนการช าระค่าธรรมเนียมในกิจการโทรคมนาคมมี
ข้อก าหนดอยู่แล้วว่าให้ผู้ตรวจสอบบัญชีชี้แจงรายได้ค่าธรรมเนียมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ของกิจการโทรคมนาคม ในประเด็นนี้จะมีการหารือกับกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ว่าจะมีความซ้ าซ้อนหรือการลักลั่นหรือไม่ 



๑๑ 
 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ประเด็นนี้จะมีการหารือกันก่อน หรือจะต้องมี
มติเห็นชอบก่อน เพราะโดยหลักการอาจจะเป็นประเด็นปัญหา จะต้องพิจารณาใ ห้
รอบคอบ 

 ส านักงาน กสทช. ชี้แจงว่า ในการช าระค่าธรรมเนียมและการขอให้บริการมิใช่ประเด็น
เดียวกัน การช าระค่าธรรมเนียมสามารถตรวจสอบในภายหลังได้เพราะบริษัทฯ  น่าจะ
มีการแยกบัญชีอยู่แล้ว 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า มีความเห็นสอดคล้องว่าอาจเกิดความ
ซ้ าซ้อนในเ รื่องค่าธรรมเนียม การขออนุญาตตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอมานั้นก็
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ แต่การคิดค่าธรรมเนียมเป็นหน้าที่ของส านักงาน กสทช . ที่
ต้องหารือกับทางกิจการกระจายเสียง ฯ ผลสรุปเป็นอย่างไรก็ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ทราบว่ามีภาระต้องช าระค่าธรรมเนียมอย่างไรบ้าง  

 
มติที่ประชุม มติที่ประชุม  กทค . เสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอกเศรษฐพงค์ฯ , กสทช . 

ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 
๑. อนุญาตให้บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน ) เพ่ิมบริการขายต่อบริการรับ- ส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทียม แบบ Transmission Platform ได้ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๔/๐๒๒ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริการที่ได้รับ
อนุญาตเพิ่มเติมมีระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดตามท่ีก าหนดในใบอนุญาตเดิมของ
บริษัทฯ โดยมีขอบเขตการให้บริการและเงื่อนไขในการอนุญาตตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

   ๒. เห็นชอบในหลักการให้ส านักงาน กสทช . พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง  บริการขายต่อบริการรับ- ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบ 
Transmission Platform ได้ตามกระบวนการออก ใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) 

    ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค. ในเรื่อง
การตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในกรณีของผู้ที่ได้รับทั้งใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ไปด าเนินการต่อไป 

   อนึ่ง มติที่ประชุม กทค . เสียงข้างน้อย (กสทช . ประวิทย์ฯ ) ขอสงวนความเห็น
ระเบียบวาระนี ้

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

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๕๐๗  ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม 

๒๕๕๙ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้   



๑๒ 
 

  โดยหลักการแล้วเห็นสมควรอนุญาตให้บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ประกอบกิจการตามที่ขอมาได้ เพียงแต่ ในกรณีนี้ มีประเด็นเฉพาะที่จ าเป็นต้อง
พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ ดังนี้ 

 ๑) เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการดาวเทียมเพียงรายเดียวอยู่แล้ว 
ซึ่งมีลักษณะผูกขาดโดยสภาพ ดังนั้น การที่บริษัทฯ ขอเพ่ิมบริการขายต่อบริการรับ-ส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทียมแบบ Transmission Platform ภายใต้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง จึงมีประเด็นว่าจะท าให้บริษัทฯ ได้เป็นทั้งเจ้าของ
ดาวเทียมซึ่งให้บริการในระดับอวกาศ เป็นผู้ให้บริการขายส่งขายต่อบริการ และเป็นผู้
ให้บริการรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินด้วย เนื่องจากบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากั ด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดินก็เป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ การอนุญาต
ครั้งนี้จึงจะส่งผลให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้ประกอบกิจการดาวเทียมแบบครบวงจร ตั้งแต่
บริการดาวเทียมในชั้นอวกาศ บริการขายส่งขายต่อ และบริการระดับภาคพื้นดิน 
ดังนั้นจึงควรจะต้องมีการประเ มินโดยรอบคอบว่าจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการผูกขาด
ในตลาดหรือจ ากัดการแข่งขันหรือไม่ อีกท้ังยังมีประเด็นว่า การประกอบกิจการ
ดาวเทียมซึ่งต้องใช้คลื่นความถ่ีนั้น มีใครได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการที่
ชอบด้วยกฎหมาย (ประมูล) แล้วหรือไม ่

 ๒) เนื่องจาก บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง  จ ากัด  เป็นผู้ ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องช าระ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ด้วย โดยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการ กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์มีอัตราที่สูงกว่า ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม การขอเพ่ิมบริการขายต่อบริการรับ- ส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทียมแบบ Transmission Platform ภายใต้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัทฯ จึงมีประเด็นว่าจะท าให้ภาระค่าธรรมเนียม
ของบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง  จ ากัด เปลี่ยน แปลงไปหรือไม่  อย่างไร  และบริษัท ทีซี 
บรอดคาสติ้ง  จ ากัด แยกบัญชีอย่างไ รในการช าระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กับค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

  ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ขอเพ่ิมบริการขายต่อบริการรับ- ส่งสัญญาณผ่านดาวเที ยม
ดาวเทียมดังกล่าว ชัดเจนว่าคือการให้บริการรับส่งเนื้อหา ของกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์  เพียงแต่ ช่องทาง การ รับส่งสัญญาณ อยู่ภายใต้ระบบ กิจการ
โทรคมนาคม ดังนั้น จึงมีประเด็นว่า เมื่อบริษัทฯ มีรายได้ จะต้องช าระ ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตในฐานการประกอบกิจการแบบใด  โดยประเด็นดังกล่าวนี้ หากไม่มีแนวทาง
ที่ชัดเจน เมื่อบริษัทฯ มีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแล้วก็อาจ ท าให้ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง  จ ากัด  ไม่มีภาระต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นอัตรา
ที่สูงกว่าค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จึงจ าเป็นต้องหารือกับ



๑๓ 
 

ฝั่งกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ก่อน เพ่ือมิให้เกิดช่องว่างหรือการหลบเลี่ยง
การก ากับดูแลในส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การอนุญาตให้บริษัท พาวเวอร์โบท (ประเทศไทย ) จ ากัด ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (ส านักการอนุญาตและก ากับ
วิทยุคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส่วนส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายอรรณพฯ ) น าเสนอ
การขออนุญาตใช้ ย่านความถี่วิทยุ VHF ในกิจการเคลื่อนที่ท างทะเล (Maritime 
Mobile Service ) ส าหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเรือยอร์ชและเรือท่องเที่ยวเดิน
ทะเลตลอดจนการรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าท่ีมาใช้
บริการท่าเรือของ บริษัท พาวเวอร์โบท (ประเทศไทย ) จ ากัด และเรือที่ต้องการความ
ช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางทะเล จึงเห็นควรเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

  ๑. อนุญาตให้บริษัท พาว เวอร์โบท (ประเทศไทย ) จ ากัด ตั้งสถานีท่าเรือ  (Port 
Station) ณ ท่าเรือ เลขท่ี ๕/๒ หมู่ที่ ๑ ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (Maritime 
Mobile Service ) โดยใช้เครื่องวิทยุส่ง /รับ ๑๕๖ .๕๒๕ MHz ระบบ Digital 
selective calling for distress , safety and calling (DSC) ส าหรับเป็นช่องเรียก
ขาน เพื่อแจ้งเหตุอันตรายและความปลอดภัย  ๑๕๖.๘๐๐ MHz (Radiotelephony) 
ระบบวิทยุโทรศัพท์ส าหรับเป็นช่องเรียกขานและติ ดต่อ    สื่อสารในเหตุอันตรายและ
ความปลอดภัย (Distress, Safety and Calling) ๑๖๑.๖๒๕/๑๕๗.๐๒๕ MHz เป็น
ช่องใช้งาน (Radiotelephony working channel) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

  ๑.๑ ให้ใช้ความถ่ีวิทยุตาม ข้อ ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ทั้งนี้ การขอขยาย
ระยะเวลาการใช้ความถ่ีวิทยุจะต้องแจ้งขออนุญาตใช้ความถ่ีวิทยุก่อนวันสิ้นสุดการ
อนุญาตดังกล่าว เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

  ๑.๒ ให้ระมัดระวังการใช้ความถี่วิทยุ เนื่องจากเป็นการอนุญาตให้ใช้ความถ่ี
วิทยุร่วมกันของสถานีท่าเรือ (Port Station) 

  ๑.๓ ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ ก าลังส่งไม่เกิน 
๓๐ วัตต์ จ านวน ๑ เครื่อง และชนิดมือถือ ก าลังส่งไม่เกิน ๕ วัตต์ จ านวน ๑ เครื่อง 

  ๑.๔ เครื่องวิทยุคมนาคมในข้อ ๑.๓ ต้องผ่านการตรวจสอบ และรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุ ปกรณ์ท่ีใช้ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล หรือมี
ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
วิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลย่านความถี่วิทยุ VHF แล้วเท่านั้น 

  ๑.๕ หากตรวจสอบพบว่า บริษัท พาวเวอร์โบท (ประเทศไทย ) จ ากัด ได้ใช้
เครื่องดังกล่าวผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ส านักงาน กสทช. จะยกเลิกการอนุญาตทันที 

  ๑.๖ ห้ามมิให้น าความถ่ีวิทยุดังกล่าวไปใช้งานเชื่อมต่อกับข่ายสื่อสาร สาธารณะ
เพ่ือให้บริการวิทยุคมนาคมสาธารณะ 



๑๔ 
 

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

  
 มติที่ประชุม อนุญาตให้บริษัท พาว เวอร์ เวอร์โบท (ประเทศไทย ) จ ากัด ตั้งสถานีท่าเรือ (Port 

