รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
วันจันทรที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห+องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
_______________________________
ผู+เข+าประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการ ทําหนาที่ประธานกรรมการ
๒. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน!
กรรมการ
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค! มะลิสุวรรณ
กรรมการ
๔. พลโท ดร. พีระพงษ! มานะกิจ
กรรมการ
๑. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน!
กรรมการ
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ!นันท!
กรรมการ
๖. นายประวิทย! ลี่สถาพรวงศา
กรรมการ
๗. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ
ผู+เข+ารวมประชุม
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักดิ์ วิทยาพันธุ!
เจ+าหน+าที่การประชุม
๑. นายเฉลิมชัย ก7กเกียรติกุล
๒. นายวรพงษ! นิภากรพันธ!
๓.
๔.
๕.
๖.

นายบุญยิ่ง โหมดเทศน!
นางอรุณ วงศ!ศิวะวิลาส
นายขจรศักดิ์ ทานานนท!
นางนภาพร เก:งสาร

๗.

นางสาวสุชญา สดศรี

๘.

นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง

๙.

นางสาวนลินทิพย! เลิศไพบูลย!

เลขานุการ กรรมการ กสทช.
ผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการส:วน รักษาการในตําแหน:งผูอํานวยการสํานัก
สื่อสารองค!กร
ผูอํานวยการส:วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการส:วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการส:วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักสื่อสารองค!กร

๒
๑๐. นางสาวนภาภรณ! ลออัศจรรย!
๑๑. นางสาวอรนิตย! เนติธรรมกุล
๑๒. นางสาวพรวิไล แจ:มมณี
ผู+ชี้แจง
๑. นายก:อกิจ ด:านชัยวิจิตร
๒. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน
๓. นายเสน:ห! สายวงศ!
๔.
๕.

นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท!
นายนิพนธ! จงวิชิต

๖.
๗.
๘.

นางสาวใจทิพย! ศรีโนนชัย
นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ
นางสาวศิริพร หงส!ชัชวาล

๙.

นายวสุ อมรนพวงศ!

๑๐. นางสาวตามตะวัน อรุณกมล

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักสื่อสารองค!กร
ลูกจาง สํานักประธานกรรมการและการประชุม
รองเลขาธิการ กสทช.
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
ผูอํานวยการสํานักบริหารคลืน่ ความถี่ และรักษาการในตําแหน:ง
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)
รักษาการในตําแหน:งผูจัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการส:วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการส:วน สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน!
นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง สํานักวิชาการ
และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง สํานักงาน
กองทุนวิจัยและพัฒนา
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน!

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธาน

กล:าวเปGดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ :

เรื่องที่ประธานแจ+งให+ที่ประชุมทราบ
๑. เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พรอมดวยเลขาธิการ กสทช.
และรองเลขาธิการ กสทช. ทุกท:าน ไดไปเขาร:วมในการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห: งชาติ (สนช.) ครั้ งที่ ๓๘/๒๕๖๑ ณ ตึ กรั ฐ สภา เพื่ อชี้ แจงรายละเอี ย ด
เพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช.
ประจําปK ๒๕๖๐ ซึ่งมีเรื่องที่สภานิติบัญญัติแห:งชาติไดแสดงความห:วงใยและ
มีขอคิดเห็นหลายประการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานของ กสทช. จึงขอให
เลขาธิการ กสทช. รวบรวมรายละเอียดและจัดทํารายงานใหกรรมการทราบ
เนื่องจากมีหลายประเด็นที่จะตองนํามาพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ต:อไป

๓

มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ :

เรื่ องรั บรองรายงานการประชุ ม
มิถุนายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

รับ รองรายงานการประชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วั น พุ ธ ที่ ๑๓ มิถุน ายน
๒๕๖๑ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ :

รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามมติ กสทช. ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วั น พุ ธ ที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพุธที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ :

เรื่องเพื่อทราบ

กสทช. ครั้ งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วัน พุ ธที่ ๑๓

เลขาธิการ กสทช. ขอใหที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน ๗ เรื่อง
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ที่แก+ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ : ทท. คท. มท.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ไดแต:งตั้งเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาตหรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช.
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตต:อรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
ว:าในเดือนที่ผ:านมามีการดําเนินคดีจํานวน ๑๕ ราย โดยส:วนใหญ: คือจํานวน ๘ ราย
เปPนกรณีการตั้งเสา ของผูประกอบกิจการโทรศัพท!เคลื่อนที่รายปQจจุบันเกือบทุกค:าย
อาจจะตองพิจารณาว:าจะดําเนินการอย:างไรเพื่อใหกระบวนการในการตั้งเสาของ
ผูรับใบอนุญาตเปPนไปโดยชอบดวยกฎหมาย และประกาศ กสทช.

๔
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานการประเมินพฤติ กรรมและผลกระทบตอตลาดที่ เกี่ ยวข+ องภายหลั ง
การควบรวมกิจการระหวางบริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด กับบริษัท
ทรูอินเทอรเน็ต จํากัด : วท.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานการประเมิ น พฤติ ก รรมและผลกระทบต: อ ตลาดที่ เ กี่ ย วของ
ภายหลังการควบรวมกิจการระหว:างบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด
(บริษัท TICC) กับบริษัท ทรูอินเทอร!เน็ต จํากัด (บริษัท TI) โดยบริษัท รีแฮบิลิเทชั่น
แอนด! ลีกัลปV คอนซัลแทนท! จํากัด (ที่ปรึกษาฯ) ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๐ ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : การตออายุการทดลองประกอบกิจการวิ ทยุกระจายเสียง ระหวางวัน ที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑
มติที่ประชุม

รับทราบผลการพิจารณาการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามขอ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว:างวันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของผูยื่นต:ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถวนและไม:ปรากฏประวัติว:ามีการออกอากาศ
ขัดต:อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้น ๒๒ สถานี ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๖ สถานี
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๖ สถานี

หมายเหตุ

กสทช. ประวิ ท ย! ฯ มี ข อสั ง เกตเรื่ อ งการต: อ อายุ ก ารทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง ว:า นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปPนเพียง
มาตรการชั่วคราว แต:กลับถูกใชมาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการต:ออายุการทดลอง
ประกอบกิ จการไปเรื่อยๆ อย:า งไรจุดสิ้ นสุด และไม:เ ปPนการสมควร โดยเฉพาะ
สําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายไดกําหนดวิธีการจัดสรร
คลื่นความถี่เอาไวเปPนการเฉพาะ ว:าตองทําดวยวิธีการประมูล ดังนั้นเมื่อมีการ
ต:ออายุการทดลองประกอบกิ จการก็เท: ากับ เปPนการต: ออายุการใชคลื่นความถี่
ออกไปดวย จึงเห็นควรจะตองมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล:าวอย:าง
จริงจัง

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ :

สรุปผลการประชุมหารือเตรียมความพร+อมสําหรับเทคโนโลยี 5G : คภ.

มติที่ประชุม

รับทราบสรุปผลการประชุมหารือเตรียมความพรอมสําหรับเทคโนโลยี 5G และ
แนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๕

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : รายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปDน
เลขหมายสวย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : คณะทํางาน
บริหารจัดการและกํากับดูแลการประมูลเลขหมายฯ จท.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานผลการประมู ล เลขหมายโทรศั พ ท! สํ า หรั บ บริ ก ารโทรศั พ ท!
เคลื่อนที่ที่เปPนเลขหมายสวย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกต ขอใหสํานักงาน กสทช. พิจารณาแนวทางการจัดสรร
เลขหมายสวย เพื่อใหสามารถจัดสรรไดมากกว:าการดําเนินการจัดประมูลตามปกติ
อาทิ ทําการผ:านระบบออนไลน! หรือวิธีการอื่นใด

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๔ ปG ๒๕๖๐ : วท.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๔ ปK ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ : การดําเนินการกรณีการครบอายุ ๗ ปGของขายงานดาวเทียม THAICOM–P3
ณ ตําแหนงวงโคจร ๑๑๙.๕ องศาตะวันออก ตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม : คภ.
มติที่ประชุม

รับทราบผลการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. ในฐานะหน:วยงานอํานวยการ
ของประเทศไทย กรณีการครบอายุ ๗ ปKของข:ายงานดาวเทียม THAICOM – P3
ณ ตําแหน:งวงโคจร ๑๑๙.๕ องศาตะวันออก ตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัล
เพื่ อเศรษฐกิ จ และสั งคม เพื่ อรั กษาคลื่ น ความถี่ และสิ ทธิ ในการเขาใชวงโคจร
ตามมาตรา ๖๐ แห: งรั ฐ ธรรมนู ญ แห: งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตกรณีที่สํานักงาน กสทช. ไดแจงกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประเด็นการเลือกทางเลือกที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือผลเสีย
ในภายหลัง โดยขอใหสํา นักงาน กสทช. ติด ตามและพิจ ารณาหาแนวทางเพื่ อ
ปaองกันความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของรัฐในการ
เลือกทางเลือก

ระเบียบวาระที่ ๕ :

