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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
   ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖วันพุธท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ โดยไมมี
การแกไข  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ของดลงมติในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากมิไดเขารวมในการประชุมครั้ง

ท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 

ไมมี 

 

 

 

 

 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ

การใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด

ในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙     

วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  (กพส. 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖) (กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

ผูแทนกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาววิไลฯ) นําเสนอคําขอ
ใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือ
ตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด ในการใหบริการโทรคมนาคม 
(หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของ พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง ทําหนาท่ี
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณ
ประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคมครั้งท่ี ๒/๒๕๕ ๖ เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมนําเสนอ ดังนี้ 

(๑) แผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 
การไฟฟาสวนภูมิภาค ของผูรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จํานวน 
๗ ราย (๔๒ คําขอ) แบงเปน เคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - 
OFC) จํานวน ๓๓๔ เสนทาง เคเบิ้ลทองแดง (Copper Cable) จํานวน ๑๗ 
เสนทาง 

(๒) แผนผังการติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคม ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม จํานวน ๑ คําขอ รวมจํานวน ๑,๘๐๐ จุดติดตั้ง 

 ๒. รับทราบรายงานการใหความเห็นชอบของประธาน กทค. ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจาก       
ท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ กรณี Access Network 
(Node ถึง End User) ระยะทางไมเกิน ๔ กิโลเมตร จํานวน ๓ ราย (๑๐ คําขอ) เปน
เคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๗๗ เสนทาง 
๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคมเรงรัดการดําเนินการในประเด็นขอสังเกตของ กทค. ดังนี้  

(๑) การปรับปรุงคาตอบแทนของคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง          
ใหสอดคลองตามประกาศ กสทช. วาดวยการประชุม คาตอบแทน และ
คาใชจายของคณะอนุกรรมาการและคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  



๔ 
 

(๒) การพิจารณาลดข้ันตอนและกระบวนการตางๆ ในการใชสิทธิปกหรือตั้งเสา 
หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด ในการ ใหบริการ
โทรคมนาคม ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือเปนการ
อํานวยความสะดวกและมีระยะเวลาในการดําเนินการท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน     
ท้ังนี้ ใหจัดทําข้ันตอนการยื่นคําขอในลักษณะเปน Flow Chart รวมถึง
ระยะเวลาท่ีตองใชในการพิจารณาดําเนินการของแตละข้ันตอน โดยอาจเชิญ
ผูรับใบอนุญาตท่ีเก่ียวของมาหารือเก่ียวกับเรื่องดังกลาวนี้ดวย 

(๓) การจัดทําฐานขอมูล การใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือ
ติดตั้งอุปกรณประกอบใด ในการใหบริการโทรคมนาคม  ดวย ระบบ GIS         
ใหสมบูรณและมีความเปนปจจุบัน  โดยใหเสนอกรอบระยะเวลาท่ีจําเปนตองใช
ในการดําเนินการเพ่ือให กทค. พิจารณาดวย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่ (กลุมงาน
การอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม  (นายดํารงคฯ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณี สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ขอรับการจัดสรร
ความถ่ีวิทยุ ๑๕๑.๑๗๕ และ ๑๕๑.๔๗๕ MHz ยาน VHF ความกวางแถบคลื่นความถ่ีไมเกิน 
๑๖ kHz เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารราชการ ในการใหบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะ และ
เครื่องใชวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile Service) โดยมีเง่ือนไขการ
อนุญาตตามท่ีกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรความถ่ีวิทยุ ยาน VHF จํานวน ๒ ความถ่ี คือ ๑๕๑.๑๗๕ และ ๑๕๑.๔๗๕ MHz 
ระบบ VHF/FM ความกวางแถบคลื่นความถ่ีไมเกิน ๑๖ kHz ใหแกกระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารราชการ ในการใหบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะ   
และเครื่องใชวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ( Land Mobile Service) ตามท่ี
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีหนังสือแจงความประสงค โดยมี          
แนวทางการดําเนินการและเง่ือนไขการอนุญาตเปนไปตามท่ี กลุมงานการอนุญาตและ
กํากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

