
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

ผูมาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน กรรมการ 
๓. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร เลขานุการ      

  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๖. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผูชวยเลขานุการ  
   ผูอํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ  
๗. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ 
         ผูอํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร 

  โทรคมนาคม  
๘. นายอดุลย วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักมาตรฐานและ 

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

เจาหนาท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูอํานวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              

  และการประชุม 

๒. นางสาวธัญญรดาวรรน ธนนันทธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวปยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 
 

 
๗. นางสาวนารีรัตน เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับตน  

  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห ลูกจาง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

 
ผูช้ีแจง 
๑. นายชัยยุทธ มังศรี ผูอํานวยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครอง       
   ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

๒. นางสุพินญา จําป ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 

๓. นายดํารงค วัสโสทก ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 

๔. นางนุสรา หนาแนน ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

๕. นายเสนห สายวงศ ผูอํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 

๖. นายณัฐนนท ลี้ศัตรูพาย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 

๗. นายมนูญ ดวงคาบแกว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 

๘. นางสาววิไล เถ่ือนทองแถว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

๙. นายอรรถปรีชา รักษาชาติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

๑๐. นายโสรจัจ ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 

๑๑. นางสาวประภาพิมพ พูนขํา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 

๑๒. นางสาวฐิติพร ตินตะโมระ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม  

๑๓. นายธีระ จงสมชัย พนักงานปฏิบัติการระดับตน 
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

๑๔. นางสาวณัฐชา เตชาชัยนิรันดร พนักงานปฏิบัติการระดับตน 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 



๓ 
 

๑๕. นายชลธิศ จิระภาค ลูกจาง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม  

๑๖. นางสาววัชลาวลี เดชสําราญ ลูกจาง 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 

๑๗. นายปติชัย พงษวานิชอนันต ลูกจาง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม  
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น.  

 
ประธาน กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๗ 

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๗         

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีการแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  (๑) หนาท่ี ๑๔ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ยอหนาท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๓ แกไขขอความ

จาก “๘๐๖ – ๘๑๑ Mhz” เปน “๘๐๖ – ๘๑๑ MHz” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๗ 

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๗         

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีการแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  (๑) หนาท่ี ๓ แกไขเวลาเริ่มประชุม จาก “๑๙.๔๐ น.” เปน “๐๙.๔๐ น.” 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๗ - ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๗  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค . ครั้งท่ี ๑๘ /๒๕๕๗ -  ครั้งท่ี       

๒๒/๒๕๕๗ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย แสดงความเห็นในประเด็นเรื่อง ตารางผลการดําเนินงานตามมติท่ี

ประชุม ดังนี้ 
๑. หนาท่ี ๑๖ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง เสนอขอ ออกประกาศ กสทช . เรื่อง การ
คุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีการสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทานตาม
คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๙๔ /๒๕๕๗ ให สํานักงาน กสทช . 
ดําเนินการเผยแพรทางเว็บไซตโดยไมจําเปนตองยึดโยงกับการสงไปลง             
ราชกิจจานุเบกษา  

 ๒. หนาท่ี ๒๕ ระเบียบวารท่ี ๔.๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาอนุญาตใหผูไดรับ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเดินสายเคเบิลใยแกวนําแสงหรือสายสง
สัญญาณตางๆบนสะพานขามแมน้ําเจาพระยาท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวงชนบท ใหสํานักงาน กสทช. แกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน เนื่องจาก เรื่องดังกลาว 
กสทช. ประเสริฐฯ เคยรายงานตอท่ีประชุม กทค แลววา ไดประสานงานกับทางกรม
ทางหลวงชนบทเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล ยาน
ความถี่ ๒.๑ GHz ฉบับท่ี ๘/๕๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  (สํานัก การอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

  
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล    

ยานความถ่ี ๒ .๑ GHz ฉบับท่ี ๘/๕๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  ตามเอกสารท่ี   
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย แสดงความเห็นในประเด็นดังตอไปนี้  

 ๑. เนื่องจากเหลือระยะเวลาอีก เพียง ๑ เดือนก็จะครบ ๒ ปของการเปดใหบริการ    
๓G ดังนั้นขอใหสํานักงาน กสทช . ทําหนังสือแจงเตือนผูรับใบอนุญาตใหปฏิบัติตาม
เง่ือนไขใบอนุญาตท่ีกําหนดวาการใหบริการจะตองครอบคลุมทุกจังหวัดและ
ครอบคลุมจํานวนประชากรไมนอยกวารอยละ ๕๐ พรอมท้ังเตรียมมาตรการในกา ร
ตรวจสอบวา ขอมูลท่ีบริษัทจะรายงานเขามาดวย ตลอดจนมาตรการบังคับหากเกิด
กรณีท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไข เนื่องจากตามรายงานท่ีนําเสนอนี้พบวา บางบริษัทมี
ความครอบคลุมในแงพ้ืนท่ีเพียงรอยละ ๒๖ ของอําเภอ ซ่ึงนาเปนหวง 



