
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๓. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ      

  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๖. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ  
   ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
๗. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร 

  โทรคมนาคม  
๘. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักมาตรฐานและ 

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร 

  โทรคมนาคม (ติดภารกิจ) 
 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 
 

๔. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจ้าง  
    ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 
    ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

 

ผู้ชี้แจง 

๑. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือม    
ต่อโครงข่าย 

๒. นายชัยยุทธ มังศรี ผู้อ านวยการส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

๓. นางสาวอัญชลี เจิดรังสี ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการโทรคมนาคม 

๔. นายจาตุรนต์ โชติสวัสดิ์ ผู้อ านวยการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๕. นางสาวจิตสถา ศรีประเสิรฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๖. นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๗. นางสาวอรวรี เจริญพร ผู้บริหารระดับต้น 
   ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๘. นางสาววิไล เถ่ือนทองแถว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๙. นางขวัญใจ สุปัญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นายอัมพร ดีเลศเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
 



๓ 
 

 
๑๑. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๒. นายคณิน นิติวงศ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย 
๑๓. นางสาวรสพร แต่รุ่งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย 
๑๔.นายสุดนภา อึ้งตระกูล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย 
๑๕. นางสาวฐิติพร ตินตะโมระ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๖. นายปิติชัย พงษ์วานิชอนันต์ ลูกจ้าง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๗. นางสาววัชลาวลี เดชส าราญ ลูกจ้าง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๘. นายณรงค์ชัย วิชัยยุทธ ผู้ปฏิบัติงาน 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนแล ะคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๙. นายอภิสิทธ์ิ ไชยโสภา ผู้ปฏิบัติงาน 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๓๕  น.  
 

ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๗ 
วันพุธท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
มติท่ีประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค .) ครั้งที่          

๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

  (๑) หน้าที่  ๓ ระเบียบวาระที่ ๒.๑ หมายเหตุ ให้แก้ไขข้อความทั้งหมดเป็น 
“กสทช . ประวิทย์ฯ ไม่รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๕๗            
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๙ และขอสงวน
ความเห็นในระเบียบวาระนี้  ” 

  (๒) หน้าที่ ๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ บรรทัดแรก ให้แก้ไขข้อความจาก “เลขานุการ 
กสทช. (ร้อยโท เจษฎาฯ)” เป็น “เลขานุการ ประธาน กทค. (ร้อยโท เจษฎาฯ)” 

  (๓) หน้าที่ ๑๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๕ หลังค าว่า “โดยมี
ข้ันตอนที่เกี่ยวข้อง ดังนี”้ ให้แก้ไขข้อความทั้งหมด ดังนี้  

 “๑. บริษัทที่ช าระค่าธรรมเนียมให้ทางส านักงาน กสทช . นั้น ทางส านักงาน กสทช .            
จะด าเนินการแจ้งบริษัท ให้ระงับการช าระค่าธรรมเนียมแก่ส านักงาน กสทช.  

 ๒. บริษัทที่อยู่ในทะเบียนรายช่ือผู้ใช้งานคลื่นความถ่ี ต้องเปลี่ยนสถานะกลับไปเป็นผู้ไม่ได้
รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 ๓. เมื่อเรียกคืนคลื่นความถ่ีแล้ว ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่ 
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งแก่บริษัทเพื่อทราบก่อน ในการ
เรียกคืนคลื่นความถ่ี เนื่องจากอาจมีผู้โต้แย้งการเรีย กคืนคลื่นความถ่ี เพื่อการเริ่ม
กระบวนการฟ้องร้องจะด าเนินการได้เร็วข้ึน” 

  (๔) หน้าที่ ๑๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ มติที่ประชุม ให้แก้ไขข้อความจาก “อนุมัติ
บริษัท บางกอกเอวิช่ันเซ็นเตอร์ จ ากัด ตั้งสถานีการบิน (Aeronautical Station) 
จ านวน ๑ สถานี” เป็น “อนุมัติให้บริษัท บางกอกเอวิช่ันเซ็นเตอร์ จ ากัด ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน (Aeronautical Mobile Service)” 

   



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงาน โดยคณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ศูนย์อินเทอร์เน็ตท่ัวประเทศ (ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน โดยคณะท างานติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานศูนย์อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ตั้งข้อสังเกตว่า รายงานดังกล่าวได้ช้ีให้เห็นปัญหาในเรื่องความเร็ว

อินเทอร์เน็ตและความเสถียร ตลอดจนมีข้อแนะน าว่าท าอย่างไรโครงการจึงจะมี
ต่อเนื่องหลังจากครบก าหนดเวลาแล้ว ซึ่งส านักงาน กสทช. ควรต้องรับไปด าเนินการ
ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เอกสารแผ่นพับเพ่ือเผยแพร่ "ข้อเท็จจริงท่ีควรรู้ ฟ้าผ่ากับโทรศัพท์มือถือ "   

(ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบเอกสารแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ "ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ ฟ้าผ่ากับโทรศัพท์มือถือ " 

ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ส านักงาน กสทช. ควรปรับปรุงเนื้อหาของ

แผ่นพับให้เน้นเรื่องความสัมพันธ์ของฟ้าผ่ากับการใช้โทรศัพท์มือถือ มากกว่าเนื้อหา
เกี่ยวกับทฤษฎีฟ้าผ่า 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๖๑๗/๒๕๕๓  (ส านักกฎหมาย

โทรคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๖๑๗ /๒๕๕๓  ตามที่

ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เมื่อค าพิพากษาศาลช้ีแล้วว่า ตามที่ กทช . 