เรื่องเพื่อพิจารณา

๖
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : เรื่ อ งที่ ผ านการพิ จ ารณาจากคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช.
ด+านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : การตรวจสอบแบบสั ญ ญาการให+ บ ริ ก ารโทรทั ศ นแบบบอกรั บสมาชิ ก ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให+บริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด) ครั้งที่ ๒ : มส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ดังนี้
๑. เห็ น ชอบผลการตรวจสอบแบบสั ญ ญาการใหบริ การโทรทั ศน! แบบบอกรั บ
สมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรทัศน!
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ของบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด
โดยใหสํานักงาน กสทช. แกไขปรับปรุงประเด็นในส:วนของเอกสารตารางตาม
ขอสังเกตของ กสทช. ประวิทย!ฯ ดังนี้ ๑) หนา ๖ บรรทัดแรก ควรระบุใหชัดว:า
เปPนการ “จัดส:งสําเนาสัญญา” ๒) หนา ๙ เห็นว:าจะคงคําว:า “ค:าธรรมเนียม”
ไวก็ได เนื่องจากตามประกาศ กสทช. เองก็มีการใชคําดังกล:าว อย:างไรก็ตาม
จะตัดออกหรือจะคงไว ขอใหเหมือนกันในทุกจุด ๓) หนา ๒๑ ต:อเนื่องหนา ๒๒
ควรเติมความตามประกาศ กสทช. ขอ ๓๕ วรรคทายที่ว:า “ทั้งนี้ไม:ตัดสิทธิ
ผูใหบริการที่เ สีย หายอย: างอื่น ” ไวดวย ๔) หนา ๒๒ เรื่ อง การปฏิ เสธการ
ใหบริการ และหนา ๒๓ เรื่องสิทธิระงับการใหบริการ ไม:ควรมีการอางขอ
๑๔.๒ และขอ ๑๕.๑ ตามลําดับ เนื่องจากเปPนกรณีถึงแก:ความตายหรือสิ้นสุด
สภาพนิติบุคคล ๕) หนา ๒๕ ขอ ๑๕. ในส:วนของขอสัญญา ๑๕.๓ ควรเพิ่มเติม
ขอความที่ว:า “ผูใหบริการพิสูจน!ไดว:า” ตามประกาศ กสทช. ขอ ๓๔ (๓) เพื่อ
อุดช:องว:างมิใหเกิดกรณีการกล:าวอางลอยๆ
๒. เห็ น ชอบระยะเวลาการปรั บ ปรุ ง แกไขแบบสั ญ ญาการใหบริ ก ารโทรทั ศ น!
แบบบอกรับสมาชิกใหเปPนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
การใหบริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใน ๑๕ วันนับแต:วันที่
ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณาตรวจสอบแบบสัญญา
๓. เห็นชอบใหบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด นําสัญญาที่แกไข
ปรับปรุงแลวไปใชในการใหบริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิกไดต:อไป โดยให
จัดทําการเผยแพร:แบบสัญญาและเงื่อนไขดังกล:าวใหผูบริโภคไดทราบผ:านสื่อ
ที่ผูบริโภคเขาถึงและเขาใจง:ายเปPนการทั่วไปภายใน ๑๕ วัน นับแต:วันที่ไดรับ
แจงผลการพิจารณา พรอมทั้งรายงานผลการปรับปรุงแกไขแบบสัญญาและ
การเผยแพร:แบบสัญญาดังกล:าวให กสทช. ทราบต:อไป

๗
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ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ป ระชุมไดมีมติรับ รองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การตรวจสอบแบบสัญญาการใหบริการโทรทัศน!แบบ
บอกรับสมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรทัศน!
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด)
ครั้งที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : บันทึกความเข+าใจ (MoU) ระหวางสํานักงาน กสทช. รวมกับมหาวิทยาลัยแหงชาติ
ออสเตรเลีย (The Australian National University) เมืองแคนเบอรรา
ประเทศออสเตรเลีย : สวนงานเลขานุการ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยเห็นชอบการลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) ระหว:างสํานักงาน กสทช.
ร:วมกับมหาวิทยาลัยแห:งชาติออสเตรเลีย (The Australian National University)
เมืองแคนเบอร!รา ประเทศออสเตรเลีย

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง บันทึกความเขาใจ (MoU) ระหว:างสํานักงาน กสทช.
ร:วมกับมหาวิทยาลัยแห:งชาติออสเตรเลีย (The Australian National University)
เมืองแคนเบอร!รา ประเทศออสเตรเลีย
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตเรื่องบันทึกความเขาใจ (MoU) ระหว:างสํานักงาน
กสทช. ร:วมกับมหาวิทยาลัยแห:งชาติออสเตรเลีย (The Australian National
University) เมืองแคนเบอร!รา ประเทศออสเตรเลียว:า ถาหากเปPนภาระการใชจ:าย
งบประมาณก็ขอใหดําเนินการตามระเบียบใหเรียบรอย

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : เรื่ อ งที่ ผ านการพิ จ ารณาจากคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช.
ด+านกิจการโทรคมนาคม
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : ข+ อ เสนอการใช+ โ ครงสร+ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมรวมกั น สํ า หรั บ โครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
: ชท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ซึ่งเห็นชอบขอเสนอ
การใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมร:วมกันสําหรับโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนที่
ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ฉบับเพิ่มเติมขอย:อย
๗.๒.๓ เกี่ยวกับค:าตอบแทนการใชระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยง ตามประกาศ กสทช.

๘
เรื่ อง การใชโครงสรางพื้ น ฐานโทรคมนาคมร: ว มกั น สํ า หรั บโครงข: า ยโทรศั พ ท!
เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง ขอเสนอการใชโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมร:วมกันสําหรับ
โครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนที่ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : การปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่
ทางบก ยานความถี่ VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบับ : ทท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการร:างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ ทางบก ย:า นความถี่ VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบั บ
ไดแก:
๑.๑ ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
ย:านความถี่ VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด
๑.๒ ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
ย:านความถี่ VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด และ/หรือขอมูล
๒. เห็น ชอบแนวทางการจั ดใหมีการรับฟQ งความคิดเห็น ของผูมี ส:วนไดเสีย และ
ประชาชนทั่วไป และเอกสารประกอบการรับฟQงความคิดเห็นของผูมีส:วนได
เสียและประชาชนทั่วไป ต:อการปรับปรุงร:างประกาศ กสทช. ดังกล:าว ทั้งนี้
เพื่อใหเปPนไปตามมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต:อไป
๓. รับทราบรายงานผลกระทบจากการกํากับดูแล (Regulatory Impact Analysis :
RIA) ต: อการปรั บ ปรุ งร: า งประกาศ กสทช. เกี่ ย วกั บ เครื่ องวิ ท ยุ คมนาคมใน
กิจการเคลื่อนที่ทางบก ย:านความถี่ VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบับ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง การปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการเคลื่อนที่ทางบก ย:านความถี่ VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบับ

๙
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : นายรัฐประกิตจ วัชรกิจเสถียร ร+องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปiญหา
ถูก เรี ยกเก็ บคาบริ ก ารข+ อความสั้ น (SMS) ผานโทรศั พทเคลื่ อนที่ เ ลขหมาย
๐๙ ๕๗๖๕ ๔๔๙๙ ที่ไมได+ใช+หรือสมัคร และเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ยี่ห+อ True
Smart ๔G SPEEDY ๕.๐ ถูกล็อกเครือขายไมสามารถใช+งานกับเครือขายอื่นได+ : รท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. กรณีผูรองเรียนถูกเรียกเก็บค:าบริการขอความสั้น (SMS) ผ:านโทรศัพท!เคลื่อนที่
เลขหมาย ๐๙ ๕๗๖๕ ๔๔๙๙ ที่ไม:ไดใชหรือสมัคร ซึ่งบริษัท เรียล มูฟ จํากัด
ไดดําเนินการแกไขปQญหาเรื่องรองเรียนสอดคลองตามขอ ๒๒ ของประกาศ
กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดแลว
๒. กรณีเครื่องโทรศัพท!เคลื่อนที่ยี่หอ True Smart ๔G SPEEDY ๕.๐ ถูกล็อกเครือข:าย
ไม:สามารถใชงานกับเครือข:ายอื่นไดนั้น ไม:ขัดต:อมาตรา ๔๙ แห:งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และบริษัท เรียล มูฟ จํากัด
ไดใหบริการเปPนไปตามขอ ๖ และขอ ๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญ ญาใหบริ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กํ า หนดแลว ทั้งนี้ ในส: ว นของ
เครื่องโทรศัพท!เคลื่อนที่ยี่หอ True Smart ๔G SPEEDY ๕.๐ ใหสํานักงาน กสทช.
ตรวจสอบว:าในชั้นของการขออนุญาตนําเขาและส:งตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ของเครื่อง (Type approval) ไดระบุเปPนแบบล็อกเครือข:ายหรือไม: ถาในการ
นําเขาและในการตรวจรับรองเครื่องมีการขอแบบล็อกเครือข:ายก็ถือว:าทําได
แต:ถาในการขอนําเขาหรือตรวจเครื่องเปPนแบบไม:ล็อกเครือข:าย การจําหน:าย
เครื่องแบบล็อกเครือข:ายก็ไม:ถูกตอง ดังนั้นจึงมอบหมายใหสํานักงาน กสทช.
ตรวจสอบในประเด็นดังกล:าวเปPนการทั่วไป