๕ 
 

๒. กรณีท่ี บมจ . กสท โทรคมนาคม ฟองคดีตอศาลปกค รองเรื่องการยายคาย ขอให
สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบเรื่องการการโอนยายวามีการทํา OTA อยางเดียวหรือมี
การดําเนินการโดยวิธีการอ่ืนดวยหรือไม เพ่ือประโยชนในการตอสูคดี 

๓. เรื่องรองเรียนเก่ียวกับบริการ ๓G จะมีอยู ๒ ประเด็น คือเรื่องการลดอัตรา
คาบริการลงรอยละ ๑๕ กับเรื่องความเร็ว แตตามรายงานระบุวาความเร็วคอนขางดี 
ซ่ึงไมตรงกับสวนท่ีรายงานเรื่องรองเรียน เชนเดียวกับเรื่องคาบริการท่ีมีการระบุวา 
คาบริการของบริการดานเสียงของ DTAC นั้นลดลงถึงรอยละ ๕๐ ซ่ึงอาจทําใหคน
อานรายงานเกิดความสงสัยได จึงเห็นวา วิ ธีการท่ีดีท่ีสุดในการกํากับดูแลอัตรา
คาบริการคือการพิจารณากําหนดอัตราคาบริการ (Price Cap) ท่ีสอดคลองกับตนทุน
การใหบริการจริง ซ่ึงเม่ือครั้งออกใบอนุญาต กทค . ก็เคยประกาศไววาจะดําเนินการ
ใน ๑ ป ดังนั้นจึงควรมุงเนนในเรื่องการศึกษาตนทุนใหบริการจริง เพ่ือการกํากับดูแล
ตามท่ีกฎหมายกําหนด และเห็นควรท่ีสํานักงาน กสทช . จะไดรายงานความ คืบหนา
ของการศึกษาเรื่องดังกลาวดวย 

เลขานุการ กทค .ชี้แจงวาเรื่อง  Price Cap ไดหารือกับทางผูระกอบกิจการ
โทรคมนาคมแลว และจะนําเสนอท่ีประชุม กทค เพ่ือทราบตอไป กรณี  coverage 
area ทางสํานักงาน กสทช . ไดหารือ กับทาง บริษัท เรียล  ฟวเจอร  และบริ ษัทอ่ืน 
โดยไดทําการตกลงเปนท่ีเรียบรอยแลว เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ วิธีการวัด ในวันท่ี  
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เนนเรื่องการวัดขอบ เพ่ือจะไดมาคิดเปน population 
map ท่ีถูกตอง 

กสทช.ประเสริฐฯ ใหความเห็นเ พ่ิมเติมกรณี บริษัท เรียล  ฟวเจอร จํากัด ไดรายงาน
ผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. หรือไม 

เลขานุการ กทค . ชี้แจงวา บริษัท เรียล  ฟวเจอ ร จํากัด  ไดติดตั้งโครงขาย        
๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ site เพราะยังอยูในข้ันตอนการขอใบอนุญาต จากทางสํานักงาน 
กสทช . โดยสํานักการ อนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม  ท้ังนี้ให สํานักงาน กสทช .    
เรงดําเนินการออกใบอนุญาต 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานการใหบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี ประจําเดือน       

กันยายน ๒๕๕๗  (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการใหบริ การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ประจําเดือน

กันยายน ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นในประเด็นดังตอไปนี้ 
 ๑. ตรวจสอบเรื่อง OTA  ในประเด็นท่ี กสทช. ถูกฟองโดยผูใหบริการบางราย 



๖ 
 

 ๒. กําหนดแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนตอกรณีท่ี บริษัท ทรู มูฟ จํากัด มีอัตราการ
โอนยายเลขหมายออกคอนขางต่ํา ซ่ึงไมเปนไปตามเจตนาของเราท่ีตองการใหมีการ
โอนยายลูกคาออกเพ่ือปองกันปญหาซิมดับ ตลอดจนกําหนดมาตรการรองรับปญหา
ผูบริโภคท่ีคงคางอยูดวย 

 ๓. ตรวจสอบการโอนยายของบริษัท เรียล ฟวเจอร จํากัด แ ละ บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) วาประสิทธิภาพการโอนยายต่ําเกิดจากอุปสรรคอะไร เพ่ือแกปญหาตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท เอ็มโอที เรดิโอ จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ

หนึ่ง เพ่ือใหบริการขายตอบริการ Digital Trunked Radio (สํานักการอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 ผูแทน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  (นายมนูญ ฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณี บริษัท เอ็มโอที เรดิโอ จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการ
โทรคมนาคมแบบหนึ่ง เพ่ือใหบริการขายตอบริการ Digital Trunked Radio โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาต ๕ ป โดยมีเง่ือนไขการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ท้ังนี้ เห็นชอบในหลักการใหสํานักงาน กสทช . สามารถ
ดําเนินการออกใบอนุญาตตามกระบวนการออกใบอนุญาต แบบอัตโนมัติ 
(Automatic License) ไดสําหรับบริการขายตอบริการ Digital Trunked Radio 

