
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒๙ 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. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร   เลขานุการ  
๒. นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ  
๔. นายอดุลย์  วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ  
๕. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้บริหารระดับต้น (กท.)  
๖. นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๗. นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๘. นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจ้าง (กท.)  
๙. นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจ้าง (กท.) 
๑๐. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล ลูกจ้าง (กท.)  
๑๑. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ ลูกจ้าง (กท.)  

 
ผู้ชี้แจง 

๑.  นางสุพินญา จ าปี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม  

๒.  นายชัยยุทธ  มังศรี ผู้บริหารระดับต้น (กสทช.สุทธิพลฯ) 
๓. นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน์  ผู้บริหารระดับต้น (มท.) 
๔. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  (มท.) 
๕. นายปรัชพัฒน์ วงษ์เนติศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 



๒ 

 

๖. นายธัญญวัฒน์  ตั้งพงษาพันธุ์   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (มท.) 
๗. นางสาวพนิตา เกตุสิริ ลูกจ้าง (มท.) 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๑๐  น.  
 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
   ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖                              
        
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖                              

โดยให้แก้ไขตัวสะกดค าว่า “พิจารณา” ในหน้า ๑๓ ให้ถูกต้อง  
 
หมายเหตุ กสทช. เสนอให้แก้ไขระเบียบวาระนี้  รายละเอียดปรากฏตามบันทึกส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ฯ 

ที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๓๐ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องการแก้ไขรายงานการประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ 

    
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 
 ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระคงค้างจากการประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส       

เน็ทเวอร์ค จ ากัด ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอผลการ
หารือร่วมกันระหว่างส่วนงาน กสทช. สุทธิพลฯ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ฯ และกลุ่มงาน
กฎหมายโทรคมนาคมเก่ียวกับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแบบร่างสัญญาให้บริการ



๓ 

 

โทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด จ านวน ๒ ฉบับ 
ประกอบด้วย แบบร่างข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายหลัง (Post-Paid) และแบบร่างข้อตกลงและเงื่อนไข
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้า 
(Pre-Paid) ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๖ วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบแบบร่างสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จ ากัด จ านวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย แบบร่างข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายหลัง (Post-Paid) และ
แบบร่างข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขแบบร่างสัญญา
ดังกล่าวตามผลการหารือร่วมกันระหว่างส่วนงาน กสทช. สุทธิพลฯ ส่วนงาน กสทช.   
ประวิทย์ฯ และกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม 

    ส าหรับประเด็นเก่ียวกับการขอระงับการใช้บริการที่ประชุม กทค.เสียงข้างมาก 
(ประธาน กทค. ,กสทช. สุทธิพลฯ , กสทช. ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) มีมติ 
ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ กทช. เดิม โดยให้เพิ่มเติมข้อสัญญาเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการ ดังนี้ “กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิด
ขึ้นกับผู้ใช้บริการ จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้        
ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราวได้ตามระยะเวลาที่
ผู้ใช้บริการร้องขอ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยนั้นคงอยู่” อนึ่ง กสทช.     
ประวิทย์ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

    อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้ส านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างจัดท าแบบสัญญา
มาตรฐาน เมื่อสัญญาดังกล่าวจัดท าแล้วเสร็จ ให้บริษัทยุติการใช้แบบสัญญานี้ในการ
ให้บริการ แล้วใช้แบบสัญญามาตรฐานตามที่ กสทช. ก าหนดต่อไป 

 ๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งรัดจัดท าสัญญามาตรฐานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 ๓. ให้ส่วนงานเลขานุการ กทค. เชิญบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท 

ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เข้าประชุมร่วมกับ กทค. เพ่ือรายงานความ
คืบหน้าและความพร้อมในการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่าน ๒.๑ GHz และความ
คืบหน้าการด าเนินการพัฒนาการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่      

 
 
 



๔ 

 

หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยมติและความเห็นในระเบียบวาระนี้ รายละเอียดปรากฏ
ตามบันทึกส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ฯ ที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๓๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปิดเผยมติและความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระต่อเนื่องที่ ๔.๑ 
ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ (ฉบับเต็มเพ่ือแนบท้ายรายงานการประชุม) 

 ๒. กสทช. เสนอให้แก้ไขระเบียบวาระนี้  รายละเอียดปรากฏตามบันทึกส่วนงาน กสทช.      
ประวิทย์ฯ  ที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๓๐ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องการแก้ไข
รายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด      

ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
(กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอผลการ
หารือร่วมกันระหว่างส่วนงาน กสทช. สุทธิพลฯ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ฯ และกลุ่มงาน
กฎหมายโทรคมนาคมเก่ียวกับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแบบร่างสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด  จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย           
(๑) แบบร่างสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ประเภทจดทะเบียน ส าหรับผู้ใช้บริการ
ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  (๒) แบบร่างสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ประเภท
เติมเงิน ส าหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (๓) แบบร่างสัญญา
ให้บริการโทรคมนาคม ประเภทจดทะเบียน ส าหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและ
องค์กรธุรกิจ ทั้งนี้ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๖       
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบแบบร่างสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด  

จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) แบบร่างสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ประเภท        
จดทะเบียน ส าหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  (๒) แบบร่างสัญญา
ให้บริการโทรคมนาคม ประเภทเติมเงิน ส าหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล  (๓) แบบร่างสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ประเภทจดทะเบียน ส าหรับผู้ใช้บริการ
ประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจ  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขแบบร่างสัญญาดังกล่าวตาม
ผลการหารือร่วมกันระหว่างส่วนงาน กสทช. สุทธิพลฯ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ฯ และ
กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม 

    ส าหรับประเด็นเก่ียวกับการขอระงับการใช้บริการที่ประชุม กทค.เสียงข้างมาก 
(ประธาน กทค. กสทช. สุทธิพลฯ กสทช. ประเสริฐฯ และกสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติให้
ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ กทช. เดิม โดยให้เพิ่มเติมข้อสัญญาเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการ ดังนี้ “กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิด
ขึ้นกับผู้ใช้บริการ จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้        



๕ 

 

ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราวได้ตามระยะเวลาที่
ผู้ใช้บริการร้องขอ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยนั้นคงอยู่” อนึ่ง กสทช.     
ประวิทย์ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นดังกล่าว 

    อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้ส านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างจัดท าแบบสัญญา
มาตรฐาน เมื่อสัญญาดังกล่าวจัดท าแล้วเสร็จ ให้บริษัทยุติการใช้แบบสัญญานี้ในการ
ให้บริการ แล้วใช้แบบสัญญามาตรฐานตามที่ กสทช. ก าหนดต่อไป 

 
หมายเหตุ กสทช. เสนอให้แก้ไขระเบียบวาระนี้  รายละเอียดปรากฏตามบันทึกส่วนงาน กสทช. ประ

วิทย์ฯ ที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๓๐ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องการแก้ไขรายงาน
การประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ตาม

ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (กลุ่มงาน
กฎหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอผลการ
หารือร่วมกันระหว่างส่วนงาน กสทช. สุทธิพลฯ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ฯ และกลุ่มงาน
กฎหมายโทรคมนาคมเก่ียวกับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแบบร่างสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคมของ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด จ านวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย แบบร่าง
สัญญาในระบบเติมเงิน ( Pre-Pay) และแบบร่างสัญญาในระบบรายเดือน (Post-Pay) 
ทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๖ วัน พฤหัสบดี ที่      
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบแบบร่างสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด จ านวน      

๒ ฉบับ ประกอบด้วย แบบร่างสัญญาในระบบเติมเงิน ( Pre-Pay) และแบบร่างสัญญาใน
ระบบรายเดือน (Post-Pay) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขแบบร่างสัญญาดังกล่าวตามผลการหารือ
ร่วมกันระหว่างส่วนงาน กสทช. สุทธิพลฯ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ฯ และกลุ่มงาน
กฎหมายโทรคมนาคม 