ก าหนดไม่ให้มีการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงข่าย (on-net) และการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างโครงข่าย (off-net) ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงขอ ให้
ส านักงาน กสทช . บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งในปัจจุบันยังพบว่ามีรายการ
ส่งเสริมการขายที่คิดอัตราค่าบริการแตกต่างกันอย่างชัดเจน การเรียกเก็บค่าใช้
บริการจากผู้ใช้บริการให้เป็นในอัตราเดียวกัน 

 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๕๑๑/๒๕๕๓  (ส านักกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๕๑๑ /๒๕๕๓  ตามที่

ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช .ประวิทย์ฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คดีน้ีเป็นกรณีลักษณะเดียวกับคดีตาม

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ส านักงาน กสทช. จึงควรต้องเร่งตรวจสอบและบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมายต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๕ รายงานการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ และประสบการณ์

กับคณะผู้บริหารระดับสูงของ  บริษัท IPSTAR Australia, หน่วยงาน ACMA 
และบริษัท Intelsat Australia และรายงานสรุปผลการประชุม ITU-ACMA 
Asia Pacific Regulator’ Roundtable ครั้งท่ี ๔ (ส่วนงานเลขานุการ กสทช . 
ดร. สุทธิพลฯ) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ และ

ประสบการณ์กับคณะผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท IPSTAR Australia, หน่วยงาน 
ACMA และบริษัท Intelsat Australia และรายงานสรุปผลการประชุม ITU-ACMA 
Asia Pacific Regulator’ Roundtable ครั้งที่ ๔ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๓  กันยายน ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ ระหว่าง        
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้
และเช่ือมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 
มติท่ีประชุม                 มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก ดร . เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . รศ . 

ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 เห็นชอบ สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
เมื่อสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า  Digital PCN 
๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) 



๗ 
 

สิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖  และรับทราบ ตามที่ส านักงาน กสทช . 
เสนอว่า เมื่อสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า  Digital 
PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
สิ้นสุดลงตั้งแ ต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖  สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด         
มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ เงื่อนไขในการอนุญาตที่มีการปรับปรุงตาม
มาตรา ๑๕ แห่ง พ ระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ , 
ประกาศ กสทช. เรื่อง  มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุด
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ดังนั้น สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑          
มีผลขยายออกไปอีกจนถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามค าสั่ง คสช . ฉบับที่      
๙๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ  ๑.ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่ 

๒๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ (คงค้าง) ของการประชุม กทค. 
ครั้งที ่๒๓/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี ้

 “ตามมาตรา ๘๐ ของ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ คุ้มครองผู้รับสัมปทานให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อ
สัญญาสัมปทานของบริษัท ทรู มูฟฯ กับบริษัท กสท  โทรคมนาคมสิ้นสุดลง  สิทธิใน
โครงข่ายฯ จึงตกแก่บริษัท กสทฯ ตามสัญญา โดยที่ ค าสั่ง คสช. ฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗ 
และประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มิได้มีผลใช้บังคับไปถึงสิทธิในโครงข่ายฯ ดังกล่าว อีกทั้งสถานะในปัจจุบันของบริษัท      
ทรู มูฟฯ มิใช่เป็นผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับสัมปทาน เป็นเพียงผู้ให้บริการตามประกาศ
และค าสั่งดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาในประกาศ  กสทช . ระบุชัดเจนว่า คู่สัญญาทั้ งสองฝ่าย
ต้องร่วมกันให้บริการ แต่ไม่ได้แทรกแซงถึงเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ เรื่องสิทธิใน
โครงข่ายฯ กับหน้าที่ตามประกาศ กสทช. และค าสั่ง คสช. จึงเป็นคนละกรณีกัน 

อีกทั้งโดยหลักการแล้ว ไม่ว่า กสทช . จะรับรองหรือเห็นชอบสัญญาเช่ือมต่อ
โครงข่ายฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้หรื อไม่ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติย่อมเกิดการเช่ือมต่อ
โครงข่ายฯ เพื่อให้บริการตามปกติ เพราะ เนื้อหาในสัญญาสัมปทานระบุให้เอกชน
ต้องบ ารุงรักษาโครงข่ายฯ เพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องอีกถึง ๒ ปี รวมทั้ง คู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายต่างมีหน้าที่ให้บริการตามปกติเพื่อให้ผู้ใช้บริการส ามารถใช้บริการได้อย่าง



๘ 
 

ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากผลของประกาศ กสทช. และค าสั่ง คสช . ดังนั้น เรื่องสิทธิใน
โครงข่ายฯ จึงถือเป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องไปเจรจาตกลงระหว่างกัน  โดย กสทช .      
ไม่ควรให้การรับรองเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  

โดยสรุปแล้ว ผมมีความเห็นว่า สิทธิอันชอบธรรมของบริษัท ทรู มูฟฯ มีจนถึง
วันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ที่ประชุม กทค . จึงอาจเห็นชอบสัญญาการเช่ือมต่อ
โครงข่ายฯ ฉบับดังกล่าวได้ โดยให้มีผลจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เท่านั้น 
เพราะหากนอกเหนือไปกว่าน้ีจะเท่ากับเป็นการขยายระยะเวลากา รให้บริการ
นอกเหนือสัญญาสัมปทาน และการมีมติผูกพันรับรองให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิใน
โครงข่ายฯ อาจเป็นเหตุให้ กสทช. ถูกฟ้องร้องเพิ่มเติมในภายหลังได้” 

 
ระเบียบวาระที่  ๔.๒ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี ๒ ระหว่างบริษัท       

ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน )              
(ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ระหว่าง
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

  
มติท่ีประชุม                มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก ดร . เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . รศ. 

ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 เห็นชอบสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒  ระหว่าง
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ เมื่อสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบ
เซลลูล่า  Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) สิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖  และ
รับทราบ ตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า  เมื่อสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุ
โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) สิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖  
สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ั น จ ากัด (มหาชน)  มีข้อก าหนดและ
ลักษณะที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการอนุญาตที่มีการปรับปรุงตามมาตรา ๑๕ แห่ง 
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ , ประกาศ กสทช . 
เรื่อง  มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต  
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖  และประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๙ 
 

  ดังนั้น สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒          
มีผลขยายออกไปอีกจนถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามค าสั่ง คสช . ฉบับที่      
๙๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ  ๑.ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่ 

๒๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช.ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง 
ขอสงวนเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที ่๔.๒ (คงค้าง) ของการประชุม กทค. ครั้งที่  
๒๓/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี ้

   “ตามมาตรา ๘๐ ของ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ คุ้มครองผู้รับสัมปทานให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อ
สัญญาสัมปทานของบริษัท ทรู มูฟฯ กับบริษัท กสท  โทรคมนาคมสิ้นสุดลง สิทธิใน
โครงข่ายฯ จึงตกแก่บริษัท กสทฯ ตามสัญญา โดยที่ ค าสั่ง คสช . ฉบับที่ ๙๔/๒๕๕๗ 
และประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มิได้มีผลใช้บังคับไปถึงสิทธิในโครงข่ายฯ ดังกล่าว อีกทั้งสถานะในปัจจุบันของบริษัท      
ทรู มูฟฯ มิใช่เป็นผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับสัมปทาน เป็นเพียงผู้ให้บริการตามประกาศ
และค าสั่งดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาในประกาศ  กสทช . ระบุชัดเจนว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ต้องร่วมกันให้บริการ แต่ไม่ได้แทรกแซงถึงเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ เรื่องสิทธิใน
โครงข่ายฯ กับหน้าที่ตามประกาศ กสทช. และค าสั่ง คสช. จึงเป็นคนละกรณีกัน 

   อีกทั้งโดยหลักการแล้ว ไม่ว่า กสทช. จะรับรองหรือเห็นชอบสัญญาเช่ือมต่อ
โครงข่ายฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้หรือไม่ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติย่อมเกิดการเช่ือมต่อ
โครงข่ายฯ เพื่อให้บริการตามปกติ เพราะ เนื้อหาในสัญญาสัมปทานระบุให้เอกชน
ต้องบ ารุงรักษาโครงข่ายฯ เพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องอีกถึง ๒ ปี รวมทั้ง คู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายต่างมีหน้าที่ให้บริการตามปกติเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากผลของประกาศ กสทช. และค าสั่ง คสช . ดังนั้น เรื่องสิทธิใน
โครงข่ายฯ จึงถือเป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องไปเจรจาตกลงระหว่างกัน  โดย กสทช .      
ไม่ควรให้การรับรองเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  

  โดยสรุปแล้ว ผมมีความเห็นว่า สิทธิอันชอบธรรมของบริษัท ทรู มูฟฯ มีจนถึง
วันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ที่ประชุม กทค . จึงอาจเห็นชอบสั ญญาการเช่ือมต่อ
โครงข่ายฯ ฉบับดังกล่าวได้ โดยให้มีผลจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เท่านั้น 
เพราะหากนอกเหนือไปกว่าน้ีจะเท่ากับเป็นการขยายระยะเวลาการให้บริการ
นอกเหนือสัญญาสัมปทาน และการมีมติผูกพันรับรองให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิใน
โครงข่ายฯ อาจเป็นเหตุให้ กสทช. ถูกฟ้องร้องเพิ่มเติมในภายหลังได้” 

 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเช่ือมต่ อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ก าหนด 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรณีดังกล่าวควรส่งข้อเสนอการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมพิจารณาด้วย โดยด าเนินการคู่ขนานกับการ
พิจารณาของส านักงาน กสทช. เพื่อไม่ให้การด าเนินการล่าช้า ทั้งนี้ เนื่องจากในกรณี
ที่เกิดข้อพิพาท คณะอนุกรรมการฯ ต้องเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ซึ่งการพิจารณาให้
ความเห็นต้ังแต่ส่วนของข้อเสนอฯ อาจจะช่วยป้องกันปัญหาข้อพิพาทที่จะเกิดข้ึน
ต่อไปได ้

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ต้องตรวจสอบว่าการด าเนินการอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯหรือไม่ กรณีดังกล่าวเห็นควรให้
คณะอนุกรรมการฯศึกษาและให้ความคิดเห็น 

 กสทช . รศ . ประเส ริฐฯ แสดงความเห็นว่า ให้ส านักงาน กสทช . ตรวจสอบตาม
ความเห็นของ กสทช . พลเอ ก สุกิจฯ ว่าอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ
ครอบคลุมหรือไม่ น าข้อเสนอจากการประชุม กทค . ครั้งนี้ไปหารือและน าเสนอที่
ประชุม กทค. ครั้งถัดไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ก าหนดไว้ ตามที่ส านักงาน กสทช เสนอ. 