 กสทช . ประวิทยฯ ใหความเห็นเพ่ิมเติ มวา หากสิทธิในการถือครองคลื่นของ บมจ . 
กสท โทรคมนาคม เพ่ือใหบริการ Trunked Radio ไมมีปญหา กรณีนีก็้ไมมีปญหา 

 

มติท่ีประชุม ๑ . อนุญาตใ หบริษัท เอ็มโอที เรดิโอ จํากัด รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบหนึ่ง เพ่ือใหบริการขายตอบริการ Digital Trunked Radio 
เนื่องจากบริษัทฯ มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีแผนการเงินการลงทุน มี
ศักยภาพในการประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ป โดยมี
เง่ือนไขการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

 ๒. เห็นชอบในหลักการใหสํานักงาน กสทช . สามารถดําเนินการออกใบอนุญาตตาม
กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) ไดสําหรับบริการ
ขายตอบริการ Digital Trunked Radio 

 

หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        
๒๘/๒๕๕๗ พุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท ไฟเบอร ทูเดอะโฮม จํากัด ขอยกเลิกการใหบริการภายใตใบอนุญาตการ

ใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  (นายณัฐนนท ฯ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท ไฟเบอร ทูเดอะโฮม จํากัด ขอยกเลิกการใหบริการ
ภายใตใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง  เลขท่ี  NTC/MM/ISP/I/
๐๑๗/๒๕๕๐ เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และลดความซํ้าซอนในการ
ถือใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม อีกท้ังบริษัทฯ ไดใหบริการอยางตอเนื่อง จึงไมสงผลกระทบ 
และ /หรือกอใหเกิดความเดือดรอน เสียหา ยแตอยางใด ท้ังนี้ ให ใบอนุญาตการ
ใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง  เลขท่ี NTC/MM/ISP/I/๐๑๗/๒๕๕๐ ของบริษัทฯ 
สิ้นสุดลงตามขอ ๒๖ (๑) เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 กสทช . ประวิทยฯ ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา  กรณีนี้บริษัทฯ ซ่ึงเปนผูรับใบอนุญาต
ประสงคจะเลิกกิจการระหวางอายุใบอนุญาต คือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
(ใบอนุญาตหมดอายุ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ) ตองดวยประกาศ กทช . เรื่อง เง่ือนไข
มาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการอนุญาต 
ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ ตแบบท่ีหนึ่ง  ขอ ๕ วรรคสาม ตองแจ งให
คณะกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน ซ่ึงสํานักงาน กสทช . ไดรับหนังสือ
ของบริษัทฯ วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันท่ีมีผลจึงเปน วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เปน
ตนไป คือจะเกินวันท่ีใบอนุญาตสิ้นสุ ดอายุ ดวยเหตุนี้จึงไมอาจใหเป นผลเชนนั้นได 
เนื่องจากจะเปนการขยายระยะเวลาสิ้นอายุใบอนุญาตใหบริษัทฯ โดยปริยาย ดังนั้ น 
ตองถือวาเปนกรณีท่ีบริษัทฯครบกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต คือ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ท้ังนี้ตามประกาศ กทช. เรื่องระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งและก ารใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง ขอ ๗ ตอนตน 
มิใชปรับบทตามขอ ๒๖ (๑) ของประกาศ กทช . เรื่อง เง่ือนไขมาตรฐานในการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตการใหบริการ
อินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง เนื่องจากไมไดกระทําใหถูกตองตาม ขอ๕ ของประกาศ  

 

มติท่ีประชุม อนุญาตใหบริษัท ไฟเบอร ทูเดอะโฮม จํากัด ยกเลิกการใหบริการภายใตใบอนุญาต
การใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง  โดยมีผลตั้งแตวันท่ีใบอนุญาตใหบริการ
อินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง  หมดอายุ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  ตามท่ีสํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

  

หมายเหตุ  ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        
๒๘/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ขอยกเวนคาปรับกรณีชําระคาตอบแทนในการใชความถี่ วิทยุลาชา              
(สํานักอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผูอํานว ยการสํานักอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณีการยกเวนคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุเพ่ิม ของบริษัท พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน ) ซ่ึงมิไดมีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือจะไมยินยอมชําระ
คาตอบแทนในการใช ความถ่ี วิทยุแตอยางใด แตเนื่องจาก ในชวงระหวางวันท่ี        
๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บริษัทฯ ไดยายท่ีทํางานจากอาคารซัน ทาวเวอรกลับ
เขามาทํางานท่ีศูนย เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ ทําใหเกิดความผิดพลาดในการนําเช็คเขา
บัญชีใหกับสํานักงาน กสทช . เพ่ือชําระคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุตามท่ี
กําหนดไวคือ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ บริษัทฯ จึงขอใหสํานักงาน กสทช . พิจารณา
ยกเวนคาปรับกรณีชําระคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุเกินกําหนดเปนกรณีพิเศษ
และบริษัทฯจะควบคุมการชําระเงินใหเปนไปตามกําหนดทุกครั้ง 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบยกเวนใหบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน ) ไมต องเสีย
คาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุเพ่ิม ตามขอ ๙ ของประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กําหนดใหผูใชความถ่ีวิทยุตองเสียคาตอบแทนใน
การใชความถ่ีวิทยุ พ .ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากสถานการณทางการเมืองท่ีไมปกติและ
บริษัทฯมิไดมีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือไม ยินยอมชําระคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุ
แตอยางใด 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งท่ี          
๒๘/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับบทบัญญัติของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ
การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน   (สํานักอนุญาตและกํากับวิทยุ
คมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ ) นําเสนอ
ขอเท็จจริง ดังนี้ 

