
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๖ 

วันอังคารท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

 
ผูมาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๑. พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล 
นายประเสรฐิ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน 

กรรมการ 
  กรรมการ 

๔. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

 
เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช.  

๑.  นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน   ผูชวยเลขานุการ 
๒.  นายอดุลย วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ 
๓.  พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูบริหารระดับตน (กท.) 
๔.  นางสาวธัญญลดาวรรน ธนนันทธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.) 
๕.  นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๖.  นางสาวนารีรัตน เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๗.  นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๘.  นางสาวปยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๙.  นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจาง (กท.) 

 

ผูไมมาประชุม 
 

  ๑.  นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร   เลขานุการ (ติดภารกิจ) 

  ๒.  นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร   ผูชวยเลขานุการ (ติดภารกิจ) 
 

ผูช้ีแจง 
  ๑.  นายชัยยุทธ  ม่ังศรี ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและ 

     คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
  ๒.  นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย 

     โทรคมนาคม 
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   ๓.  นายจาตุรนต โชคสวัสดิ ์ ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ  

    โทรคมนาคม ๑ 
   ๔.  นางสาวพรพักตร สถิตเวโรจน ผูบริหารระดับตน (มท.) 

   ๕.  นายประถมพงศ ศรนีวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 

   ๖.  นายชาญวิทย โวหาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (รท.) 

   ๗.  นางสาวพัชรา อรามศรี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (รท.) 

   ๘.  นางสาวฐิติพร ตินตะโมระ   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (รท.) 

   ๙.  นางสาวพลอย เพ็งเพ็ชร   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (มท.) 

 ๑๐.  นายปติชัย พงษวานิชอนันต ลูกจาง (รท.) 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาการประชุมครั้งนี้เปนการพิจารณาเรื่องการให

ความคุมครองผูบริโภค ในสวนของเรื่องรองเรียนของผูใชบริการโทรคมนาคมท่ีผานการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม และการ

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนความคุมครองผู ใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 

สัมปทาน หรือ สัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีสําหรับคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz

หากการพิจารณาไมเสร็จสิ้น สามารถนําไปพิจารณาตอในการประชุมครั้งถัดไป  โดยให

ฝายเลขาฯ ประสานงานกับ กทค. ทุกทานเพ่ือนัดหมายการประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(ไมมี) 

   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

(ไมมี) 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการโทรคมนาคมท่ีผานการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม (กลุมงานรับเรื่อง
รองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 

 ประเด็นท่ี  ๑ กรณีประสบปญหา ใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบชําระคาบริการ
ลวงหนา แตถูกระงับบริการยึดเงินคงเหลือในระบบ และถูกยกเลิกบริการ เนื่องจาก
บริษัทผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบชําระคาบริการลวงหนา กําหนดระยะเวลา
ข้ันต่ําอันมีลักษณะเปนการบังคับใหผูใชบริการตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด (เรื่องรองเรียนจํานวน ๓๗ เรื่อง) 

มติท่ีประชุม มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม และนําเสนอตอท่ีประชุม กทค . อีก
ครั้งหนึ่ง 

 
 ประเด็นท่ี ๒ กรณีประสบปญหาผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบชําระคาบริการ

ลวงหนา กําหนดระยะเวลาข้ันต่ําอันมีลักษณะเปนการบังคับใหผูใชบริการตองใช
บริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (เรื่องรองเรียนจํานวน ๑๓ เรื่อง) 

 

 ผูอํานวยการ กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม   
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณีผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระคาบริการ
ลวงหนาของ บริษัท แอดวานซ   อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวน ๙ ราย ไดแก 
พันโท ปภังกร หม่ืนสา   นายจักรพงษ พ้ืนอินตะศรี  นายพิชิต ศักดิ์ภิรมย  นายสมพงษ 
ขาวผอง  นายวรัญู ประจงไสย  นายธเนศ กมลตระกูล  นายมานิตย กิตติจิตต     
นายพรชัย พันธไสว และนายเวชยันต ประทุมชาติ  และผูใชบริการ โทรศัพทเคลื่อนท่ี
แบบชําระคาบริการลวงหนาของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
จํานวน ๔ ราย ไดแก นายบุญรอด อินทวารี  นายพรเทพ แสงอุไร  นายไพรัตน ลิ่มวงศ  
และนายอุทัย มหาวงศ รองเรียนเรื่องประสบปญหาบริษัทผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
แบบชําระคาบริการลวงหนากําหนดระยะเวลาข้ันต่ําอันมีลักษณะเปนการบังคับ ให
ผูใชบริการตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไมสามารถใชบริการโทรออกได
ท้ังท่ีมีเงินคงเหลือในระบบ 

 
มติท่ีประชุม  ๑ . เห็นชอบตามท่ีกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคมเสนอโดยใหบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) และ
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) สามารถกําหนดวันใชงาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระคาบริการลวงหนาได โดยการเติมเงินทุกมูลคา ผูใชบริการ
จะตองไดรับระยะเวลาใชงานไมนอยกวา ๓๐ วัน และใหนับรวมระยะเวลาการใชงาน
ท่ีไดรับกับระยะเวลาท่ียั งคงเหลืออยู โดยมีระยะเวลาการสะสมวันสูงสุดอยางนอย 
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๓๖๕ วัน ตามท่ีท่ีประชุม กทค.ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ เง่ือนไขกําหนดระยะเวลา
สําหรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการลวงหนา ท่ีบริษัท 
แอดวานซ   อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) จัดสง เพ่ือให กทค . พิจารณาใหความเห็นชอบตาม ขอยกเวน
ของขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๙ ในการประชุม กทค .ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และครั้ง
ท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  

