
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๑. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล 
นายประเสริฐ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน์ 

กรรมการ 
  กรรมการ 

๔. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  
๑.  นายสุทธิศักดิ ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ  
๒.  นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ  
๓.  พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้บริหารระดับต้น (กท.)  
๔.  นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๕.  นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจ้าง (กท.)  
๖.  นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจ้าง (กท.) 
๗.  นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ       ลูกจ้าง (กท.) 
๘. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ ลูกจ้าง (กท.)  
๙.  นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล ลูกจ้าง (กท.)  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ (ติดภารกิจ)  
๒. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ  (ติดภารกิจ)  
  

ผู้ชี้แจง 
๑.  นางสุพินญา  จ าปี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย

โทรคมนาคม  
๒.  นางสาวพรพักตร์  สถิตเวโรจน์  ผู้บริหารระดับต้น (มท.) 
๓.  นายปรัชพัฒน์  วงษ์เนติศิลป์  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๔.  นางสาวเพชรรัตน์  จีตนิยม ลูกจ้าง (มท.) 



๒ 

 

๕. นางสาวพนิตา เกตุสิริ ลูกจ้าง (มท.) 
๖. นายปิติชัย พงษ์วานิชอนันต์ ลูกจ้าง (รท.)  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ส่วนงานเลขานุการ  กทค. ควรติดตามเรื่อง 
ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๒.๑ GHz เพื่อที่จะน าบรรจุเป็น
วาระท่ีประชุม กสทช. ต่อไป  ทั้งนี้ กสทช. สุกิจฯ ให้ความเห็นว่าส านักงาน กสทช. ยังมี
ความจ าเป็นที่จะต้องออกประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ อีกหลายอย่างเก่ียวกับคลื่น
ความถี่ย่าน ๒ .๑GHz (๓G)  จึงมอบหมายให้ ส่วนงานเลขานุการ ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ โดย   

มีการแก้ไขดังนี้     
 (๑) หน้าที่ ๕ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เพ่ิมเติมข้อความดังนี้ “ หมายเหตุ ระเบียบ

วาระนี้ กทค. จะรวมพิจารณาในคราวเดียวกันกับระเบียบวาระท่ี ๔.๖ อย่างไรก็ตามให้
ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม น าประเด็น (๓) การ Refarming 
คลื่นความถี่ที่อยู่ภายใต้ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพ่ือให้สามารถมีการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องประมูลคลื่นความถี่ได้หรือไม่ และ
ประเด็น (๔) กรณีผู้ได้รับสัญญาสัมปทานได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมโดยตรง   
โดยไม่ได้รับการจัดสรรผ่าน บมจ. กสท โทรคมนาคม จะสามารถด าเนินการให้สอดคล้อง
กับกฎหมายได้อย่างไร เสนอต่อที่ประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

    (๒) หน้าที่ ๑๕ ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๖ เพ่ิมเติมข้อความดังนี้ “หมายเหตุ  
กสทช. ประวิทย์ฯ ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุมในวาระที่ ๔.๑๕ เรื่อง 
มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ ขอใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ผมจึง
ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะให้แก่ส านักงาน กสทช. และเพ่ือ
บันทึกในรายงานการประชุม กทค. ในส่วนหมายเหตุของวาระดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  



๓ 

 

“ประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๓ หลัก และ ๔ หลัก ไว้ในข้อ ๘๒ (๑) - (๓) ได้แก่ (๑) ใช้ใน
ภารกิจพิเศษ (๒) ใช้ในราชการความม่ันคงของรัฐ การทหาร และผู้น าประเทศ และ 
(๓) ใช้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ดังนั้น การจะพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายเดือนการใช้เลขหมายพิเศษได้จะต้อง
เข้าตามเกณฑ์ ๓ ข้อ ดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งในกรณีของการใช้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินฯ ตาม (๓) 
นั้น ผมเห็นว่ามีมาตรฐานส าคัญท่ีต้องพิจารณาคือ หน่วยงานผู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจ าต้องมี
ศักยภาพที่จะปฏิบัติการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินหรือแก้ไขเหตุได้ มิใช่เพียงท าหน้าที่
รับแจ้งเหตุแล้วประสานงานหรือส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นฝ่ายแก้ไขหรือ
มีปฏิบัติการ กรณีการท าหน้าที่รับและส่งต่อปัญหาเท่านั้นย่อมไม่อาจถือว่าเป็นกรณี
การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ทั้งนี้ ในกรณีของ มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์
มูลนิธิตามเอกสารประกอบวาระ พบว่ามีภารกิจในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูผู้
พิการและการแจ้งเรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นกรณี
การขอรับการจัดสรรเลขหมายฯ ตามข้อ ๘๒ (๕) ใช้รับแจ้งเหตุ ช่วยเหลือทั่วไป 
บริการข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานราชการและองค์กรอื่นที่
ด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเข้าข่ายตาม (๖) กรณีอ่ืนซึ่งคณะกรรมการ
เห็นว่าเป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งจะได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียม
เลขหมายรายเดือนในอัตราร้อยละ ๕๐” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑    รายงานผลการประชุมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ณ  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒    การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๓ หลัก ให้แก่ กองทัพอากาศ (กลุ่มงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ และให้กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  ปฏิบัติให้

เป็นไปตามมติ กทช. ในการจัดส่งเอกสารเพื่อทราบอย่างเคร่งครัด 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓    การเตรียมการจัดท าแผนความถี่วิทยุ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจ าที่   
ย่านความถี่วิทยุ VHF และ UHF (กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ)  

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ  และขอให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ เร่งด า

พิจารณาด าเนินการจัดท าเป็น Road Map ให้ชัดเจนว่าจะด าเนินการในย่านความถ่ีวิทยุ
ใดบ้าง ช่วงเวลาใด และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ ต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระคงค้างจากการประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด  (บริการ

อินเทอร์เน็ต) ตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม  
พ.ศ.๒๕๔๙ (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอ
รายละเอียดแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคม (บริการอินเทอร์เน็ต) ของบริษัท แอมเน็กซ์ 
จ ากัด ซึ่งจัดส่งมาให้ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 
มติที่ประชุม ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง

และข้อกฎหมายเพิ่มเติม ดังนี้ 
(๑) ในประเด็นเงื่อนไขและระเบียบการใช้บริการ ข้อ ๓ ของ แบบสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม  (บริการอินเทอร์เน็ต)  ของบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด  ที่ก าหนดว่า “…
ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการระงับการใช้บริการได้ทันทีและตกลงช าระค่าใช้บริการที่
คงค้างทั้งหมดภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งค่าบริการและจะไม่เรียกร้องใดๆ 
จากผู้ให้บริการ” นั้น ทางบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาระยะเวลา วัน อย่างไร  
(๒) ตรวจสอบว่าในการพิจารณาแบบสัญญาที่ผ่านมาเคยมีกรณีที่ข้อสัญญาก าหนดไว้ใน
ลักษณะเช่นนี้หรือไม่ และส านักงาน กสทช. เคยมีแนวปฏิบัติอย่างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด อุทธรณ์ค าสั่งของเลขาธิการ กสทช. กรณีมีค าสั่งให้แก้ไข

ระบบสัญญาณรอสายโทรศัพท์พ้ืนฐาน (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ) น าเสนอ

พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งเลขาธิการ กสทช. กรณีมีค าสั่งให้ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
(มหาชน) แก้ไขระบบสัญญาณรอสายโทรศัพท์พ้ืนฐาน หมายเลข ๐๒-๙๘๐-๑๖๒๙ ของ



๕ 

 

นายแพทย์สมศักดิ์ ลิรัฐพงค์ (ผู้ร้อง) ให้มีระยะเวลารอสายไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที ตามมติ
ที่ประชุม กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔  

 
มติที่ประชุม ๑. รับ อุทธรณ์  ของ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  เนื่องจากเป็นการอุทธรณ์ภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
 ๒. เห็นชอบยืนตามค าสั่งของเลขาธิการ กสทช. กรณีมีค าสั่งให้แก้ไขระบบสัญญาณรอสาย

ของโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
 ๓. รับทราบตามที่ได้รับหนังสือชี้แจงจากผู้ร้อง ในการเยียวยาแก้ไขปัญหาของ บริษัท      

ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  (มหาชน)  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคมตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวจากทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องด้วย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ)  น าเสนอ
รายละเอียดแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด ซึ่งจัดส่งมาให้ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จ านวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย แบบร่าง
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการภายหลัง (Post-Paid) และแบบร่างข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid)  

 
มติที่ประชุม ๑. ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมจัดท าข้อมูลตารางเปรียบเทียบ

ให้ชัดเจนว่าข้อสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด  และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ในแต่ละข้อมีความ 
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙  หรือไม่ อย่างไร ในการพิจารณาแบบสัญญาที่ผ่านมาเคยมีกรณีที่ข้อสัญญา
ก าหนดไว้เช่นนี้หรือไม่ และส านักงาน กสทช. เคยมีแนวปฏิบัติอย่างไร 

 ๒. มอบหมายให้ กสทช. สุทธิพลฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ หารือร่วมกับส านักงาน กสทช. 
ในการพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแบบสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคมของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค 
จ ากัด  และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และน าเข้าที่
ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณา ต่อไป 

 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด 
ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
(กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 

หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม กทค. 
พิจารณาอีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (กลุ่มงาน
กฎหมายโทรคมนาคม) 

 

หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม กทค. 
พิจารณาอีกครั้ง 

 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที ่๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๗๕/๒๕๕๖  (กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ) น าเสนอ
แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๗๕/๒๕๕๖  กรณีบริษัท โทเทิ่ล    
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ขอให้ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ให้เพิกถอนและค าสั่งทางปกครอง ๖ ฉบับต่อไปนี้  
๑.ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๑ 
๒. ค าสั่งของ ลสทช. ที่สั่งให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ระงับ
การกระท าที่ฝ่าฝืนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะต้องด าเนินการปรับปรุง
เงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ให้มีข้อก าหนดที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้
ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก 
กสทช. 
๓. ค าวินิจฉัยอุธรณ์โดยมติของ กทค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ซ่ึง
มีมติยืนตามค าสั่งของ ลสทช.  



๗ 

 

๔. ค าสั่งของ ลสทช. ที่สั่งให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ช าระ
ค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 
๕. ค าวินิจฉัยอุทธรณ์โดยมติของ กทค. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติยืนตามค าสั่งก าหนดค่าปรับทางปกครองของ ลสทช. 
๖. ค าวินิจฉัยโดยมติของ กทค. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซ่างมี
มติไม่เห็นชอบต่อข้อเสนอการก าหนดระยะเวลาการใช้งานส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นการล่วงหน้าของบริษัทฯ 
 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้ กสทช. ประวิทย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๒๕๒/๒๕๕๖  (กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ) น าเสนอ
แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๒๕๒/๒๕๕๖  กรณีบริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครองของ ลสทช. ซึ่งได้ก าหนดค่าปรับทางปกครองแก่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ในอัตราวันละ ๘๐,๐๐๐ บาท และขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งให้เพิกถอนค าสั่งพิจารณาอุทธรณ์ของ กสทช. ที่เห็นว่าอุทธรณ์ของบริษัทฯ ไม่มี
เหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงค าสั่งก าหนดค่าปรับทางปกครอง  

มติที่ประชุม มอบหมายให้ กสทช. ประวิทย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ประธาน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๔.๓๐   น. 
 

    ........................................... 
     (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
               ลูกจ้าง 
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

   .............................................. 
  (นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
          ............................................. 
           (นายอดุลย์     วิเศษบุปผา) 
           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

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

พันเอก  
       ........................................... 
          (สมมาส ส าราญรัตน์) 
             ผูบ้รหิารระดบัต้น 
          ผูจ้ดรายงานการประชุม 

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

 
 