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง นายรัฐประกิตจ! วัชรกิจเสถียร รองเรียนบริษัท
เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปQญหาถูกเรียกเก็บค:าบริการขอความสั้น (SMS)
ผ:านโทรศัพท!เคลื่อนที่เลขหมาย ๐๙ ๕๗๖๕ ๔๔๙๙ ที่ไม:ไดใชหรือสมัคร และ
เครื่องโทรศัพท!เคลื่อนที่ยี่หอ True Smart ๔G SPEEDY ๕.๐ ถูกล็อกเครือข:าย
ไม:สามารถใชงานกับเครือข:ายอื่นได
๒. กสทช. ประวิ ทย! ฯ มี ขอสั งเกตว: า ๑) ขอใหตรวจสอบว: า ที่ บ ริ ษัทล็ อกคลื่ น
เปPนไปตาม Type Approval ที่ขอนําเขาหรือไม: ถาใช:ก็ถือว:านําเขาโดยชอบ
แต:ถาขอนําเขาโดยไม:ไดล็อกคลื่น แต:มาล็อกในภายหลังก็จะเปPนปQญหา ๒) กรณีที่
เครื่องแบบล็อกคลื่นมีการนําเขาโดยชอบดวยกฎหมาย หากในอนาคตมีการ
Refarming คลื่น อาจจะตองกําหนดใหดูแลผูบริโภคกลุ:มนี้ดวย

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ : บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) ขอใช+เลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก
หมายเลข ๑๗๘๗ ตอเนื่องจากบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม+นท จํากัด : จท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให
บริ ษัท เนอวานา ไดอิ จํ า กัด (มหาชน) ใชเลขหมายโทรศั พท! แบบสั้ น ๔ หลั ก
หมายเลข ๑๗๘๗ ต:อเนื่องจากบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเมนท! จํากัด โดยบริษัท
เนอวานา ดีเวลลอปเมนท! จํากัด และบริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) มีหนาที่
ตองปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ใหครบถวนต:อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง บริษัท เนอวานา ไดอิ จํากัด (มหาชน) ขอใชเลขหมายโทรศัพท!
แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๗ ต:อเนื่องจากบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเมนท! จํากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ : บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูoด กรุpป จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตให+บริษัท เบอรเกอร
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด ใช+เลขหมายโทรศัพท
แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๒ รวมกัน : จท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให
บริษัท เบอร!เกอร! (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สเวนเซ:นส! (ไทย) จํากัด ใชงาน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๑๑๒ ร:วมกับบริษัท เดอะ ไมเนอร! ฟู•ด
กรุ7ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคลองตามขอ ๗ (๒) ขอ ๔๓ (๔) และขอ ๔๗ (๖)
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
ทั้งนี้ ใหบริษัท เดอะ ไมเนอร! ฟู•ด กรุ7ป จํากัด (มหาชน) บริษัท เบอร!เกอร! (ประเทศไทย)
จํากัด และบริษัท สเวนเซ:นส! (ไทย) จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ดังกล:าว
ใหครบถวนต:อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท เดอะ ไมเนอร! ฟู•ด กรุ7ป จํากัด (มหาชน) ขออนุญาต
ใหบริษัท เบอร!เกอร! (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท สเวนเซ:นส! (ไทย) จํากัด
ใชเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๒ ร:วมกัน

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ : บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด ขอเพิ่มบริการขายสงบริการ สําหรับบริการ
สื่อสารผานดาวเทียม : ปท.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุญาตใหบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด เพิ่มบริการขายส:งบริการ สําหรับ
บริการสื่อสารผ:านดาวเทียม จํานวน ๕ รายการ ไดแก:
๑.๑ บริการรับ–ส:งเปPน Transmission Platform
๑.๒ บริการรับ–ส:งสัญญานผ:านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service)
๑.๓ บริการรับ–ส:งสัญญานผ:านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink
Service) จากสถานีแม:ข:าย
๑.๔ บริการสื่อสารผ:านดาวเทียมที่ใชจานสายอากาศขนาดเล็ก (Public Very
Small Aperture Terminal (VSAT) Service)
๑.๕ บริการอินเทอร!เน็ตผ:านดาวเทียมที่มีสถานีแม:ข:ายเปPนของตนเอง ภายใต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๕๘/๐๐๕
๒. อนุ ญ าตใหปรั บ ปรุ งเงื่ อ นไขในการอนุ ญ าตของใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๕๘/๐๐๕ ในส:วนของภาคผนวก ก และ
ภาคผนวก ค โดยใหระบุวันที่ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติการปรับปรุงเงื่อนไข
ดังกล:าวเปPนวันที่แกไขเงื่อนไขในการอนุญาต

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด ขอเพิ่มบริการ
ขายส:งบริการ สําหรับบริการสื่อสารผ:านดาวเทียม
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตว:า ๑) ขอฝากตรวจสอบเรื่อง บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง
จํากัด ซึ่งมีบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) เปPนผูถือหุนจํานวนถึง ๙๙.๙๙%
โดยที่บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) เปPนผูประกอบกิจการใหบริการดาวเทียม
เพี ย งรายเดี ย วของประเทศ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะผู ก ขาดโดยสภาพอยู: แ ลว ดั ง นั้ น
เมื่อบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด ใหบริการตามที่ไดรับอนุญาตครั้งนี้ก็จะเปPน
ผูมีอํานาจเหนือตลาดในส:วนของกิจการดาวเทียม จึงอาจจะตองพิจารณาว:า
จะส: งผลกระทบต: อการประกอบกิ จ การดาวเทีย มในการผู กขาดหรื อจํ า กั ด
การแข:งขันหรือไม:อย:างไร ๒) ในกรณีเรื่องการใชคลื่นดาวเทียม กฎหมายอนุญาต
ใหไม:ตองประมูลได ถาเปPนคลื่นที่มีเพียงพอ จึงขอฝากใหสํานักงาน กสทช. ไดเร:งรัด
จัดทําหลักเกณฑ!ว:ากรณีคลื่นดาวเทียม ว:าจะตองประมูลหรือไม: เพื่อที่จะได
ไม:เปPนปQญหาคาราคาซังในส:วนของการขออนุญาตประกอบกิจการ ไม:ว:าจะเปPน
ในส:วนของภาคพื้นดินหรือภาคอวกาศว:าฝ‡ายใดตองใชคลื่นกันแน: เพราะที่ผ:านมา
ก็อนุมัติโดยที่ไม:มีใครใชคลื่นเลย ดังนั้น ในเมื่อกฎหมายเปGดช:องให อาจจะตอง
ไปพิจารณาหาทางออกและดําเนินการใหครบถวนสมบูรณ!

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ : บริ ษั ท ไฟเบอรทู เ ดอะโฮม จํ า กั ด เปลี่ ย นแปลงที่ ตั้ ง จุ ด เข+ า ใช+ โ ครงขาย
โทรคมนาคมและสถานที่ตั้งอุปกรณที่ใช+ในการให+บริการ : ปท.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุ ญ าตใหบริ ษั ท ไฟเบอร! ทู เ ดอะโฮม จํ า กั ด เปลี่ ย นแปลงที่ ตั้ ง จุ ด เขาใช
โครงข: า ยโทรคมนาคมและสถานที่ ตั้ งอุ ป กรณ! ที่ใชในการใหบริ การสํ าหรั บ
บริ ก ารอิ น เทอร! เ น็ ต และบริ ก ารใหเช: า ใชโครงข: า ยโทรคมนาคม ภายใต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๕๗/๐๐๒
๒. อนุ ญ าตใหปรั บ ปรุ งเงื่ อนไขในการอนุ ญ าตของใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๕๗/๐๐๒ ในส:วนของภาคผนวก ค หนา ค – ๖
โดยใหระบุวันที่ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติการปรับปรุงเงื่อนไขดังกล:าวเปPน
วันที่แกไขเงื่อนไขในการอนุญาต

หมายเหตุ

๑. ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมี มติรั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง บริษัท ไฟเบอร!ทูเดอะโฮม จํากัด เปลี่ยนแปลง
ที่ ตั้ ง จุ ด เขาใชโครงข: า ยโทรคมนาคมและสถานที่ ตั้ ง อุ ป กรณ! ที่ ใ ชในการ
ใหบริการ
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตนอกเหนือจากมติที่ประชุมว:า เมื่อผูรับใบอนุญาต
มีการเปลี่ยนแปลงจุดเขาใชโครงข:ายแลว ก็ย:อมมีหนาที่ตองแกไขปรับปรุง
ขอเสนอการใชโครงข:ายฯ ของตนใหสอดคลองกับสภาพการใหบริการจริงดวย

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ : บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขอเพิ่มบริการวงจรเชาเสมือนสวนบุคคลระหวาง
ประเทศ (International Internet Protocol Virtual Private Network :
International IP – VPN) ภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ําภายใต+ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุญาตใหบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด เพิ่มบริการวงจรเช:าเสมือนส:วนบุคคล
ระหว:างประเทศ (International Internet Protocol Virtual Private Network :
International IP – VPN) ภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ํา ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๕๐/๐๐๒