   ท้ังนี้ หากผูใชบริการมีจํานวนเงินคงเหลือท่ีมีอยูในระบบ กอนวันท่ี ๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ หรือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แลวแตกรณี หามบริษัทผู
ใหบริการกําหนดวันใชงานโทรศัพทเคลื่อนท่ีกับจํานวนเงินคงเหลือในระบบของ
ผูใชบริการ และใหบริษัทผูใหบริการแสดงรายละเอียดการใชงานโทรศัพทและยอดเงิน
คงเหลือในระบบของผูรองเรียน เพ่ือยืนยันขอเท็จจริงดังกลาว ใหสํานักงาน กสทช . 
ทราบ ภายใน ๓๐ วัน       

 
 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม แจงมติท่ีประชุมแกผูประกอบการและผูบริโภคเพ่ือทราบและ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังนี้ ใหตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในระบบ กอน
วันท่ี กทค.จะพิจารณาเห็นชอบขอเสนอใหบริษัทผูใหบริการสามารถกําหนดวันใชงาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระคาบริการลวงหนา (กอนวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ หรือ
วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แลวแตกรณี ) โดยใหผูประกอบการแสดงหลักฐาน
รายละเอียดการใชงานโทรศัพทและยอดเงินคงเหลือในระบบของผูรองเรียน และชี้แจง
มายังสํานักงาน กสทช. ดวย 

 
 
ประเด็นท่ี ๓ กรณีประสบปญหาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบชําระคาบริการ
ลวงหนา แตถูกระงับบริการและยึดเงินคงเหลือในระบบ เนื่องจากบริษัทผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบชําระคาบริการลวงหนา กําหนดระย ะเวลาข้ันต่ําอันมี
ลักษณะเปนการบังคับใหผูใชบริการตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (เรื่อง
รองเรียนจํานวน ๓ เรื่อง) 
 ผูอํานวยการ กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นาย ชัยยุทธ ฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณีผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อน ท่ีแบบชําระ
คาบริการลวงหนาของ บริษัท แอดวานซ  อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวน ๓ ราย 
ไดแก นายธนพนธ แสงทอง  นางสาวกุรุพินท พ่ึงธรรม และนางสุนิศา เมืองนอย 
รองเรียนเรื่องประสบปญหาไมสามารถใชบริการโทรออกได ท้ังท่ีมีเงินคงเหลือในระบบ
และตอมาถูกบริ ษัทยึดเงินคงเหลือในระบบไป เนื่องจากบริษัทผูใหบริการ
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โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระคาบริการลวงหนากําหนดระยะเวลาข้ันต่ําอันมีลักษณะ
เปนการบังคับใหผูใชบริการตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
มติท่ีประชุม  ๑ . เห็นชอบตามท่ีกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคมเสนอ  โดยใหบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ตองคืน
เงินท่ียึดไปใหแกผูรองเรียน และจะตองชําระคาเสียประโยชนในอัตรารอยละ ๑๕ 
เทากับอัตราดอกเบี้ยท่ีผูใหบริการคิดจ ากผูใชบริการ กรณีผูใชบริการผิดนัดไมชําระ
คาธรรมเนียมหรือคาบริการแกผูใหบริการนับจากวันท่ีบริษัทยึดเงินจากระบบของ
ผูใชบริการไป ใหแกผูรองเรียนจํานวน ๓ ราย ไดแก  

๑) นายธนพนธ แสงทอง ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของบริษัท แอดวานซ 
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๐๘๖๒๐๗๙๘๙๒ 

๒) นางสาวกุรุพินท พ่ึงธรรม ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของบริษัท     
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๐๘๖๐๒๖๐๑๒๗ 

๓) นางสุนิศา เมืองนอย ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของบริษัท  แอดวานซ 
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๐๘๑๖๑๘๘๘๑๓ 

๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในระบบ กอนวันท่ี กทค .จะ
พิจารณาเห็นชอบขอเสนอใหบริษัทผูใหบริการสามารถกําหนดวันใชงาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระคาบริ การลวงหนา (กอนวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ หรือ
วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แลวแตกรณี ) โดยใหผูประกอบการแสดงหลักฐาน
รายละเอียดการใชงานโทรศัพทและยอดเงินคงเหลือในระบบของผูรองเรียน และชี้แจง
มายังสํานักงาน กสทช. ดวย 
 

 
ประเด็นท่ี ๔ กรณีประสบปญหาใชบริการโทรศั พทเคล่ือนท่ีแบบชําระคาบริการ
ลวงหนายกเลิกบริการ แตผูใหบริการไมคืนเงินคงเหลือในระบบเปนเงินสดใหแก
ผูใชบริการ (เรื่องรองเรียนจํานวน ๔ เรื่อง) 
ผูอํานวยการ กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