Station) ณ ท่าเรือ เลขท่ี ๕/๒ หมู่ที่ ๑ ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (Maritime 
Mobile Service ) โดยใช้เครื่องวิทยุส่ง /รับ ๑๕๖ .๕๒๕ MHz ระบบ Digital 
selective calling for distress , safety and calling (DSC) ส าหรับเป็นช่องเรียก
ขาน เพื่อแจ้งเหตุอันตรายและความปลอดภัย  ๑๕๖.๘๐๐ MHz (Radiotelephony) 
ระบบวิทยุโทรศัพท์ส าห รับเป็นช่องเรียกขานและติดต่อ สื่อสารใน เหตุอันตรายและ
ความปลอดภัย (Distress,Safety and Calling) ๑๖๑.๖๒๕/๑๕๗.๐๒๕ MHz เป็น
ช่องใช้งาน (Radiotelephony working channel)ระบบ VHF/FM ความกว้างแถบ
คลื่นความถี่ไม่เกิน ๑๖ กิโลเฮริตซ์ ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (Maritime Mobile 
Service) เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเรือยอร์ทและเรือท่องเที่ยวเดินทะเล และการ
รักษาความปลอดภัย ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการท่าเรือของบริษัท  โดยมีเงื่อนไข ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่าง

บริษัท โอทาโร  เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)   

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอข้อพิจารณา ดังนี้  

 ๑. ผลการพิจารณาบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 
๑ ระหว่างบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน ) มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ 
๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาบันทึกแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ให้ กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่
คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาตามม าตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔  ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๒๘ ของ
ประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  



๑๕ 
 

 ๒. อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมถือเป็นอัตราที่คู่สัญญาไ ด้ท าการเจรจาตกลง
กันแล้วตามข้อ ๒๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ๓. ส านักงาน กสทช . ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ได้เปิดเผย บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ 
ระหว่างบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) เป็นการทั่วไปโดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญา
ทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาแล้วตาม มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๒๘ วรรคสอง ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 

มติที่ประชุม             ๑ . เห็นชอบผลการพิจารณา บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ตามท่ี ส านักงาน กสทช. เสนอ    

 ๒. รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า  บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ
ข้อ ๓๐ และ ข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมส่งส ำเนำบันทึกแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ กสทช . ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่
คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง  แห่ง 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และ 
ข้อ ๒๘ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้แ ละเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  พ .ศ. 
๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่           

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ.แจ้งวัฒนะ-ชายแดนไทย มาเลเซีย 
ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  
(ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอ 



๑๖ 
 

 ๑. ผลการพิจารณาสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ .แจ้งวัฒนะ-
ชายแดนไทย มาเลเซีย ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ และ
ข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖  

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมให้ กสทช. ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลง
นามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอ งแห่งพระราชบัญญัติการประกอบ กิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๘ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป  และให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเปิดเผยสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนผ่านทางเว็บไซต์ของตน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาแล้วตามมาตรา 
๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ 
๒๘ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. อัตราค่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมถือเป็นอัตราที่คู่สัญญาได้ท าการเจรจาตกลงกัน
แล้วตามข้อ ๒๑ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๓. ส านักงาน กสทช . ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ไทย ได้
เปิดเผยสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ .แจ้งวัฒนะ -ชายแดนไทย 
มาเลเซียระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
เป็นการทั่วไปโดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้
มีการลงนามในสัญญาแล้วตามมาตร า ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๘ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ.แจ้งวัฒนะ-  
ชายแดนไทย มาเลเซีย  ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. รับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอว่า สัญญา การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
เส้นทาง สฟ .แจ้งวัฒนะ-  ชายแดนไทย มาเลเซีย  ระหว่าง การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด มีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้อง
กับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  
ประกอบข้อ ๒๗ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๑๗ 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้รั บใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม ให้ กสทช . ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการ
ลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การ ประกอบ
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบข้อ ๒๘ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป และให้ผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เปิดเผย สัญญา การใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนผ่านทางเว็บไซต์ของตน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้ มีการลงนามในสัญญาแล้วตาม มาตรา 
๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ 
๒๘ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด และ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่าย)   

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอข้อพิจารณา ดังนี้  

 ๑. ผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท แอม
เน็กซ์ จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) มีข้อก าหนดและลักษณะ
ที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔  ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 ๒. อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมถือเป็นอัตราที่คู่สัญญาได้ท าการเจรจาตกลง
กันแล้วตามข้อ ๒๑ ของประกาศ  กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ๓. ส านักงาน กสทช . ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด ได้เปิดเผย
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด และบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เป็นการทั่วไปโดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาแล้วตาม มาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๘ วรรค
สอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
มติที่ประชุม             ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท 

แอมเน็กซ์ จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน )  ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ     



๑๘ 
 

 ๒. รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอว่า สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ระหว่างบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) มี
ข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โอทาโร จ ากัด  (ส านักโครงข่าย
พ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ บริษัท โอทาโร จ ากัด  เพ่ือให้บริษัท 
โอทาโร จ ากัด สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โ ครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับ
ใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 

  ทั้งนี้ ให้บริษัท โอทาโร จ ากัด  ด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับค าสั่งของ กสทช . ตามข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โอทาโร จ ากัด เพ่ือให้บริษัท 

โอทาโร จ ากัด สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับ
ใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 

  ทั้งนี้ ให้บริษัท โอทาโร จ ากัด  ด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับ หนังสือแจ้งจากส านักงาน  กสทช . ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  

(ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อ มต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท  โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น 



๑๙ 
 

จ ากัด เพ่ือให้ บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญา
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม ที่กฎหมายและประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 

  ทั้งนี้ ให้บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ด า เนินการเปิดเผยข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช . ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบ
ข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด เพื่อให้บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญา
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมา ยและประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 

  ทั้งนี้ ให้บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  ด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ หนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบ
ข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ   ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค . ครั้งที่           

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ (ร่าง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง การตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  (ส านัก มาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  (นางนุสราฯ)  น าเสนอ สรุป
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อ (ร่าง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  ทั้งนี้ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมติ 
กสทช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  

มติที่ประชุม  เห็นชอบสรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช . เรื่อง การตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอ 
ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายส าหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมย่าน ๘๙๕ - ๙๐๕ MHz / ๙๔๐ - ๙๕๐ MHz (ส านักอ านวยการสาย
งานกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม  (นางสาวสุภัทราฯ) น าเสนอ 
กรอบวงเงินและการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. หลักการก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๕ – ๙๐๕ MHz / ๙๔๐ – ๙๕๐ MHz 
จ านวนไม่เกิน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยให้สามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม
และจ าเป็น  

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . จัดท าวาระเสนอเข้าที่ประชุม กสทช . เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติในหลักการให้ใช้เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นของส านักงาน 
กสทช . ในกรอบวงเงินจ านวนไม่เกิน ๑๘.๕๐๐ ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่าย
ของส านักงาน กสทช . ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือมาใช้ส ารองจ่ายเตรียมการส าหรับการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๕ – ๙๐๕ MHz / ๙๔๐ 
– ๙๕๐ MHz และเม่ือได้รับเงินจากการประมูลคลื่นความถ่ีดังกล่าวแล้ว  จะน ามาช าระ
คืนเงินงบกลางกรณีฉุกเ ฉินและจ าเป็นต่อไป ตามที่ก าหนดใน พระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๕ ให้น าเงินที่ได้จากการประมูลมาหัก
ค่าใช้จ่ายได้  

มติที่ประชุม   ๑. เห็นชอบในหลักการก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๕ – ๙๐๕ MHz / ๙๔๐ – ๙๕๐ 
MHz จ านวนไม่เกิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนี้ 

 

ล าดับ รายการ 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการ
ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 
๑๘๐๐ MHz  และ ๙๐๐ 

MHz 
(บาท) 

กรอบวงเงินงบประมาณที่
เสนอขอพิจารณา 

(บาท) 

๑. 
ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือจัดงานด้านสถานที่ 
อาหาร และสิ่งอ านวยความสะดวก 

๑๗,๓๖๕,๒๑๒.๙๖ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒. 

ค่าใช้จ่ายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด เป็นต้น 

๔,๗๙๘,๙๕๐.๐๐ 

๓. 
จ้างที่ปรึกษาด าเนินการประมูลใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี ่

๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๘,๑๖๔,๑๖๒.๙๖ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 



๒๑ 
 

 
   ทั้งนี้ โดยให้สามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น และให้ด าเนินการ

ตามระเบียบพัสดุของส านักงาน กสทช. ต่อไป 
 ๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. จัดท าวาระเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา

อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินงบกลาง กรณีฉุกเฉินและจ าเป็นของส านักงาน กสทช . ใน
กรอบวงเงินจ านวนไม่เกิน ๑๘.๐๐๐ ล้านบาท เพื่อมาใช้ส ารองจ่ายเตรียมการส าหรับ
การอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๘๙๕ – ๙๐๕ MHz / 
๙๔๐ – ๙๕๐ MHz 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๓ ขอรับนโยบายการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัท 

จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน ) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
ขอรับนโยบายการต่อ อายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และใบอนุญาตการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต ของกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) โดย
บริษัท อคิวเมนท์ จ ากัด เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 
เลขที่ ๑/๕๔/๐๐๘ แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาต
หมดอายุวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ     บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จ ากัด 
(มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทร คมนาคมแบบที่หนึ่ง  เลขที่ ๑/๕๔/๐๑๕ 
แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตหมดอายุวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 ซึ่งการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งและใบอนุญาตการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งนั้น จะด าเนินการตามประกาศ กทช . เรื่อง 
กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License)   และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก บริษัท อคิวเมนท์ จ ากัด และ     บริษัท จัสมิน เทเล
คอม ซิสเต็มส์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ที่มีความเก่ียวโยงกับ 
บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์  จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้ไม่  ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขก่อนรับ
ใบอนุญาตตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๙๐๐ MHz โดยเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัสมิน 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน  

