
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุม ช้ัน 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 รักษาการผูอํานวยการ (กท.) 
 ๔.   นางสาวธัญญรดาวรรน ธนนันทธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.) 
 ๕.   นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
 ๖.   นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
 ๗.   นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
 ๘.   นางสาวนารีรัตน เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
 ๙.   นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๑๐.  นางสาวญาณิน  วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๑๑.  นางสาวปยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๑๒.  นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจาง (กท.) 

 
ผูไมมาประชุม 
 
๑.    นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร   เลขานุการ (ติดภารกิจ) 

๒. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร   ผูชวยเลขานุการ (ติดภารกิจ) 



๒ 
 

ผูช้ีแจง 

๑. นายชัยยุทธ มังศรี   ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและ 

      คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  

๒. นายดํารงค วัสโสทก   ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและ 

      กํากับวิทยุคมนาคม 

๓. นายจาตุรนต โชคสวัสดิ์  ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบ  

      กิจการโทรคมนาคม ๑ 

๔. นางสุพินญา จําป   ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม 

๕. นายบุญโชค รุงโชติ   ผูอํานวยการกลุมงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 

๖. นายสุวัฒน วสุเสถียร   ผูบริหารระดับตน (คท.) 

๗. นางสาวแสงนภา รังคสิริ   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท.๑)   

๘.   นายปรัชพัฒน วงษเนติศิลป                 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๙.   นางสาวพัชรา อรามศรี                      พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (รท.) 
๑๐. นางสาวประภาพิมพ พูนขํา                        พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (คท.) 
๑๑. นายปติชัย พงษวาณิชอนันต            ลูกจาง (รท.) 
๑๒. นางสาววัชลาวลี เดชสําราญ                   ลูกจาง (รท.) 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
 ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖   

โดยไมมีการแกไข 
๒.รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 โดยมีการแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
          (๑) หนาท่ี  ๔ ระเบียบวาระท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๑๘ เพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ “ซ่ึงจากการท่ี 
กสทช. สามารถจัดการประมูลคลื่นความถ่ี ๓G ไดสําเร็จ ทําใหตางชาติมีความเชื่อม่ันมากข้ึน” 

(๒) หนาท่ี ๖ ระเบียบวาระท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๑๑ เพ่ิมเติมขอความ ดังนี้  “วาการ
จัดทําแผนความคุมครองผูใชบริการตามขอ ๔ ของประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการ



๓ 
 

คุมครองผูใชบริการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี พ .ศ. ๒๕๕๖ ไมไดกําหนดวาผูใหบริการตองเสนอแผนความคุมครอง
ผูใชบริการรวมกัน ดังนั้นผูใหบริการแตละราย” 

  (๓) หนาท่ี  ๑๔  ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ แกไขมติท่ีประชุม ดังนี้ “๑. รับทราบ
รายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : กรณีการจัดตั้ง
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัดของ
คณะทํางานฯ   ๒. พิจารณากรอบแนวทางการตอบขอหารือ และมอบหมายใหสํานักงาน
ไปยกรางกรอบแนวทางฯ พรอมเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป”  

 

หมายเหตุ  ระเบียบวาระการประชุม กทค . ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ ระเบียบวาระท่ี 
๔.๑๑  และระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เนื่องจาก กสทช .ประวิทยฯ ยังไมไดจัดสงคําสงวน
ระเบียบวาระดังกลาว จึงยังไมไดรับรองในการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๖  

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นตอรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค . ครั้งท่ี       
๒๖/๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑) ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ใหตรวจสอบวาเม่ือท่ีประชุม กสทช . ไดรับรองรายงาน
การประชุมแลว สํานักงาน กสทช. ไดดําเนินการอยางไร 

๒) ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ใหสํานักงาน กสทช . เรงติดตามผลการดําเนินการตาม
มติ กทค. ตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MoU) ดานการคุมครองผูบริโภคระหวาง

สํานักงาน กสทช . กับ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และการทําความรวมมือดาน
การคุมครองผูบริโภคเพ่ือนําไปสูการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
สํานักงาน กสทช . กับสํานักง านคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  (กลุมงานรับเรื่อง
รองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาสํานักงาน กสทช . ควรศึกษาการทํางานของ       
องคกรอ่ืนๆ เชน สํานักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความ และคณะกรรมการสิทธิฯ ซ่ึงมี
หนวยงานดานการคุมครองผูบริโภคอยูแลว เพ่ือสํานักงาน กสทช . อาจทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือรวมกับองคกรเหลานี้ได 

 



๔ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช . รับขอสังเกตของ ท่ีประชุมไป
ดําเนินการตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ การขอขยายขายส่ือสารผานดาวเทียมตางชาติชนิดช่ัวคราว จํานวน ๔ เรื่องของ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาเรื่องการขอขยายขายสื่อสารผานดาวเทียมของบริษัท 
กสท โทรค มนาคม จํากัด (มหาชน ) มักเขาสูท่ีประชุม กทค . เม่ือลวงพนเวลาท่ีขอขยาย
ขายสื่อสารแลว ซ่ึงเปนการดําเนินการท่ีไมสอดคลองตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังนั้น
สํานักงาน กสทช. ควรจัดทํามาตรการเพ่ือแกไขปญหานี้ โดยอาจเสนอใหมีการมอบอํานาจ
ให กทค. ทานใดทานหนึ่งเปนผูมีอํานาจอนุมัติ อีกท้ัง สํานักงาน กสทช . ควรมีหนังสือแจง
เตือนใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) ดําเนินการใหถูกตองตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย และมีหนังสือแจงอุปสรรคปญหาท่ีเกิดข้ึนใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทราบ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช . รับขอสังเกตของ ท่ีประชุมไป

ดําเนินการตอไป 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ไมไดรวมพิจารณาระเบียบวาระนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการดานการคาบริการ ภายใตความตกลงหุนสวน

เศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุน (ASEAN-JAPAN Comprehensive Economic Partnership   
: AJCEP) (กลุมงานการตางประเทศ) 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นใหสํานักงาน กสทช . ทําการสรุปวาผลจากการประชุม
คณะอนุกรรมการดานการคาบริการภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน- ญี่ปุน     
( ASEAN-JAPAN Comprehensive Economic Partnership:Sub-Committee on Service 
: AJCEP) ครั้งท่ี ๑๒ เม่ือวันท่ี ๙-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 
และการประชุมคณะอนุกรรมการดานการคาบริการ ภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
อาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-JAPAN Comprehensive Economic Partnership : AJCEP) 
เม่ือวันท่ี ๒๑-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองมานาโด ประเทศอินโดนีเซีย มีประเด็นใดบาง
ท่ี กทค . ตองใหความสําคัญเปนพิเศษ มีประเด็นปญหาอยางไร โดยใหวิเคราะหขอดี 
ขอเสีย และแนวทางการแกไขปญหาเสนอตอท่ีประชุม กทค. ตอไป 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ ตามท่ีเสนอ  และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช . รับขอสังเกตของ ท่ีประชุมไป