๑๓
๒. อนุญ าตการปรับ ปรุ งเงื่อนไขในการอนุญ าตของใบอนุญ าตประกอบกิจ การ
โทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๕๐/๐๐๒ ในภาคผนวก ก – ซ เพื่อความชัดเจน
และประโยชน!ในการกํากับดูแล โดยใหระบุวันที่ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติ
การปรับปรุงเงื่อนไขดังกล:าวเปPนวันที่แกไขเงื่อนไขในการอนุญาต
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขอเพิ่มบริการวงจรเช:าเสมือน
ส:วนบุคคลระหว:างประเทศ (International Internet Protocol Virtual Private
Network : International IP – VPN) ภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ําภายใตใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ : บริ ษั ท สุ ข ภาพดี –อายุ ยื น การแพทย จํ า กั ด ขอรั บ การจั ด สรรเลขหมาย
โทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก : จท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๗ ใหแก:บริษัท สุขภาพดี–
อายุยื น การแพทย! จํา กัด ทั้งนี้ ใหบริ ษัท สุ ขภาพดี –อายุยื น การแพทย! จํา กั ด
ปฏิ บั ติ ตามประกาศ กสทช. เรื่ อ ง หลั กเกณฑ! การจั ด สรรและบริ ห ารเลขหมาย
โทรคมนาคม โดยเคร:งครัดต:อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท สุขภาพดี–อายุยืน การแพทย! จํากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ : บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔
หลัก : จท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๘ ใหแก:บริษัท ซีอาร!ซี ไทวัสดุ
จํ ากั ด ทั้ งนี้ ใหบริ ษั ท ซี อาร! ซี ไทวั สดุ จํ ากั ด ปฏิ บั ติ ตามประกาศ กสทช. เรื่ อ ง
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร:งครัดต:อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท ซีอาร!ซี ไทวัสดุ จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก

๑๔
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ : บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท
แบบสั้น ๔ หลัก : จท.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๙ ใหแก:บริษัท ไทยประกันภัย
จํ า กั ด (มหาชน) ทั้ ง นี้ ใหบริ ษัท ไทยประกั น ภั ย จํ า กั ด (มหาชน) ปฏิ บั ติ ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
โดยเคร:งครัดต:อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ : บริษัท ซีพี รีเทลลิงค จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก
: จท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๑๑ ใหแก:บริษัท ซีพี รีเทลลิงค!
จํา กั ด ทั้ งนี้ ใหบริ ษัท ซี พี รี เ ทลลิ งค! จํ า กั ด ปฏิบั ติ ต ามประกาศ กสทช. เรื่ อง
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร:งครัดต:อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง บริษัท ซีพี รีเทลลิงค! จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๓ : บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุpป จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท
แบบสั้น ๔ หลัก : จท.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๑๒ ใหแก:บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส!
กรุ7ป จํากัด ทั้งนี้ ใหบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส! กรุ7ป จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร:งครัด
ต:อไป

๑๕
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๓ เรื่อง บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส! กรุ7ป จํากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๔ : บริ ษัท ธนาคารไทยพาณิ ชย จํ า กั ด (มหาชน) ขอรั บ การจั ด สรรเลขหมาย
โทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก เพิ่มเติม : จท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!
แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๑๔ เพิ่มเติม ใหแก:บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย!
จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ใหบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย! จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
โดยเคร:งครัดต:อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๔ เรื่อง บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย! จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๕ : บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก : จท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดาน
กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรรเลข
หมายโทรศั พท! แบบสั้ น ๔ หลั ก หมายเลข ๑๓๑๕ ใหแก: บ ริ ษั ท ไทยพาณิ ช ย!
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ใหบริษัท ไทยพาณิชย!ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ปฏิบัติ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ! การจัดสรรและบริ หารเลขหมาย
โทรคมนาคม โดยเคร:งครัดต:อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๕ เรื่อง บริษัท ไทยพาณิชย!ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก

๑๖
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๖ : บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตให+บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต
คอรปอเรชั่ น จํ า กัด บริษัท ทรู มู ฟ เอช ยู นิ เวอรแซล คอมมู นิเ คชั่ น จํ า กั ด
บริ ษั ท เรี ย ล มู ฟ จํ า กั ด และบริ ษั ท ทรู วิ ชั่ น ส กรุp ป จํ า กั ด ใช+ เ ลขหมาย
โทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๖ รวมกัน : จท.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให
บริษัท ทรู อิน เทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล
คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ใชเลขหมาย
โทรศั พท! แบบสั้ น ๔ หลั ก หมายเลข ๑๒๓๖ ร: ว มกั บ บริ ษัท ทรู คอร! ป อเรชั่ น
จํา กั ด (มหาชน) ทั้ งนี้ ใหบริ ษัท ทรู คอร! ป อเรชั่น จํา กั ด (มหาชน) บริ ษัท ทรู
อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร:งครัดต:อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๖ เรื่อง บริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตให
บริษัท ทรู อิน เทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล
คอมมูนิเคชั่น จํากัด บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด
ใชเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๖ ร:วมกัน

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๗ : การขอตออายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมแบบที่ ส อง ที่ ไ มมี
โครงขายเปDนของตนเอง ของบริษัท เพาเวอรเมติค จํากัด : ปท.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิ จการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ สํานั กงาน กสทช. เสนอ โดยอนุ มัติให
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม:มีโครงข:ายเปPนของตนเอง
แก: บ ริ ษัท เพาเวอร! เ มติ ค จํ า กั ด เพื ่อ ใหบริก ารโทรคมนาคมสํ า หรับ รถยนต!
รับจาง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปK ทั้งนี้ โดยกําหนดขอบเขตและเงื่อนไขใน
การใหบริการเช:นเดียวกับเงื่อนไขการอนุญาตของผูรับใบอนุญาตรายอื่นที่ไดรับ
อนุญาตใหบริก ารโทรคมนาคมสํา หรับ รถยนต!รับ จาง ที่ไม:มีโครงข:ายเปPนของ
ตนเอง ที่ไดรับอนุญาตอยู:ก:อนแลว

๑๗
หมายเหตุ

๑. ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมี มติรั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๗ เรื่อง การขอต:ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สอง ที่ไม:มีโครงข:ายเปPนของตนเอง ของบริษัท เพาเวอร!เมติค จํากัด
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตนอกเหนือจากมติที่ประชุมว:า ที่ประชุม กทค.
เคยมีมติมอบหมายสํานักงาน กสทช. กําหนดแนวทางการอนุญาตใชงานคลื่น
ความถี่ของบริการวิทยุแท็กซี่ แต:จนถึงปQจจุบันก็ยังคงไม:เคยมีการประมูลคลื่น
ความถี่สําหรับบริการวิทยุแท็กซี่แต:อย:างใด ดังนั้นเห็นควรตองตรวจสอบว:าใน
ปQจจุบันยังมีบริษัทใดใชคลื่นความถี่ในกิจการนี้อยู:หรือไม: ซึ่งหากมีก็ตองหา
มาตรการดํ าเนิ นการใหเปPนไปตามมาตรา ๔๖ แห: งพระราชบั ญญั ติองค!กร
จัด สรรคลื่ น ความถี่ ฯ แต: หากมี การปรับใชเทคโนโลยีอื่น ซึ่งไม:มีการใชคลื่ น
ความถี่ ใ นกิ จ การนี้ แ ลว การพิ จ ารณาเรื่ อ งการประมู ล คลื่ น ความถี่ สํ า หรั บ
บริการวิทยุแท็กซี่ก็ไม:มีความจําเปPนอีกต:อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ : บริษัท เดอะ วัน ดิเวลลอปเม+นท (ไทยแลนด) จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง : ปท.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิ จการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ สํานั กงาน กสทช. เสนอ โดยอนุ มัติให
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง แก:บริษัท เดอะ วัน ดิเวลลอปเมนท!
(ไทยแลนด!) จํากัด เพื่อใหบริการ Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA)
โดยมี ร ะยะเวลาการอนุ ญ าต ๕ ปK ทั้ ง นี้ โดยกํ า หนดเงื่ อ นไขในการอนุ ญ าต
เช: น เดี ย วกั บ เงื่ อ นไขการอนุ ญ าตของผู รั บ ใบอนุ ญ าตรายอื่ น ที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าต
ใหบริการเพื่อใหบริการ Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA) ที่ไดรับ
อนุญาตอยู:ก:อนแลว รวมทั้ง กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใหบริษัทฯ มีหนาที่เยียวยา
ผูใชบริการใหไดรับบริการอย:างต:อเนื่องในกรณีผูใหบริการ MVNO ที่ซื้อบริการ
จากบริษัทฯ ยุติการใหบริการ และใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การใหบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่บนโครงข:ายเสมือน ที่ กสทช. จะประกาศกําหนด
ในอนาคตดวย