 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดว่าผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ี
กฎหมายก าหนด ซึ่งเมื่อพิจารณาตามคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัท อคิวเมนท์ จ ากัด 
และ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรต่ออายุใบอนุญาตให้กับ   บริษัท อคิวเมนท์ จ ากัด และ บริษัท 



๒๒ 
 

จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จ ากัด (มหาชน) และรวมถึงกรณีผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ในเครือ 
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมา ย 
ตามกระบวนการปกติ ตามประกาศ กทช . เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตแบบ
อัตโนมัติ (Automatic License) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

 ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่าตามประกาศ กทช ./กสทช. ที่เก่ียวข้องมีข้อก าหนดคุณสมบัติของผู้
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและใบอนุญาตการให้บริการอิ นเทอร์เน็ต
ที่มีข้อห้ามมิให้ผู้ที่มีความเก่ียวโยงกับผู้ที่ไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ มายื่นขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด 

 กสทช . รศ . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ประเด็นนี้ไม่ควรเป็นนโยบาย เนื่อง         
จาก ส านักงาน กสทช . ได้ตั้งคณะท างาน เพ่ือพิจารณาความรับผิด กรณี                     
บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จ ากัด ไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตฯ แล้ว 
เห็นควรให้คณะท างานฯ พิจารณาในประเด็นนี้ว่าความรับผิดรวมถึงการต่ออายุ
ใบอนุญาตหรือไม่ ในครั้งนี้เห็นควรต่อใบอนุญาตไปก่อน หากคณะท างานฯ มี
ความเห็นว่าไม่ควรต่อใบอนุญาต ก็สามารถด าเนินการเพิกถอนในภายหลังได้  

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับ  กสทช. รศ.ประเสิรฐฯ และ 
เห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาต เนื่องจากเป็น Automatic License และมีผลกระทบ
ต่อผู้ใช้บริการ  

 กสทช. ประวิทย์ฯ แจ้งว่า ได้มีบันทึกที่ สทช . ๑๐๐๓.๑๐/๓๓๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๕๙ แสดงความเห็นว่า 

 ๑. เมื่อกฎหมายไม่ได้มีข้อห้าม เห็นควรต่ออายุใบอนุญ าต และให้ส านักงาน กสทช . 
ตรวจสอบ กรณีที่ ส านักงาน กสทช. ได้ให้ข่าวกับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้ว่า การที่ผู้ไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว จะกระทบคุณสมบัติ
ในการถือครองใบอนุญาตประกอบกิจการอื่นๆ ที่บริษัทในเครือถืออยู่ทั้งหมด  

 ๒. เห็นควรให้คณะท างานก าหนดความเสียหาย กรณี บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ 
จ ากัด ไมป่ฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนได้รับใบอนุญาตฯ พิจารณาอีกข้ันหนึ่ง เพราะเป็นเรื่อง
ที่เก่ียวพันกัน 

  ส านักงาน กสทช. ชี้แจงว่า ทางส านักงาน กสทช . ได้หารือกับคณะท างานฯ แล้ว คณะ
ท างานฯ แจ้งว่าไ ม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ เห็นควรให้ กทค . มอบนโยบาย เพ่ือให้
คณะท างานฯ ด าเนินการต่อไป 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า คณะท างานฯ แต่งตั้งโดยส านักงาน กสทช . ซ่ึง
ส านักงาน กสทช. สามารถมอบหมายได้โดยตรง  

 
มติที่ประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของกลุ่ม

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และเห็นว่า



๒๓ 
 

เพ่ือความชัดเจน ส านักงาน กสทช . อาจส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะ ท างานเพ่ือพิจารณา
ความรับผิดกรณีบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จ ากัด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ด าเนินการก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน ๙๐๐ MHz พิจารณาด้วย  

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

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช  ๑๐๐๓ .๑๐/๔๙๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๑) การขอต่อ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของ  บริษัท อคิวเมนท์ จ ากัด 
และ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จ ากัด (มหาชน) แม้ท้ังสองบริษัทเป็นบริษัทใน
เครือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน ) แต่หากการขอเป็นไปตาม
กฎหมายและมิได้มีข้อห้ามไว้ ส านักงาน กสทช . ควรต้องให้ใบอนุญาตตามสิทธิของผู้
ยื่นค าขอ ส่วนการที่เลขาธิการ กสทช . เคยให้ สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปก่อน หน้านี้ว่า 
กรณีการละทิ้งใบอนุญาตของบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จ ากัด จะส่งผลกระทบ
ต่างๆ ต่อการถือครองใบอนุญาตอื่นของบริษัทในเครือ บมจ . จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล  
นั้น แท้จริงควรจะต้องมีการตรวจสอบให้รอบคอบก่อน ว่าจะกระทบใบอนุญาตอื่นจริง
หรือไม่ เพราะกรณีอาจเป็นการละเมิด  และท าให้ทั้งผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน
ทั่วไปสับสน (ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๙๗๖/๒๕๔๓ และท่ี ๓๔๘๙/๒๕๓๘ ) อีกท้ังการให้
ข้อมูลดังกล่าวยัง ขัดแย้งกับ แนว นโยบายที่ส านักงาน กสทช . เสนอมา ในเอกสาร
ประกอบวาระการต่อใบอนุญาตฯ ของ บจ. อคิวเมนท์ และ บมจ. จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส ์
ครั้งนี ้

  นอกจากนั้นเมื่อส านักงาน  กสทช. แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาความรับผิดของ
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมย่าน ๘๙๕ -  ๙๑๕ MHz/๙๔๐ -  ๙๖๐ MHz แล้ว  ก็สามารถ ให้
คณะท างานฯ พิจารณากรณีนี้ ประกอบกันด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวพันกันทั้งหมด 
ทั้งนี้เพ่ือความรอบคอบและความมีเอกภาพในการพิจารณา 

 ๒) จากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ สมควรใช้เป็นบทเรียนส าหรับอนาคต โดยหากส านักงาน 
กสทช. ต้องการให้ผู้ชนะการประมูลที่ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนได้รับใบ อนุญาต ต้อง
ได้รับโทษที่เก่ียวข้องกับการได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการอื่นๆ ที่บริษัทในเครือถือ
อยู่ทั้งหม ดด้วย  จะสมควร ต้องออกเป็นประกาศ ให้ชัดแจ้ง ว่า  การทิ้งงานจะส่ง ผล
กระทบต่อคุณสมบัติในการถือครองใบอนุญาต อย่างไร และผู้ ทิ้งงานในอนาคตจะต้อง
ประสบกับผลลัพธ์ใดบ้าง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๔ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์

ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพิ่มเติม  (ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย     
โทรคมนาคม) 



๒๔ 
 

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่
เพ่ิมเติม จ านวน ๑๔,๐๐๐ เลขหมาย  ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
โดยมติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙  เห็นควรน าเสนอ กทค. พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ ส าหรับ
บริการโทรศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม จ านวน ๑๔ ,๐๐๐ เลขหมาย  ให้แก่ บริษัท แอด
วานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

 
 มติที่ประชุม อนุมัติ จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม จ านวน 

๑๔ ,๐๐๐ เลขหมาย  ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ
โทรศัพท์ประจ าที่ครั้งแรก (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่ จ านวน 
๒๒,๐๐๐ เลขหมาย ข องบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด โดยมติคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็น
ควรน าเสนอ กทค. พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่ 
จ านวน ๒๒,๐๐๐ เลขหมาย โดยเป็นพื้นที่ให้บริการ ๑๗ จังหวัด ให้แก่ บริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด  

  
มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่ จ านวน ๒๒,๐๐๐ เลข

หมายให้แก่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้
เทคโนโลยีอ่ืน (บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต ) ครั้งแรก (ส านักบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอ่ืน (บริการเสียงผ่าน



๒๕ 
 

อินเทอร์เน็ต) จ านวน ๑๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยเป็นการขอรับจัดสรรครั้งแรกของบริษัท 
ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด ทั้งนี้ มตคิณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นควรน าเสนอ กทค . 
พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอ่ืน (บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต ) 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ เลขหมาย ให้แก่บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 

  
มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอ่ืน (บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต ) ครั้ง

แรก จ านวน ๑๐,๐๐๐ เลขหมายให้แก่ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด โอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับ

บริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอ่ืน ให้กับ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จ านวน 
๑๐,๐๐๐ เลขหมาย  (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริ หารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการ ขอโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอ่ืน
ของบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด ให้กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด จ านวน ๑๐,๐๐๐ เลขหมาย 

 โดยที่มติคณะอนุกรรมการเลขหม ายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นควรน าเสนอ กทค . พิจารณาอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ 
บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด โอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ที่ใช้
เทคโนโลยีอ่ืน ให้กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จ ากัด จ านวน ๑๐,๐๐๐ เลข
หมาย โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ กทค. มีมติเห็นชอบ 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ตามข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริ หารเลขหมายโทรคมนาคม ระบุไว้ชัดเจนว่า “ห้ามผู้
ได้รับการจัดสรร เลขหมายโอนเลขหมายระหว่างกัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ...” ประเด็นจึงอยู่ที่ส านักงาน กสทช .ต้องท าหลักเกณฑ์เสนอว่าโดย
หลักการจะมีกรณีใดโอนย้ายเลขหมายได้บ้าง เช่น อาจอนุญาตกรณีท่ีสิ้นสุดใบอนุญาต
และ เป็นการดูแลผู้บริโภค  ทั้งนี้ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนส าหรับการใช้ดุลยพินิจ 
ไม่เช่นนั้นการอนุญาตกรณีนี้จะกลายเป็น บรรทัดฐานและเป็นเหตุให้ปฏิเสธกรณีอ่ืนๆ 
ในอนาคตไม่ได ้