(นาย ชัยยุทธ ฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณีผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระ

คาบริการลวงหนาของ บริษัท แอดวานซ  อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒ 

ราย ไดแก ..นายธัญญสิทธิ์ องคบุญเกิดวานิช และนายไชยณรงค นาวานุเคราะห            

และผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชํา ระคาบริการลวงหนาของ                       

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) ไดแก นายสุวัฒน เลขวณิชกุล รองเรียน

เนื่องจากยกเลิกบริการแตบริษัทผูใหบริการไมคืนเงินคงเหลือในระบบเปนเงินสดใหแก

ผูใชบริการ  



๖ 
 

มติท่ีประชุม ๑ .  เห็นชอบตามท่ีกลุมงานรับเรื่ องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมเสนอ โดยให  บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตองคืนเงินคงเหลือเปนเงินสดหรือโอนเขา
บัญชีผูรองเรียน พรอมคาเสียประโยชนใหแกผูรองเรียนในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ซ่ึง
เทากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ท่ีบริษัทคิดจากผูใชบริการ กรณีผิดนัดไมชําระ
คาธรรมเนียมหรือคาบริการ ใหแกผูรองเรียนจํานวน ๓ ราย ไดแก  

๑) นายธัญญสิทธิ์ องคบุญเกิดวานิช ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของบริษัท 
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๐๙๐๑๐๖๙๐๘๔ 
และ ๐๘๔๙๔๓๑๔๖๒ 

๒) นายไชยณรงค นาวานุเคราะห ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของบริษัท     
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๐๘๙๕๒๔๕๙๐๐ 

๓) นายสุวัฒน เลขวณิชกุล  ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีหมายเลข 
๐๘๖๓๕๐๘๖๖๑ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) โดย
บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด ผูทําการตลาดแทน 

๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในระบบ กอนวันท่ี กทค .จะ
พิจารณาเห็นชอบขอเสนอ ใหบริษัทผูใหบริการสามารถกําหนดวันใชงาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระคาบริการลวงหนา (กอนวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ หรือ
วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แลวแตกรณี ) โดยใหผูประกอบการแสดงหลักฐาน
รายละเอียดการใชงานโทรศัพทและยอดเงินคงเหลือในระบบของผูรองเรียน และชี้แจง
มายังสํานักงาน กสทช. ดวย 
 
 

ประเด็นท่ี ๕ กรณีประสบปญหาถูกคิดคาบริการเสริมรับขอมูลขาว/ดูดวง ผานทาง 
SMS โดยท่ีไมไดสมัครใชบริการ (เรื่องรองเรียนจํานวน ๘ เรื่อง) 
ผูอํานวยการ กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

(นาย ชัยยุทธ ฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณีผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของบริษัท      

แอดวานซ  อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จํานวน ๘ ราย ไดแก นางณัฐธยาน ไชยวรุตย    

นายภมาพร พุทธิกีฏกวีวงศ  นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ  นายณรงค รอดเรืองคุณ  นางสาว

พิมพภัทรา ศักดิ์กุ ลชัยกิจ  นางณัชมน แซเตีย  พลตรีสุรพงษ ราชกิจกําจร  และ

นางสาวอัญชนา ภาษิต  รองเรียนเนื่องจากถูกคิดคาบริการเสริมรับขอมูลขาว /ดูดวง 

ผานทาง SMS โดยท่ีไมไดสมัครใชบริการ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
เสนอ โดยใหบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ตองคืนเงินคาบริการ
เสริมใหแกผูใชบริการ และตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ซ่ึงเทากับอัตราท่ี



๗ 
 

บริษัทกําหนดวาจะเรียกเก็บจากผู ใชบริการในกรณีท่ีผูใชบริการผิดนัดชําระหนี้   
ใหแกผูรองเรียนจํานวน ๘ ราย ไดแก  

๑) นายณัฐธยาน ไชยวรุตย  ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของบริษัท แอด
วานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๐๘๗๐๓๕๕๕๒๐  

๒) นายภมาพร พุทธิกีฏกวีวงศ  ผูใชบริการโทรศัพทเ คลื่อนท่ีของบริษัท     
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๐๘๙๐๐๕๕๑๑๖ 

๓) นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ  ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของบริษัท     
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๐๘๑๘๖๖๙๑๘๔ 

๔) นายณรงค รอดเรืองคุณ  ผูใชบริการโทรศัพท เคลื่อนท่ีของบริษัท      
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๐๘๑๘๑๒๓๔๘๕ 

๕) นางสาวพิมพภัทรา ศักดิ์กุลชัยกิจ  ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) หมายเลข 
๐๘๗๒๒๓๐๓๓๒ 

๖) นางณัชมน แซเตีย  ผูใชบริการโทรศัพทเ คลื่อนท่ีของบริษัท แอดวานซ 
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๐๘๗๘๑๖๗๒๖๖ 

๗) พลตรีสุรพงษ ราชกิจกําจร  ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของบริษัท   
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๐๘๘๓๖๓๗๗๕๑ 

๘) นางสาวอัญชนา ภาษิต  ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีขอ งบริษัท      
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หมายเลข ๐๘๙๕๑๒๔๖๓๓ 

 