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ ประชุ มไดมี มติ รั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๘ เรื่อง บริษัท เดอะ วัน ดิเวลลอปเมนท! (ไทยแลนด!) จํากัด
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๙ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไมมีโครงขายเปDน
ของตนเอง ของบริษัท แอโร ดิจิตอล ซิสเต็มส จํากัด : ปท.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิ จการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ สํานั กงาน กสทช. เสนอ โดยอนุ มัติให
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม:มีโครงข:ายเปPนของตนเอง
แก:บริษัท แอโร: ดิจิตอล ซิสเต็มส! จํากัด เพื่อใหบริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!
รับจาง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปK ทั้งนี้ โดยกําหนดเงื่อนไขการอนุญาต
เช: น เดี ย วกั บ เงื่ อ นไขการอนุ ญ าตของผู รั บ ใบอนุ ญ าตรายอื่ น ที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าต
ใหบริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจาง ที่ไม:มีโครงข:ายเปPนของตนเอง ที่ไดรับ
อนุญาตอยู:ก:อนแลว

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๙ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สอง ที่ไม:มีโครงข:ายเปPนของตนเอง ของบริษัท แอโร: ดิจิตอล ซิสเต็มส! จํากัด
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตนอกเหนือจากมติที่ประชุมว:า ที่ประชุม กทค.
เคยมีมติมอบหมายสํานักงาน กสทช. กําหนดแนวทางการอนุญาตใชงานคลื่น
ความถี่ของบริการวิทยุแท็กซี่ แต:จนถึงปQจจุบันก็ยังคงไม:เคยมีการประมูลคลื่น
ความถี่สําหรับบริการวิทยุแท็กซี่แต:อย:างใด ดังนั้นเห็นควรตองตรวจสอบว:าใน
ปQจจุบันยังมีบริษัทใดใชคลื่นความถี่ในกิจการนี้อยู:หรือไม: ซึ่งหากมีก็ตองหา
มาตรการดํ าเนิ นการใหเปPนไปตามมาตรา ๔๖ แห: งพระราชบั ญญั ติองค!กร
จัด สรรคลื่ น ความถี่ ฯ แต: หากมี การปรับใชเทคโนโลยีอื่น ซึ่งไม:มีการใชคลื่ น
ความถี่ ใ นกิ จ การนี้ แ ลว การพิ จ ารณาเรื่ อ งการประมู ล คลื่ น ความถี่ สํ า หรั บ
บริการวิทยุแท็กซี่ก็ไม:มีความจําเปPนอีกต:อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๐ : ข+อเสนอการใช+โครงขายโทรคมนาคม สําหรับบริการเข+าถึงบรอดแบนดของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ชท.
มติที่ประชุม

๑. ที่ ป ระชุ ม เสี ย งขางมาก (กสทช. พลเอก สุ กิจ ฯ ทํ า หนาที่ ป ระธาน กสทช.
กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร.
พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) เห็นชอบตาม
ผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช. ดานกิ จการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบขอเสนอการใช
โครงข: า ยโทรคมนาคม ของบริ ษั ท ที โอที จํ า กั ด (มหาชน) สํ าหรั บบริ การ
เขาถึ ง บรอดแบนด! เพื่ อ ใหบริ ษั ท ฯ สามารถเจรจาเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาการใช
โครงข:ายโทรคมนาคมกับผูรับใบอนุญาตที่ขอใชโครงข:ายโทรคมนาคมต:อไปได
ภายใตคําสั่ง กสทช. ที่ ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง ระบุผูมีอํานาจเหนือตลาดอย:างมี

๑๙
นัยสําคัญในแต:ละตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวของและใหผูมีอํานาจเหนือตลาด
อย:างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะที่กําหนด และประกาศ กสทช.
เรื่อง การใชและเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด และให
บริษัทฯ ดําเนินการเปGดเผยขอเสนอการใชโครงข:ายโทรคมนาคมดังกล:าวเปPน
การทั่ ว ไป ผ: า นทางเว็ บ ไซต! ของบริ ษัท ฯ ภายในสิ บ หาวั น นั บ แต: วั น ที่ ไ ดรั บ
หนังสือแจงจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยขอ ๔๖ ประกอบขอ ๑๘ ของประกาศ
กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอ ๔ (๒)
ของภาคผนวกแนบทายคําสั่ง กสทช. ที่ ๗๖.๐๑/๒๕๕๘
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส:งใหในภายหลัง
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. เร:งรัดใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จัดส:ง
ขอเสนอการใชโครงข:ายโทรคมนาคมส:วนที่เหลือใหสํานักงาน กสทช. เพื่อนําเสนอ
ที่ประชุม กสทช. พิจารณาต:อไป
หมายเหตุ

๑. ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมี มติรั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒๐ เรื่อง ขอเสนอการใชโครงข:ายโทรคมนาคม สําหรับ
บริการเขาถึงบรอดแบนด!ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๑๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๒๐ ดังนี้
“ผมพิจารณาแลวเห็นว:า การจัดทําขอเสนอการใชโครงข:ายโทรคมนาคม
เปPนหนาที่ของผูรับใบอนุญาตตามคําสั่ง กสทช. ที่ ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง ระบุ
ผูมีอํานาจเหนือตลาดอย:างมีนัยสําคัญฯ เพื่อใชสําหรับเปPนมาตรการกํากับ
ดูแลล:วงหนา (Ex–ante Regulation) เพื่อปaองกันการใชอํานาจเหนือตลาดในการ
จํ า กั ด หรื อกี ด กั น การแข: งขั น ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ แต: ขอเสนอการใชโครงข: า ย
ที่เ สนอมานี้ยั งไม: ส ามารถใชเปP นเครื่ องมื อในการเยี ยวยาการแข: งขั น ที่ ขาด
ประสิทธิภาพในตลาดบริการการเขาถึงบรอดแบนด!ตามเจตนารมณ!ของคําสั่ง
ดังกล:าวได โดยผมมีความเห็นและขอสังเกตเปPนรายประเด็น ดังนี้
๑. เมื่ อ พิ จ ารณาจากรายงานวิ เ คราะห! ค วามมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
การแข:งขันฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเห็นว:าสํานักงาน กสทช. ใชวิธีการแบ:งตลาดย:อย
ตามผูรับใบอนุญาตที่มีโครงข:ายโทรคมนาคมเปPนของตนเอง มิใช:แบ:งตามพื้นที่
ที่มีการใหบริการ ดังนั้น เมื่อกําหนดมาตรการเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตตอง
เปGดโครงข:ายใหผูรับใบอนุญาตรายอื่นเขาใช ย:อมหมายถึงการเปGดโครงข:าย
ทองถิ่น (Local Loop) ทั้งหมดทั่วประเทศที่ผูรับใบอนุญาตเปPนเจาของอยู:
และหากจุดใดไม:สามารถเปGดใหเขาใชไดก็ใหชี้แจงมาดวยว:ามีขอจํากัดทางเทคนิค
อย:างไร อย:างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบขอเสนอการใชโครงข:ายฯ ของผูรับใบอนุญาต
กลับพบว:า ผูรับใบอนุญาตพยายามจํากัดพื้นที่การเปGดใหใชโครงข:ายของตนเอง
โดยจุดเขาใชโครงข:ายที่ผูรับใบอนุญาตเสนอมาจํากัดอยู:เฉพาะในเขตพื้น ที่

๒๐
กรุงเทพมหานครบางส:วน และอําเภอเมืองสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้นเพียง ๒๐ จุด
เท:านั้น อีกทั้ง ผูรับใบอนุญาตยังเปGดใหใชเฉพาะโครงข:ายทองแดง ทั้งที่เทคโนโลยี
ดังกล:าวไดลาสมัยไปแลว ส:วนโครงข:ายแบบ Fiber Optic ที่เปPนโครงข:ายหลัก
ในปQจจุบันก็มิไดเปGดใหเขาใชได ดังนั้น จึงยังคงเกิดปQญหาที่ว:า การจัดทําขอเสนอ
การใชโครงข:ายตามที่เสนอมานี้อาจเปPนเพียงแค:การทําใหครบองค!ประกอบ
ของการเปPนผูมีอํานาจเหนือตลาดตามคําสั่งของคณะกรรมการเท:านั้น หากแต:
ไม:มีผลใหเพิ่มการแข:งขันในตลาดมากขึ้นแต:อย:างใด
๒. สํานักงาน กสทช. มิไดกําหนดอัตราค:าตอบแทนการใชโครงข:าย
ที่เปPนอัตราอางอิงไว ทําใหเปPนเรื่องยากที่จะพิจารณาว:า อัตราค:าตอบแทน
เท:าใดจึงจะเหมาะสมและเปPนธรรมกับผูขอใชโครงข:าย อย:างไรก็ตาม ขอ ๒๗
ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการใหบริการโครงข:ายสายแบบ
แยกส:วน พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดวิธีคิดค:าตอบแทนไวในรูปแบบ Retail Minus
โดยอางอิงค:าการตลาดที่รอยละ ๓๐ ของค:าบริการ ดังนั้น สํานักงาน กสทช.
อาจใชอั ต ราค: า ตอบแทนตามวิ ธี ก ารคํ า นวณดั ง กล: า วไปพลางก: อ นก็ ไ ด
แลวค:อยกําหนดอัตราค:าตอบแทนที่เหมาะสมต:อไป
๓. สํานักงาน กสทช. ควรตองทบทวนการกําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาด
อย:างมีนัยสําคัญและมาตรการเฉพาะในตลาดดังกล:าว เพื่อใหผูรับใบอนุญาตที่มี
อํานาจเหนือตลาดไดรับการกํากับดูแลอย:างเหมาะสม ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช.
อาจใชแนวทางการกําหนดตลาดเช:นเดียวกับหน:วยงานกํากับดูแลในประเทศ
อังกฤษ (Ofcom) ซึ่งมี การแบ:งตลาดเขาถึงบรอดแบนด!เ ปPนตลาดย:อยตาม
พื้นที่การใหบริการและจํานวนผูใหบริการในพื้นที่ (Geographic Market)
พรอมทั้งมีมาตรการเฉพาะในแต:ละตลาดย:อยที่แตกต:างกัน เพื่อมิใหเปPนการ
สรางภาระกับผูใหบริการในพื้นที่ที่มีการแข:งขันอย:างเพียงพอแลว โดยจํากัด
การกํ า กั บ ดู แ ลอย: า งเขมงวดไวเฉพาะพื้ น ที่ ที่ ยั ง ขาดการแข: ง ขั น ที่ มี
ประสิทธิภาพเท:านั้น
๔. ปQจ จุบั น ระยะเวลาไดล:ว งเลยมากว: า ๓ ปK แลว ตั้ งแต: มีการออก
คําสั่งกําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาด แต:เพิ่งไดมีการพิจารณาขอเสนอตามคําสั่ง
ดังกล:าว ผมจึงเห็นว:าการดําเนินการตามคําสั่งค:อนขางล:าชา ดังนั้น สํานักงาน
กสทช. ควรตองประสานงานกับผูรับใบอนุญาตเพื่อมีมาตรการเร:งรัดใหเร็วกว:านี้
เพราะหากจะมีการทบทวนผูมีอํานาจเหนือตลาดใหม: ผูรับใบอนุญาตบางราย
อาจจะหลุดออกจากการเปPนผูมีอํานาจเหนือตลาด เนื่องจากตลาดเปลี่ยนแปลง
ไปแลว การพิจารณาขอเสนอการใชโครงข:ายใหทันกับคําสั่งการกําหนดผูมีอํานาจ
เหนือตลาดจึงเปPนเรื่องที่ตองใหความสําคัญดวย”