ดําเนินการตอไป 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระคงคางการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท อคิวเมนท จํากัด ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสอง    
ท่ีไมมีโครงขายเปนของตนเอง (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนตฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณีบริษัท อคิวเมนท จํากัด ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบท่ีสอง ท่ีไมมีโครงขายเปนของตนเอง เพ่ือใหบริการสื่อสารผานดาวเทียมท่ีใชจาน
สายอากาศขนาดเล็ก ใหบริการจํากัดเฉพาะกลุมบุคคล ท้ังนี้ แมบริษัทฯ จะยื่นคําขอภายหลัง
จากท่ีกฎหมายกําหนด แตตามแนวปฏิบัติเดิมของ กทช . ท่ีผานมาก็อนุมัติใหตอใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมได 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาบริษัท อคิวเมนท จํากัด ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เนื่องจากประกาศ กทช. เรื่อง 
เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไมมีโครงขายเปนของตนเอง กําหนดใหตองยื่นคําขอกอน
วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา ๓๐ วัน ดังนั้น กทค. จึงไมควรอนุมติใหตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นวาเห็นควรอนุมัติใหบริษัท อคิวเมนท จํากัด ขอตออายุ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เปนระยะเวลา ๑ ป เนื่องจากเปนการใหบริการท่ี
เก่ียวของกับการใชคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคม ซ่ึงประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
คลื่นความถ่ี ไดกําหนดใหตออายุใบอนุญาตใหไมเกินคราวละ ๑ ป  แตท้ังนี้จะขอความเห็น
ของกรรมการทานอ่ืนประกอบการพิจารณาดวย 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวาเห็นควรอนุมัติใหบริษัท อคิวเมนท จํากัด ขอตออายุ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เปนระยะเวลา ๕ ป ภายใตเง่ือนไขวาผูรับใบอนุญาต
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผานดาวเทียม
สื่อสารท่ี กสทช . จะกําหนดในอนาคตตอไป ท้ังนี้ เพ่ือแกไขปญหาการยื่นคําขอเกิน
กําหนดเวลา สํานักงาน กสทช . ควรจัดทําฐานขอมูลผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และทํา การแจงเตือนใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทราบ
ลวงหนา ๓-๖ เดือน วาใบอนุญาตกําลังจะหมดอายุ เพ่ือผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจะไดมีระยะเวลาเตรียมการหากตองการจะขอตออายุใบอนุญาต 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวาเพ่ือแกไขปญหาเก่ียวกับการท่ีผูรับใบอนุญาตขอตอ
อายุใบอนุญาตไมทันตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด สํานักงาน กสทช. ควรออกหลักเกณฑ
มาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาเพ่ือมิใหมีประเด็นวาสํานักงาน กสทช. เลือกปฏิบัติ เชน การ
กําหนดคาปรับหากยื่นคําขอเกินกําหนดเวลา 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กทค.  กสทช. ประเสริฐฯ  กสทช . สุทธิพลฯ และกสทช .   
พลเอก สุกิจฯ ) อนุมัติให บริษัท อคิวเมนท จํากัด ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบท่ีสอง ท่ีไมมีโครงขายเปนของตนเอง.เปนระยะเวลา ๕ ป ท้ังนี้ใหเปนไป
ประกาศ กทช. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคม
แบบท่ีสอง ภายใตเง่ือนไขตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 ท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ) ไมเห็นชอบใหอนุมัติให บริษัท อคิวเมนท จํากัด      
ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคม แบบท่ีสอง ท่ีไมมีโครงขายเปนของตนเอง  
ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๒๙ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอเปดเผย ความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม กทค .   
ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ 

 “๑ . ตาม รายงานการวิเคราะห การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไมมีโครงขายเปนของตนเอง ของบริษัทฯ โดยสํานักงาน กสทช . 

ฉบับมิถุนายน ๒๕๕๕ หนา ๓ ระบุวา บริษัทฯ ยื่นขอตออายุใบอนุญาต เม่ือวันท่ี ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเปนกรณีท่ีบริษัทฯ ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ภายหลังใบอนุญาต

ของบริษัทฯ ส้ินสุดลง แลวในวันท่ี ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ เปนเวลาถึง ๑๕ วัน  มิใช

บริษัทฯ ไดยื่นขอตออายุใบอนุญาต กอนวันสิ้นอายุใบอนุญาตเปนระยะเวลา  ๘ วัน ตามท่ี

สํานักงานฯ ไดอางถึงในการเสนอวาระดังกลาวตอท่ีประชุม กทค . วา บริษัทฯ ไดมีหนังสือ

ขอตออายุใบอนุญาตในวันท่ี ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ โดยท่ีสํานักงานฯ มิไดนําเอกสาร

หลักฐานดังกลาวมาแสดงใหชัดเจน ไมวาในชั้นกลั่นกรองความเห็นและในชั้นพิจารณาของ

ท่ีประชุม อีกท้ั งขอเท็จจริงท่ีอางใหมนี้ยังไมตรงกับท่ีเคยเสนอและขัดกับ รายงานการ

วิเคราะหฉบับมิถุนายน ๒๕๕๕ ดวย ซ่ึงเปนกรณีท่ีอาจเขาขายการ ทําเอกสารปลอมหรือ

เอกสารเท็จ ซ่ึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๖๑ และ

มาตรา ๑๖๒ ได 

 ๒. เม่ือขอเท็จจริงท่ีชัดแจ งคือ บริษัทฯ ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ภายหลัง

ใบอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดแลวและพนระยะเวลาการขอตออายุใบอนุญาตตามประกาศ

ท่ีเก่ียวของ ประกอบกับไมปรากฏวาบริษัทฯ ไดแสดงเหตุผลความจําเปนวา มีพฤติการณท่ี

ไมอาจดําเนินการ ในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  กทค. จึงไมสามารถพิจารณาคําขอตอ

อายุใบอนุญาตของบริษัทฯ ได  (ตามบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

เรื่องเสร็จท่ี ๒๑๓/๒๕๕๐ และรายงานการวิเคราะหฯ หนา ๓๔)  
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 ๓. โดยท่ีกรณีนี้เปนการใหบริการสื่อสารผานดาวเทียม ดังนั้นจึงมีประเด็นตอง

พิจารณาวาเปนกิจการท่ีมีการใชคลื่นความถ่ี หรือไมอยางไร ท้ังนี้เนื่องจากท่ีผานมา กทค. 

ไดมีมติออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการ ดาวเทียมในแนวทางวาไมใชกิจการท่ี ตองใช

คลื่นความถ่ี ดังนั้นจึงทําใหผู ท่ีใชคลื่นบนภาคพ้ืนดิน อาจตองเปนฝ ายขอรับใบอนุญาตการ

ใชคลื่นความถ่ีในกิจการดาวเทียม ซ่ึงหากเปนเชนนั้น กรณีของบริษัทฯ ยอมเปนกรณีท่ีเขา

ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ 

นั่นคือการรับใบอนุญาตจะตองดําเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ี 

 ๔. เม่ือบริษัทฯ ไมอาจขอตออายุใบอนุญาต ฯ การประกอบกิจการ ของบริษัทฯ 

จึงสิ้นสุดลงตามขอ ๓ ประกอบขอ ๒๖ (๑) ของประกาศดังกลาว และบริษัทฯ ไมอาจขอ

อนุมัติแนวทางปฏิบัติในการเชาใชบริการดาวเทียมจากดาวเทียมดวงอ่ืนท่ีไมใชดาวเทียม

ไทยคมไดอีก กทค. จึงไมจําตองพิจารณาในประเด็นนี้ 

 ๕. เม่ือการอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดลง บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีในการจัดใหมี

มาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดตอผูใชบริการภายหลังการ สิ้นสุดการอนุญาตให

ประกอบกิจการตามขอ ๒๗ ของประกาศฯ หรือตองยื่นขอใบอนุญาตใหม ท้ังนี้ หากบริษัทฯ 

ยังประกอบกิจการตอไปหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง  อาจมีความผิดตามมาตรา ๖๗ แหง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ 

 ๖. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  วางหลักวา  
การประกอบกิจการ โทรคมนาคม ประเภทหนึ่ง เพียงแจงความประสงค ใหคณะกรรมการ
ทราบ โดยไมได กําหนดใหมีการตออายุ ใบอนุญาตไว แต กทช . ไดไปออกประกาศใหเกิด
ความยุงยาก จึงควรท่ีจะตอง ปรับปรุงประกาศ นี้ในสวนของ ระยะเวลาท้ังหลาย ท่ีกําหนด
เปนเง่ือนไขไว  อีกท้ังสํานักงาน กสทช . ควรตองทําฐานขอมูลผูรับใบอนุญาตตาม ท่ี กสทช. 
ประเสริฐฯ อภิปรายและผมไดเสนอแนะมาหลายรอบแลว  อีกท้ังควรมีระบบการ เตือนผูให
บริการกอน เพ่ือปองกันและลดปญหาทางกฎหมายดังกลาว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ มาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอผูใชบริการภายหลังส้ินสุดสัญญาให

ดําเนินการใหบริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูลา Digital PCN ๑๘๐๐ และแนวทาง

การประชาสัมพันธของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัททรู มูฟ จํากัด 

และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)   

 ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนตฯ) นําเสนอ

รายละเอียดการนําสงแผนมาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอผูใชบริการภายหลังสิ้นสุด

สัญญาใหดําเนินการใหบริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูลา Digital PCN ๑๘๐๐ และ
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แนวทางการประชาสัมพันธของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  บริษัททรู มูฟ 

จํากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด โดยกรณีดังกลาวมีผลเก่ียวของหรือมีผลกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะตามมาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ

ขอ ๔๒ ของระเบยีบ กสทช. วาดวยขอบังคับการประชุม กสทช.  พ.ศ.๒๕๕๕ เนื่องจากเปนการ

พิจารณามาตรการเยียวยาท่ีจําเปนเพ่ือใหผูใชบริการไดรับบริการอยางตอเนื่องภายหลังสิ้นสุด

สัญญาใหดําเนินการใหบริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูลา Digital PCN ๑๘๐๐ 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา แผนมาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอ

ผูใชบริการท่ีท้ัง ๓ บริษัทฯสงมามีความชัดเจน และสามารถรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

ภายหลังสิ้นสุดสัญญาใหดําเนินการใหบริการ แตควรจะตองเพ่ิมเติมแผนประชาสัมพันธให

ผูใชบริการรับทราบ โดยเพ่ิมการสงขอความ SMS เปนรายสัปดาห   

 

มติท่ีประชุม เนื่องจากกรณีนี้เปนแผนมาตรการเยียวยาท่ีสงมากอนสัญญาใหบริการดําเนินการวิทยุ

โทรคมนาคมระบบเซลลูลา Digtail PCN ๑๘๐๐ จะสิ้นสุดลง และกอนท่ีประกาศมาตรการ

คุมครองชั่วคราวจะมีผลบังคับใช แตปจจุบันสัญญาใหบริการดําเนินการวิทยุโทรคมนาคม

ระบบเซลลูลา Digtail PCN ๑๘๐๐ ไดสิ้นสุดสัญญาแลว และประกาศมาตรการคุมครอง

ชั่วคราวมีผลบังคับใชแลว ซ่ึงในประกาศฉบับดังกลาวไดกําหนดใหบริ ษัทฯนําสงแผน

มาตราการเยียวยา โดยท่ีประชุม กทค. ไดมีมติใหบริษัทฯปรับแกไขเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑใน

ประกาศมาตรการคุมครองชั่วคราวเรียบรอยแลว จึงเห็นควรรับทราบและรวบรวมเรื่องไว   

หมายเหต ุ กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๙๑๑ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน  

๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ของการประชุม 

กทค. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้  

 “๑. โดยหลักการแลว ท่ีประชุมควรพิจารณา เรื่องมาตรการเยียวยาผลกระทบฯ 

ของผูใหบริการท้ังสามรายนี้ กอนหรือควบคูกับการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนความ

คุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สั มปทาน หรือ สัญญาการใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสําหรับคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ

คุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ

ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  พ.ศ. ๒๕๕๖ ในขณะท่ีการเสนอมาตรการเยียวยาผลกระทบฯ 

เปนการดําเนินการตามประกาศ กทช . เรื่อง เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม และตาม เง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสามของ บมจ . กสท โทรคมนาคม  ท่ีกําหนดให กทค . จะตองพิจารณา ท้ังสอง



๙ 
 

เรื่องจึงตางเปนการดําเนินการตามประกาศท่ีตางฉบับกั น และมีเนื้อหาทับซอน  แตเม่ือท่ี

ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๖ แยกพิจารณาแผนความคุมครองผูใชบริการ ฯ ไปกอนแลว 

จึงมีประเด็นวาทําให มาตราการเยียวยาฯ นี้ไมไดรับการพิจารณาอยางแทจริงตามท่ี

กฎหมายกําหนด และจึงไมเกิดการใชดุลพินิจวาเนื้อหาของท้ังสองสวนมีความสอดคลองกัน

หรือไม อยางไร และสวนใดมีความเหมาะสมมากกวากัน  

 ๒. มาตรการเยียวยาผลกระทบผูใชบริการ ฯ ท่ีผูใหบริการ ท้ังสาม ราย เสนอ 

แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา  ผูใหบริการ ทุกรายมีมาตรการรองรับผลของการสิ้ นสุด

สัญญาฯ ท่ีจะทําใหผูใชบริการไดใชบริการอยางตอเนื่อง โดย บจ. ดีพีซี ไดเสนอข้ันตอน

การดําเนินการท้ังกอนและหลังการสิ้นสุดสัญญาฯ สวน บจ . ทรูมูฟ ไดเสนอมาตรการ

การดําเนินการรองรับผูใชบริการแยกเปนสองแนวทางอยางชัดเจน ไมวา กสทช . จะ

อนุญาตให บมจ . กสท  โทรคมนาคม หรือ บจ . ทรูมูฟ เปนฝายมีสิทธิใชคลื่นความถ่ี

ภายหลังสิ้นสุดสัญญาใหดําเนินการฯ ก็ตาม รวมท้ัง บมจ . กสท โทรคมนาคม ก็ไดเสนอ

มาตรการเพ่ือเปนผูใหบริการอยางตอเนื่องเชนกัน  ดังนั้น พิจารณา จากมาตรการท่ีผู

ใหบริการท้ังสามรายเสนอ จึง ชัดเจนวา ไมมีคว ามจําเปน แตอยางใด ท่ีจะตองออก

ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการ เปนการชั่วคราวฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงมี

ผลเสมือนเปนการขยายระยะเวลาของสัญญาใหดําเนินการฯ โดยไมชอบดวยกฎหมาย 

และมีผลเปนการขัดตอขอสัญญาใหดําเนินการฯ อันทําให บมจ. กสท โทรคมนาคม ตอง

เสียประโยชน 

 ๓. ดวยปรากฏวา จนถึงปจจุบันยังคงมีผูบริโภคเพียงสวนนอยเทานั้น ท่ีรับรู
เก่ียวกับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานและการสิ้นสุดระยะเวลาคุมครอง จึง เห็นควรเพ่ิม
เง่ือนไขดานการประชาสัมพันธ ใหผูใหบริการ แจงขอมูลแกผูใชบริการ ผานขอความสั้น  
(SMS) อยางตอเนื่องทุกสัปดาหดวย” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ รายงานการตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสาม และคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีสาม ประจําป 

๒๕๕๔ (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนตฯ) นําเสนอ
รายงานการตรวจสอบการชําระคาธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
สาม และคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีสาม ประจําป ๒๕๕๔ 
จํานวน ๒๔ ราย 

 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม และคาธรรมเนียมใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีสาม ประจําป 
๒๕๕๔ ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 ๒. เห็นชอบแนวทางการพิจารณารายไดจากการใหเชาโครงขายทางสายจากการใหบริการแก
ผูรับใบอนุญาตอินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่งและแบบท่ีสองท่ีสามารถนํามาหักลดหยอน ตาม
ประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการหักคาลดหยอนรายไดกอนคํานวณคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามและใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต
แบบท่ีสาม ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 ๓. เห็นชอบผลการตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปของผูรับใบอนุญาตท่ี
ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป ในกลุมท่ีมีการลดหยอนรายไดกอนคํานวณ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน ๖ ราย ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๑๒ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน  ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ของการประชุม กทค. ครั้งท่ี 

๓๖/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๓ 

ของการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ ดังนี ้ 

  “๑. ผมเห็นสอดคลองกับสํานักงาน  กสทช . วา ผลการตรวจสอบการชําระ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปของผูรับใบอนุญาตท่ีชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป 

ในกลุมท่ีมีการลดหยอนรายไดกอนคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน ๖ ราย คือ 

บมจ. ทีโอที  บมจ. กสท โทรคมนาคม  บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด  บจ. ทรู ยูนิเวอร

แซล คอนเวอรเจนซ การไฟฟาสวนภูมิภาค และ บจ. จัสเทล เน็ทเวิรค จะตองมีการชําระ

คาธรรมเนียมเพ่ิมเติมตามแนวทางการพิจารณาตามท่ีสํานักงานเสนอ จนกวาจะพิสูจนได

วาผูใชบริการรายอ่ืนนําโครงขายท่ีเชาใชไปใชเฉพาะในการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ี