ประเด็นท่ี ๖  นายกิตติคุณ เจริญศักดิ์ รองเรียนกรณีประสบปญหาไมสามารถ

เปล่ียนแปลงรายการสงเสริมการขายเปนรายการสงเสริมการขายท่ีมีอัตรา

คาบริการอัตราข้ันสูงตามท่ี กสทช. กําหนดให 

ผูอํานวยการ กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

(นาย ชัยยุทธ ฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี นายกิตติคุณ เจริญศักดิ์ ผูใชบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบชําระคาบริการรายเดือนหมายเลข ๐๘๙๙๑๙๙๑๒๒ ซ่ึง

ใหบริการโดยบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเ คชั่น จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบ

ปญหาไมสามารถเปลี่ยนแปลงรายการสงเสริมการขายเปนรายการสงเสริมการขายท่ีมี

อัตราคาบริการอัตราข้ันสูงตามท่ี กสทช. กําหนดให  โดยการท่ีบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) กําหนดเง่ือนไขใหผูใชบริการท่ีตองการเปลี่ ยนจาก

ระบบรายเดือนเปนระบบชําระคาบริการลวงหนา ตองใชรายการสงเสริมการขายอ่ืน 

ท่ีมีอัตราคาบริการเกินกวาท่ี กสทช. กําหนด ยอมเปนการขัดตอประกาศ กสทช . เรื่อง

อัตราข้ันสูงของคาบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภทเสียง

ภายในประเทศ พ .ศ. ๒๕๕๕ อีกท้ัง ยังไมเปนธรรมตอผูรอง เนื่องจากมีลักษณะเปน



๘ 
 

การบังคับใหผูรองใชงานรายการสงเสริมการขาย โดยผูรองไมสามารถตัดสินเลือก

รายการสงเสริมการขายได บริษัทจึงไมมีสิทธิคิดคาบริการตามรายการสงเสริมการขาย

แบบรายเดือนกับผูรองเรียน การท่ีบริษัทยกเลิกบริกา รโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผู

รองเรียน โดยอางเหตุวาเปนเพราะผูรองเรียนไมชําระคาบริการรายเดือนจึงไมชอบ

ดวยกฎหมาย  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม

เสนอ โดยใหสํานักงานฯทําหนังสือแจงใหบริษัทฯเปดบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ

ชําระคาบริการลวงหนา ในรายการสงเสริมการขายท่ีไมเกินอัตราข้ันสูงตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง อัตราข้ันสูงฯ ป ๒๕๕๕ ตามท่ีผูรองเรียนแจงความประสงค  

ประเด็นท่ี ๘  นายมนัส หิรัญสาลี รองเรียน บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 

จํากัด (มหาชน) กรณีเรียกเก็บคาบริการท่ีมิไดสมัครใช 

ผูอํานวยการ กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

(นาย ชัยยุทธ ฯ )  นําเสนอขอเท็จจริงกรณี นายมนัส หิรัญสาลี ผูใชบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระคาบริการลวงหนา หมายเลข ๐๘๖๙๐๙๑๕๙๓ ซ่ึง

ใหบริการโดยบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) กรณีถูกบริษัท

เรียกเก็บคาบริการท่ีมิไดสมัครใช โดยถูกคิดคาบริการจากบริการเสริมรับขอมูลขาว /ดู

ดวง โดยท่ีไมไดสมัครใชบริการตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕   

                                                     

มติท่ีประชุม ๑. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคใน

กิจการโทรคมนาคม  ทําหนังสือแจงใหบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น               

จํากัด (มหาชน) แสดงหลักฐานการสมัครใชบริการหรือ Log File และหลักฐานการคืนเงิน

ภายใน ๓๐ วัน       

๒. ในกรณีท่ีบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) ไมสามารถพิสูจน

ขอเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกตองในการเรียกเก็บคาบริการ  บริษัทฯตองดําเนินการคืน

เงินคาบริการท่ีไดเรียกเก็บไปแลวใหแกผูรองเรียน และจะตองชําระดอกเบี้ยในสวนตาง

ในอัตราเทากับท่ีไดกําหนดไววาจะเรียกเก็บจากผูใชบริการในกรณีท่ีผูใชบริการผิดนดั 

๓. ในสวนเรื่องท่ีคางพิจารณา ไดแก ประเด็นท่ี ๗ นายธนวันต เกษมสุวรรณ รองเรียน

กรณีบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เรื่องเก่ียวกับการคิดปริมาณ

การใชบริการอินเทอรเน็ตผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี (เรื่องรองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง)  

ประเด็นท่ี ๙ ร.ต.ท.ปาณสิริ ศรีสวัสดิ์ รองเรียนกรณีถูกระงับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี

และเรียกเก็บคาบริการ SMS ไมถูกตอง (เรื่องรองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง)  ประเด็นท่ี ๑๐ 



๙ 
 

นางสาวณาณิกา ทองสมบัติ รองเรียนการเรียกเก็บคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีระหวาง

ประเทศของบริษัท โ ทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) ไมถูกตอง (เรื่อง

รองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง)  ประเด็นท่ี ๑๑ นายพรพงษ จามรนาค รองเรียนกรณีปญหา