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน  กสทช . รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค .        
เพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียของการเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการฯ  ให้ความเห็น และ
น าเสนอที่ประชุม กทค. อีกครั้ง 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๒๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

  



๑๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ นางสาวนพรัตน์ ลิ้มโชคอนันต์ ร้องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด  (ส านักรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม   
(นายชัยยุทธฯ ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีนางสาวนพรัตน์ ลิ้มโชคอนันต์ ร้องเรียน
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน ) กรณีเรียกเก็บค่าบริการ
ผิดพลาด ซึ่งผู้ร้องเรียนโทรออก ๑ ครั้ ง ใช้เวลาประมาณ ๑๓ .๕๗ นาที แต่ทาง    
บริษัทฯส่งข้อความสั้น (sms) ว่าผู้ร้องเรียนใช้บริการโทรออกจ านวน ๙๑ นาที คิด
เป็นเงิน ๑๑๓.๗๕ บาท 

 กสทช . รศ. ประเส ริฐฯ แสดงความเห็นว่า  กรณีดังกล่าวบริษัทฯมีหลักฐานยืนยัน
ประวัติการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ร้องเรียนห รือไม่ หากบริษัทฯไม่มี
หลักฐานการใช้บริการ บริษัทฯควรคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้กับผู้ร้องเรียน 

 กสทช. พลเอก สุกิจ แสดงความเห็นว่า  ส านักงาน กสทช . มีกฎหรือระเบียบใดระบุ
หรือไม่ว่า หากมีข้อร้องเรียนเหมือนกรณีดังกล่าวผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องมี
หลักฐานประกอบใดบ้าง ซึ่งหากมิได้ระบุไว้ ส านักงาน กสทช . ควรก าหนดข้ึนมาให้
ชัดเจนเพื่อเป็นมาตรฐานต่อไป 

 ส านักงาน กสทช. ช้ีแจงว่า ประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องให้ข้อมูลภายใน ๖๐ 
วัน ขณะที่ส านักงาน กสทช. มีหน้าที่ต้องจัดการเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
วันด้วย นอกจากนี้ตามประกาศยังก าหนดว่าต้องให้คู่กรณีได้ช้ีแจงซึ่งมิได้ก าหนดเวลา
ไว้ โดยส านักงาน กสทช . มิได้มีประกาศในการรับเรื่องร้องเรียนว่า ต้องมีหลักฐาน
ใดบ้างที่มาประกอบการพิจารณา ซึ่งส านักงาน กสทช .ได้แจ้งบริษัทฯใ ห้ช้ีแจง
ประเด็นดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน 

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าตามประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๒ ก าหนดชัดว่า “ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้อง
พิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีบริษัทฯ เพียงยืนยันข้อเท็จจริงจึงไม่เพียงพอ ส่วนกรณีบริษัท
อ้างประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ ๓ เดือน หรือ ๒ ปีนั้น ต้ องเป็นกรณี
สัญญาให้บริการสิ้นสุด แต่กรณีร้องเรียนนี้ยังเป็นการใช้บริการต่อเนื่องอยู่ 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน

กิจการโทรคมนาคม  ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและรวบรวมข้อมูล จากผู้ร้องและ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน ) เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม 
กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๒๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องร้องเรียนของนางสาวสุชัญญา วงค์เทียนชัย ร้องเรียนบริษัท เรียลมูฟ จ ากัด 
กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการผิดพลาดของการใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและ คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม  ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ นางสาวณัฐวรรณ เพ็งวัน ร้องเรียน บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กรณีประสบปัญหาใช้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบช าระค่าบริการล่วงหน้าถูกยึดเงินคงเหลือในระบบ
และถูกยกเลิกบริการ (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและ คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  
(นายชัยยุทธ ฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี นางสาวณัฐวรรณ เพ็งวัน ร้องเรียน      
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ประสบปัญหาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบช าระค่าบริการ
ล่วงหน้าถูกยึดเงินคงเหลือในระบบและถูกยกเลิกบริการ  รวม ๓๐ เลขหมาย         
มีจ านวนเงินคงเหลือในระบบทั้งสิ้น ๑๑,๖๑๕ บาท ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลที่ทางบริษัทฯ 
แจ้งว่ามีเงินคงเหลือทั้งหมดเพียง ๑๓๕ บาท ซึ่งเป็นประเ ด็นที่พิพาทกันอยู่ ทั้งนี้      
การที่บริษัทฯระงับบริการ ยึดเงินคงเหลือในระบบ และยกเลิกบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ผู้ร้องเรียนนั้น เป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรณีนี้ ผู้ให้บริการมีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริง
เช่นเดียวกัน ซึ่งต้องแสดงหลักฐานที่เช่ือถือได้ ไม่ใช่เพียงยืนยันตัวเลขมาเท่านั้น และ
ควรจะมีกรอบเวลาด้วย เพราะเป็นกรณีที่ กทค. มีมติไปเกือบ ๑ ปีแล้ว 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน

กิจการโทรคมนาคม  ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและรวบรวมข้อมูล จากผู้ร้องและ
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้ งที่       

๒๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
   
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ พิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายภสุ วัชระปราการ ร้องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็ค

เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน) กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการหลัง
แจ้งยกเลิกการใช้บริการแล้ว  (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและ คุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี ้