๒๑
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๑ : ข+อเสนอการใช+โครงขายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปuลที บรอดแบนด จํากัด
(มหาชน) สําหรับบริการเข+าถึงบรอดแบนด : ชท.
มติที่ประชุม

๑. ที่ ป ระชุ ม เสี ย งขางมาก (กสทช. พลเอก สุ กิจ ฯ ทํ า หนาที่ ป ระธาน กสทช.
กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร.
พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) เห็นชอบตาม
ผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช. ดานกิ จการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบขอเสนอการใช
โครงข:ายโทรคมนาคม สําหรับบริการเขาถึงบรอดแบนด! ของบริษัท ทริปเปGลที
บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการ
ใชโครงข: า ยโทรคมนาคมกั บ ผู รั บใบอนุ ญ าตที่ ขอใชโครงข:า ยโทรคมนาคม
ต:อไปได ภายใตคําสั่ง กสทช. ที่ ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง ระบุผูมีอํานาจเหนือ
ตลาดอย:างมีนัยสําคัญในแต:ละตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวของและใหผูมีอํานาจ
เหนือตลาดอย:างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะที่กําหนด และประกาศ
กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด
และใหบริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น การเปG ด เผยขอเสนอการใชโครงข: า ยโทรคมนาคม
ดังกล:าวเปP นการทั่ วไป ผ: านทางเว็บไซต! ของตนภายในสิบ หาวั นนั บแต: วัน ที่
ไดรับหนังสือแจงจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยขอ ๔๖ ประกอบขอ ๑๘ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
และขอ ๔ (๒) ของภาคผนวกแนบทายคําสั่ง กสทช. ที่ ๗๖.๐๑/๒๕๕๘
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส:งใหในภายหลัง
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. เร:งรัดใหบริษัท ทริปเปGลที บรอดแบนด! จํากัด
(มหาชน) จัดส:งขอเสนอการใชโครงข:ายโทรคมนาคมส:วนที่เหลือใหสํานักงาน
กสทช. เพื่อนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต:อไป

หมายเหตุ

๑. ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมี มติรั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒๑ เรื่อง ขอเสนอการใชโครงข:ายโทรคมนาคมของบริษัท
ทริปเปGลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) สําหรับบริการเขาถึงบรอดแบนด!
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๑๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๒๑ ดังนี้
“ผมพิจารณาแลวเห็นว:า การจัดทําขอเสนอการใชโครงข:ายโทรคมนาคม
เปPนหนาที่ของผูรับใบอนุญาตตามคําสั่ง กสทช. ที่ ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง ระบุ
ผูมีอํานาจเหนือตลาดอย:างมีนัยสําคัญฯ เพื่อใชสําหรับเปPนมาตรการกํากับ
ดูแลล:วงหนา (Ex–ante Regulation) เพื่อปaองกันการใชอํานาจเหนือตลาดในการ
จํ า กั ด หรื อ กี ด กั น การแข: ง ขั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได ทั้ ง นี้ แต: ข อเสนอการ
ใชโครงข:ายที่เสนอมานี้ไม:สามารถใชเปPนเครื่องมือในการเยี่ยวยาการแข:งขัน

๒๒
ที่ขาดประสิทธิภาพในตลาดบริการการเขาถึงบรอดแบนด!ตามเจตนารมณ!ของ
คําสั่งดังกล:าวได โดยผมมีความเห็นและขอสังเกตเปPนรายประเด็น ดังนี้
๑. เมื่อพิจารณาจากรายงานวิเคราะห!ความมีประสิทธิภาพของการ
แข:งขันฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเห็นว:าสํานักงาน กสทช. ใชวิธีการแบ:งตลาดย:อย
ตามผูรับใบอนุญาตที่มีโครงข:ายโทรคมนาคมเปPนของตนเอง มิใช:แบ:งตามพื้นที่
ที่มีการใหบริการ ดังนั้น เมื่อกําหนดมาตรการเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตตอง
เปGดโครงข:ายใหผูรับใบอนุญาตรายอื่นเขาใช ย:อมหมายถึงการเปGดโครงข:าย
ทองถิ่น (Local Loop) ทั้งหมดทั่วประเทศที่ผูรับใบอนุญาตเปPนเจาของอยู:
และหากจุดใดไม:สามารถเปGดใหเขาใชไดก็ใหชี้แจงมาดวยว:ามีขอจํากัดทางเทคนิค
อย:างไร อย:างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบขอเสนอการใชโครงข:ายฯ ของผูรับใบอนุญาต
กลับพบว:า ผูรับใบอนุญาตพยายามจํากัดพื้นที่การเปGดใหใชโครงข:ายของตนเอง
โดยจุดเขาใชโครงข:ายที่ผูรับใบอนุญาตเสนอมาจํากัดอยู:เฉพาะในเขตบางจังหวัด
รวมทั้งสิ้นเพียง ๑๐ จุดเท:านั้น จึงยังคงเกิดปQญหาที่ว:า การจัดทําขอเสนอการ
ใชโครงข:ายตามที่เสนอมานี้อาจเปPนเพียงแค:การทําใหครบองค!ประกอบของ
การเปPนผูมีอํานาจเหนือตลาดตามคําสั่งของคณะกรรมการเท:านั้น หากแต:ไม:มี
ผลใหเพิ่มการแข:งขันในตลาดมากขึ้นแต:อย:างใด
๒. สํานักงาน กสทช. มิไดกําหนดอัตราค:าตอบแทนการใชโครงข:าย
ที่เปPนอัตราอางอิงไว ทําใหเปPนเรื่องยากที่จ ะพิจารณาว:าอั ตราค:าตอบแทน
เท:าใดจึงจะเหมาะสมและเปPนธรรมกับผูขอใชโครงข:าย อย:างไรก็ตาม ขอ ๒๗
ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการใหบริการโครงข:ายสายแบบ
แยกส:วน พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดวิธีคิดค:าตอบแทนไวในรูปแบบ Retail Minus
โดยอางอิงค:าการตลาดที่รอยละ ๓๐ ของค:าบริการ ดังนั้น สํานักงาน กสทช.
อาจใชอั ต ราค: า ตอบแทนตามวิ ธี ก ารคํ า นวณดั ง กล: า วไปพลางก: อ นก็ ไ ด
แลวค:อยกําหนดอัตราค:าตอบแทนที่เหมาะสมต:อไป
๓. สํานักงาน กสทช. ควรตองทบทวนการกําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาด
อย:างมีนัยสําคัญและมาตรการเฉพาะในตลาดดังกล:าว เพื่อใหผูรับใบอนุญาตที่มี
อํานาจเหนือตลาดไดรับการกํากับดูแลอย:างเหมาะสม ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช.
อาจใชแนวทางการกําหนดตลาดเช:นเดียวกับหน:วยงานกํากับดูแลในประเทศ
อังกฤษ (Ofcom) ซึ่งมีการแบ:งตลาดเขาถึงบรอดแบนด!เปPนตลาดย:อยตาม
พื้นที่การใหบริการและจํานวนผูใหบริการในพื้นที่ (Geographic Market)
พรอมทั้งมีมาตรการเฉพาะในแต:ละตลาดย:อยที่แตกต:างกัน เพื่อมิใหเปPนการ
สรางภาระใหกั บ ผู ใหบริ ก ารในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารแข: ง ขั น อย: า งเพี ย งพอแลว
โดยจํ า กั ด การกํ า กั บ ดู แ ลอย: า งเขมงวดไวเฉพาะพื้ น ที่ ข าดการแข: ง ขั น ที่ มี
ประสิทธิภาพเท:านั้น