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) คิดคาบริการอินเทอรเน็ตผาน

โทรศัพทเคลื่อนท่ีอยางไมเปนธรรม โดยคิดค าบริการแบบเฉลี่ยรายวันสําหรับการใช

บริการกอนถึงรอบตัดยอดคาบริการ ทําใหมียอดคาบริการเกินกวาท่ีควรจะเปน (เรื่อง

รองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง)  ประเด็นท่ี ๑๒ นางสาวอุไรวรรณ แซอ้ือ รองเรียนบริษัท ทรู 

มูฟ จํากัด กรณีประสบปญหาเก่ียวกับการขอรายละเอียดการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี

และขอใหตรวจสอบความถูกตองในการคิดคาบริการ (เรื่องรองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง)  

ประเด็นท่ี ๑๓ นางสาวศิริพร สมานกล รองเรียนบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด กรณีประสบ

ปญหาถูกยกเลิกการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี เนื่องจากคางชําระคาบริการและบริษัท

ไดนําเลขหมายไปจําหนายใหผูใชรายอ่ืนกอนครบกําหนด ๑๘๐ วัน หลังจากบริษัทได

ออกใบแจงหนี้ (เรื่องรองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง)  ประเด็นท่ี ๑๔ นายบัณฑิต ตัณเสถียร 

กรณีถูกระงับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยไมทราบสาเหตุ (เรื่องรองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง)    

ประเด็นท่ี ๑๕ นายวินัย ตรีสุวรรณ รองเรียนบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน) กรณีเรียกเก็บคาบริการเสริมโดยไมไดสมัครใชบริการ (เรื่องรองเรียนจํานวน ๑ 

เรื่อง ) ใหกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมไป

ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม และนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

หมายเหต ุ กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๘๗๔ ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม กทค . 

ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. ผมเห็นดวยวาผูใหบริการมี สิทธิกําหนดระยะเวลาของเงินเติมในระบบบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระเงินลวงหนาตามท่ีท่ีประชุม กทค . ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 

๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ มีมติกําหนดแนวปฏิบัติไว ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามขอ ๑๑ ของ

ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ อยางไรก็

ตาม สําหรับเงินท่ีมีการเติมกอนการมีมติดังกลาวยอมตองไมมีการกําหนดวันหมดอายุ และ

จํานวนวันสะสมท่ีมีอยูกอนก็จะตองยังคงอยูและสะสมตอไปได  เนื่องจากมติ กทค. ไม

สามารถยอนหลังเปนการใหโทษตอผูใชบริการได กรณีผูรองเรียนประสบปญหากอนการมี

มติจึงสะทอนวาผูใหบริการปฏิบัติขัดตอกฎหมาย 



๑๐ 
 

   นอกจากนี้ผมเห็นควรมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการสื่อสารกับผูรองเรียนและ

ผูบริโภคท่ัวไปเพ่ือทราบถึงวิธีเติมเงินดวย วาหากเติมเงินในจํานวนท่ีเปนข้ันต่ําในแตละครั้งก็

จะทําใหไดวันสะสมเพียงพอได 

   ๒. กรณีการระงับบริการและการยึดเงินในระบบ โดยเฉพาะในชวงเวลากอนท่ี กทค. จะมีมติ

อนุญาตใหกําหนดระยะเวลาของเงินเติมในระบบบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระเงิน

ลวงหนา ยอมเปนกรณีท่ีผูใหบริการปฏิบัติขัดตอกฎหมายอยางชัดแจงเชนกัน ดังนั้น

นอกจากผูใหบริการจะมีหนาท่ีตองเปดบริการและคืนเงินแกผูใชบริการแลว (ซ่ึงควรมีการ

สั่งเปนการท่ัวไป ไมเฉพาะแตท่ีมีกรณีรองเรียนเทานั้น ) ยังควรท่ีจะไดกําหนดมาตรการ

เยียวยาหรือเอาผิดทางปกครองดวย 

   ๓. กรณีเม่ือมีการยกเลิกบริการ หากยังมีเงินของผูใชบริการคงเหลือในระบบ ผูใหบริการ

ยอมมีหนาท่ีตองคืนเงินนั้นในทุกกรณี โดยอาจคืนเปนเงินสด เช็ค หรือนําเขาบัญชี หรือ

ตามวิธีท่ีผูใชบริการแจงความประสงค ท้ังนี้เปนไปตามขอ ๓๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง  

มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   ๔. ในประเด็นเรื่องการตรวจสอบยอดเงินคงเ หลือในระบบ ผมเห็นวาเปนหนาท่ีของผู

ใหบริการโดยตรง และมิใชสิ่งท่ีท้ังผูใชบริการและสํานักงาน กสทช. จะกระทําได ดังนั้นใน

การสั่งผูใหบริการคืนเงินจึงควรสั่งใหตรวจสอบจํานวนดวย และหากผูใชบริการโตแยงก็เปน

หนาท่ีของผูใหบริการท่ีจะตองพิสูจน 

  ๕. ประเด็นการยกเลิกบริการอันเนื่องมาจากไมมีวันคงเหลือในระบบและนําเลขหมายไปเปด

ใหบริการใหมกอนระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับเปนกรณีการกระทําฝาฝนกฎหมายอยางซํ้าซอน