หนึ่งหรือการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีสองเทานั้น หรือมีการใหบริการอ่ืนเปนสัดสวน

เทาใดของโครงขายท่ีเชาใช  

 ๒. ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๐ วรรค

สอง บัญญัติวา “การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือ

สัญญาตามวรรคหนึ่ง ตองอยูภายใตหลักเกณฑตามพระราชบัญญัตินี้และตามเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักการการแขงขันโดยเสรีและอยางเปนธรรม ใน

การนี้ ใหถือวาผูนั้นมีสิทธิหนาท่ีและคว ามรับผิดเชนเดียวกับผูรับใบอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ดวย ...” เปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหผูรับสัมปทานตองมีหนาท่ีและ



๑๑ 
 

ความรับผิดในการปฏิบัติตามประกาศและเง่ือนไขท่ี กสทช . กําหนดไวเชนเดียวกับผู

ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืน ซ่ึงยอมรวมถึงประกาศ กทช . เรื่อง คาธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมชั่วคราว พ .ศ. ๒๕๕๒ ดวย ดังนั้น ผูรับสัมปทาน

จึงตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามตามประกาศ

ท่ีเก่ียวของ โดยไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาวไว 

 ท้ังนี้ กสทช . ยังไดออกประกาศอ่ืนๆ บังคับใชกับผูรับใบอนุญาตจาก กสทช . 

และผูรับสัมปทานจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย หรือการสื่อสารแหงประเทศไทย 

โดยนัยของมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๘๐ แหง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ 

เชน ประกาศ กทช . เรื่อง เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคม  

ประกาศ  กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม  ประกาศ กทช . เรื่อง 

หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม เปนตน อันเปนหลักเกณฑ

เง่ือนไขท่ีนํามาใชกับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมในแตละแบบทุกรายบนพ้ืนฐาน

หลักการแขงขันโดยเสรีและอยาง เปนธรรม ดังนั้น สํานักงาน  กสทช. จึงตองตรวจสอบ

การชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปของผูรับสัมปทานซ่ึงประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสามเพ่ิมเติมอีกดวย” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การพิจารณาคําอุทธรณของบริษัท สามารถ เทลคอม จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับการนําสง

รายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม

แกกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม เพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม)  

  ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี การ

พิจารณาคําอุทธรณของบริษัท สามารถ เทลคอม จํากัด (มหาชน) เก่ียวกับการนําสงรายได

ใหแกกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ ซ่ึงเรื่องนี้สํานักงาน กสทช. โดยเลขาธิการ กสทช. ไดมีคําสั่งทางปกครองให

บริษัทฯนําสงรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ

เพ่ือสังคม แกกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ โดยไมสามารถนําคาเชาชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม ท่ี

จายใหกับบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (ผูรับสัมปทาน) มาหักลดหยอนจากรายไดรวม  

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นวาพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

๒๕๔๔ ไดกําหนดกระบวนการพิจารณาคําอุทธรณไวเปนการเฉพาะแลว ไมจําเปนตองนําวิธี



๑๒ 
 

ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช จึงตองมีการพิจารณาใหชัดเจนเก่ียวกับนิยามของผูรับ

ใบอนุญาตท่ีมีหนาท่ีในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 

กรณีนี้ เปนการกําหนดภาระหนาท่ีใหผูรับใบอนญุาตตองจัดสรรรายไดเขากองทุน ดังนั้นการ

พิจารณา คํา อุทธรณของบริษัทฯจะตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ ถูกตองตาม

กระบวนการและเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหสํานักงานฯ ตรวจสอบประเด็น           

ขอกฎหมายท่ีใชในการพิจารณาคําอุทธรณอีกครั้ง 

  กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวาการทําหนังสือชี้แจงยังไมชัดเจน โดยสํานักงานฯ     

ควรตรวจสอบการชี้แจงประเด็น ตามมาตรา ๕๐ เรื่องวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียม ซ่ึงใหผูไดรับ

ใบอนุญาตจัดสรรรายไดใหแกกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ วาถูกตองหรือไม อยางไร 

มติท่ีประชุม ๑. รับคําอุทธรณของบริษัท สามารถ เทลคอม จํากัด (มหาชน) และพิจารณายืนตามคําสั่ง

สํานักงาน กสทช. โดยเลขาธิการ กสทช. 

 ๒. มอบหมายใหสํานักงานฯดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหบริษัท สามารถ เทลคอม จํากัด 

(มหาชน) ทราบตอไป  

  

หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๙๑๓ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน  

๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ของการประชุม 

กทค. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้  

“กรณีนี้เปนกรณีเดียวกับท่ีท่ีประชุม กทค . ไดเคยมีการวางแนวทางพิจารณาเก่ียวกับ

กรณีการนําคาใชจายในการซ้ือหรือเชาบริการโทรคมนาคมเพ่ือเปนปจจัยการผลิตหรือ

การขายสงบริการท่ีจายใหผูรับสัมปทานมาหักลดหยอนในการคํานวณคา USO ไว  โดย

การพิจารณาของท่ีประชุม กทค . ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ท่ี

ประชุมมีมติวา “กรณีผูรับใบอนุญาตไมสามารถนําคาใชจายในการซ้ือหรือเชาบริการ

โทรคมนาคม เพ่ือเปนปจจัยการผลิตหรือเปนการขายสงบริการท่ีจายใหผูรับ

สัมปทานมาหักลดหยอนในการคํานวณคา USO.ได  ตามนัยขอ ๖ ของประกาศ 

กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายไดเพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการ

โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม” 

ซ่ึงผมมีความเห็นเพ่ิมเติมวา กรณีของผูรับสัมปทานนั้น ความ ตามมาตรา ๘๐ แหง 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนการกําหนดเก่ียวกับ สิทธิ 



๑๓ 
 

หนาท่ี และความรับผิดชอบ ของผูรับสัมปทาน มิใชการกําหนดใหผูรับสัมปทานเปนผูรับ

ใบอนุญาต ในกรณีนี้ จึงไมสามารถนําความในมาตรา ๘๐ ของพระราชบัญญัติ การ

ประกอบกิจการฯ พ .ศ. ๒๕๔๔ มาเทียบเคียงได ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมสามารถนํา

คาใชจายในการซ้ือหรือเชาบริการโทรคมนาคม ซ่ึงจายใหกับผูรับสัมปทาน .มาหัก

ลดหยอนในการคํานวณคา USO ตามขอ ๖ ของประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑฯ  ได 

เนื่องจากวิธีการคํานวณดังกลาวมิไดเก่ียวพันกับสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของ

ผูรับสัมปทานตามมาตรา ๘๐ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการฯ แต

อยางใด จึงเห็นสมควรยืนตามคําสั่งเลขาธิการ กสทช.” 