๑๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่องร้องเรียนของนายณัฐวรรธน์ ไวยสุศรี ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด กรณี
ประสบปัญหาได้รับ ข้อความสั้น (SMS) รบกวน โดยมิได้สมัครใช้บริการ  (ส านัก
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  
(นายชัยยุทธ ฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี นายณัฐวรรธน์ ไวยสุศรี ร้องเรียนบริษัท 
เรียล มูฟ จ ากัด กรณีประสบปัญหาได้รับ ข้อความสั้น (SMS) รบกวน โดยมิได้สมัคร
ใช้บริการ  เป็นการรบกวนสิทธิความเป็นส่วนตัว  เนื่องจากผู้ ร้องไม่ประสงค์จะรับ
บริการเสริมข้อความสั้น และผู้ร้องเรียนได้เคยแจ้งผู้ให้บริการยกเลิกการส่งข้อคว าม
สั้นมายังเลขหมายโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน แต่จา กข้อเท็จจริงผู้ร้องเรียนยังคงได้รับ
ข้อความสั้นจาก Mobile Hero แม้จะยังไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ส่งข้อความเอง       
แต่บริษัทฯซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่อมมีหน้าที่ให้บริการโทรคมนาคมแก่
ผู้ใช้บริการ โดยปราศจากการรบกวนสิทธิความเป็นส่วนตัว และจากหนังสื่ อช้ีแจง
ของบริษัทฯ แจ้งว่าได้ตกลงท าสัญญาให้บริการข้อความสั้นร่วมกับ บริษัท แอ็คเซ็ส 
เน็ทเวิร์ค เทคโนโลยี จ ากัด เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แม้ว่าผู้ร้องจะยื่น           
เรื่องร้องเรียนเข้ามาก่อนที่บริษัทฯ ทั้งสองจะท าสัญญากัน แต่ก็ถือว่าปัจจุบันเป็น
คู่สัญญาแล้ ว ทั้งนี้ผู้ร้องขอให้บริษัทฯ ยกเลิกการส่งข้อความสั้น และเรียกร้อง
ค่าเสียหาย เกี่ยวกับค่าชดเชยความร าคาญจากการได้รับข้อความสั้นรบกวนเป็น
จ านวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท นั้น กรณีดังกล่าว เป็นเรื่องที่ กสทช . มิได้มีอ านาจใน
การก าหนดค่าเสียหาย  

 

มติท่ีประชุม ๑. ให้บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ยกเลิกการส่งข้อความสั้นของบริษัท แอ็คเซ็ส เน็ทเวิร์ค 
เทคโนโลยี จ ากัด  และข้อความสั้นที่ผู้ร้องไม่ได้สมัครใช้บริการมายังเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ร้องเรียน 

 ๒. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเรียกร้องค่าเสียหาย  กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ กสทช . มิได้มี
อ านาจในการพิจารณาก าหนดค่าเสียหายได้ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ ความเห็นคณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการใน

ระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ : กรณีเกณฑ์การตรวจสอบเงินน าส่งรายได้
แผ่นดินจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในระยะเวลาคุ้มครอง และท่ีเพ่ิมเติม  
(คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริก ารในระยะเวลาความ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ, ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ), 
ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียม และอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม      



๑๔ 
 

(นางสาวอัญชลีฯ) น าเสนอความเห็นคณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน
จากการให้บริการในระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ : กรณีเกณฑ์การตรวจสอบ
เงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลาคุ้มครอง 
และที่เพิ่มเติม เพื่อเสนอให้ กทค. พิจารณาก าหนดมาตรการใดๆ เพิ่มเติมโดยเร่งด่วน 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน จากการ
ให้บริการในระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากค าสั่ง คสช .         
และปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดข้ึนที่ผ่านมา ดังนี้ 

 ๑. ก าหนดให้มีการเปิดบัญชีของส านักงาน กสทช. เพื่อให้ผู้ให้บริการน าส่งเงินรายได้
ที่ได้รับจากการให้บริการแทนรัฐมาไว้ที่บัญชีนี้ 

 ๒. ก าหนดให้มีการน าส่งเงินรายได้เข้าบัญชีของส านักงาน กสทช . ในอัตราร้อยละ 
๕๐ ของรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการ หรือในจ านวนที่สูงกว่าเงินค่าส่วนแบ่งรายได้
ตามสัญญาสัมปทานเดิม โดยให้มีการส ารองจ่ายให้ผู้ให้บริการในบางส่วน 

 ๓. ก าหนดระยะเวลาน าส่งเงินรายได้ให้ชัดเจน เช่น ทุกวันที่ ๗ ของเดือน เป็นต้น 
และให้ผู้ให้บริการน าส่งรายการค่าใช้จ่ายให้แก่คณะท างานฯ ภายในก าหนดเวลา 
เช่น ๗ วัน หรือ ๑๕ วัน เพื่อที่คณะท างานฯ จะได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมู ลทาง
บัญชีได้ในทันที และสามารถพิจารณาหักลบรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นปัจจุบัน  

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ ได้ต้ังข้อสังเกตและให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. หากเป็นไปตามประกาศฉบับเดิมที่ให้น ารายได้มาหักค่าใช้จ่ายตามจริง จะท าให้

เกิดปัญหาเนื่องจากสุดท้าย เดือนหลังๆเมื่อรายได้ติดลบจะด าเนินการอย่างไร          
ผู้ใดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  

 ๒. หากเป็นไปได้ จึงควรยึดหลักส่วนแบ่งเป็นสัดส่วน เมื่อผู้ให้บริการมีรายได้มา กให้
แบ่งตามสัดส่วน หากมีรายได้น้อยให้แบ่งตามสัดส่วนที่น้อยลงมา จึงจะสามารถ
แก้ปัญหาในประเด็นนี้ได้ 

 ๓. ควรเน้นเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบรายได้  เนื่องจากหากน าค่าใช้จ่ายมา
ตรวจสอบด้วย จะเป็นปัญหาอย่างมาก ในการพิสูจน์ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง 