 ๑. ขยายระยะเวลาการใชบังคับบทบัญญัติของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑการ
อนุญาตและกํากั บดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน ขอ ๑๔ ขอ ๒๙ (๑) และขอ ๔๓ 
ออกไปเปนระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาตามบทบัญญัติ
ขอ ๔๑ และขอ ๔๒ ของประกาศฯ 

 ๒. การกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือใชเปนขอมูลเผยแพร เก่ียวกับสถานภาพของ
พนักงานสมัครเลนในการเปนสมาชิกขององคกรวิทยุสมัครเลนท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล
เปนสมาคมท่ี กสทช . รับรองใหทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย



๙ 
 

ประจําจังหวัดหรือรับรองใหทําหนาท่ีเปนสมาคมตัวแทนในการติดตอกับองคการ
ระหวางประเทศ ตามขอ ๑๔ และขอ ๔๓ ของประกาศฯ โดยใหพนักงานวิทยุ
สมัครเลนคํานึง ถึงพ้ืนท่ีตั้งสถานีวิทยุคมนาคมหรือบริเวณท่ีมีการใชคลื่นความถ่ีอยู
เปนประจําของพนักงานวิทยุสมัครเลนเปนสําคัญ ในการสมัครเปนสมาชิกขององค กร
วิทยุสมัครเลนดังกลาว เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลนของแต
ละพ้ืนท่ี 

 กสทช . รศ . ประเสริฐฯ แสดงความเห็ นวา ประกาศฯฉบับดังกลาวไดประกาศลง   
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมีผลผูกพันตอบุคคลท่ัวไป ไม
เห็นดวยท่ีแกไขประกาศฯ โดยมติ กทค . หากมีการแกไขควรทําเปนประกาศฯแกไข 
โดยใหสํานักงาน กสทช. หารือกับสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แส ดงความเห็นวา มีความเห็นสอดคลอง กับ กสทช .         
รศ.ประเสริฐฯ ในการแกไขวาควรทําออกมาเปนประกาศฯแกไขเพ่ือสิทธิท่ีเทาเทียม
กับประกาศฯท่ีออกไปแลว 

  กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา หากสํานักงาน กสทช. จะเสนอเพ่ือใหพิจารณา
ตองออกเปนประกาศมิใชคําสั่ง เพราะเ ปนการขัดหรือแยงตอเนื้อหาประกาศ 
(Overrule) เวนแตเปนกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเพราะมีพฤติการณท่ีจําเปนอันมิได
เกิดข้ึนจากความผิดของผูนั้น และปฏิบัติตามหลักเกณฑเง่ือนไขของมาตรา ๖๖ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนกรณีไป สวนประเด็น
การตองเปนสมาชิกในเครือขายพ้ืนท่ีของตัวเองนั้น ขอสนับสนุน อยางไรก็ตาม 
กระบวนการนี้มีเจตนาเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกลไกวิทยุสมัครเลน แตถาเปนการ
บังคับเพ่ือใหรายไดไปตกกับกลุมใดกลุมหนึ่ง ก็เห็นวาเปนปญหา 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหจัดทํา (ราง) ประกาศ กสทช. เพ่ือขยายระยะเวลาการบังคับใชบทบัญญัติ
ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุ
สมัครเลนตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  ท้ังนี้มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กทค . พิจารณาอีกครั้ง
เพ่ือเสนอ(ราง) ประกาศ กสทช.  ฉบับดังกลาว ตอท่ีประชุม  กสทช. เพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบ ตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายตอไป 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งท่ี          
๒๘/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การมอบอํานาจในคดีปกครองคดีหมายเลขดําท่ี ๑๓๔๗/๒๕๕๗ ระหวางบริษัท ที
โอที จํากัด (มหาชน) ผูฟองคดี กับ กทค. ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และเลขาธิการ กสทช . 
ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผูอํานวยการ สํานักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสาวสุพินญาฯ ) นําเสนอขอเท็จจริง
กรณี การมอบอํานาจในคดีปกครองคดีหมายเลขดําท่ี ๑๓๔๗/๒๕๕๗ ระหวางบริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผูฟองคดี กับ กทค . ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และเลขาธิการ กสทช . 
ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ กรณีท่ี เลขาธิการ กสทช. และ กทค. ไดออกคําสั่งทางปกครองกรณี
ท่ีผูฟองคดีจะยกเลิกบันทึกความเขาใจกับบริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด จะตอง
ไดอนุญาตจาก กทค . กอน ซ่ึงศาลปกครองกลางมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีท้ังสองทํา
คําใหการแกคําฟองพรอมดวยพยานหลักฐานยื่นตอศาลภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ี
ไดรับคําสั่ง โดยจะครบกําหนดระยะเวลาตามท่ีศาลปกครองกลางไดอนุญาตใหขยาย
ไปจนถึงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ท้ังนี้สํานัก กฎหมายโทรคมนาคม  ขอใหกําหนด
ผูรับมอบอํานาจเปนผูรับผิดชอบคดีนี้ 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบขอ เท็จจริงตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ และมอบหมายให รองประธาน 
กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ เปนผูรับผิดชอบคดีนี้ 