 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การดําเนินการแกไขการพิจารณาการเรียกเก็บคาบริการลวงหนาของบริษัท แอดวานซ 
ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ สวนงานเลขานุการจะนํามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ คําส่ังศาลปกครองเรียกใหทําคําใหการ คดีหมายเลขดําท่ี ๑๖๓๙ /๒๕๕๖ ระหวาง   

นายณัฐวรรธน ไวยสุศรี (ผูฟองคดี ) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช .) ( ผูถูกฟอง ) (กลุมงานกฎหมาย
โทรคมนาคม)  

 ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) นําเสนอคําสั่งศาลปกครอง
เรียกใหทําคําใหการ คดีหมายเลขดําท่ี ๑๖๓๙/๒๕๕๖ ระหวาง  นายณัฐวรรธน ไวยสุศรี 
(ผูฟองคดี ) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม (กสทช .) (ผูถูกฟอง ) ประเด็นแหงการฟองตอศาล กรณีท่ีมีการ สง SMS 
SPAM..ขอความขยะรบกวนผูฟองคดี ซ่ึงไมไดสมัครใจรับบริกา รจากผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี และใหดําเนินการออกกฎหมายในการควบคุม ปองกันการสง SMS 
SPAM ขอความขยะ  

 
มติท่ีประชุม    มอบหมายให กสทช . พลเอก สุกิจฯ เปนผูรับผิดชอบ คดีหมายเลขดําท่ี ๑๖๓๙/๒๕๕๖ 

ระหวาง   นายณัฐวรรธน ไวยสุศรี (ผูฟองคดี ) กับ คณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) (ผูถูกฟอง) 

 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ สนับสนุนการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน

ใหกับโรงเรียนในสังกัดฝายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  (กลุมงานการอนุญาต

และกํากับวิทยุคมนาคม)   

 ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงฯ) นําเสนอรายละเอียด

การจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน ใหกับคณะครู

อาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนสังกัดฝายการศึกษาอัครสังฆ

มณฑลกรุงเทพฯ ซ่ึงใชหลักสูตรและวิธีการจัดอบรมและสอบฯ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

มติท่ีประชุม อนุมัติใหสํานักงาน กสทช . เปนผูดําเนินการจัดอบรมและสอบ เพ่ือรับประกาศนียบัตร

พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน ใหกับคณะครูอาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

นักศึกษาในโรงเรียนสังกัดฝายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 

๓ แนวทาง ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ ดังนี้  

 ๑. มอบหมายใหชมรมครูในสังกัดฝายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนผูประสานงาน

กับผูสมัครเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  

 ๒. กําหนดการอบรมและสอบฯ ๑ วัน ณ โรงเรียน   โยนออฟอารคบริหารธุรกิจ (สถานท่ีตั้ง

ชมรมครูในสังกัดฝายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ) ถนนราชวิถี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร  

 ๓. ในการรับสมัครเขารับการอบรมและสอบฯ ผูสมัครตองใชสําเนาบัตรประจําตัวครูอาจารย 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาท่ีโรงเรียนสังกัดฝ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ เปนผูออกใหเทานั้น 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน ไฮเวย จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบท่ีสาม (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผูอํานวยการ กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนตฯ ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม โดยมีระยะเวลา ๑๕ ป เนื่องจากสํานักงาน กสทช. 
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทฯลว พบวาคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย มีแผนดาน
เทคนิค การเงิ นการลงทุน แผนการใหบริการ ตามเง่ือนไข การอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 



๑๕ 
 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม แบบท่ีสาม โดยมีระยะเวลา ๑๕ ป ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท เค ดี ดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด ขอเพ่ิมบริการขายตอบริการ IP Transit Port 

ตางประเทศ ในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง (กลุมงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ สวนงานเลขานุการจะนํามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การพิจารณามาตรการเยียวยาผูใชบริการของ บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ สวนงานเลขานุการจะนํามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน ) ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ สวนงานเลขานุการจะนํามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 
   

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ บริษัท เพย เน็ตเวอรค จํากัด ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
หนึ่ง (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ สวนงานเลขานุการจะนํามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ พิจารณาคําขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดท่ี ๓) ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๖) (กลุมงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

ผูอํานวยการกลุมงานวิชาการและจัดกา รทรัพยากรโทรคมนาคม  (นายสุทธิศักดิ์ฯ ) 
นําเสนอคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิ
ในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด ในการ
ใหบริการโทรคมนาคม และมาตรา ๓๙ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 



๑๖ 
 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานการใหความเห็นชอบของประธาน กทค . ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากท่ี
ประชุม กทค . ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไมเกิน ๔ กิโลเมตร จํานวน ๒ ราย (๒๔ คําขอ) 
แบงเปน เคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๔๓ เสนทาง และ
เคเบิลทองแดง (Copper) จํานวน ๓ เสนทาง 

๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 
และการไฟฟาสวนภูมิภาค ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๘  
ราย (๘๘ คําขอ) แบงเปน  เคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน 
๘๙๔ เสนทาง เคเบิ้ลทองแดง (Copper Cable) จํานวน ๓ เสนทาง และเคเบิลโคแอ
คเชียล (Coaxial) จํานวน ๓๖ เสนทาง ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิ
แหงทาง ทําหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช . เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือ
ติดตั้งอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ พิจารณาคําขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ

การใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดท่ี ๓) ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๖) (กลุมงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

ผูอํานวยการ กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นายสุทธิศักดิ์ ฯ) 
นําเสนอคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิ
ในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด ในการ
ใหบริการโทรคมนาคม และมาตรา ๓๙ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานการใหความเห็นชอบของประธา น กทค. ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากท่ี
ประชุม กทค . ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไมเกิน ๔ กิโลเมตร จํานวน ๑ ราย (๑ คําขอ) 
แบงเปน เคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๒ เสนทาง  

๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 
และการไฟฟาสวนภูมิภาค ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๕  
ราย (๑๐๖ คําขอ) แบงเปน  เคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน 
๙๐๔  เสนทาง เคเบิ้ลทองแดง (Copper Cable) จํานวน ๑ เสนทาง ตามมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง ทําหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง 
(กพส .) ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปก



๑๗ 
 

หรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดในก าร ใหบริการ
โทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระคงคางการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการโทรคมนาคมท่ีผานการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม (กลุมงานรับเรื่องรองเรียน

และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) (วาระสืบเนื่อง) 

 ผูอํานวยการ กลุมงานรับเรื่องรองเรียน และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม               

(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอเรื่องรองเรียนของผูใชบริการโทรคมนาคมท่ีผานการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม ในประเด็น ดังนี ้

 ประเด็นท่ี ๑  ผูบริโภคประสบปญหาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบชําระคาบริการ

ลวงหนา แตถูกระงับบริการยึดเงินคงเหลือในระบบ  และถูกยกเลิกบริการ เนื่องจาก

บริษัทผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบชําระคาบริการลวงหนา กําหนดระยะเวลาข้ัน

ต่ําอันมีลักษณะเปนการบังคับใหผูใชบริกา รตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

(รวมเรื่องรองเรียนจํานวน ๓๗ เรื่อง)   

๑. นายสุรศักดิ์ วทานิยกุล   จํานวน ๑ เลขหมาย  ประสบปญหาถูกตัดสัญญาณไม

สามารถใชงานได และตอมาถูกยกเลิกบริการ 

๒. นายชวลิต สนธิไชย จํานวน ๑ เลขหมาย ประสบปญหาถูกตัดสัญญาณไมสามารถใช

งานได ถูกยึดเงินคงเหลือในระบบจํานวน ๘๑๔.๓๐ บาท และตอมาถูกยกเลิกบริการ  

๓. นายวิฑูรย ภูริปญญวาณิช  จํานวน ๑ เลขหมาย ประสบปญหาถูกตัดสัญญาณไม

สามารถใชงานได ถูกยึดเงินคงเหลือในระบบจํานวน ๘๑๔.๓๐ บาท และตอมาถูก

ยกเลิกบริการ  

๔. นางสาวกฤษณา ดุลยสุวรรณ  จํานวน ๑ เลขหมาย  ประสบปญหาการใชงาน 

เนื่องจากบริษัทกําหนดระยะเวลาการใชงานอันมีลักษณะเปนการบังคับใหผูบริโภค

ตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ทําใหผูรองเรียนตองเติมเงินทุกเดือน เพ่ือ

รักษาจํานวนเงินคงเหลือและใหสามารถใชงานไดตามปกติ จนผูรองเรียนมีเงินสะสม



๑๘ 
 

อยูในระบบประมาณ ๒,๘๘๗.๖๑ บาท ปจจุบัน บริษัทฯไดยึดเงินคงเหลือในระบบ 

ยกเลิกบริการ และนําเลขหมายไปใหบริการแกผูใชบริการรายอ่ืน 

๕. นายพงษพันธ ทองแจง จํานวน ๑ เลขหมาย ประสบปญหาถูกยกเลิกบริการ

เนื่องจากไมไดเติมเงินภายในระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนด และบริษัทนําเลขหมายไป