 ๔. เห็นควรให้แก้ไขประกาศ  กสทช . ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องและสามาร ถ
ด าเนินการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐได้  

 ๕. มีความเห็นไม่สอดคล้องกับคณะท างานฯ ที่ก าหนดให้เปิดบัญชีของส านักงาน 
กสทช . เนื่องจากอาจไม่เป็นธรรมกับผู้ให้บริการ และยังไม่ ได้ ข้อยุติในการออก
หลักเกณฑ ์

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ ได้ต้ังข้อสังเกตและให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. ผู้ให้บริการต้องหมายรวมถึง บริษัท กสท โทรคมนาคม เพราะเป็นผู้รับประโยชน์เดิม 

ซึ่งในประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีการ
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระบุให้บริษัท กสท โทรคมนาคม ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมด้วย  



๑๕ 
 

 ๒. การเปิดบัญชีของส านักงาน กสทช . ไม่ขัดข้อง แต่คณะท างานควรศึกษาว่าขัดต่อ
ประกาศ กสทช .หรือไม่ และไม่ควรก าหนดในอัตราสูงถึงร้อยละ ๓๐ เนื่องจากจะ
เท่ากับค่าสัมปทาน และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ต้องคืนเงินส่วนเกินให้แก่ผู้ให้บริการ โดย
ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ใด  

 ๓. มีความเห็นสอดคล้องกับ กสทช . รศ. ประเสริฐฯ ในประเด็นการตรวจสอบเงิน  
น าส่งรายได้ ว่าควรหาข้อสรุปโดยเร็ว เพื่อความเป็นธรรม และผลประโยชน์ของรัฐ     

 กสทช. ประวิทย์ฯ ได้ต้ังข้อสังเกตและให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. เนื่องจากประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวฯ 

พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ระบุข้ันตอนการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินที่ชัดเจน ให้น ารายได้หัก
ค่าใช้จ่าย ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขประกาศ กสทช . ดังกล่าว  เพื่อให้ข้ันตอน  
การน าส่งเงินรายได้มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์กับภาครัฐมากที่สุด 

 ๒. กรณีไม่แก้ไขประกาศฯ และไม่ท าตามประกาศฯ ผู้ประกอบการเอกชนก็จะใช้
สิทธิฟ้องคดีได้ ทั้งนี้กรณีข้อเสนอของคณะท างานในเรื่องอัตราของเงิ นน าส่งรายได้
แผ่นดินร้อยละ ๓๐ หรือ ๕๐ นั้น ต้องขอทราบวิธีคิดและค าอธิบายด้วย 

 ส านักงาน กสทช. ช้ีแจงว่าเนื่องจากคณะท างานพิจารณาแล้ว เห็นว่า อัตราเงินน าส่ง
รายได้แผ่นดินที่ร้อยละ ๓๐ ที่ได้ส่งเป็นส่วนแบ่งรายได้เดิม ยังเป็นการส่งรายได้ให้กับ
รัฐที่ผู้ให้บริการยังคงมีก าไรจากการให้บริการอยู่ ดังนั้น ในช่วงที่ด าเนินการตาม
ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีการ
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จึงเห็นว่าผู้ให้บริการไม่ควรมีก าไรจากการให้บริการแล้ว และเห็นว่าควรน าส่งรายได้
ให้รัฐในอัตราที่เพิ่มข้ึนคือ ร้อยละ ๕๐  

 ประธาน กทค . พันเอก ดร . เศรษฐพงค์ฯ ได้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . จัดให้      
มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กทค. และ คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้
แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน  

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กทค . และ

คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน จากการให้บริการในระยะเวลาความ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ  กรณีเ กณฑ์การตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลาคุ้มครอง 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่          

๒๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เกณฑ์การพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ (คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินฯ , ส านักค่าธรรมเนียม
และอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) (เรื่องต่อเนื่อง) 

 ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียม และอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม               
(นางสาวอัญชลีฯ ), ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑          
(นายจาตุรนต์ฯ) น าเสนอเกณฑ์การพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการใน
ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ เพือ่เสนอให้ กทค. พิจารณาความเห็นของคณะท างาน
ตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาความคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ กรณีเกณฑ์การตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลาคุ้มครอง โดยคณะท างานฯ เห็นควรก าหนดให้ผู้ให้บริการ
ตามประกาศ กสทช.ฯ  สามารถหักค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในระยะเวลาความคุ้มครองได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของรายได้จากการให้บริการ เพื่อให้มี
เงินน าส่งรายได้แผ่นดินในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ของรายได้จากการให้บริการ โดยมี
เหตุผลสนับสนุน คือ เพื่อรั กษาผลประโยชน์ของรัฐ และเป็นไปตามหลัก Stand still 
ของประกาศ กสทช.ฯ ประกอบกับจากข้อเท็จจริงในการพิจารณาตรวจสอบบัญชีของผู้
ให้บริการที่ผ่านมาประสบปัญหากรณีที่ผู้ให้บริการมิได้แยกบัญชีการรับเงินไว้เป็นการ
เฉพาะ ประเด็นปัญหากรณีที่ผู้ให้บริการอาจใช้ทรัพยากรร่วมกั นกับบริษัทในเครือ 
ประเด็นปัญหากรณีข้อพิพาทกันระหว่างผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทาน อันมีผลท าให้
การตรวจสอบไม่สามารถด าเนินการประเมินค่าใช้จ่ายที่แท้จริงได้  