๒๓
๔. ปQจจุบันระยะเวลาไดล:วงเลยมากว:า ๓ ปKแลว ตั้งแต:มีการออกคําสั่ง
กําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาด แต:เพิ่งไดมีการพิจารณาขอเสนอตามคําสั่งดังกล:าว
ผมจึงเห็นว:าการดําเนินการตามคําสั่งค:อนขางล:าชา ดังนั้น สํานักงาน กสทช.
ควรตองประสานงานกั บ ผู รั บใบอนุ ญ าตเพื่ อมี มาตรการเร: งรั ดใหเร็ ว กว: า นี้
เพราะหากจะมีการทบทวนผูมีอํานาจเหนือตลาดใหม: ผูรับใบอนุญาตบางราย
อาจจะหลุ ด ออกจากการเปP น ผู มี อํ า นาจเหนื อ ตลาด เนื่ อ งจากตลาด
เปลี่ ย นแปลงไปแลว การพิ จ ารณาขอเสนอการใชโครงข: า ยใหทั น กั บ คํ า สั่ ง
การกําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาดจึงเปPนเรื่องที่ตองใหความสําคัญดวย”
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๒ : บันทึ กแก+ ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช+โครงขายโทรคมนาคม ครั้ งที่ ๑ ระหวาง
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด
อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด : ชท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจ การโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํา นักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
บันทึกแกไขเพิ่มเติมสัญญาการใชโครงข:ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑ ระหว:างบริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร!เมชั่น
ไฮเวย! จํากัด

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๒๒ เรื่อง บันทึกแกไขเพิ่มเติมสัญญาการใชโครงข:ายโทรคมนาคม
ครั้ งที่ ๑ ระหว:า งบริษัท โทเทิ่ ล แอ็ คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่น จํ ากั ด (มหาชน) และ
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร!เมชั่น ไฮเวย! จํากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๓ : สัญญาการใช+โครงขายโทรคมนาคม เส+นทาง สฟ. สุราษฎรธานี – สฟ. ภูเก็ต ๑
ระหวางการไฟฟwาฝyายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น
จํากัด (มหาชน) : ชท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ สํานั กงาน กสทช. เสนอ โดยเห็น ชอบ
สัญญาการใชโครงข:ายโทรคมนาคม เสนทาง สฟ. สุราษฎร!ธานี – สฟ. ภูเก็ต ๑
ระหว:างการไฟฟaาฝ‡ ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชั่ น
จํากัด (มหาชน)

๒๔
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๒๓ เรื่อง สัญญาการใชโครงข:ายโทรคมนาคม เสนทาง สฟ. สุราษฎร!ธานี
– สฟ. ภูเก็ต ๑ ระหว:างการไฟฟaาฝ‡ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๔ : สั ญ ญาการใช+ โ ครงขายโทรคมนาคม เส+ น ทาง สฟ. ขอนแกน ๑ – สฟ.
อุบลราชธานี ๑ ระหวางการไฟฟwาฝyายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) : ชท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การใชโครงข:ายโทรคมนาคม เสนทาง สฟ. ขอนแก:น ๑ – สฟ. อุบลราชธานี ๑
ระหว:างการไฟฟaาฝ‡ ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชั่ น
จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๒๔ เรื่อง สัญญาการใชโครงข:ายโทรคมนาคม เสนทาง สฟ. ขอนแก:น ๑
– สฟ. อุบลราชธานี ๑ ระหว:างการไฟฟaาฝ‡ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๕ : คูมือการแจ+งการรวมธุรกิจตามมาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ
โทรคมนาคม : วท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบคู:มือ
การแจงการรวมธุรกิจตามมาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม
เพื่อใชควบคู:กับประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อเผยแพร:และใชงานต:อไป

หมายเหตุ

๑. ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมี มติรั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒๕ เรื่อง คู:มือการแจงการรวมธุรกิจตามมาตรการกํากับ
ดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม

๒๕
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตนอกเหนือจากมติที่ประชุมว:า ในชั้นการพิจารณา
เรื่องนี้ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการโทรคมนาคม
ไดมี การตั้ ง ขอสั งเกตหลายประการใหสํ า นั กงาน กสทช. รั บไปดํ า เนิ น การ
ปรับปรุงแกไขก:อนเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา ดังนั้นในการเห็นชอบครั้งนี้
จึงอยู:บนฐานที่ว:าสํานักงาน กสทช. ไดปรับปรุงแกไขคู:มือฯ ในประเด็นต:างๆ
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช. ดานกิ จ การ
โทรคมนาคม ตั้งขอสังเกตแลว
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๖ : การดํ า เนิ น การเพื่ อ อนุ ญ าตให+ ใ ช+ ค ลื่ น ความถี่ สํ า หรั บ กิ จ การโทรคมนาคม
ยาน ๑๘๐๐ MHz : คณะทํางานเพื่อดําเนินการอนุญาตให+ใช+คลื่นความถี่ฯ วท.
มติที่ประชุม

๑. รับทราบเรื่อง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิชั่น จํากัด (มหาชน) ไดมีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจงความเห็นเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่
๙๐๐ MHz ก:อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ตามที่
เลขาธิการ กสทช. ไดแจงที่ประชุมทราบ
๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๒.๑ รับทราบความคืบหนาในการดําเนินการเพื่ออนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย:าน ๑๘๐๐ MHz
๒.๒ เห็ นชอบใหยกเลิ กการจั ดประมู ลคลื่ นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ในวั นที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เปPนไปตามขอ ๙ (๔) ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม
ย:าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕/๑๘๓๕–๑๘๘๐ MHz
๒.๓ เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. นําร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย:าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕/
๑๘๓๕–๑๘๘๐ MHz ไปรั บ ฟQงความคิ ดเห็ นสาธารณะเฉพาะประเด็ น
การเปลี่ยนแปลงขนาดบล็อกของคลื่น โดยวิธีนําลงเผยแพร:ในเว็บไซต!ของ
สํานักงาน กสทช. กําหนดระยะเวลา ๓ วัน โดยใหยกเวนขอกําหนดเรื่อง
ระยะเวลาการรับฟQงความคิดเห็นซึ่งกําหนดไวไม:นอยกว:า ๓๐ วัน เนื่องจาก
เปP นกรณี ที่ มี ความจํ าเปP นเร: งด: วน ทั้ งนี้ เพื่ อใหการประมู ลเปP นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด และมิใหเกิดความเสียหายแก:ทางราชการ และให
สํานักงาน กสทช. นําเสนอผลการรับฟQงความคิดเห็นพรอมร:างประกาศ
ดังกล:าวใหที่ประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่
๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒.๔ เห็นชอบกําหนดใหมีการจัดประมูลคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ขึ้นใหม:อีกครั้ง
โดยมีกรอบเวลาในการจัดประมูลคลื่นความถี่ย:าน ๑๘๐๐ MHz ดังนี้

๒๖
๑) การเชิญชวนและการรับคําขอผูสนใจเขาร:วมการประมูล ระหว:างวันที่
๖ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒) ยื่นคําขอเพื่อเขาร:วมการประมูล ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓) พิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิเขาร:วมการประมูล ระหว:างวันที่ ๙ – ๑๓
สิงหาคม ๒๕๖๑
๔) ประกาศรายชื่อผูผ:านคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕) ชี้แจงกระบวนการประมูลและ Mock auction ระหว:างวันที่ ๑๖ – ๑๗
สิงหาคม ๒๕๖๑
๖) กําหนดจัดการประมูล ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอเปGดเผยความเห็น
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส:งใหในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒๖ เรื่อง การดําเนินการเพื่ออนุญาตใหใชคลื่นความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย:าน ๑๘๐๐ MHz
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๖๑ ขอใหแนบบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๒๖ จํานวน ๒ หนา
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
วาระที่ ๒.๑
๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๕๑๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๒.๒๖ ดังนี้
“ผมเห็ น ว: า สิ่ งที่ สํ า คั ญ ยิ่งในขณะนี้ คือการเร: งจั ด ประมู ล คลื่ น ความถี่
เพื่ อใหเสร็ จ สิ้ น ทั น ก: อนที่ สั ญ ญาสั มปทานจะสิ้ น สุ ด ดั งนั้ น จึ งไม: ขัด ของเมื่ อ
ที่ ป ระชุ ม กสทช. เห็ น ชอบดวยกั บ ขอเสนอของสํ า นั กงาน กสทช. ที่ จ ะใช
หลักเกณฑ!การประมูลเดิมเปPนฐาน โดยปรับเปลี่ยนเฉพาะในส:วนของการจัดชุด
คลื่นความถี่ จากชุดละ ๑๕ MHz เปPนขนาด ๕ MHz จํานวน ๙ ชุด อย:างไรก็ดี
ผมยังมีขอสังเกตในบางประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. ขอยืนยั นความคิดเห็นดังเช:นที่เ คยอภิ ปรายไวหลายครั้งแลวว: า
การกําหนดราคาตั้งตนการประมูลแต:ละครั้งควรมีการประเมินมูลค:าคลื่นความถี่ใหม:
ตามสภาพแวดลอมในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป การกําหนดใหใชราคาชนะประมูลเดิม
ที่ยอมรับกันแลวว:าเปPนราคาที่สูงผิดปกติมาเปPนราคาขั้นต่ํา เท:ากับเปPนการกีดกัน
รายใหม:หรือรายเล็ก ทําใหเกิดการผูกขาดตลาดโดยผูดันราคาประมูลใหสูง
ผิดปกติได ซึ่งส:งผลต:อการแข:งขันอย:างเสรีและเปPนธรรม อีกทั้งอาจทําใหมี
คลื่นเหลือทิ้งว:างไว อย:างไรก็ตาม ภายใตสถานการณ!ที่เปPนอยู: ซึ่งมีระยะเวลาจํากัด
ก็ยอมรับไดที่จะทดลองใชราคาชนะประมูลไปพลางก:อนเพื่อใหการประมูล
เกิดขึ้นไดทันการณ! แต:ก็เห็นควรตองเตรียมแนวทางสําหรับรองรับกรณีที่อาจ
จัดสรรคลื่นความถี่ไม:หมดไวดวย โดยเห็นควรที่จะลดราคาลงและกันคลื่นดังกล:าวไว