 

 

 

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ รายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคล่ืน
ความถี่วิทยุคมนาคมระบบ เซลลูลา DIGITAL PCN (Personal Communication 
Network) ๑๘๐๐ (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ประธานอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (Personal Communication Network) ๑๘๐๐      
(นายกิตตินฯ) นําเสนอ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมความ
พรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN 
(Personal Communication Network) ๑๘๐๐ อาทิแนวทางและหลักการ ดังนี้       

   ๑.การดําเนินการสําหรับการประมูลคลื่นความถ่ี โดยแบงเปนสองสวน 
ไดแก การจัดทําหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐  MHz และ
การประเมินมูลคาคลื่นความถ่ี  

  ๒.หลักการสําหรับการโอนยายผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  
  ๓.แนวทางการกําหนดมาตรการเฉพาะเพ่ือคุมครองผูใชบริการ  
 ๔.แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ และการเสนอตั้งคณะอนุกรรมการและ

คณะทํางานรวมท้ังเตรียมการรองรับการคืนคลื่นและจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคม
ตามระบบเซลลูลา Digital PCN ๑๘๐๐ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเตรยีมความพรอม

สําหรับการบริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคมระบบ เซลลูลา ๑๘๐๐ MHz โดยมีมติดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบใหมีการตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 

๑๘๐๐ MHz โดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ี ซ่ึงประกอบดวย กทค. ทุกทาน โดยมีประธาน 
กทค. เปนประธานอนุกรรมการฯ และ มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมท้ังหัวหนา
คณะทํางานท่ีจะแตงตั้งแตละชุดเปนอนุกรรมการ นอกจากนี้ จะมีเลขาธิการ กสทช. รวม
เปนอนุกรรมการดวย 

 ๒. เห็นชอบใหประสานขอความรวมมือกับ ITU ใหดําเนินการศึกษาและเสนอความเห็น
เก่ียวกับการจัดทําหลักเกณฑการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และทําการประเมินคลื่น
ความถ่ี พรอมเสนอกําหนดราคาตั้งตนการประมูลท่ีเหมาะสม โดยมีผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญท่ี กทค. และสํานักงาน กสทช. มอบหมายเปนคณะผูประสานงาน 

 ๓ . เห็นชอบแนวทางการแตงตั้งคณะทํางานภายใตคณะอนุกรรมการเตรียมการฯ จํานวน
๒ ชุด ไดแก 

 ๓.๑ คณะทํางานการมีสวนรวมและสรางความเขาใจแนวทางการประมูลคลื่นความถ่ี
๑๘๐๐ MHz 

 ๓.๒ คณะทํางานเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน  

 โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. เรงรัดการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  



๖ 
 

 ๔. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคมศึกษาขอกฎหมาย
เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ในประเด็นดังตอไปนี้  

(๑) หลังจากสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง เพ่ือมิใหบริการสาธารณะหยุดชะงัก และมิให
กระทบผูใชบริการท่ียังเหลือคางอยูในระบบ กสทช.  จะสามารถกําหนด
มาตรการคุมครองชั่วคราว โดยมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบใหบริการเปนการ
ชั่วคราวไดหรือไม โดยอาศัยฐานอํานาจใด 

(๒) บมจ. กสท โทรคมนาคม จะสามารถขอปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีหลังจาก
สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงไดหรือไม 

(๓) การ Refarming คลื่นความถ่ีท่ีอยูภายใต บมจ. กสท โทรคมนาคม เพ่ือให
สามารถมีการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถดําเนินการไดโดยไมตอง
ประมูลคลื่นความถ่ีไดหรือไม 

(๔) กรณีผูไดรับสัญญาสัมปทานไดรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมโดยตรง   
โดยไมไดรับการจัดสรรผาน บมจ. กสท โทรคมนาคม จะสามารถดําเนินการให
สอดคลองกับกฎหมายไดอยางไร 