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



๒๖ 
 

 อนุมัติ ให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด โอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์
ส าหรับบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอ่ืน ให้กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด จ านวน ๑๐,๐๐๐ เลขหมาย ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 อนึ่ง มติที่ประชุม กทค. เสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบ
วาระนี ้

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช  ๑๐๐๓ .๑๐/๔๙๓ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๙ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๑) ผมยืนยันความเห็นตามท่ีเคยมีความเห็นไว้ก่อนนี้แล้วต่อกรณีขออนุญาตควบรวม
กิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เ น็ตเวิร์ค จ ากัด และบริษัท ซุปเปอร์ บรอด
แบนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด ว่า ใบอนุญาตและคุณสมบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการ มี
ปัญหาจะต้องตีความว่าใบอนุญาตต่างๆ โอนไปยังบริษัท อ่ืนหรือบริษัท ผู้ควบรวม
กิจการหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่ส าหรับการประกอบกิจการนั้นๆ  
อีกท้ังการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ 
มิได้ก าหนดให้มีการโอนกันได้ และตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมฯ ยังก าหนดให้การประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้รับใบอนุญาต
ต้องมีอ านาจในการบริหารงานหรือประกอบกิจการด้วยตนเอง ห รือจะมีการโอน
อ านาจจัดการหรือประกอบกิจการไม่ได้  ดังนั้น การอนุญาต ต่างๆ ที่เก่ียวกับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ฯ จึงไม่โอนไปยังบริษัท 
แอดวานซ์ฯ ที่ซื้อทรัพย์สินของบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ฯ ไป ทั้งนี้ ตามหนังสือ
ส่วนงาน กสทช . ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ที่ สทช . สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๙๗ ลงวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และการเปิดเผยความเห็นท้ายระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 ๒) การที่บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ฯ แต่ฝ่ายเดียวจะ ขออนุมัติการโอนย้ายเลข
หมายโทรศัพท์ส า หรับบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอ่ืนให้กับบริษัท แอดวานซ์ฯ นั้น 
นอกจาก ต้องเป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ยังต้องเป็นไปตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม ซึ่งข้อ ๒๗ ก าหนดชัดว่า “ห้ามผู้ได้รับการจัดสรรเลข
หมายโอนเลขหมายระหว่างกัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หรือเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรื่องการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด...” และตามข้อ ๒๑ ก าหนดว่า “ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีสิทธิน า
เลขหมายออกให้บริการได้ต ามขอบเขต ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ... ” 
ประกอบกับข้อ ๒๒ ก าหนดว่า “ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) 
ใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการ...” 



๒๗ 
 

  เมื่อการอนุญาตต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ 
และประกาศ กสทช . ที่เก่ียวข้อง มิได้ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตรวมทั้งผู้ได้รับการ
จัดสรรเลขหมายท าการโอนเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรไว้ก่อนหน้านี้ให้แก่กันได้ และ
ผู้ได้รับจัดสรรเลขหมายมีหน้าที่ต้องให้บริการตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก กทค . 
ด้วย ดังนั้น การอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บร อดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด โอนเลข
หมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอ่ืนให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์
เลส เน็ตเวิร์ค จ ากัด จ านวน ๑๐ ,๐๐๐ เลขหมาย จึงไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด และจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ชอบในอนาคต ท าให้ผู้ได้รับจัดสรร
รายอื่นปฏิบัติตามได้ 

  ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช . ควรจัดท าหลักเกณฑ์ว่ากรณีใดที่เหมาะสม อันสมควร
จะให้คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจเป็นพิเศษอนุญาตการโอนเลขหมายระหว่างกัน ได้ เช่น 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือคุ้มครองผู้บริโภค อย่างกรณีสิ้นสุดใบอนุญาตของผู้รับ
ใบอนุญาตแล้วต้องดูแลคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม  (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริห ารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการ ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมเติม    
จ านวน ๖,๓๒๐,๐๐๐ เลขหมาย ของ บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด 

 โดยที่มติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นควรเสนอ กทค . พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๒,๘๑๐,๐๐๐ เลขหมาย ให้แก่ บริษัท เรียล 
มูฟ จ ากัด และ ให้ด าเนินการเรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า (แบบเติมเงิน ) ตามนโยบายของส านักงาน กสทช . 
อย่างเคร่งครัด 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แจ้งว่า ในชั้นกลั่นกรองเรื่องได้ให้ความเห็นไว้แล้วเกี่ยวกับ การ
เลือกใช้ฐานข้อมูล ที่ไม่มีความชัดเจนแน่นอนและไม่คงเส้นคงวา ทั้งในกรณี ที่ผ่านมา
ของผู้ให้บริการรายอื่นและ กรณีนี้เองด้วย โดยมีการเลือกใช้ข้อมูลผู้ใช้บริการจากฐาน  
9 เดือนบ้าง ๖ เดือนบ้าง แต่กรณี นี้ใช้ 11 เดือน ทั้งนี้ โดยหลักการแล้ว เรื่องการใช้
ดุลยพินิจนั้นใช้ได้ แต่ต้องอธิบายได้ว่า เหตุผลคืออะไร ดังนั้นเห็นควรต้องท าเกณฑ์ให้
ชัด ว่าภายใต้ฐานข้อมูล ๑๒ เดือน หากจะมีการตัดหรือไม่ใช้ข้อมูลบางเดือนเพราะ
เหตุผลใดบ้าง เช่น ตัดเดือนต่ าสุ ด/สูงสุดออก เป็นต้น เนื่องจากการเลือกตัดเป็นครั้งๆ 
ไปท าให้เกิดความไม่ชัดเจน ตลาดคาดการณ์ไม่ได้ และอาจเป็นการเลือกปฏิบัติ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า การน าเสนอในครั้งนี้มีหลักเกณฑ์ เพียงพอถือ
เป็นการก าหนดกรอบคร่าวๆ ได้ในระดับหนึ่ง  ซึ่งถ้ากรรมการให้ความเห็นชอบแล้วก็
สามารถน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้เป็นมาตรฐานได้ กรณีท่ียังมีเลขหมายที่จัดเป็นเลข
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หมายสวยคงค้างอยู่  อยากให้ส านักงาน กสทช . เร่งรัดการด าเนินการเพราะจะได้น า
เลขหมายเหล่านี้ไปใช้งานได้ ถือเป็นเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วนที่ต้องมีการด าเนิ นการ
คู่ขนานกัน หากส านักงาน กสทช. ยึดกรอบการด าเนินการตามนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานได้ 
อาจไม่ต้องออกเป็นประกาศท่ีชัดเจนเพราะ กสทช . มีระบบการด าเนินการอยู่แล้ว จึง
อยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริกา รโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิ มเติม จ านวน 
๒,๘๑๐,๐๐๐ เลขหมาย ให้แก่ บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค . เพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค . ครั้งที ่       
๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๙๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้ 

  เห็นควรพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพ่ิมเติมให้แก่ บจ. เรียลมูฟ เพื่อให้สามารถน าไปประกอบธุรกิจได้โดยไม่ติดขัด  ตามท่ี
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมและส านักงาน กสทช. เสนอ แต่มีข้อสังเกตใน
ส่วนของกระบวนการภายใน ซึ่งเห็นควรที่จะต้องปรับปรุงต่อไป  นั่นคือ ในส่วนการ
วิเคราะห์ของส านักงาน กสทช . ที่มีการเลือกใช้ฐานข้อมูลในการพิจารณาจ านวนเลข
หมายที่ควรจัดสรรนั้น ยังคงมีความไม่คงเส้นคงวาและไม่ มีความชัดเจนแน่นอน ว่าจะ
ใช้ฐานข้อมูลจ านวนกี่เดือนมาประกอบการพิจารณา และเดือนที่ไม่ใช้นั้น ตัดออกด้วย
เหตุผลใด โดย ในการพิจารณา ครั้งนี้  ส านักงาน กสทช . อ้างอิงฐานข้อมูลจ านวน
ผู้ใช้บริการที่เพ่ิมข้ึนของเดือนเมษายน ๒๕๕๘ –  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รวม ๑๑ 
เดือน และเลือกตัดข้อมูลจ านวนผู้ใช้บริการของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ออก ขณะที่ใน
การจัดสรรเลขหมายให้กับผู้ขอรับจัดสรรรายอ่ืน  รวมทั้งของบริษัทฯ ในครั้งท่ีผ่านมา 
ส านักงาน กสทช. เลือกที่จะใช้ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการที่เพ่ิมข้ึนจ านวน ๙ เดือนหรือน้อย
กว่าเท่านั้น  ทั้งนี้แม้ว่า ส านักงาน กสทช . จะมีการปรับและเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ เช่น 
“กรณีหากบางช่วงเวลามีตัวเลขสถิติท่ีไม่อยู่ในสถานการณ์ปกติ...จะพิจารณาตัดตัวเลข
เหล่านั้นออกจากการค านวณค่าเฉลี่ย ” แต่เกณฑ์ดังกล่าวก็ยังเปิดให้เกิดการใช้ดุลย
พินิจได้อย่างกว้างขวาง 