๒๗
เปPนการเฉพาะ (set aside) สําหรับผูประกอบการรายใหม: อันจะไม:ส:งผลใน
เชิงไดเปรียบ/เสียเปรียบของผูประกอบการรายเดิมหรือของการแข:งขันในตลาด
ที่มีอยู: ขณะเดียวกันก็เปPนโอกาสที่จะส:งเสริมใหเกิดรายใหม:เพื่อเพิ่มการแข:งขัน
ในตลาดโดยรวม อันเปPนประโยชน!ต:อผูใชบริการ
๒. โดยหลักการของการอนุญาตถือครองคลื่นสูงสุดที่มีการดําเนินการ
ในต:างประเทศจะกําหนดสัดส:วนที่รอยละ ๖๐ ของย:านความถี่นั้นๆ ดังนั้น
หากจะกําหนดกติกาการประมูลในครั้งนี้ใหแต:ละรายประมูลไดสูงสุด ๓๐ MHz
ก็ไม:ใช:เรื่องผิดปกติวิสัยที่จะดําเนินการ อย:างไรก็ตาม ในสถานการณ!ที่ไม:มี
ใครเขาร:วมการประมูลที่กําหนดขายคลื่นขนาด ๑๕ MHz ครั้งที่ผ:านมา และ
ดวยความมุ:งหวังผลว:าการประมูลจะเกิดขึ้นไดโดยเร็ว การกําหนดไวที่ ๒๐ MHz
ก็พอยอมรับได”
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ :

เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๑ ประจําปG ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงคมาตรา
๕๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ที่ แ ก+ ไ ขเพิ่ ม เติ ม การสงเสริ มและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรด+ า นกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนการดําเนินการขององคกรซึ่งทําหน+าที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม
ของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายวาด+วยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : ทบ.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รั บ ทราบโครงการที่ ขอรั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากกองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากิ จ การ
กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๑ ประจําปK ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๓)
แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
การส:งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการ
ขององค!กรซึ่งทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตามกฎหมายว:าดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ที่ไม:ผ:านการตรวจสอบเอกสาร (ขั้นที่ ๑) และไม:ผ:านการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ และเงื่อนไขการใชจ:ายเงินกองทุนฯ
(ขั้นที่ ๒) จํานวน ๘ โครงการ

๒๘
๒. เห็ น ชอบโครงการที่ ขอรั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากกองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากิ จ การ
กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๑ ประจําปK ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๓)
แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
การส:งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการ
ขององค!กรซึ่งทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตามกฎหมายว:าดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! จํานวน ๕ โครงการ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๐๒๓,๖๕๘ บาท ไดแก:
๒.๑ โครงการนําร:องพัฒนาศูนย!การเรียนรูและหลักสูตรสรางเทคโนโลยีความ
เปPนจริงเสมือน (Visual Reality : VR) สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วงเงิน ๑๒,๙๕๔,๐๖๐ บาท
๒.๒ โครงการพั ฒ นาองค! ค วามรู สื่ อ มวลชนดานกิ จ การกระจายเสี ย งและ
กิจการโทรทัศน! สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห:งประเทศไทย
วงเงิน ๖,๑๖๕,๖๖๑ บาท
๒.๓ โครงการพัฒนาผูผลิตรายการระดับทองถิ่นและภูมิภาค เพื่อผลิตรายการ
ส:งเสริมการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิสํารวจโลก วงเงิน
๖,๔๗๐,๒๐๐ บาท
๒.๔ โครงการพัฒนาความพรอมระดับประเทศของการสื่อสารไรสายในยุค ๕
G ภาคหนึ่ง เทคโนโลยีการเขารหัส : การถ:ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
บุ ค ลากรดานกิ จ การโทรคมนาคม การจั ด ทํ า คู: มื อ ความรู และสื่ อ
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย วงเงิน ๙๘๘,๗๘๗ บาท
๒.๕ โครงการแคมปV อ บรมเสนทางดานอาชี พ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง โทรทั ศ น! และโทรคมนาคม สํ า หรั บ นั ก เรี ย นและ
นักศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดใกลเคียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วงเงิน ๒,๔๔๔,๙๕๐ บาท
ทั้งนี้ ใหสํ านั กงาน กสทช. รั บขอคิดเห็นของ กสทช. พลโท ดร. พี ระพงษ! ฯ
เกี่ยวกับเรื่องโครงการที่เหลือจํานวน ๕ โครงการ ไปนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจั ยและพั ฒนากิจการกระจายเสีย งฯ เพื่ อพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ก:อนนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต:อไป ไดแก:
๑) โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะ และระบบประเมินสมรรถนะ สําหรับบุคลากร
ดานสื่อสารมวลชนรุ:นใหม: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
วงเงิน ๓,๙๓๕,๖๗๔ บาท
๒) โครงการแพลทฟอร! มพั ฒ นาที่ ป รึ กษาเพื่ อการเปลี่ ย นแปลงองค!กรสู: ยุ ค
ดิจิทัล สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต!แวร!ไทย (ATSI) วงเงิน ๖,๙๗๘,๐๐๕ บาท
๓) โครงการพัฒนาองค!กรตนแบบในการกํากับดูแลกันเองขององค!กรวิชาชีพ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! สมาคมสภาวิชาชีพกิจการแพร:ภาพ
และการกระจายเสียง (ประเทศไทย) วงเงิน ๒,๙๐๗,๑๙๐ บาท

๒๙
๔) โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สรางศั ก ยภาพผู ตรวจพิ จ ารณา
ภาพยนตร!โฆษณาทางโทรทัศน! สมาคมโฆษณาแห:งประเทศไทย วงเงิน
๓,๕๗๔,๗๖๓ บาท
๕) โครงการแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ กํ า หนดจริ ย ธรรมสื่ อ เพื่ อ สุ ข ภาวะทางสั ง คม
โดยสมาคมสื่ อ ชุ ม ชนภาคใตนครศรี ธ รรมราช สมาคมสื่ อชุ มชนภาคใต
นครศรีธรรมราช วงเงิน ๑,๔๕๖,๔๘๐ บาท
๓. ไม:เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๑ ประจําปK ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๓)
แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
การส:งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการ
ขององค!กรซึ่งทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตามกฎหมายว:าดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! จํานวน ๑๑ โครงการ ซึ่งไม:ผ:านเกณฑ!การพิจารณาการจัดลําดั บ
ความสําคัญโครงการ และโครงการที่ขอสละสิทธิ์การขอรับทุน จํานวน ๑ โครงการ
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๑ ประจําปK ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!
มาตรา ๕๒ (๓) แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
และที่แกไขเพิ่มเติม การส:งเสริ มและสนับสนุนการพัฒ นาบุคลากรดานกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนการดําเนินการขององค!กรซึ่งทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของ
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว:าดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน!

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการผูกพันงบประมาณรายจาย : ยย.
มติที่ประชุม

อนุมัติใหขยายระยะเวลาการผูกพันงบประมาณรายจ:าย รายการค:าเช:าทรัพย!สิน
สํ า หรั บ รายการค: า เช: า รถยนต! ป ระจํ า ตํ า แหน: ง ประธาน กสทช. และ กสทช.
จํานวน ๗ คัน ระยะเวลาตั้งแต: ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (๕ ปK)
วงเงินทั้งสิ้น ๓๙.๗๒๐ ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบ กทช. ว:าดวย
รถของสํานักงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการผูกพันงบประมาณรายจ:าย

๓๐

ระเบียบวาระที่ ๖ :

เรื่องอื่นๆ (ถ+ามี)

ประธาน

ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวั นจันทร!ที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๖๑ พรอมกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปGดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