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าไม่ขัดข้องกับการจัดท าเกณฑ์ การพิจารณา
รายได้และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ  แต่ต้ัง
ข้อสังเกตว่าจะสามารถด าเนินการในทางปฏิบัติได้หรือไม่ 

 ส านักงาน กสทช. ช้ีแจงว่า ควรมีการแก้ไขประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีการสิ้นสุดการอนุ ญาต สัมปทาน หรือสัญญา      
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากการขยายระยะเวลาการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวตามประกาศ กสทช . ฉบับดังกล่าว อาจท าให้     
มีโอกาสมากขึ้นที่ผู้ให้บริการจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และจะ ส่งผลกระทบต่อ  
การน าส่งเงินรายได้แผ่นดินในอนาคต 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรณีที่ต่อไปต้นทุนการให้บริการจะสูงกว่า
รายได้เนื่องจากผู้ใช้บริการจะลดลงเรื่อยๆ นั้น ส านักงาน กสทช . ควรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ านวนผู้ใช้บริการที่ยังคงค้างอยู่ในบริการเดิมให้ชัดเจน และ
ตรวจสอบเรื่องการเร่งรัดการโอนย้ายว่ามีการด าเนินการจริงจังต่อเนื่องจริงหรือไม่ 
เนื่องจากพบว่า ในระยะหลังมานี้ ผู้ให้บริการมิได้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนการ
โอนย้ายแต่อย่างใด ซึ่งในที่สุดเมื่อถึงระยะเวลาสิ้นสุดตามค าสั่ง คสช. ก็จะเกิดปัญหา
เช่นเดิม เนื่องจากมีผู้ใช้บริการค้างในระบบเป็นหลักหลายล้านราย จึงจ าเป็นต้องมี
การด าเนินมาตรการที่จริงจังในเรื่องการโอนย้าย 

 



๑๗ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการด าเนินการของคณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน  ในการ
จัดท าเกณฑ์การพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ 

  ทั้งนี้ เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นวาระต่อเนื่องและมีความเกี่ยวข้องกับระเบียบ
วาระที่ ๔.๙ จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการนัดหมายให้มีการประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่าง กทค. และคณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่          

๒๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ขอใช้เลข หมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๓๓๑ ร่วมกับ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด  (ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ขอใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 
๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๑ ร่วมกับ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด โดยเป็นการด าเนินการตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๑ เพี่อความมีประสิทธิภาพในการใช้เลขหมายโทรคมนาคมและเกิดความคุ้มค่า
ในการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และเป็นกรณีผู้รับจัดสรรได้น าเลขหมายไปใช้ตรง
ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ได้รับอนุญาตจาก กทช./กทค. เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 
๔๓ (๔) และข้อ ๔๗ (๖) ดังนั้น ส านักงาน กสทช. จึงเห็นควรเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่
ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ ได้ต้ังข้อสังเกตถึงกรณีการอนุญาตให้บริษัท เรียล ฟิวเจอร์  
จ ากัด ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๑ ร่วมกับ บริษัท        
ทรู มูฟ จ ากัด จะเป็นบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติที่ท าให้บริษัทอื่นๆเสนอค าขอใช้เลข
หมายร่วมกันในอนาคตหรือไม่ 

 กสทช. ประวิทย์ฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าไม่ขัดข้องหากบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ า กัด 
ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๑ ร่วมกับ บริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด แต่มีประเด็นว่าในกรณีหากไม่มีการขอใช้เลขหมายดังกล่าวร่วมกัน เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาเยียวยาผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วจะท าให้บริษัทฯหมดสิทธิการถือครอง  
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๑ ใช่หรือไม่  ซึ่งก็จะต้องคืนเลข
หมายดังกล่าวมาจัดสรรใหม่ และหากบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ขอรับการจัดสรรก็
จะได้รับเลขหมายตามล าดับ ไม่อาจสืบทอดเลขหมายดังกล่าวได้  



๑๘ 
 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให้บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ          

(เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น) หมายเลข ๑๑๓๑ ร่วมกับบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค .          
ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่          
๒๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ บริษัท เอเซียน เมดิคอล ดีไวส์ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น  

๔ หลัก (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอ ข้อเท็จจริงกรณี บริษัท เอเซียน เมดิคอล ดีไวส์ จ ากัด ขอรับการจัดสรร       
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามข้อ ๔๐ พร้อมจัดส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณารายการ ก-๕-๒ และช าระค่าธรรมเนียมการ
พิจารณาค าขอตามข้อ ๗๒ ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม เห็นควรน าเสนอ 
กทค. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๖ 
ทั้งนี้ บริษัทฯมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช.ฯ ให้ครบถ้วนต่อไป 

  
มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรร เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น  ๔ หลัก  หมายเลข ๑๑๐๖ ให้แก่      

บริษัท เอเซียน เมดิคอล ดีไวส์ จ ากัด เพื่อใช้บริการทั่วไป ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่          
๒๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๗ )   
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาววิไลฯ ) น าเสนอ         
ค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
ในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗) 

 



๑๙ 
 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบกรณี  Access network (Node ถึง        
End user) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน  Core ไม่เกิน ๑๒ Core จ านวน          
๒ ราย (๑๖ ค าขอ) เป็นเคเบิลใยแก้วน าแสง (OFC) จ านวน ๓๘ เส้นทาง 

 ๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า      
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน ๘ ราย (๔๐ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิลใยแก้ว    
น าแสง (OFC) จ านวน ๒๑๒ เส้นทาง และเคเบิลโคแอคเชียล (Coaxial) จ านวน 
๖ เส้นทาง  ตามมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  (กพส .) ตามประกาศ  กทช. เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ  หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่  ๒๔/๒๕๕๗  เมื่อวันที่         
๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามที่ ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่          
๒๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๗ )         
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาววิไลฯ ) น าเสนอ         
ค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
ในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗) 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบกรณี Access network (Node ถึง        

End user) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร  จ านวน  core ไม่เกิน ๑๒ core จ านวน           
๓ ราย (๒๖ ค าขอ) เป็นเคเบิลใยแก้วน าแสง (OFC) จ านวน ๘๔ เส้นทาง 

 ๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า   
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน ๗ ราย (๗๒ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิลใยแก้ว    
น าแสง (OFC) จ านวน  ๓๓๕ เส้นทาง และเคเบิลโคแอคเชียล (Coaxial) จ านวน 
๑๔ เส้นทาง ตามมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  (กพส .) ตามประกาศ  กทช. เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่  ๒๕/๒๕๕๗  เมื่อวันที่          
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามที่ ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบี ยบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่          
๒๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๗ ) 
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านัก วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  (นางสาววิไลฯ ) น าเสนอ        
ค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้
สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗) 

 

มติท่ีประชุม ๑.รับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบกรณี Access network (Node ถึง End 
user) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๒ ราย (๘ ค าขอ ) เป็นเคเบิลใยแก้วน า
แสง (OFC) จ านวน ๒๓ เส้นทาง 

 ๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน ๙ ราย (๕๔ ค าขอ ) แบ่งเป็น เคเบิลใยแก้วน า
แสง (OFC) จ านวน ๓๒๗ เส้นทาง เคเบิลทองแดง (Copper) จ านวน ๗๒ เส้นทาง
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่คณะกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดใน
การให้บริการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามที่ 
ส ำนกังำน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่          
๒๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การก าหนดท่าทีเบ้ืองต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วย
การประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) 
ครั้งท่ี ๔ ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม           
(ส านักบริหารคลื่นความถ่ี) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน่ห์ฯ ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี           
การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๔         
(The 4th Meeting of Joint Technical on Coordination and Assignment of 
Frequencies along Thailand – Cambodia Common border – JTC)        
ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมรายละเอียดตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



๒๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมกา รร่วมทางเทคนิค  
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 
๔ (The 4th Meeting of Joint Technical on Coordination and Assignment 
of Frequencies along Thailand – Cambodia Common border – JTC) ใน
ประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจก ารวิทยุคมนาคมรายละเอียดตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . ด าเนินการเสนอที่ประชุม กสทช . 
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทาง
ปฏิบัตติ่อไป 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ตามค าสั่ ง ๕/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗  
(คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวเบญจวรรณฯ ) น าเสนอการเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามค าสั่ง 
กสทช . ที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ โดยให้มีการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 

  เปลี่ยนแปลงผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ                           
(นายศรณ์รังสรรค์ วงศ์สมุทร) เป็นผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยไม่
ระบุตัวบุคคล 

 กสทช . พลเอก  สุกิจฯ ตั้งข้อสังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงผู้แทนกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจะมีผลกระทบต่อ ค่าตอบแทนเป็น เบี้ยประชุม ตามระเบียบฯ
หรือไม่ 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า หากมีค าสั่งย้อนหลัง ส านักงาน กสทช . ต้อง
ศึกษากระบวนการทางกฎหมายว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ อย่างไร ต้องระบุ
กรอบเวลาให้ชัดเจนและขอความเห็นจากส านักอื่นๆด้วย 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงผู้แทนกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ต้องด าเนินการภายใต้ค าสั่งของส านักงาน กสทช. หากจะมีค าสั่ง
ไม่ย้อนหลังส านักงาน กสทช . ต้องแจ้งให้กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยท า
หนังสือ แต่งตั้งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามระเบียบฯ 



๒๒ 
 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามค าสั่ ง ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

  ทั้งนี้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค . ใน
ประเด็นเรื่องการด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการน าเสนอที่ประชุม 
กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๒๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติตัวบุคคลเพ่ือการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว

ทางการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในสถานการณ์ภัยพิ บัติหรือเหตุฉุกเฉิน และ   
การพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เพ่ืองานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(นาง สาวเบญจวรรณ ฯ) น าเสนอค าขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อการประชุมหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมใน
สถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อ
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าการด าเนินการของคณะอนุกรรมการชุดน้ี 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เป็นหลัก  จึงเห็นควรให้ส านักงาน กสทช . 
เชิญผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยหากมีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย
อาจประสานให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายของตนเอง 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ควรมีการจัดท ารายงานผลการประชุม และ
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน เพื่อสามารถน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

 ประธาน กทค . พันเอก ดร . เศรษฐพงค์ฯ แสดงความเห็น และมอบหมายให้จัดท า
รายงานผลการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทา งการใช้
เทคโนโลยีโทรคมนาคมในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน และการศึกษาดูงาน
การพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่องานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เพื่อให้ส านักงาน กสทช . และผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการได้ 

 



๒๓ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติตัวบุคคลซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จ านวน ๑๐ คน เพื่อเดินทางเข้าร่วมการ
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมใน
สถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อ
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐเกาหลี  

 ๒. อนุมัติการเทียบสิทธิเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ได้ตามระเบียบ  กสทช . ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปปฏิบัติงาน พ .ศ. ๒๕๕๕  ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
โทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่          
๒๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๓.๒๐   น. 

 