  ดังนั้นผมจึงขอ ยืนยันตามความเห็นเดิมดังที่เคยได้มีการสงวนความเห็นไว้ใน
การประชุม กทค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วาระ ๕.๕ ว่า ส านักงาน กสทช . จ าเป็นที่จะต้องมี
การก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีมีความชัดเจนในการใช้ดุลยพินิจด้วย อาทิ “ต้องตัดเดือนที่มี
ยอดผู้ใช้สูงสุดและต่ าสุด 3 เดือนออก” เพ่ือให้มีบรรทัดฐานและเกิดความเป็นธรรมกับ
ทุกราย และไม่เปิดช่องให้เกิดการใช้ ดุลยพินิจมากเกินไป ทั้งนี้ หากกระบวนการหรือ
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หลักเกณฑ์ในการค านวณจ านวนเลขหมายที่จะจัดสรรให้กับผู้ขอรับจัดสรรเลขหมายฯ 
แต่ละรายไม่มีความคงเส้นคงวาแล้ว อาจเสมือนเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิด
ปัญหาต่อผู้ขอรับจัดสรรเลขหมายฯ รายอื่นๆ ทั้งในอดีตและในอนาคตได้  ดังนั้น 
ส านักงาน กสทช . จ าเป็นที่จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีมีความชัดเจนและต้องใช้
บรรทัดฐานเดียวกันกับผู้ขอรับจัดสรรเลขหมายทุกราย เพ่ือความเป็นธรรม 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๙ บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ ากัด ขออุทธรณ์การได้รับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับ

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งแรก และขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโ ทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการขออุทธรณ์การได้รับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งแรก และขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมเติม ของบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ ากัด  

 โดยทีม่ติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  เห็นควรน าเสนอ กทค. พิจารณา ดังนี ้

 ๑ . อนุมัติ ในหลักการการก าหนดจ านวน เลขหมายโทรศัพท์ ส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะจัดสรรเพิ่มเติม ให้แก่ บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ ากัด  จ านวน 
๓๑๐,๐๐๐ เลขหมาย และเม่ือส านักงาน กสทช . ได้รับหนังสือแจ้งจาก บริษัท เดอะ 
ไวท์สเปซ จ ากัด ว่าได้มีการใช้งานเลขหมายไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวน
เลขหมายที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด และมีหนังสือรับรองจากบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายแล้ว ส านักงาน กสทช. จึงจะแจ้งผล
การอนุมัติโดยสมบูรณ์ให้แก่ บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ ากัด ต่อไป 

 ๒. หาก กทค . เห็นควรอนุมัติตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ เห็นควรจัดสรรเลขหมาย
ดังกล่าวเรียงตามล าดับก่อนหลัง และยกเว้นกลุ่มเลขหมายที่คาดว่าจะน ามาจัดสรรเป็น
เลขสวย  

 ๓. หาก บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ ากัด ได้รับการจัดสรรเลขหมายดังกล่าวแล้ว  เห็นควร
ให้ด าเนินการเรื่องการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บ
เงินล่วงหน้า (แบบเติมเงิน) ตามนโยบายของส านักงาน กสทช . อย่างเคร่งครัด และถือ
เป็นหน้าที่ส าคัญของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า การจัดสรรจ านวน  ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย  
น้อยไปหรือไม่ หากจัดสรรเพิ่มเติมได้อีก ๓๐๐ ,๐๐๐  เลขหมาย  เป็น จ านวน  
๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ท าได้หรือไม่ แต่ทางบริษัทฯ ต้องเสนอการใช้งานเลขหมายไป
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ หรือหาก
ขยายเพดานจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไร เนื่องจากอยากสนับสนุนกิจการดังกล่าว  
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 รสทช . ก่อกิจฯ ชี้แจงว่า เหตุที่มี การก าหนดเพดาน จ านวนเลขห มายไว้ที่  ๒๐๐,๐๐๐ 
เลขหมาย เนื่องจากเลขหมายมีจ านวนจ ากัด ซึ่งการคืนเลขหมายยังไม่เต็มกลุ่ม รวมทั้ง
ผู้ประกอบการ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) ยังขอเลขหมาย
เพ่ิมเติมมายังส านักงาน กสทช. จึงก าหนดกรอบเพดาน  

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  สิ่งที่ส านักงาน กสทช . ควรท า คือ ขอแผนธุรกิจ 
(Business Plan) ของบริษัทฯ มาประเมินดูความเป็นไปได้ในทางความเป็นจริงว่า การ
จัดสรรครั้งแรก เท่าไร ถึงจะเหมาะสมเพื่อธุรกิจอยู่รอด และครั้งต่อไปจัดสรรร้อยละ
เท่าไร ต้องถึงร้อยละ ๗๐ หรือไม่ เนื่องจากในการท าตลาดครั้งแรกต้องมีการกระจา ย
เลขหมายไปยังจุดจ าหน่ายต่างๆ ซึ่งหากแผนธุรกิจ ก าหนดจุดไว้เป็นหมื่นแห่ง แต่ได้รับ
จัดสรรเลขหมายเพียง ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ก็จะท าให้แต่ละจุดมีเลขหมายเพียงไม่
มาก แผนธุรกิจย่อมจะล้มเหลว และหากมีหลายจุดที่ขายไม่ออก เลขหมายจมก็จะมี
จ านวนมาก หากยึดว่าต้องใช้ถึงร้อยละ ๗๐ แล้วจึงขอจัดสรรใหม่ได้ ก็เป็นสิ่งที่แทบจะ
เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับการจัดสรรใหม่ ดังนั้นคงจะต้องพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ที่
สนับสนุน MVNO ให้อยู่รอดได้ โดยประเมิน  Business Plan เพ่ือแยกระหว่างพวกท่ี
ลงทุนจริงจังและมีศักยภาพสูงกับพวกจับเสือมือเปล่า ย่อมไม่อาจใช้หลักเกณฑ์ตายตัว
แบบเดียวกัน 

 ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค์ฯ แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับกรรมการ ทุกท่าน 
ถ้าไม่ต้องก าหนดเงื่อนไข จะท าได้หรือไม่  

 ส านักงาน กสทช. ชี้แจงว่า ส านักงาน กสทช. อยากสนับสนุน แต่ต้องยึดตามมติ กทค . 
เดิม และกฎ ในทาง ปฏิบัติ  เรื่ องการใช้งานเลขหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
จ านวนเลขหมายที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด เนื่องจากก าหนดอยู่ในประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม แต่ท่ีสามารถทบทวนได้คือ 
การก าหนดเพดาน หากเพ่ิมเพดานเป็น จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย  แต่ทั้งนี้จะมี
ผลกระทบ คือผู้ประกอบการ MVNO รายอื่นที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว เนื่องจากต้องมี
สิทธิ เท่ากัน ในเบื้องต้นเสนอว่าทางส านักงาน กสทช . ต้องส่งหนังสือสอบถามความ
ประสงค์ว่าต้องการเลขหมายเพ่ิมเติมหรือไม่ และต้องใช้หลักดุลพินิจหากมีการเพ่ิมเติม 
และยังมีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมเลขหมาย เนื่องจากต้องถือเป็นการขอรับการ
จัดสรรครั้งแรก ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมาย ๑ บาทต่อเลขหมาย หากถือเป็นการ
จัดสรรครั้งที่สอง จะติดหลักเกณฑ์ร้อยละ ๗๐  

 กสทช . รศ . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ให้ส านักงาน กสทช . ทบทวนเรื่อง
หลักเกณฑ์ที่ กสทช . ก าหนดไว้ อาจไม่สอดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติ ในธุรกิจ ในเรื่อง
การขอครั้งแรก และการใช้งาน ทางส านั กงาน กสทช . น าไปโยงรวมกัน ซึ่งการขอครั้ง
แรกจ าเป็นต้องให้เยอะ เพื่อกระจายตลาด เมื่อวางตลาดแล้ว ใช้จริงเท่าไหร่ ซึ่งจะเป็น
ข้อมูล ในธุรกิจขนาดเล็ก การท า MVNO ไม่จ าเป็นต้องรอหลักเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  หากเป็นไปตามที่ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่าการ
ใช้งานเลขหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวนเลขหมายที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 
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เป็นไปตามประกาศ กสทช . ก็ต้องมีการแก้ไขประกาศ ซึ่งก็เท่ากับเป็นการทบทวน
หลักเกณฑ์ 

 ส านักงาน กสทช. ชี้แจงว่า ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคม ระบุ ไว้ชัดเจนการขอรับจัดสรรเลขหมายเพ่ิมเติม ต้องมีการใช้
งานเลขหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ หากจะแก้ไขเห็นควรแก้เรื่องการก าหนดเพดาน 
ซึ่งเป็นไปตามมติ กทค.  

 
 กสทช . รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า การแก้ที่เพดานไม่ใช่การแก้ปัญหา เมื่อ

เพดานสูงขึ้น การใช้งานร้อยละ ๗๐ ยิ่งสูงขึ้นไปด้วย และจะท าให้การขอเลขหมาย
เพ่ิมเติมยากข้ึน ทั้งนี้ ให้ใช้ตัวเลขที่เป็นจริงในการทดแทนเลขหมายที่ใช้ไป 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า  ให้เพ่ิมเพดานจ านวนเลขหมายไปก่อน แล้ว
จึงปรับปรุงประกาศ  กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  ให้ส านักงาน กสทช . พิจารณา หากจะปรับ
เพดานเลขหมาย อาจไม่ใช่จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย แต่เป็นการพิจารณาที่จ านวน
ใดจ านวนหนึ่ง สมมติเป็นจ านวน X แต่ไม่ให้เต็มจ านวนในครั้งแรก อาจจะให้เป็น
จ านวน Y จากนั้นจะต้องท าได้ตามเงื่อนไขจึงจะปล่อยจ านวนที่เหลือ เช่น  ปล่อยใน
ระยะ ๓ และ ๖ เดือน เป็นต้น โดยทั้งหมดถือเป็นการจัดสรรรอบแรก แต่ถ้าท าไม่ได้
ตามเงื่อนไขก็ไม่ปล่อยเพ่ิม เขาก็ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเลขหมายเพิ่ม ทั้งนี้  เป็นเรื่อง
ที่ส านักงาน กสทช. ต้องไปก าหนดหลักเกณฑ์ ส่วนกรณี บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ ากัด 
ขออุทธรณ์นั้น อุทธรณ์ไม่ได้อยู่แล้ว เนื่องจากมติกรรมการถือเป็นที่สุด 