ใหบริการแกผูใชบริการรายอ่ืนกอนครบกําหนด ๑๘๐ วัน 

๖. นายสัญญพงศ บุญญาภูมิพิทักษ  จํานวน ๑ เลขหมาย ประสบปญหาถูกยกเลิก

บริการ ผูรองเรียนตองการเลขหมายเดิมคืน  

๗. นางสาวณัฐวรรณ เพ็งวัน จํานวน ๓๐ เลขหมาย ประสบปญหาถูกตัดสัญญาณไม

สามารถใชงานได และตอมาถูกยกเลิกบริกา ร ผูรองตองการเลขหมายคืนและขอให

บริษัทคืนเงินท่ีถูกยึดเขาสูระบบ   

 ซ่ึงจากชวงเวลาท่ีเกิดเหตุรองเรียน เกิดข้ึนกอนท่ี กทค. จะมีมติเห็นชอบใหบริษัท ทรู มูฟ 

จํากัด และบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) สามารถกําหนดให

ผูใชบริการตองใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการลวงหนาภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดได ดังนั้น ในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯจึงไมมีสิทธิกําหนดระยะเวลา

การใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระคาบริการลวงหนา และไมมีสิทธิท่ีจะระงับบริการ 

ไมมีสิทธิยึดเงินคงเหลือในระบบของผูรองเรียน ไมมีสิทธิยกเลิกบริการของผูรองเรียน 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวาสํานักงานควรตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณีเงิน

คงเหลือในระบบ ซ่ึงเปนประเด็นปญหาในการถูกยึดเงินคงเหลือในระบบและถูกระงับ

บริการ วาความผิดเกิดท้ังสองฝาย หรือเกิดจากผูใหบริการกํา หนดระยะเวลาข้ันต่ําหรือ

ผูใชบริการลืมเติมเงินในระบบ หรือไมอยางไร เนื่องจากในบางกรณีผูใชบริการจํา

ยอดเงินคงเหลือในระบบไมได จึงควรตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ือใหผลการพิจารณาเปนไป

อยางถูกตองและเปนธรรมแกท้ังสองฝาย   

กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาเนื่องจา กการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนแบบชําระ

คาบริการลวงหนา ไมมีบริการแจงยอดเงินคงเหลือในระบบโดยระบบ SMS ทําให

ผูบริโภคไมสามารถทราบยอดเงินคงเหลือในระบบเม่ือถูกระงับบริการ จึงเห็นควรให

บริษัทฯ ทํา Call Detail แสดงรายละเอียดพรอมยอดเงินคงเหลือในระบบ เพ่ือให

สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในระบบและใชในการตรวจสอบขอเท็จจริงได  

มติท่ีประชุม  ๑. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคใน

กิจการโทรคมนาคม มีหนังสือแจงใหบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 



๑๙ 
 

และบริษัท ทรู มูฟ จํากั ด ผูถูกรองเรียน ใหมีหนังสือแสดงรายละเอียดการใชงานพรอม

ยอดเงินคงเหลือในระบบ เพ่ือใชประกอบการพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจรงิ 

๒. หากตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอ ๑ แลวพบวา บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน ) และบริษัท ทรู มูฟ จํากัด  ฝาฝนประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญา

ใหบริการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๑ ใหท้ัง ๒ บริษัท คืนเงินคงเหลือในระบบ 

และตองชําระคาเสียประโยชนในอัตราดอกเบี้ยท่ีผูใหบริการคิดจากผูใชบริการ ซ่ึงท้ัง ๒ 

บริษัทไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้กรณีผูใชบริการผิดนัดชําระคาบริก ารไวใน

อัตรารอยละ ๑๕ ตอป และใหบริษัทคืนเลขหมายใหผูรองเรียน ในกรณีท่ีเลขหมาย

รองเรียนมีผูใชบริการรายใหมครอบครองอยู ใหบริษัทท้ัง ๒ ราย เยียวยาความเสียหาย

ใหแกผูรองเรียน 

 

 ประเด็นท่ี ๗ นายธนวันต เกษมสุวรรณ รองเรียนกรณีบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส   
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) เรื่องเกี่ยวกับการคิดปริมาณการใชบริการอินเทอรเน็ต
ผานเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี (เรื่องรองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง) 

 ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (นาย
ชัยยุทธฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี  นายธนวันต เกษมสุวรรณ ผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระคาบริการรายเดือน ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน ) รองเรียนเรื่องเก่ียวกับการคิดปริมาณการใชบริการอินเทอรเน็ตผาน
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยผูรองมีความเห็นวาการคํานวณ ปริมาณการใชงาน
อินเทอรเน็ต ๓G ท่ีความเร็วสูงสุด ในปริมาณ ๒ กิกะไบต ตองไมนําปริมาณการใชงาน  
EDGE หรือ GPRS เขามารวมคํานวณในปริมาณการใชงาน ๒ กิกะไบต นั้นดวย  

 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามท่ีกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  
เสนอ โดยใหบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) คํานวณปริมาณการ
ใชงานอินเทอรเน็ต ๓G ท่ีความเร็วสูงสุด ในปริมาณ ๒ กิกะไบต โดยตองไมนําปริมาณ
การใชงาน EDGE หรือ GPRS เขามารวมคํานวณในปริมาณการใชงาน ๒ กิกะไบต 

 ๒. ใหสํานักงาน กสทช . โดยกลุมง านรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม มีหนังสือ แจงกําชับใหผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีทําการประชาสัมพันธ
รายการสงเสริมการขายใหชัดเจน เพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกันระหวางผูใหบริการและ
ผูใชบริการ 

 



๒๐ 
 

 ประเด็นท่ี ๙   ร.ต.ท. ปาณสิริ ศรีสวัสดิ์ รองเรียนกรณีถูกระงับบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี

และเรียกเก็บคาบริการ SMS ไมถูกตอง (เรื่องรองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง) ผูอํานวยการ

กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม   (นายชัยยุทธฯ ) 

นําเสนอขอเท็จจริง กรณี ร.ต.ท. ปาณสิริ ศรีสวัสดิ์ รองเรียนกรณีถูกระงับบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีและเรียกเก็บคาบริการ SMS ไมถูกตอง  

 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบใหบริษัทฯ ยังคงตองใหบริการโทรศัพทเคลื่อนแกผูรองใหสามารถใชบริการได

ตามปกติ เนื่องจากการระงับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด     

ไมชอบดวยกฎหมาย ตามท่ี กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุ มครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. เพ่ือเยียวยาความเสียหายใหแกผูรอง  ใหสํานักงาน กสทช . โดยกลุมงานรับเรื่อง

รองเรียน และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม มีหนังสือแจงบริษัทฯ เพ่ือ

ดําเนินการพิสูจนขอเท็จจริงและยืนยันความถูกตองของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและ

คาบริการภายใน ๖๐ วันนับแตวันท่ีผูใชบริการมีคําขอ ท้ังนี้ตามขอ ๒๘ ของประกาศ กทช. 

เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

 

 ประเด็นท่ี ๑๐ นางสาวณาณิกา ทองสมบัติ รองเรียนการเรียกเก็บคาบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีระหวางประเทศของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) ไมถูกตอง (เรื่องรองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง)  

 ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม       
(นายชัยยุทธฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี นางสาวณาณิกา ทองสมบัติ  ผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบชําระคาบริการรายเดือน ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) รองเรียนเรื่องการเรียกเก็บคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีระหวางประเทศไม
ถูกตอง ท้ังนี้ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) สิ้นสิทธิในการเรียกเก็บ
คาบริการในสวนท่ีผูรองโตแยงความถูกตองในการเรียกเก็บ เนื่องจากไมสามารถพิสูจน
ความถูกตองใ นการเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดภายใน ๖๐ วัน นับจากวันท่ีผู
รองเรียนรองขอ ตามขอ ๒๒ ของประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ และบริษัทฯ ตองเปดสัญญาณโทรศัพทใหผูรองสามารถใช
บริการไดตามปกติ 

 