 

หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประ ชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี      
๒๘/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ พิจารณาคําขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

เกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๗) 
(สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผูแทนสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทนคมนาคม (นางสาววิไลฯ) นําเสนอการ
พิจารณา    คําขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๗)  

  
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการใหความเห็นชอบกรณี Access Network (Node ถึง End 

User) ระยะทางไมเกิน  ๔ กิโลเมตร จํานวน  ๑ ราย ( ๕ คําขอ) เปนเคเบิลใยแกว   
นําแสง (OFC) จํานวน ๒๓ เสนทาง 

 ๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟา  นคร
หลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค  ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
จํานวน   ๗ ราย (๕๑ คําขอ ) แบงเปน เคเบิลใยแกวนําแสง (OFC) จํานวน  ๒๐๘ 
เสนทาง และเคเบิลโคแอคเชี่ยล (Coaxcial) จํานวน ๑๙ เสนทาง 

 ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง  ทําหนาท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาสทิธิแหงทาง (กพส.)  ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ
การใชสิทธิในการปกหรือ ตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดใน



๑๑ 
 

การใหบริการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ตามท่ี
สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ  

      

หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี       
๒๘/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ พิจารณาคําขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกห รือตั้งเสาฯ (กพส . ( ชุด ๔) ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๗ )
(สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ตัวแทนสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาววิไลฯ ) นําเสนอคํา
ขอใชสิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใช
สิทธิในการปกหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๗) 

 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการใหความเห็นชอบกรณี Access network (Node ถึง   
End user) ระยะทางไมเกิน ๔ กิโลเมตร จํานวน ๒ ราย (๑๒ คําขอ ) 
เปนเคเบิลใยแกวนําแสง (OFC) จํานวน ๓๔ เสนทาง  

 ๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนา คมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน ๗ ราย (๕๓ คําขอ) แบงเปนเคเบิลใยแกวนํา
แสง (OFC) จํานวน ๒๘๐ เสนทาง และเคเบิลทองแดง (Copper) จํานวน ๓๒ 
เสนทาง 

 ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง  ทําหนาท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาสิทธิแหงทาง (กพส.)  ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ
การใชสิทธิในการปกหรือ ตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดใน
การใหบริการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๗ ตามท่ี
สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งท่ี          
๒๘/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสย่ืนขอตออายุใบอนุญาตใหจัดตั้ง
หนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกร ณ ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาต     
เลขท่ี ๐๐๑ (สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (นางนุสราฯ ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณีศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ศทอ.) ไดยื่นขอตอ



๑๒ 
 

ใบอนุญาตใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบเครื่องโทรค มนาคมและอุปกรณ ประเภทท่ีสอง 
ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๑ โดยมีรายละเอียดขอบขายการใหบริการทดสอบตามท่ีไดรับ
อนุญาตไวเดิม จํานวน ๑๘ ผลิตภัณฑ และขอบขายการใหบริการทดสอบท่ีขอ
อนุญาตเพ่ิมเติม จํานวน ๒ ผลิตภัณฑ (เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio 
Frequency Identification : RFID, เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชเทคโนโลยี 
Broadband Wireless Access ในลักษณะ Radio Local Area Network (RLAN)) 
รวมจํานวน ๒๐ ผลิตภัณฑ โดยท่ีใบอนุญาตท่ีตออายุในครั้งนี้ ใหใชไดจนถึง  ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซ่ึงเปนระยะเวลา ๓ ป นับถัดจากวันท่ีใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นสุด 

  กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา สํานักงาน กสทช . ตองระบุลงในเอกสาร
ดวยวาสถานภาพของศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนนิติบุคคล 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา หากเรื่องดังกลาวไดมีการจัดทําเปนหมวดหมู
หรือแยกประเภทของการตออายุการอนุญาตใ นลักษณะนี้ ไวแตละประเภท  เห็นควร
ใหนําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือมอบอํานาจให กทค. พิจารณาดําเนินการท้ังหมด 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการขอตออายุใบอนุญาต ใหจัดตั้งหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๑ ใหแกศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส (ศทอ .) โดยมีรายละเอียดขอบขายการใหบริการทดสอบตามท่ี
ไดรับอนุญาตไวเดิม จํานวน ๑๘ ผลิตภัณฑ และขอบขายการใหบริการทดสอบท่ีขอ
อนุญาตเพ่ิมเติม จํานวน ๒ ผลิตภัณฑ (เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท Radio 
Frequency Identification : RFID, เครื่องวิทยุคมนา คมที่ใชเทคโนโลยี 
Broadband Wireless Access ในลักษณะ Radio Local Area Network (RLAN)) 
รวมจํานวน ๒๐ ผลิตภัณฑ โดย ใหใ บอนุญาตท่ีตออายุในครั้งนี้ ใชไดจนถึง            
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซ่ึงเปนระยะเวลา ๓ ป นับถัดจากวันท่ีใบอนุญาตฉบับเดิม
สิ้นสุด 