 

มติที่ประชุม ๑. อนุมัตกิารขยายเพดานจ านวนเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
จะจัดสรรให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนส าหรับกรณีการขอรับ
การจัดสรรครั้งแรก  จากเดิมจ านวนไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ที่ก าหนดตามมติที่
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นจ านวนไม่เกิน  
๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย เพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของผู้ให้บริการ   ผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน  โดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลข
หมาย ๑ บาทต่อเลขหมายต่อเดือน  

 ๒. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศั พท์เคลื่อนที่ครั้งแรก  ให้แก่ 
บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ ากัด อีกจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยก าหนดอัตรา   
ค่าธรรมเนียมเลขหมาย ๑ บาทต่อเลขหมายต่อเดือน 

  ทั้งนี้ การพิจารณาว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน จะ
สามารถได้รับการจัดสรรเลขหมายครั้งแรกเกิน ๒๐๐ ,๐๐๐ เลขหมายหรือไม่นั้น จะ
พิจารณาแผนการ ประกอบธุรกิจ และศักยภาพการประกอบธุรกิจเป็นส าคัญ  ซึ่งหาก
เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนที่ยังมิเคยได้รับการจัดสรรเลข
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หมายครั้งแรกจาก กสทช . จะพิจารณาจัดสรรภายใต้กรอบเพดานเดิมจ านวนไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ไปก่อน และหากมีความจ าเป็นที่จะขอรับการจัดสรรมากกว่า
เพดานจ านวน ๒๐๐,๐๐๐  เลขหมาย ก็จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสมแต่โดยรวม
แล้วจะต้องไม่เกินกรอบเพดานใหม่จ านวน ๕๐๐ ,๐๐๐ เลขหมาย และถือเป็นการ
ขอรับการจัดสรรครั้งแรก    

  ส าหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโคร งข่ายเสมือนที่ กทค . ได้อนุมัติ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับกรณีการขอรับการจัดสรรครั้งแรกไปแล้วจาก
การก าหนดเพดานตาม มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๕๘ นั้น ให้ส านักงาน กสทช . มีหนังสือสอบถามความประสงค์ขอใช้สิทธิจากการ
ก าหนดเพดานการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ครั้งแรกตามมติ กทค . ครั้งที่ 
๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ โดยจะต้องน าเสนอข้อมูลแผนธุรกิจและผลการ
ประกอบการที่ชัดเจนเพ่ือให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. พิจารณาต่อไป  และให้มี
การก าหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายในกรณีดังกล่าวในอัตรา ๑ บาทต่อเลขหมายต่อ
เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์แบบโครงข่ายเสมือนทุก
ราย  

  

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช  ๑๐๐๓ .๑๐/๔๙๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๑) หากบริษัท เดอะ ไวท์สเปช จ ากัด มีความประสงค์ขออุทธรณ์การได้รับจัดสรรเลข
หมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งแรกตามมติที่ประชุม กทค . ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ บริษัทฯ จะต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ไปที่ศาล
ปกครอง เนื่องจากมติคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุ ดแล้ว ตามมาตรา ๔๘ แห่ง พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  อย่างไรก็ตาม ในส่วนค าขอของบริษัทฯ ที่เสนอให้ กทค . พิจารณาปรับ
หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งแรกของผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (MVNO) นั้น ที่ประชุม กทค . ควรที่
จะพิจารณาทบทวนและปรับหลักเกณฑ์ตามมติที่ประชุม กทค . ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ให้
เป็นการส่งเสริมผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนเพื่อให้สามารถ
เติบโตและแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมได้มากยิ่งขึ้น 

 ๒) ตามหลักการท่ีส านักงาน กสทช . เสนอให้ “ก าหนดจ านวนเลขหมายที่จะจัดสรร
เพ่ิมเติมให้แก่บริษัทฯ โดยอัตโนมัติ เมื่อส านักงาน กสทช . ได้รับแจ้งว่าได้มีการใช้งาน
เลขหมายไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวนเลขหมายที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ” 
ยังไม่สามารถแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริงได้ เนื่องจากในทางปฏิบัติ  MVNO จ าเป็น
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ที่จะต้องน าเลขหมายที่ได้รับจัดสรรครั้งแรกเข้าสู่ช่องทางการจัดจ าหน่าย (เลขหมายยัง
ไม่มีการใช้งาน ) ซึ่งต้องการเลขหมายจ านวนมากพอสมควรเพ่ือให้เพียงพอต่อการ
กระจายสินค้าให้ทั่วถึง โดยไม่สามารถยักย้ายถ่ายเทระหว่างช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ 
การค านวณเลขหมายที่ จะได้รับจัดสรรในครั้งแรกจึงถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็น
อย่างมาก ซึ่งหากต้องรอให้มีการใช้งานไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ อาจต้องใช้
ระยะเวลาอีกมาก ท าให้ไม่สามารถจัดจ าหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง สูญเสียโอกาส
ในทางธุรกิจ 

  ดังนั้น ส านักงาน กสทช . ควรที่จะเสนอแนวทางหรือหลักการที่สามารถแก้ไข
ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริง โดยอาจก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
จัดสรรเลขหมายครั้งแรกโดยแบ่งตามระดับความสามารถในการประกอบธุรกิจของ 
MVNO แต่ละราย และต้องเป็นการปรับแก้ให้กับทั้งอุตสาหกรร ม มิใช่เลือกท าเฉพาะ
รายที่มีการร้องขอ/อุทธรณ์ หรือเพียงแค่รายใดรายหนึ่งเท่านั้น 

  ส่วนข้อท้วงติงของส านักงาน กสทช . ที่เห็นว่าไม่ควรจัดสรรเลขหมายให้กับ 
MVNO จ านวนมากๆ ไปในคราวเดียว เนื่องจากปัญหาข้อจ ากัดเรื่องจ านวนเลขหมาย
คงเหลือและกฎระเบียบในประเด็นที่เก่ียวกับการคืนเลขหมายไม่เต็มกลุ่ม หรือประเด็น
การค้างค่าเช่าโครงข่ายกับ MNO นั้น ผมเห็นว่า  ข้อมูลส าคัญท่ีส านักงาน กสทช . ควร
น ามาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรเลขหมายให้ กับ MVNO ได้แก่ แผนธุรกิจ 
(Bussiness Plan) เพ่ือประเมิน ความน่าเชื่อถือ และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติว่า 
MVNO แต่ละรายสามารถบริหารและน าเลขหมายไปเปิดให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒๐ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ขอรั บการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์

แบบส้ัน ๔ หลัก (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท เรียลแอสเสท 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อ ๔๐ และข้อ ๗๒ ของประกาศ กสทช . 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล้ว  โดยที่มติ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้ง  ๕/๒๕๕ ๙ เมื่อวันที่           
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙  เห็นควรน าเสนอ กทค. พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 
๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๒  ให้กับ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

 
 มติที่ประชุม อนุมัติ จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น ๔ หลัก  หมายเลข ๑๒๓๒  ให้แก่ บริษัท 

เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 



๓๔ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
แบบส้ัน ๔ หลัก (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลักของบริษัท ทางยกระดับ
ดอนเมือง จ ากัด (มหาชน ) โดยที่มติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นคว รน าเสนอ กทค . 
พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๓ ให้แก่บริษัท 
ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช.ฯ ให้ครบถ้วนต่อไป  

  
มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๓ ให้แก่ บริษัท ทาง

ยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก จ านวน ๘ ราย (บริษัท ทรู 
จีเอส จ ากัด , บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน ), บริษัท ทีพีไอ .อิมปอร์ต-
เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปป้ิง จ ากัด , บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต 
จ ากัด , บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จ ากัด , บริษัท ทรู มันนี่ จ ากัด , 
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด , บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด) (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัทต่างๆ จ านวน 
๘ ราย ดังนี้ บริษัท ทรู จีเอส จ ากัด , บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน), บริษัท 
ทีพีไอ .อิมปอร์ต- เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จ ากัด , บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล 
อินเตอร์เนต จ ากัด , บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จ ากัด , บริษัท ทรู มันนี่ 
จ ากัด, บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด, บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด  โดยที่มติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งที่ ๗/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นควรน าเสนอ กทค. พิจารณาจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ดังนี้ 

 ๑. จัดสรรหมายเลข ๑๒๓๕ ให้กับบริษัท ทรู จีเอส จ ากัด 

 ๒. จัดสรรหมายเลข ๑๒๓๖ ให้กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 



๓๕ 
 

๓. จัดสรรห มายเลข ๑๒๓๗ ให้กับบริษัท ทีพีไอ. อิมปอร์ต- เอ็กซ์ปอร์ต  แอนด์ ชิปปิ้ง 
จ ากัด 

 ๔. จัดสรรหมายเลข ๑๒๓๘ ให้กับบริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 

 ๕. จัดสรรหมายเลข ๑๒๓๙ ให้กับบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด 

 ๖. จัดสรรหมายเลข ๑๒๔๐ ให้กับบริษัท ทรู มันนี่ จ ากัด 

 ๗. จัดสรรหมายเลข ๑๒๔๑ ให้กับบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด 

 ๘. จัดสรรหมายเลข ๑๒๔๒ ให้กับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าจากปัญหาเรื่องขาดแคลนเลขหมาย การที่นิติ
บุคคลเดียวกันมีหมายเลขพิเศษหลายหมายเลขมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ไม่
แน่ใจว่าทางด้านเทคนิคนั้ นเลขหมายเดียวสามารถรองรับการโทรเข้าพร้อมกันได้
จ านวนกี่เลขหมาย หากมีข้อจ ากัดทางเทคนิค ก็เห็นควรให้จัดสรรเลขหมายเพ่ิมเติมให้
ตามค าขอที่ขอเข้ามา ส่วนประเด็นที่เป็นกิจการคนละประเภทกันก็มีเหตุพอที่จะขอรับ
การจัดสรรเลขหมายอยู่แล้ว 