๒๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมเสนอ
โดยใหบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) สิ้นสิทธิในการเรียกเก็บ
คาบริการในสวนท่ีผูรองโตแยงความถูกตองในการเรียกเก็บ เนื่องจากไมสามารถพิสูจน
ความถูกตองในการเรียกเก็บเงินจํานวนดั งกลาวไดภายใน ๖๐ วัน นับจากวันท่ีผู
รองเรียนรองขอ ตามขอ ๒๒ ของประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ และบริษัทฯ ตองเปดสัญญาณโทรศัพทใหผูรองสามารถใช
บริการไดตามปกติ  
  

ประเด็นท่ี ๑๑  นายพรพงษ จามรนาค รองเรียนกรณีปญหาบริษัท แอดวานซ     

อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) คิดคาบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี

อยางไมเปนธรรม โดยคิดคาใชบริการแบบเฉล่ียเปนรายวันสําหรับการใชบริการกอน

ถึงรอบตัดยอดคาบริการ ทําใหมียอดคาใชบริการเกินกวาท่ีควรจะเปน 

 ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม   

(นายชัยยุทธฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี นายพรพงษ จามรนาค ผูใชบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีหมายเลข ๐๘๑๙๐๑๗๖๔๔ รองเรียนกรณีปญหาบริษัท แอดวานซ อิน

โฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) คิดคาบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีอยางไม

เปนธรรม โดยคิดคาใชบริการแบบเฉลี่ยเปนรายวันสําหรับการใชบริการกอนถึงรอบตัด

ยอดคาบริการ ทําใหมียอดคาใชบริการเกินกวาท่ีควรจะเปน  โดยผูรองเห็นวาวิธีคิด

คาบริการไมถูกตองและไมเปนธรรมตอผูบริโภคจึงยืนยันท่ีจะไมจายคาบริการตามใบแจง

คาใชบริการ และในท่ีสุดบริษัทยินยอมใหผูรองจายคาบริการในชวง ๕ วันดังกลาวเปน

เงินจํานวน ๒๐ บาท และผูรองยอมจาย แตเนื่องจากวิธีการคิดคาบริการดังกลาวไมเปน

ธรรมกับผูบริโภค ผูรองจึงตอง การใหสํานักงาน กสทช . ดําเนินการตรวจสอบและแกไข

ปญหาในเชิงนโยบายตอไป 

กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวาควรเก็บประเด็นปญหานี้ไวเปนขอสังเกต และให

สํานักงาน กสทช. นําไปหารือกับผูใหบริการในภาพรวม เพ่ือกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ

เม่ือเกิดกรณีรองเรียนลักษณะนี้ในครั้งตอไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบผลการดําเนินการและมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอสังเกตของท่ีประชุม 

กทค. ไปดําเนินการหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 



๒๒ 
 

 ประเด็นท่ี ๑๒ นางสาวอุไรวรรณ แซอ้ือ รองเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบ

ปญหาเกี่ยวกับการขอรายละเอียดการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและขอใหตรวจสอบ

ความถูกตองในการคิดคาบริการ (เรื่องรองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง)  

 ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม   

(นายชัยยุทธฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี นางสาวอุไรวรรณ แซอ้ือ รองเรียนบริษัท ทรู มูฟ 

จํากัด กรณีประสบปญหาเก่ียวกับการขอรายละเอียดการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีและ

ขอใหตรวจสอบความถูกตองในการคิดคาบริการ 

มติท่ีประชุม  ๑. ใหบริษัท ทรู มูฟ จํากัด นําสงขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี

พรอมรับรองความถูกตองของขอมูล ตามท่ีผูรองเรียนรองขอ 

 ๒. บริษัท ทรู มูฟ จํากัด สิ้นสิทธิการเรียกเก็บคาบริการตามท่ีผูรองเรียนไดโตแยงเนื่องจาก

บริษัทมิไดชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันความถูกตองในการเรียกเก็บคาบริกา ร

ดังกลาว ตามขอ ๒๒ ของประกาศ กทช . เรื่องเรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

 ประเด็นท่ี ๑๓ นางสาวศิริพร สมานกมล รองเรียนบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด กรณี
ประสบปญหาถูกยกเลิกการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี เนื่องจากคางชําระคาบริการ
และบริษัทไดนําเลขหมายไปจําหนายใหผูใชรายอ่ืนกอนครบกําหนด ๑๘๐ วัน 
หลังจากบริษัทไดออกใบแจงหนี้  (เรื่องรองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง) 

 

หมายเหตุ ประเด็นนี้กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมจะไป
ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม และนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

 
 ประเด็นท่ี ๑๔ นายบัณฑิต ตัณเสถียร กรณีถูกระงับบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยไม

ทราบสาเหตุ  (เรื่องรองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง) 
 

หมายเหตุ ประเด็นนี้กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมจะไป
ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม และนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

 

 ประเด็นท่ี ๑๕ นายวินัย ตรีสุวรรณ รองเรียนบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด (มหาชน ) กรณีเรียกเก็บคาบริ การเสริมโดยไมไดสมัครใชบริการ  (เรื่อง
รองเรียนจํานวน ๑ เรื่อง) 



๒๓ 
 

หมายเหตุ ประเด็นนี้กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมจะไป
ตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติม และนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ บริษัท ทีโอที จํา กัด (มหาชน ) แจงยกเลิกบันทึกความเขาใจโครงการทดลองการ
ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี ๓G กับ บริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด  (กลุม
งานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการกลุมงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม (นายบุญโชคฯ ) นําเสนอขอเท็จจริง
กรณีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) แจงยกเลิกบันทึกความเขาใจโครงการทดลองการ
ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๓G กับ บริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด พรอมท้ัง
จัดสงแผนการรองรับ /ถายโอนผูใชบริการ (End User) ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช .          
ไดวิเคราะหขอเท็จจริงแลวมีความเห็นดังตอไปนี้ 

๑) การยกเลิกการใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๓G ระหวางบริษัท     
ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด  อยูภายใตขอบเขตของ
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงการ
หยุดการใหบริการจะทําไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๒) บันทึกความเขาใจโครงการทดลองการใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
๓G ระหวางบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) กับ บริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด มี
ลักษณะเปนสัญญา ท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ ของ กสทช.  

๓) การท่ีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีหนังสือแจงยกเลิกบันทึกความเขาใจฯ 
ให กสทช . ทราบ ตามขอ ๑๘ ของประกาศ กทช . เรื่อง การประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทการขายสงบริการและบริการขายตอบริการ โดยมิได รับอนุญาต
จาก กสทช. ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๔ กอน เปนการกระทําท่ีไมชอบ  เนื่องจากในปจจุบัน กสทช . ไดออกประกาศ 
กสทช . เรื่อง บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบโครงขายเสมือน  พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีกําหนดให
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบโครงขายเสมือนใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ โดยไม
อยูภายใตบังคับตามประกาศ กทช . เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการ
ขายสงบริการและบริการขายตอบริการ 

๔) บริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด มีหนาท่ีในการจัดสงมาตรการเยียวยา
ผูใชบริการภายหลังการหยุดการใหบริกา รมาให กสทช . ตามขอ ๒๗ ของเง่ือนไขในการ
อนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ไมใชหนาท่ีของบริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน)  

๕) มูลหนี้พิพาทเปนประเด็นขอพิพาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย     
ซ่ึง กสทช. ไมมีอํานาจในการกํากับดูแลเรื่องดังกลาว 



๒๔ 
 

กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นวาการยกเลิกการใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
๓G ระหวางบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด  จะตอง
ไดรับอนุญาตจาก กทค . กอน ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนั้นการท่ีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีหนังสือแจงการ
ยกเลิกให กทค. ทราบ จึงเปนการดําเนินการท่ีไมสอดคลองตามกฎหมาย   

กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาเห็นดวยกับขอวิเคราะหของสํานักงาน วาบันทึก
ความเขาใจโครงการทดลองการใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๓G กับ บริษัท 
๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด มีลักษณะเปนสัญญา ซ่ึงตองอยูภายใตขอบเขตของมาตรา 
๒๐ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๔ และแมวาจะ
สิ้นสุดระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในบันทึกความเขาใจฯ แลว แตเม่ือคูสัญญายังคงยึดถือ
ปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวตอไป จึงถื อไดวาเกิดสัญญาใหมท่ีไมมีกําหนดเวลาข้ึน ดังนั้น 
สํานักงาน กสทช. จึงยังคงตองมีหนาท่ีท่ีจะตรวจสอบความถูกตองของบันทึกความเขาใจ
ฉบับดังกลาว ท้ังนี้ ผมจะทําบันทึกเปดเผยความเห็นแนบระเบียบวาระนี้ตอไป  

  
มติท่ีประชุม  มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมมีหนังสือแจง 

   บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ดังนี้  

   ๑) การท่ี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) จะยกเลิกบันทึกความเขาใจโครงการ

ทดลองการใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๓G กับบริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

ซ่ึงเปนผลใหเปนการยกเลิกการใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๓G ระหวาง บริษัท 

ทีโอที จํากัด (มหาชน ) กับ บริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด  นั้น บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน ) จะตองดําเนินการตามมาตรา ๒๐ แหง พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีบัญญัติวา ผูรับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการใหบริการไมวา

ท้ังหมดหรือบางสวนไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก สํานักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด โดยหากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ประสงค

จะยกเลิก หรือแกไขสัญญาดังกลาวหรือระงับ การใหบริการแตฝายเดียว บริษัท ทีโอที 

จํากัด (มหาชน) ตองยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมรายละเอียดและเหตุผลการขอยกเลิกการ

ใหบริการเพ่ือใหสํานักงาน กสทช. พิจารณากอน  

   ๒) กรณีท่ี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) จะถายโอนผูใชบริการ (End User) 

ของบริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด  มาเปนผูใชบริการของ บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) ตามแผนการรองรับ/ถายโอนผูใชบริการ (End User) นั้น บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) จะตองดําเนินการใหถูกตองตามขอ ๓๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ



๒๕ 
 

สัญญาใหบริการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ท่ีกําหนดวา การโอนสิทธิการใหบริการตาม

สัญญาไปยังผูใหบริการรายอ่ืนจะกระทํามิได เวนแตไดรับอนุมัติจากสํานักงาน กสทช. 

   ๓) กรณีท่ีเกิดขอพิพาทในการขายสงบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี บริษัท ทีโอที 

จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด มีสิทธิรองขอใหสํานักงาน กสทช. 

วินิจฉัยชี้ขาดตามขอ ๑๙ ของประกาศ กสทช . เรื่อง บริกา รโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ

โครงขายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ แตอยางไรก็ตาม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในฐานะ

เปนผูรับใบอนุญาตขายสงบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีจะตองสงสําเนา บันทึกความเขา ใจ

โครงการทดลองการใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๓G ซ่ึงถือวาเปนสัญญาขายสง

บริการใหสํานักงาน กสทช. ตรวจตามขอ ๑๗ ของประกาศดังกลาวกอน 

 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๙๑๔ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน  

๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ของการประชุม 

กทค. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้  

  “๑. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ตางเปน

ผูรับใบอนุญาต ตามพระราช บัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔       

และตามมาตรา ๒๐ กําหนดวา ผูรับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการใหบริการไมวาท้ังหมด

หรือบางสวนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ   ท้ังสองบริษัทจึงจะพักหรือ

หยุดการใหบริการไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ  อีกท้ัง กทช. เคยมีมติ  

ในการประชุมครั้งท่ี ๓๘/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ สรุปไดวา การท่ีบริษัท         

ทีทีแอนดที จํากัด ประสงคจะยกเลิกหรือแกไขสัญญาหรือระงับการใหบริการแต         

ฝายเดียวกับ บริษัท ทริปเปลที บร อดแบนด จํากัด (มหาชน ) ตองยื่นคําขอยกเลิกหรือ   

แกไขสัญญาหรือระงับการใหบริการเพ่ือให  กทช. เห็นชอบกอนตามมาตรา ๒๐ แหง

พระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงสามารถนํามาเทียบเคียงกับกรณีนี้ได  

 ๒. บันทึกความเขาใจโครงการทดลองการใหบริการดังกลาวมีเนื้อหาชัดเจนแนชัด 

เขาลักษณะเปนสัญญาแลว ซ่ึง บริษัท ทีโอที ฯ กับบริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น ฯ จําตอง

ปฏิบัติตอกันตามหลักสัญญาและหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของ การท่ีบริษัท ทีโอทีฯ จะบังคับให

บริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่นฯ โอนสิทธิการใหบริการใหแกบริษัท ทีโอทีฯ เปนการกําหนด 

ขอสัญญาท่ีขัดตอ ขอ ๓๑ ของประกาศ  กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ



๒๖ 
 

โทรคมนาคม บริษัท ทีโอทีฯ จึงบังคับบริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่นฯ ตามขอตกลงดังกลาว

ไมได  

 ๓. บันทึกความเขาใจโครงการทดลองการใหบริการ ดังกลาวยังไมเคยสงมาให 

กทช . ในขณะนั้นพิจารณาวา ขัดตอกฎหมาย หรือไมกอน ตามท่ีกําหนดในขอ ๑๕ และ     

ขอ ๑๖ ของประกาศ กทช . เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายสง

บริการและบริการขายตอบริการ  แตขณะนี้บริษัทฯ ไดสงบันทึกความเขาใจดังกลาวให

สํานักงานแลว และเม่ือ กทค. พบวาตามบันทึกความเขาใจดังกลาวในขอ ๑๕ มีขอสัญญาท่ี

ขัดตอกฎหมาย กทค. จึงตองพิจารณาโดยอาศัยอํานาจตามขอ ๒๒ ของประกาศ กสทช. 

เรื่อง บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบโครงขายเสมือนฯ อาจออกคําสั่งใหบริษัทฯ แกไขบันทึก

ความเขาใจดังกลาวตอไป 

 ๔. สําหรับเหตุแหงการขอยกเลิก บันทึกความเขาใจ ดังกลาว ผมเห็นวาการท่ีท้ัง

สองบริษัทมีขอโตแยงตามสัญญาในมูลหนี้คางชําระ เปนเรื่องท่ีคูสัญญาตองไปดําเนินการ

ฟองรองตามกระบวนการยุติธรรมทางศาลตอไป สวนกรณีไมปฏิบัติตามขอตกลงตอทาย

บันทึกความเขาใจนั้น ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบโครงขาย

เสมือนฯ ขอ ๗ ขอ ๑๐ และขอ ๑๙ กําหนดวา เพ่ือใหการขายสงบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กรณีท่ีมีขอพิพาทเกิดข้ึน คูกรณีมีสิทธิรองขอใหคณะกรรมการ

วินิจฉัยชี้ขาด ดังนั้น บริษัท ทีโอทีฯ จะนําการไมปฏิบัติตามขอตกลงของสัญญามาเปนเหตุ

ขอยกเลิกบันทึกความเขาใจดังกลาวในทันทีไมได 

 ๕. อนึ่ง แมบันทึกความเขาใจดังกลาวหมดอายุลงแลว แตเม่ือคูสัญญายังคงปฏิบัติ

ตามสัญญาตอไป ไดแกยังมีการสั่งซ้ือ Package เพ่ิมและมีการอนุมัติใหใช ท้ัง ยังจาย

คาตอบแทน ใหตอไป โดยมิไดมีการทักทวง วาจะไมตอสัญญา ดังกลาวให จึงตองถือวา

คูสัญญา ไดทําสัญญา กันใหมตอไปโดยไมมีกําหนดเวลา (เทียบแนว คําพิพากษาฎีกาท่ี  

๗๗๑๗/๒๕๕๑ และ ๕๗๗๑/๒๕๓๔) ดังนั้น สัญญาเดิมจึงยังมีผลอยู ไมจําตองใหบริษัท 

ทีโอทีฯ และบริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น ฯ ดําเนินการตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง บริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบโครงขายเสมือนฯ หมวด ๓ เพ่ือจัดทําสัญญาใหมอีกตามท่ีสํานักงาน

ไดเสนอมา”  

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา       ๑๔.๓๐   น. 

 

 

 


	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