  ท้ังนี้มอบ หมายใหสํานักงาน กสทช . รับขอสังเกตจากท่ีประชุม กทค . ใน
ประเด็นการมอบอํานาจจาก กสทช . ให กทค . ดําเนินการพิจารณาอนุญาตในสวนท่ี
เก่ียวของกับหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ในกิจการโทรคมนาคม 
โดยใหสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม นําเรื่อง  ดังกลาวนี้ เสน อตอท่ี
ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการ แนวทางปฏิบัติ และ
ข้ันตอนของกฎหมาย 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งท่ี          
๒๘/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ เรื่องรอง เรียนของบริษัท นครปฐมมอเตอร จํากัด ดําเนินการแทนโดย           
นายเลิศฤทธิ์ วงศอัศวนฤมล รองเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
กรณีประสบปญหาถูกคิดคาบริการระหวางประเทศผิดพลาด โดยไมไดใชบริการ  
(สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผูอํานวยการสํานัก รับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  
(นายชัยยุทธฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี  บริษัท นครปฐมมอเตอร จํากัด ดําเนินการ
แทนโดย นายเลิศฤทธิ์ วงศอัศวนฤมล รองเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน ) กรณีประสบปญหาถูกคิดคาบริ การระหวางประเทศผิดพลาด โดยไมไดใช
บริการ ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช . ไดตรวจสอบขอมูลการใชบริการโทรศัพทของผู
รองเรียนเลขหมาย ๐๓๔ ๒๒๘ ๒๓๗ , ๐๓๔ ๒๒๘ ๓๙๔ ,๐๓๔ ๙๗๘ ๑๓๘ ,       
๐๓๔ ๒๒๘ ๓๓๐ พบวามีขอมูลการใชบริการโทรออกจากหมายเลขของผูรองไปยัง
ประเทศ ซิมบับเว มัล ดีฟส โซมาเลีย และโรมาเนีย จริง โดยบริษัท กสทฯ ไดแสดง
ใบเสร็จเรียกเก็บคาบริการ ซ่ึงมีรายละเอียดการโทรออก ปรากฏ วัน/เวลาและ เลข
หมายตนทางไปยังหมายเลขปลายทางตางประเทศ มีคาบริการจํานวน ๗,๓๘๓.๔๒ 
บาท รวมท้ังไดตรวจสอบเชิงเทคนิคพบวา ผูรองเรียนเปนผูใชบริการผ านผูใหบริการ 
๒ ราย คือ TOT และ TT&T เพราะเลขหมายท่ีโทรออกนั้น สมัครใชบริการกับผู
ใหบริการ ๒ รายนี้ เปนทราฟควิ่งมาท่ี บริษัท กสทฯ CAT และบริษัทฯไดสง     
ทราฟฟคไปยังตางประเทศ พรอมสงขอมูลหลักฐานพิสูจนการใชบริการโทรศัพท
ระหวางประเทศของผูรองเ รียน เพ่ือยื่นยันความถูกตองของการเรียกเก็บคาบริการ
ดังกลาว ดังนั้น เม่ือมีการใชบริการโทรศัพทระหวางประเทศจากหมายเลขโทรศัพท
ของผูรองเรียน บริษัทฯจึงมีสิทธิเรียกเก็บคาบริการ โดยผูรองเรียนจะอางเหตุท่ีไมได
เปนผูใชบริการตามขอรองเรียนปฏิเสธความรั บผิดชอบตามสัญญาการใหบริการ
โทรคมนาคมดังกลาวไมได เนื่องจากผูรองเรียนเปนผูติดตั้งตูโทรศัพทเอง 

  กสทช .พลเอก สุกิจฯ ใหความเห็นเพ่ิมเติมหากสํานักงาน กสทช . ตรวจสอบแลว มี
การใชบริการโทรศัพทระหวางประเทศของผูรองเรียนจริง โดยใชอุปกรณของผูรอง ผู
รองก็ไมสามารถเลี่ยงความรับผิดได เนื่องจากผูรองเรียนเปนผูติดตั้งตูโทรศัพทเอง 
เห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงาน  

กสทช. ประวิทยฯ ตั้งขอสังเกตวา สํานักงาน กสทช. มีพยานหลักฐานท่ีแสดงวา Call 
Originate เปนของผูรองจริงหรือไม 

สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวาทางสํานั กงาน กสทช . โดยสํานักกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม ไดไปตรวจสอบแลว พบวาตัวท่ีเชื่อมตอนั้นติดตั้งอยูภายนอกอาคาร ซ่ึง
ทางสํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ชี้แจงวา ผูรองไดวาจางใหบริษัทฯมาติดตั้ง
เอง และมีระบบ VOIP ท่ีมีความเปนไปได วาอาจจะถูกลักลอบใชงานได  

กสทช. ประวิทยฯ ตั้งขอสังเกตตอกรณีท่ีมีการตั้งประเด็นวาอาจมีการลักลอบใชงาน
ผานระบบ VoIP วา เนื่องจากทางผูรองเรียนยืนยันวา ในชวงเวลาเกิดเหตุไมมีการ
เปดพอรตอินเตอรเน็ตไว เนื่องจากเปนเวลาท่ีบริษัทปดทําการ ดังนั้นการลักลอบดังท่ี
วาจึงไมอาจเกิดข้ึ นได หากมีการลักลอบก็จะเปนแบบ manual ซ่ึงอาจดําเนินการท่ี
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ไหนก็ได และจากกรณีท่ีเคยเกิดข้ึนแลวจํานวนมาก ก็เปนท่ียอมรับกันวามีการทํากัน
ท่ีชุมสายของผูใหบริการนั่นเอง ดังนั้นจึงเปนกรณีท่ีจําเปนตองพิสูจนขอเท็จจริง 

ผูชวยเลขานุการ (นายพิชัยฯ ) ใหขอมูลประกอบการพิจารณาวา สํานักงาน กสทช . 
ตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงจากทางบริษัท TOT และ บริ ษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) วา Originate มาจากไหน ถามี CDR ตรงกันก็พอเชื่อ
ไดวามีการใชงานโทรออกจากเบอรนั้นจริง 

กสทช .พลเอก สุกิจฯ ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา สํานั กงาน กสทช . ไมมีหนาท่ีพิสูจน
ทราบเรื่องนี้ ถาดูวามีการใชโทรออกจากภายในบริษัทฯจริง บริษัทฯก็มีหนาท่ีตอง
ควบคุม แตบริษัทฯ ไมไดดูแลใหเหมาะสม จึงเห็นควรไมรับคํารอง ทาง บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ก็ไมสามารถรูไดวาโทรจริง หรือโทรไมจริง ทาง บริษัท 
กสทฯ มีภาระตองจายคาโทรศัพทท่ีเกิดข้ึนแลว ท้ังนี้ใหทางสํานักงาน กสทช . หา
แนวทางในรับการเรื่องรองเรียนกรณีนี้เชนนี้ เพ่ือรองรับกรณีรองเรียนลักษณะ
เดียวกันในครั้งตอๆไปดวย 

กสทช. ประวิทยฯ ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา ใหทางสํานักงาน กสทช . หาเกณฑในการ
ตัดสินเก่ียวกับขอรองเรียนประเภทนี้ สําหรับในกรณีนี้ ถาหากไมสามารถพิสูจนไดวา
เปนความผิดของฝายใดฝายหนึ่งก็นาจะรับผิดชอบคาใชจายรวมกัน 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให สํานักงาน กสทช . โดยสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคใน

กิจการโทรคมนาคม ตรวจสอบแ ละหาขอมูลเพ่ิมเติมใหครบถวนตามขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุมฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา รว มท้ังใหรับขอสังเกต กรณี

ท่ีทาง  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน )  จะลดอัตราคาใชบริการ         

เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังนี้ ใหนําเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณา

อีกครั้งหนึ่ง 

 

หมายเหตุ  ๑. ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี    
๒๘/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๐ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้  

     “ผมพิจารณาแลวมีความเห็นวา กรณีนี้มีประเด็นขอเท็จจริงท่ีตองพิจารณา
ใหชัดเจนในหลายระดับดวยกัน โดยประเด็นเบื้องตนท่ียังไมชัดเจนคือวา การเรียก
เก็บคาบริการระ หวางประเทศกรณีนี้เกิดจากท่ีมีการใชงานจริงหรือไม ดังนั้น ผมจึง
เห็นวา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีหนาท่ีตองแสดงพยานหลักฐาน
เพ่ือยืนยันความถูกตองของการเรียกเก็บคาบริการ ตามขอ ๒๒ ของประกาศ กทช . 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ โดยบริษัทฯ ควรตอง
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นําเสนอพยานหลักฐานท่ีแสดงไดวามีการโทรออก (call originate) จากหมายเลข
โทรศัพทของผูรองเรียนจริง ซ่ึงอาจทําไดดวยการขอพยานหลักฐานจากบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) ท่ีเปนผูใหบริการเลขหมาย
โทรศัพทของผู รองเรียน วามีการใชบริการจากหมายเลขโทรศัพทของผูรองเรียนจริง
หรือไม 