 กสทช . รศ . ประเสริฐฯ แสดงความเห็ นว่าเป็นความไม่สะดวกที่บริษัทฯ ในเครือ
เดียวกันมีเบอร์อยู่เพียงเบอร์เดียวให้ผู้บริโภคติดต่อ ยกตัวอย่างเช่น เวลาโทรเข้าไป
ขอรับบริการ ต้องกดต่อไปอีกหลายที เพื่อจะขอรับบริการประเภทที่ต้องการ จึงเห็น
ควรจัดสรรเลขหมายตามค าขอในครั้งนี้เพราะจะเกิดประโยชน์กับทั้งผู้ บริโภคและ
บริษัทฯ เพื่อที่จะได้รับการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น  

  
มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ดังนี้ 
 ๑. หมายเลข ๑๒๓๕ ให้แก่บริษัท ทรู จีเอส จ ากัด 
 ๒. หมายเลข ๑๒๓๖ ให้แก่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

๓. หมายเลข ๑๒๓๗ ให้แก่บริษัท ทีพีไอ. อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ ชิปปิ้ง จ ากัด 
 ๔. หมายเลข ๑๒๓๘ ให้แก่บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากัด 
 ๕. หมายเลข ๑๒๓๙ ให้แก่บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด 
 ๖. หมายเลข ๑๒๔๐ ให้แก่บริษัท ทรู มันนี่ จ ากัด 
 ๗. หมายเลข ๑๒๔๑ ให้แก่บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด 
 ๘. หมายเลข ๑๒๔๒ ให้แก่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
 ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
  
หมายเหตุ ทีป่ระชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที ่      

๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
 



๓๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ ก าหนดผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี และแนวทางการด าเนินคดี
ปกครอง คดีหมายเลขด าที่ ๒๑๔๕/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอแนวทางการด าเนินคดี
และการก าหนดผู้รับมอบอ านาจและผู้รับผิดชอบด าเนินคดีในคดีปกครองหมายเลขด าที ่         
๒๑๔๕/๒๕๕๘ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ผู้ฟ้องคดี  กับ 
ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ 

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

เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ 
เลขาธิการ กสทช . เป็นผู้รับมอบอ านาจในการรับผิดชอบคดี โดยให้ส านักกฎหมาย
โทรคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทนในคดีหมายเลขด าท่ี ๒๑๔๕/๒๕๕๘  

อนึ่ง มติที่ประชุม กทค. เสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบ
วาระนี้  

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งที ่       
๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๙๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้ 

  ผมยืนยันหลักการในประเด็นเรื่องการมอบอ านาจในการรับผิดชอบคดีในคดีที่มี
การฟ้องคณะกรรมการมาตลอดว่า กรรมการควรเป็นผู้รับมอบอ านาจ ดังนั้น การที่
กรรมการพิจารณามอบอ านาจในการรับผิดชอบคดีให้เลขาธิการ กสทช . น่าจะไม่
เป็นไปตามหลักการเดิมที่ท่ีประชุม กทค . เคยตกลงกัน ทั้ งนี้ คดีส่วนใหญ่ก็ฟ้องทั้ง
กรรมการและเลขาธิการ กสทช. และโดยทางปฏิบัติแล้วกรรมการก็มอบอ านาจช่วงให้
ส านักงาน กสทช . ไปยื่นค าให้การหรือฟังการพิจารณาคดีอยู่แล้ว แต่การจะมอบ
อ านาจในการรับผิดชอบคดีให้เลขาธิการ กสทช . ต้องมีเง่ือนไขที่ชัดเจนว่าเป็นคดี
ลักษณะใด ประเภท ใด ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาเรื่องการไม่ใส่ใจเนื้อหาของคดี อึกท้ัง
เมื่อผลของการพิพากษาออกมาก็จะผูกพันถึงกรรมการด้วยเช่นนั้น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ แนวทางการน าส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่น
ความถี่ ๙๐๐ MHz ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) 
(ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 รักษาการผู้อ านวยการ ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโท รคมนาคม
(นางสาวอรวรีฯ) น าเสนอแนวทางการน าส่งเงินรายได้เบื้องต้นจากการให้บริการในช่วง



๓๗ 
 

คุ้มครองผู้ใช้บริการของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) จ าแนก
เป็น ๒ ช่วงเวลา ดังนี้ 

 ช่วงท่ี ๑  ตามก าหนดการเดิม ตั้งแต่การเข้าสู่ช่วงคุ้มครองผู้ใช้บ ริการ จนถึงการให้
 ใบอนุญาตผู้ให้ บริการรายใหม่ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙    
 ระยะเวลาประมาณ ๔.๕ เดือน 

 ช่วงท่ี ๒ ตามการขยายระยะเวลาตามค าสั่งศาลปกครองกลางและค าสั่งหัวหน้า คสช . 
 ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นอย่างช้า ระยะเวลา ๓.๕ เดือน 

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นว่า มีความเห็นสอดคล้องกับส านักงาน กสทช . ใน
ประเด็นของเงินรายได้  เพราะทางรัฐบาลเร่งรัดในการ น าส่งเงินรายได้ไม่ว่าจะเป็น
ค่าปรับจาก บริษัท  แจส  โมบาย ฯ ได้รับการประสานจากกระทรวงการคลังด้วยใน
ประเด็นนี้ ซึ่งไม่ใช่แค่ในส่วนของเงินรายได้ของ คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ทั้งนี้ยัง
รวมไปถึงเงินรายได้ของคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ด้วย ถึงแม้ว่าในขณะนี้กฎหมาย
ของ กสทช. จะมีการน าเสนอที่ประชุม สนช. แล้ว อยากจะให้มีการด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นก่อนหากมีการเปลี่ยนแปลง จึงอยากให้ กทค . พิจารณาว่าควรด าเนินการอย่างไ ร 
ในส่วนของคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ มีระเบียบที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า อย่างน้อยไม่น้อยกว่า  
เงินน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินอย่างน้อยต้องไม่น้อยกว่ารายจ่ายที่เคยช าระค่าสัมปทาน
เดิม ส่วนการพิจารณาว่าจะมีเพ่ิมเติมหรือไม่ค่อยว่ากันภายหลัง 

 กสทช .ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า จ านวนเลขหมายที่ให้บริการ กับค่า ตอบแทน
สัมปทาน prepaid และ postpaid มีจ านวนเท่ากันหรือไม่  หากทราบจ านวนเลข
หมายแต่ละประเภทที่ชัดเจนก็สามารถเรียกเก็บและน าส่งรัฐได้เลย 

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นว่า ต้องเรียกเก็บเท่ากับจ านวนที่ช าระจริงไม่ว่าจะ
เป็น prepaid หรือ postpaid เพราะเจตนารมณ์ต้องการที่จะน าส่งเป็นรายได้ของ
แผ่นดิน 

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ตัวเลข  prepaid และ postpaid อยู่ที่ บริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน กสทช . จะน าตัวเลขใดไปเรียก
เก็บ ควรให้บริษัทฯ แสดง ข้อมูล ในแต่ละเดือน ว่าได้รายได้จาก  prepaid และ 
postpaid เท่า ไร อีกประเด็น  คือ จะมีการตัดช่วงในวันที่เท่าไร ส านักงาน กสทช . 
เสนอว่าให้ตัดช่วงตามมติที่ประชุม กทค. และช่วงเป็นตามค าสั่งศาลปกครองกลางและ  
ค าสั่งหัวหน้า คสช . แต่อยากเสนอให้ตัดช่วงโดยรวมช่วงมติท่ีประชุม กทค . กับค าสั่ง
ศาล แยกออกจากช่วงค าสั่งหัวหน้า คสช. 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า ที่เสนอเบื้องต้นจะอ้างอิงจากก าหนดการเดิม เพราะมติที่
ประชุม กทค . ให้ยุติการเยียวยาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่ภายหลังศาลมีค าสั่ง     
คือ ถึง ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ ต่อมาหัวหน้า คสช . มีค าสั่งเพิ่มเติมจึงจ าแนกออกเป็น ๒ 
ช่วงเวลา 

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยที่จะรวมช่วงแรกถึงวันที่ ๑๔ เมษายน 
คือรวมช่วงของมติ กทค. กับช่วงที่ศาลสั่ง 



๓๘ 
 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า รายงานที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) ส่งมาที่มีการรับรองแล้วล่าสุดถึงเดือนไหน 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากก าหนดระยะเวลารายงาน  คือ 
ให้บริษัทฯ รายงานสิ้น Period ภายใน ๓๐ วัน เพราะบริษัทฯ  ต้องปิดงบและ
ตรวจสอบรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี 

 กสทช .รศ .ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า  ไม่ต้องแบ่ง เป็นช่วงเวลา หากรายงานงบ
การเงินถึงเดือนใดก็เรียกเก็บถึงเดือนนั้น เพราะใช้กติกาเดียวกัน  