ของผูใหบริการ ซ่ึงผมเห็นวาควรจะตองมีการกํากับดูแลอยางเครงครัด สวนการเยียวยา

ผูใชบริการท่ีประสบปญหาถูกยึดเลขหมายโดยไมชอบนั้น ในกรณีท่ีเลขหมายดังกลาวยังไมถูก

นําไปใชใหม ควรสั่งใหผูใหบริการคืนเลขหมายแกผูใชบริการ แตหากเลขหมายนั้นมีผูถือครอง

และผูใชรายใหมแลว ผูใหบริการก็ตองเยียวยาผูใชบริการดวยวิธีการอ่ืน เชน การนําเสนอ

เลขหมายใหมทดแทนให  

   ผมมีขอสังเกตดวยวา  กรณีปญหาลักษณะท่ีมีการนําเลขหมายท่ียึดจากผูใชบริการ

โดยไมชอบไปหมุนเวียนใชใหม สวนหนึ่งเกิดข้ึนเนื่องจากผูใหบริการปฏิบัติละเมิดกฎหมาย แต

อีกสวนหนึ่งอาจเกิดจากความลาชาของกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนของ กสทช. เอง ซ่ึง

หากมีการแกปญหาไดอยางรวดเร็วทันการณ ปญหาก็จะไมเกิดข้ึน 



๑๑ 
 

  ๖. กรณีปญหาตามประเด็นท่ี ๕ เรื่องการถูกคิดคาบริการเสริมผานขอความสั้น  (SMS) ท้ังท่ี

มิไดสมัครใชบริการ นับเปนปญหาท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนตอผูบริโภคอยางกวางขวาง 

ดังนั้นจึงควรเรงออกประกาศตามบทบัญญัติมาตรา ๓๑ วรรคสอง แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรร

คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเร็ว 

  ๗. กรณีปญหาตามประเด็นท่ี ๖  เปนกรณีการกระทําฝาฝนประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราข้ันสูง

ของคาบริการโทรคมนาคมฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงควรท่ีจะตองกํากับดูแลอยางเครงครัดตอไปดวย 

๘. ผมเห็นควรเรงการพิจารณาเรื่องรองเรียน โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการรองเรียนมาแลวเกินกวา 

๓๐ วันตามกรอบเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้เพ่ือเปนการอํานวยความเปนธรรมแก

ผูเก่ียวของ ตลอดจนปองกันความเสี่ยงท่ีจะถูกผูบริโภคฟองคดีกรณีดําเนินการลาชาดวย” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนความคุมครองผูใชบริการในกรณีส้ินสุดการ

อนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีสําหรับคล่ืนความถี่ 
๑๘๐๐ MHz (คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการ
คุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี , ปท.๑) 

 ผูชวยเลขานุการคณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการ
คุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี (นางสาวพรพักตร ฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณีผู
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน ๓ ราย ไดแก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน ) บริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด ดําเนินการจัดสงแผน
ความคุมครองผูใชบริการ ต ามขอ ๔ วรรคสองของประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการ
คุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะทํางานฯ ไดจัดการประชุมเพ่ือ
พิจารณาแผนความคุมครองผูใชบริการของผูใหบริการท้ังสามรายดังกลาว จํานวน ๓ ครั้ง 
ไดแก การประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖  การประชุมครั้งท่ี 
๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ และการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม  ๑. รับทราบผลการพิจารณาแผนความคุมครองผูใชบริการของผูใหบริการท้ังสามราย

ตามท่ีคณะทํางานฯ นําเสนอ 

 ๒...เห็นชอบแผนความคุมครองผูใชบริการของผูใหบริการท้ังสามราย ไดแก บริษัท 

กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) บริษัท ทรูมูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน 
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จํากัด เพ่ือให เปนไปตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการ

ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี พ .ศ. ๒๕๕๖ ตามความเห็นของคณะทํางานฯ  โดยใหแกไขปรับปรุง

แผนความคุมครองผูใชบริการในรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

    ๒.๑  ขอมูลการใหบริการ  
     ๒.๑.๑ ใหรายงานจํานวนผูใชบริการ ณ วันท่ี ๑๕ กันยายน

๒๕๕๖  เนื่องจากเปนวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และเพ่ือให กสทช . มีขอมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพและเปนปจจุบันในการติดตามตรวจสอบจํานวนผูใชบริการท่ีลดลงได 
โดยแบงเปนผูใชบริการในระบบ Postpaid และผูใชบริการในระบบ Prepaid 

     ๒.๑.๒ ใหรายงานจํานวนเงินคงคางในระบบ Prepaid ณ วันท่ี 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
   ๒.๑.๓ ใหแกไขลักษณะและประเภทบริการใหสอดคลองกับ
ขอบเขตการใหบริการตามสัญญาสัมปทาน เนื่องจากผูใหบริการสามารถดําเนินการ
ใหบริการตามลักษณะและประเภทท่ีผูใหบริการไดรับอนุญาตตามสัญญาสัมปทาน
เทานั้น ท้ังนี้ ขอมูลประเภทบริการบางสวนของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท 
ดิจิตอล โฟน จํากัด เชน เนื้อหาบริการ (content) บริการโทรศัพททางไกลระหวาง
ประเทศ เปนตน มิไดเปนบริการท่ีอยูในขอบเขตตามสัญญาสัมปทาน   
 ๒.๒  แผนงานประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน   
   ๒.๒.๑ ใหดําเนินการประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบถึงการ
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ภายใตกรอบหลักการหรือขอความสําคัญ ๓ ประการ ดังนี้  