    ส าหรับประเด็นเก่ียวกับการขอระงับการใช้บริการที่ประชุม กทค.เสียงข้างมาก 
(ประธาน กทค. กสทช. สุทธิพลฯ กสทช. ประเสริฐฯ และกสทช. พลเอก สุกิจฯ) มีมติให้
ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ กทช. เดิม โดยให้เพิ่มเติมข้อสัญญาเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการ ดังนี้ “กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิด
ขึ้นกับผู้ใช้บริการ จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้       
ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราวได้ตามระยะเวลาที่
ผู้ใช้บริการร้องขอ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยนั้นคงอยู่” 



๖ 

 

    อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้ส านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างจัดท าแบบสัญญา
มาตรฐาน เมื่อสัญญาดังกล่าวจัดท าแล้วเสร็จ ให้บริษัทยุติการใช้แบบสัญญานี้ในการ
ให้บริการ แล้วใช้แบบสัญญามาตรฐานตามที่ กสทช. ก าหนดต่อไป 

 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๖ วันจันทร์ที ่๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด

(มหาชน) บริการอินเทอร์เน็ต และ การบริการ INET Data Center ตามประเทศ กทช. 
เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  (กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ)  น าเสนอ แบบ
สัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด  (มหาชน) บริการ
อินเทอร์เน็ต และ การบริการ INET Data Center ตามประเทศ กทช. เรื่องมาตรฐานของ
สัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ในประเด็นทั้งแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคม 
(บริการอินเทอร์เน็ต) และแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคม (บริการ INET Data Center)   
ในประเด็น ดังนี้ ข้อ ๒.๓ วรรค ๒ ข้อ ๓.๓ ข้อ ๔.๔ ข้อ ๔.๕  ข้อ ๕.๒ ข้อ ๗.๒ ข้อ ๕.๑๐    
ข้อ ๘.๒ ข้อ ๙.๑ ข้อ ๙.๒ ข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๓  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบ แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด

(มหาชน) บริการอินเทอร์เน็ต และ การบริการ INET Data Center ตามประเทศ กทช. เรื่อง
มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม  
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมรับข้อสังเกตของ
กรรมการฯ ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดในประเด็น
ข้อเท็จจริงกรณีแบบสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายอื่นท่ี กทช. หรือ 
กทค. ได้ให้ความเห็นชอบ และให้น าเสนอต่อที่ประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๕๖/๒๕๕๖  (กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอแนวทาง
การด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าท่ี ๕๖/๒๕๕๖ กรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้ขอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เพิกถอนค าสั่ง
ของ ลสทช. ที่สั่งให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ช าระค่าปรับทาง
ปกครองในอัตราวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
จนกว่า บริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ของประกาศ เรื่อง มาตราฐานของสัญญา
ให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิกถอนมติของ กทค. ที่มีมติยืนตามค าสั่ง



๗ 

 

ก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. อีกท้ัง ขอให้ศาลมีค าสั่งทุเลา
การบังคับค าสั่งก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. ระหว่างการ
พิจารณาจนกว่าคดีจะสิ้นสุด  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการตามที่ส านักงานเสนอและมอบหมายให้ กสทช. ประวิทย์ฯ เป็น

ผู้รับผิดชอบคดีนี้ 
 
หมายเหตุ กสทช. เสนอให้แก้ไขระเบียบวาระนี้  รายละเอียดปรากฏตามบันทึกส่วนงาน กสทช.      

ประวิทย์ฯ ที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๓๐ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องการแก้ไข
รายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๘ 

 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๖.๓๐   น. 
 

 

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

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

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

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

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน 
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

     พันเอก   
                 ......................................... 

          (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

 
 