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ถึงแม้แบ่งช่วงเวลาถึง ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ แต่ใน
ส่วนที่มีการรายงานการเงินมาแล้ว ก็เรียกเก็บได้เลย แต่ต้องตรวจสอบ ตัวเลขให้ดีว่า
เป็น prepaid หรือ postpaid ส าหรับในส่วนที่เหลือ บริษัทย่อม มีหน้าที่รายงานงบ
การเงินถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ มาให้ กสทช . ทั้งนี้เหตุที่ต้องแบ่งงวด เนื่องจาก
ตามมติ กทค . เดิมเคยก าหนดว่าจะคิดช่วงมาตรการเยียวยาทั้งหมดเป็นงวดเดียว 
เนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างสั้น แต่ภายหลังมีการขยายระยะเวลาเพิ่มข้ึนอีก แต่
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าที่ต้องช าระท้ังงวดอยู่ดี 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า มีความเห็นสอดคล้องกับ กสทช.รศ.ประเสริฐฯ 
มาตรการเยียวยาอยู่ในมาตรการเดิมไม่มีการปรับปรุงแก้ไขในการน าส่งรายได้ เมื่อ
ตรวจสอบบัญชีและเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็
น าส่งรัฐได้เลย จึงไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องแยกช่วงเวลา 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า หากจะให้บริษัทฯ น าส่งรายได้ข้ันต่ าตามรายงานปัจจุบัน
สามารถด าเนินการได้แต่จะแตกต่างจากท่ีเคยหารือในคราวที่แล้ว ในครั้งนี้หากจะให้
บริษัทฯ น าส่งรายได้เป็นรายได้เบื้องต้น ในการตรวจสอบบัญชี ส านักงาน กสทช . จะ
เรียกเก็บถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีข้ อมูลถึงเดือนกุมภาพันธ์และในการรายงานครั้งหน้า
จะแจ้งให้บริษัทฯน าส่งเงินเข้ามาเป็นรายเดือน ส าหรับแนวทางในการน าส่งรายงาน
และน าส่งเงินประกาศฯ ได้ก าหนดว่าให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกรรมการก าหนด 

 กสทช .ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  นอกจากประเด็นที่ อยากให้ส านักงาน กสทช . 
ตรวจสอบว่าเป็น prepaid หรือ postpaid มีค าถามว่า ส าหรับส่วนที่ เป็นการขาย 
Roaming จะหักค่าใช้จ่ายจ านวนเท่าใด ที่ผ่านมามีการช าระให้ บมจ.ทีโอที เท่าใด 
หากจะใช้สัดส่วนเดิมต้องมีการตรวจสอบสัญญาสัมปทานเดิม 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า การ Roaming ต้องแยกออกเพราะลูกค้าของ 
AWN มาใช้ Roaming รายได้ในส่วนที่ต้องเข้ารัฐ โดยถือว่าเป็นรายได้ที่มาจากการใช้
คลื่นความถี่ ประเด็นที่ต้องช าระให้ บมจ .ทีโอที นั้น เนื่องจากระบบสัมปทานสิ้นสุดลง
เมื่อปลายปี ๒๕๕๗ แล้ว ค่าสัมปทานที่ บริษัท แอดวานซ์ฯ  ต้องช าระให้บมจ .ทีโอที
จะต้องน าส่งเข้ารัฐ โดยให้บมจ.ทีโอที หักค่าใช้จ่ายตามข้อตกลงของกระทรวงการคลัง 
ต้องมีการพิจารณาเพราะมีหลายส่วนที่มีความเก่ียวข้องกันอยู่  จึงฝากส านักงาน 
กสทช.แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบด้วย 



๓๙ 
 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นดังนี้ 
 ๑. ให้มีการเรียก เก็บเงินรายได้ โดยด่วนถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ ตามมาตรการ

เยียวยา 

 ๒. งบดุลการเงินที่ด าเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ วหรือการรับรองบัญชีแล้วให้น าส่งเงิน
รายได้มาเรื่อยๆ จนถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙  

 ๓. ตัวเลขหรือจ านวนเงินรายได้ต้องถูกต้อง โดยมอบหมาย ให้ รสทช.สายงานกิจการ
โทรคมนาคมเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบก่อนเสนอเข้าอนุกรรมการฯ 

 กสทช .รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า รายได้ท่ีน าส่งสามารถด าเนินได้โดยการหัก
ค่าใช้จ่ายก่อน หากน้อยกว่าที่เคยน าส่ง ก็ให้หัก ๓๐ % ประเด็นนี้เคย มีการ
ด าเนินการแล้วหรือไม่ 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า สิ่งที่คณะท างานฯ ได้ด าเนินการ ได้รับทราบรายงานและ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่ AIS ได้รายงานมา เพราะรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีจะ 
Remark Describer คณะท างานฯ ก าลังตรวจสอบว่าการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
บัญชีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรการเยียวยาหรือไม่ ในกรณีท่ีเสน อให้เรียกเก็บ
เป็นรายได้เบื้องต้นเพราะยังไม่ต้องพิจารณาค่าใช้จ่าย รายได้ที่บริษัทฯ รายงานต้อง
น าส่งอย่างต่ าตามสัญญาสัมปทาน จึงเสนอให้มีการเรียกเก็บอย่างต่ า ๓๐% ส่วนต่าง
ของรายได้ท่ีเกินค่าใช้จ่ายต้องให้คณะท างานฯ น าเสนออีกครั้ง 

 เลขาธิการ กสทช . ชี้แจงว่า ส านัก งาน กสทช . ยังไม่ได้ด าเนินการตามข้ันตอนการ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเนื่องจากด าเนินการไม่ทันจึงใช้วิธีการเรียกเก็บ ๓๐%  

 กสทช .พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า  อยากให้เรียนเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีมาท า
ความเข้าใจกับคณะอนุกรรมการฯ 

 
มติที่ประชุม ๑. เนื่องจากปัจจุบันได้มีการขยายระยะเวลาการคุ้มครองผู้ใช้บริการของบริษัท  

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่  
 ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตามค าสั่ง กทค.  
 ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตามค าสั่งศาล

ปกครองกลาง และ 
 ช่วงที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

หรือจนกว่า กสทช . จะได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้แก่ผู้ชนะการประมูล
คลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz แล้วแต่กรณีใดถึงก าหนดก่อน ทั้งนี้ ตามค าสั่งหัวหน้า คสช . 
และโดยที่ได้ล่วงเลยก าหนดการขยายความคุ้มครองผู้ใช้บริการในช่วงที่ ๑ และ ๒ 
แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ จึงเห็นควรให้บริษัทฯ ด าเนินการ 
ดังนี้  

  ๑) น าส่งเงินรายได้เบื้องต้นขั้นต่ าในอั ตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ท่ี     
บริษัทฯ เคยน าส่งภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน



๔๐ 
 

ตามจ านวนรายได้ที่บริษัทฯ รายงานซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองความถูกต้องจาก
ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ กทค. ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๗ 
โดยน าส่งรายได้เบื้องต้นดังกล่าวถึงช่วงระยะเวลาที่มีการรายงานล่าสุด (วันที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  

  ๒) น าส่งรายได้เบื้องต้นขั้นต่ าตาม ข้อ ๑) ของช่วงต่อไปเป็นรายเดือน พร้อม
กับการน าส่งรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือน 

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงานค านวณรายได้เบื้องต้นตามหลักการในข้อ ๑)
และมีหนังสือแจ้งค าสั่ง กทค. พร้อมจ านวนเงินรายได้ดังกล่าวไปยังบริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ให้ด าเนินการโดยเร็ว 

 ๒. มอบหมายให้คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการ ใน
ระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริกา ร สรุปจ านวนเงินที่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ทั้งสิ้นตลอดช่วงการคุ้มครองผู้ใช้บริการ เสนอต่อ กทค . ก่อนส านักงาน กสทช . 
ด าเนินการเรียกเก็บส่วนต่างจากที่ช าระแล้วพร้อมดอกผลเพื่อน าส่งเป็นรายได้รัฐ
ต่อไป 

 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค . ครั้งที ่       
๙/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๐๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๑) ตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต  สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดว่า “...ทั้งนี้ เงินรายได้จากการให้บริการที่ต้องน าส่งเป็นรายได้
แผ่นดินจะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ท่ีผู้ให้บริการเคย
น าส่งภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ” ในการเรีย ก
เงินดังกล่าว ส านักงาน กสทช . จึงต้องตรวจสอบให้แจ้งชัดและจ าแนกให้ได้ว่า รายได้
จากบริการแบบเรียกเก็บเงินภายหลัง (postpaid) กับแบบเติมเงินล่วงหน้า (prepaid) 
ในช่วงมาตรการเยียวยาเป็นเท่าไร เนื่องจากอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ภายใต้
สัญญาสัมปทานระหว่างบริการสอง ประเภทนั้นแตกต่างกัน อัตราที่จะเรียกเก็บได้จึง
ย่อมไม่เท่ากัน 

 ๒) เนื่องจากจ านวนเงินน าส่งรายได้แผ่นดินในท้ายที่สุดจะต้องเป็นไปตามผลการ
พิจารณาของคณะท างานฯ และกระบวนการตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ฯ (ฉบับที่ ๒) อยู่ดี ดังนั้น แม้ กสทช . ได้รับเงิน



๔๑ 
 

น าส่งรัฐจากผู้ให้บริการในอัตราสัมปทานแล้ว ก็เป็นจ านวนขั้นต่ าเบื้องต้นเท่านั้น แต่
มิได้เป็นข้อยุติหรือข้อจ ากัดว่าจะต้องคงอยู่ที่อัตราดังกล่าว หากตรวจสอบตาม
กระบวนการแล้วพบว่า จ านวนเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราสัม ปทาน 
กสทช . ก็ย่อมเรียกเก็บเพิ่มเติมได้ ด้วยเหตุนี้ นอกจากการเรียกเก็บรายได้เบื้องต้น
ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอมาแล้ว จึงเห็นควรต้องเร่งให้คณะท างานตรวจสอบ
รายได้ในช่วงมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการช่วงเวลาดังกล่าวตรวจสอบควบคู่กันไป เพื่อ
จะได้ทราบจ านวนเงินน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินที่แน่ชัดและด าเนินการเรียกเก็บต่อไป 

  

 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา      ๑๑.๕๐    น. 

 

 
 

 

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

    ผู้อ านวยการส านักกรรมการ                              

กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 

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

   ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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

 

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