  ท้ังนี้ ใหเรงศึกษาขอกฎหมายและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบพิจารณาของท่ีประชุม 
กทค. ในครั้งตอไป โดย กทค. จะไดขับเคลื่อนการดําเนินการในสวนการเรียกคืนคลื่น
ความถ่ี และนํามาจัดสรรใหมตามกฎหมายเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชาติและ
ประชาชนอยางแทจรงิ 

  (๕) มอบหมายใหคณะอนุกรรมการฯพิจารณาจัดทําแนวทางการดําเนินการเพ่ือ
โอนยายผูใชบริการ และแนวทางดําเนินการเพ่ือมิใหเกิดกรณี ‘ซิมดับ’ ท้ังนี้ ใหนําเขาท่ี
ประชุม กทค. ในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตอไป 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๑๗๑ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง 

ขอเปดเผยความเห็นในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕ต วาระท่ี ๔.๓  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงและ   

ขอกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด 
กรณีการทําสัญญาเกี่ยวกับการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีรูปแบบใหมบนคล่ืน
ความถี่ ๘๐๐ MHz กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ (คณะทํางานเพ่ือตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศ
ไทย) จํากัดฯ) 



๗ 
 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงเพ่ือให กทค. พิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะทํางานเพ่ือ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที 
(ประเทศไทย) จํากัด กรณีการทําสัญญาเก่ียวกับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบ
ใหมบนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามมติท่ี
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ซ่ึงครบกําหนดระยะเวลา
ในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ออกไปอีก ๓๐ วัน เปนครบกําหนดในวันท่ี ๑๘ มีนาคม 
๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงและขอ

กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด กรณีการทํา
สัญญาเก่ียวกับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหมบนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz กับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือ
วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ซ่ึงครบกําหนดระยะเวลาในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
ออกไปอีกเปนระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันครบกําหนด โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ท้ังนี้ หากคณะทํางานฯ ดําเนินการแลวเสร็จกอนครบ
กําหนดระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานนี้ ใหเรงรัดการดําเนินการ
เพ่ือเสนอให กทค. พิจารณาโดยดวนดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การ พิจารณาใหความเห็นชอบขอเสนอเง่ือนไขการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี          

ในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการเปนการลวงหนาของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส         
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณีบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดมีหนังสือลงวันท่ี 
๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ จัดสงขอเสนอเง่ือนไขกําหนดระยะเวลาสําหรับการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการลวงหนา เพ่ือให กทค. พิจารณาใหความ
เห็นชอบตาม ขอยกเวน ของขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

มติท่ีประชุม ๑. กรณี บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดจัดสงขอเสนอการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการลวงหนา เพ่ือให กทค. พิจารณา
ใหความเห็นชอบตามขอยกเวนของขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ เนื่องจากมีความสอดคลองกับแนวปฏิบัติการ
พิจารณาท่ี กทค. ไดใหความเห็นชอบตามท่ี กทค. ไดมีมติแลวในการประชุม ครั้งท่ี          



๘ 
 

๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนั้น จึงเห็นชอบใหบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กําหนดใหผูใชบริการตองใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ี
เรียกเก็บคาบริการลวงหนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได   โดยใหกําหนดเง่ือนไขการ
ใหบริการประกอบดวย เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภคตามแนวปฏิบัติดังนี้ 