๑).กําหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน คือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖  
           ๒ ) .ผูใชบริการสามารถใชบริการตอเนื่องไดไมเกิน
ระยะเวลาความคุมครองท่ี กสทช . กําหนดซ่ึงไมเกิน ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗               
          ๓) ผูใชบริการสามารถเปลี่ยนผูใหบริการไดโดยความสมัครใจ 
   ๒.๒.๒ ในกรณีผูใหบริการกําหนดใหมีมาตรการกระตุน
ผูใชบริการใน การโอนยายไปยังผูใหบริการรายอ่ืนนั้น จะตองอยูภายใตกรอบ
หลักการในเรื่องความสมัครใจของผูใชบริการ และจะตองอยูภายใตกฎหมายและ
กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ  

     ๒.๒.๓ จัดใหมีชองทางประชาสัมพันธผาน call center สําหรับ
ผูใหบริการท่ียังไมมีชองทางประชาสัมพันธ ดังกลาว เพ่ือใหผูใชบริการสามารถ
ติดตอและสอบถามไดโดยไมตองเสียคาใชจาย และทําการประชาสัมพันธเลขหมาย 
call center ใหทราบเปนการท่ัวไป  
 ๒.๓..แผนงานสงเสริมใหผูใชบริการสามารถใชบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเลือกปฏิบั ติ และเปนไปอยางท่ัวถึง    
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     ใหแจงขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดใหมีบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในรายละเอียดตามแบบ ฟอรมตามมติขอ ๓.  

   ๒.๔..คาใชจายในการใหบริการ และภาระท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีตองรักษา
คุณภาพมาตรฐานในขณะท่ีจํานวนผูใชบริการลดลงตลอดเวลา    
 ท้ังนี้ เห็นชอบในกรอบหลักการเก่ียวกับรายการคาใชจายในการใหบริการ
โดยตองรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะท่ีจํานวนผูใชบริการลดลงตลอดเวลา ไดแก 
คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม  คาใชโครงขาย คาบริการจัดการ และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการใหบริการ โดยจะมีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือ
ตรวจสอบรายไดและตนทุนคาใชจายตามขอ ๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวฯ เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดตอไป  
 

  ๓.. .เห็นชอบแบบฟอรมรายงานขอมูลการใหบริการเพ่ิมเติมตามท่ีคณะทํางานฯ เสนอ โดย
ใหปรับปรุงในเรื่องดังตอไปนี้   

   ๓.๑..ขอมูลเก่ียวกับจํานวนผูใชบริการคงเหลือ  
   ๓.๑.๑ เพ่ิมเติมขอมูลจํานวนเลขหมายท่ีผูใชบริการแจงความ
ประสงคจะโอนยาย แตอยูในระหวางกระบวนการดําเนินการ  
   ๓.๑.๒ เพ่ิมเติมขอมูลในลักษณะใหมีการรายการเปรียบเทียบใน  
แตละเดือน  
 ๓.๒..ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการ
คุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวฯ 

     ๓.๒.๑ แยกหัวขอดังตอไปนี้เปนการเฉพาะ  เนื่องจากเปนกรณีท่ี
ประสงคใหมีการรับรองตัวเอง (self report) 

      ๑)  การพักหรือหยุดการใหบริการ  
      ๒)  การรับผูใชบริการรายใหม  
      ๓)  การรักษาคุณภาพการใหบริการ  
     ๓.๒.๒ ใหปรับปรุงขอความใน แบบฟอรม ขอ ๒ หัวขอยอยท่ี ๕ 

เปนดังนี้  “การดําเนินงานเก่ี ยวกับการเรงรัดการโอนยายผูใชบริการ ” 
   ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช . แจงใหผูใหบริการรายงานขอมูลการ
ใหบริการเพ่ิมเติมตามแบบฟอรมท่ี กทค . กําหนด โดยใหจัดทําเปนการรายงาน
ประจําเดือน และสงใหแกสํานักงาน กสทช . ทุกวันท่ีเจ็ดของเดือน  
 

  ๔...มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . ดําเนินการดังนี้  
 ๔.๑  มีหนังสือแจงผลการพิจารณาแผนความคุมครองผูใชบริการตามมติขอ ๒. 
และ ขอ ๓. ไปยังผูใหบริการท้ังสามราย  
 ๔.๒..ใหประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
ควบคูไปกับการประชาสัมพันธของผูใหบริการ  
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   ๔.๓..เรงรัดใหมีการแตงตั้งคณะทํางานฯ ตามขอ ๗ เรื่อง มาตรการคุมครอง
ผูใชบริการเปนการชั่วคราวฯ โดยเร็ว  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓.๑๐/๘๗๙ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ของการประชุม กทค . 

ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. เนื่องจากท้ัง  บมจ. กสท โทรคมนาคม บจ. ทรูมูฟ และ บจ. ดิจิตอล โฟน ตางก็สง
มาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอผูใชบริการภายหลังสิ้นสุดสัญญาใหดําเนินการ
ใหบริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูลา Digital PCN ๑๘๐๐ และแนวทางการ
ประชาสัมพันธมาให กทค. พิจารณามากอนหนานี้แลว อันเปนการดําเนินการตามเง่ือนไข
แนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของ บมจ . กสท 
โทรคมนาคม โดยหลักการแลว ท่ีประชุมจึงควรพิจา รณาเรื่องดังกลาวกอนหรือควบคู
กับแผนความคุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีสําหรับคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz เนื่องจากมีเนื้อหาทับซอน
และเปนเรื่องท่ีคาบเก่ียวกัน หากไมนํามาพิจารณาควบคูกัน อาจจะเกิดความลักลั่นได   
๒. การจัดทําแผนความคุมครองผูใชบริการ ฯ เปนหนาท่ีของผูใหบริการตามประกาศ 
กสทช . เรื่องมาตรการคุมครองผูใชบริการฯ ซ่ึงตามนิยามในขอ ๒ ผูใหบริการ
หมายความวาผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานเดิม  ผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานจึง
มีหนาท่ีตองรวมกันจัดทําแผนความคุมครองฯ เสนอตอ กสทช . เพ่ือใหความเห็นชอบ 
สอดคลองกับความเห็นดานกฎหมายของ กสทช. ตามหนังสือท่ี สทช . ๑๐๐๓.๕/๔๙๑ 
ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ การท่ีแตละบริษัทตางแยกกันจัดทําแผนความคุมครองฯ 
จึงไมเปนไปตามประกาศดังกลาว  และอาจทําใหเกิดปญหาในการกํากับดูแลจากความไม
สอดคลองกันของแผนได   
๓. ในปจจุบัน ยังคง สามารถหาซ้ือซิมใหมไดโดยท่ัวไป ซ่ึงขัดตอประกาศ ขอ ๖ (๒) 
อยางชัดเจน โดยท่ีสํานักงาน กสทช. ไมสามารถตรวจสอบได หาก หามการใหบริการมิ
ใหครอบคลุม การใหบริการเสริม เชน บริการเนื้อหา หรือบริการโทรศัพทระหวาง
ประเทศ ตามขอเสนอของสํานักงาน กสทช . แตสํานักงาน กสทช . ไมมีความสามารถ
ในการตรวจสอบ ก็จะเกิดกรณีการใหบริการเสริมตอไปแตไมตองนําสงรายไดใหรัฐ อีก
ท้ังยังเปนการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต จึงเห็นควรพิจารณา ใน
ประเด็น สิทธิ ในการใชบริการอยางตอเนื่อง ของผูบริโภคและการนําสงรายไดใหรัฐ
โดยรอบคอบ 
๔. จากขอเท็จจริงท่ีปรากฏในสื่อมวลชน มีผูบริโภคเพียงสวนนอยท่ีรับรูเก่ียวกับการ
สิ้นสุดสัญญาสัมปทานและการสิ้นสุดระยะเวลาคุมครอง จึงควรกําหนดใหผู ใหบริการ
ประชาสัมพันธผานขอความสั้นอยางตอเนื่องทุกสัปดาห 
๕. การเรงรัดการโอนยายเลขหมายไปยังบริษัทในเครือนั้น ตองตรวจสอบวาบริษัท
ดังกลาวมีโครงขายและมีสิทธิรับการโอนยายเลขหมายหรือไม เชน กรณีบริษัทขายตอ



๑๕ 
 

บริการ รวมถึงตรวจสอบวาบริษัทดังกลาวมีโครงข ายเพียงพอรองรับหรือไม เชน กรณี
การใหบริการบนคลื่น ๒.๑ GHz ท่ีมีการตั้งสถานีไมถึงรอยสถานี 
๖. ในสวนอุปสรรคเรื่องปริมาณการโอนยายท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอใหโอนยายโดย
ไมผานระบบเคลีย รริ่งเฮาสนั้น หากดําเนินการไดจะใชเวลาอันสั้น จึงไมจําเปนท่ี
จะตองมีการขยายระยะเวลาใหบริการเปนการชั่วคราวถึง ๑ ป และนอกจากวิธีนี้แลว
อาจใชวิธีการยืมโควต าของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีซ่ึงมีจํานวนการโอนยายเลข
หมายไมมาก มาใหผูใหบริการตามประกาศนี้ดวยอีกทางหนึ่ง 
๗. สําหรับคาใชจายในการใหบริการชั่วคราวนั้น ควรพิจารณาเหน็ชอบกรอบรายการท่ี
จะอนุญาตใหบริษัทหักออกจากรายไดไดและรับทราบการประมาณการคาใชจาย สวน
จํานวนคาใชจายจริงนั้นจะมีคณะทํางานตาม ขอ ๗ ของประกาศ ฯ ตรวจสอบอีก
ชั้นหนึ่ง แตรายการท่ีไมไดรับความเห็นชอบนั้นก็ไมสามารถนํามาคํานวณได 
๘. สําหรับแบบฟอรมรายงานขอมูลตามประกาศนั้น ควรเพ่ิมจํานวนผูใชบริการท่ี

โอนยายออกไปดวย เนื่องจากเปนคนละกรณีกับผูถูกยกเลิกเลขหมายและระงับบริการ 

 

ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา       ๑๒.๓๐   น. 
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