   (๑) การเติมเงินเขาสูระบบของผูใหบริการในทุกมูลคาท่ีเคยใหบริการอยู
กอน และ/หรือ0 ท่ีจะใหบริการ ผูใชบริการจะตองไดรับระยะเวลาใชงานไมนอยกวา ๓๐ วัน 
  (๒) การเติมเงินเขาสูระบบของผูใหบริการทุกครั้ง ใหนับรวมระยะเวลา
การใชงาน  ท่ีไดรับกับระยะเวลาท่ียังคงเหลืออยู   โดยมีระยะเวลาการสะสมวันสูงสุด
อยางนอย ๓๖๕ วัน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูใหบริการไดรับอนุญาตภายใตสัญญาสัมปทาน 
ระยะเวลาการสะสมวันจะตองไมเกินระยะเวลาของอายุสัญญาสัมปทานท่ียังคงเหลืออยู 
  (๓) กรณีท่ีผูใหบริการมีเงินคางชําระแกผูใชบริการเม่ือสัญญาเลิกกัน ให
เปนไปตามขอ ๓๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ท้ังนี้ ผูใหบริการอาจกําหนดเง่ือนไขใหสามารถโอนเงินคาบริการท่ีชําระ
ลวงหนาไวไปยังเลขหมายอ่ืนท่ีอยูภายในโครงขายเดียวกันดวยก็ได 

 ท้ังนี้ ใหบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้
โดยเครงครัด 

 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคมมีหนังสือแจงไปยัง
ผูประกอบการทุกรายท่ีไดรับความเห็นชอบ ตามขอยกเวนของขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มิใหมีการดําเนินการใด ๆ 
ในอันท่ีจะเปนการริดรอนสทิธิในรายการสงเสริมการขายหรือรูปแบบการใหบริการท่ี
ผูใชบริการเคยไดรับอยูเดิมดวย 
๓. ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการพิจารณายุติคาปรับทาง
ปกครองตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมายตอไป 
๔. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและ    
กลุมงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตรวจสอบ ในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการเปนการ
ลวงหนา ซ่ึง กทค. ไดมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๖ ดวย 
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ ของผูรับใบอนุญาต หรือผูประกอบการท่ีไดรับความเห็นชอบ
ขอเสนอการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการลวงหนา อยาง
ตอเนื่อง  และใหตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราข้ันสูงของ
คาบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภทเสียงในประเทศ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ของ ผูรับใบอนุญาต หรือผูประกอบการ  ทุกราย ท้ังนี้ ใหดําเนินการ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหสาธารณชนไดเขาใจถึงเจตนารมณของแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใหบริการโทรคมนาคม 
 



๙ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ การแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ

โทรคมนาคมประเภทเสียง (สวนงานเลขานุการ กสทช. ประเสริฐฯ) 
 กสทช. ประเสริฐฯ นําเสนอขอเท็จจริงวา สืบเนื่องจากท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 

เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ วาระท่ี ๔.๑ มีมติแตงตั้งใหพันเอก ชัยสิทธิ์ ภาวศุทธิกุล 
เปนผูทํางานในคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียงแตโดยท่ีพันเอก ชัยสิทธิฯ มีภารกิจในการปฏิบัติหนาท่ีงานประจํามาก จึงขอ
ถอนตัวไมรับตําแหนงดังกลาว ดังนั้น จึงเสนอขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งพันเอก 
วิเศษ เจริญสุข เปนผูทํางานในคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพ          
การใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง แทนพันเอก ชัยสิทธิ์ฯ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหแตงตั้งพันเอก วิเศษ เจริญสุข เปนผูทํางานในคณะทํางานปรับปรุงแกไข

มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง แทน พันเอก ชัยสิทธิ์     
ภาวศุทธิกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
ประธาน กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๓.๕๐   น.  
 

 
    ........................................... 
     (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
               ลูกจาง 
      ผูจดรายงานการประชุม 

   .............................................. 
  (นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

      ผูจดรายงานการประชุม 

พันเอก  
       ........................................... 
          (สมมาส สําราญรัตน) 
             ผูบริหารระดับตน 
          ผูจดรายงานการประชุม 

........................................... 
(นายพิชัย  สุวรรณกิจบรหิาร) 

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียน 
และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

ผูชวยเลขานุการ 

............................................. 
(นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร) 

รองเลขาธิการ กสทช. 
เลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 

     พันเอก   
                 ......................................... 
                (เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
              ผูรับรองรายงานการประชุม 


	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