อยางไรก็ตาม หากประเด็นเบื้องตนนี้ชัดเจนแลววามีการใชบริการจริง ก็ยังมี
ประเด็นตองพิจารณาวาเปนการใชบริการโดยผูรองเรียนหรือไม หรืออยูในสวนท่ีผู
รองเรียนควรตองรับผิดชอบหรือไม เนื่องจากในกรณีรองเรียนนี้ ผูรองเรียนปฏิเสธวา
ไมไดใชบริการแตอยางใด ซ่ึงผมเห็นวา ลําพังเพียงการพิสูจนวามีการใชบริการผาน
เลขหมายของผูรองเรียนจริงยอมไมเพียงพอท่ีจะนําไปสูการชี้วาเปนความรับผิดชอบ
ของผูรองเรียน โดยท่ีขอเท็จจริงก็เปนท่ีชั ดเจนวา เวลาการโทรนั้นเปนเวลาท่ีบริษัท
ปดทําการ อีกท้ังหลักฐานขอมูลจากกลองวงจรปดของผูรองเรียนไมพบวามีการใช
บริการจากเครื่องโทรศัพทของผูรองเรียน สวนสมมติฐานท่ีวาอาจมีการ Hack 
โทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ตมายังเครื่อง PABX ของผูรองเรียนนั้น ผูร องเรียน
ยืนยันวาเครื่อง PABX ไมไดเปดพอรตอินเทอรเน็ต สมมติฐานดังกลาวจึงไมนาจะ
เปนไปได 

ท้ังนี้ ผมเห็นวา แมหากวามีการ Hack โทรศัพทเพ่ือใชงานจริง การพิจารณา
ในประเด็นนี้ก็ยิ่งตองมีความละเอียดรอบคอบและมีความจําเปนตองพิสูจน
ขอเท็จจริงใหชัดวา ก าร Hack นั้นเกิดข้ึนอยางไร ณ จุดใด เนื่องจากประเด็น
ขอเท็จจริงดังกลาวจะเปนเครื่องชี้วาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนควรตองตกเปนความ
รับผิดชอบของใคร โดยหลักการพิจารณาท่ีสําคัญก็คือ หากการ Hack เกิดข้ึนในจุดท่ี
ฝายหนึ่งฝายใดมีอํานาจหรือบทบาทหนาท่ีท่ีจะปองกันได  ผูนั้นควรตองรับผิดชอบ 
สวนผูท่ีไมอยูในวิสัยท่ีจะปกปองหรือปองกันยอมไมควรตองรับผิดชอบ แตหากวาการ 
Hack นั้นเกิดข้ึนในจุดท่ีไมมีฝายหนึ่งฝายใดมีอํานาจหรือบทบาทหนาท่ีท่ีจะปองกัน
ไดเลย กรณีก็ควรท่ีจะตองพิจารณากําหนดเกณฑการรับผิดชอบรวมกัน บนฐาน ของ
ความเสียหายจริง กลาวคือท้ังสองฝายอาจตองรวมกันจายคาบริการระหวางประเทศ
ในสวนท่ีตางประเทศเรียกเก็บมา แตไมใชคาบริการตามท่ีบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) เรียกเก็บ เนื่องจากยอดดังกลาวเปนตนทุนท่ีบวกเพ่ิมกําไรแลว” 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ กรณี นายชาญชัย ตุลาประพฤทธิ์ รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) กรณีเรียกเก็บคาบริการผิดพลาดของการใชบริการอินเทอรเน็ต
ผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี  (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม)  

 ผูอํานวยการสํานัก รับเรื่องร องเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี นายชาญชัย ตุลาประพฤทธิ์ รองเรียนบริษัท 
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีเรียกเก็บคาบริการผิดพลาดของ
การใชบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ท้ังนี้ ใหบริษัทฯ ยกเลิกการเรียกเก็บ



๑๖ 
 

คาบริการอินเทอรเน็ต ท่ีปรากฏในใบแจง คาใชบริการระหวางวันท่ี ๒๑/๐๘/๒๕๕๖-
๒๐/๐๙/๒๕๕๖ และใบแจงคาใชบริการระหวางวันท่ี ๒๑/๐๙/๒๕๕๖ -๒๐/๑๐/
๒๕๕๖ เนื่องจากบริษัทฯ ไดเปลี่ยนโปรโมชั่น โดยผูรองเรียนไมไดตกลงและยินยอม 
ตามนัยในขอ ๘ ของ ประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ และให บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) โอนยายเครือขายใหกับผูรองเรียนตามท่ีผูรองตองการตอไป ตามขอ ๔.๙.๔ 
ของเง่ือนไขแนวทางปฏิบัติการโอนยายผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อน ท่ีของผูใหบริการ
ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี (MNP 
Porting Process Manual) 

 

มติท่ีประชุม ๑. ใหบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ยกเลิกการเรียกเก็บคา
ใชบริการอินเทอรเน็ตท่ีปรากฏในใบแจง  เนื่องจ ากบริษัทฯ ไดเปลี่ยนโปรโมชั่น โดย
ผูรองเรียนไมไดตกลงและยินยอม 

 ๒. ให บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) โอนยายเครือขายใหกับ
ผูรองเรียนตามท่ีผูรองตองการตอไป 

 

หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม  กทค . ครั้งท่ี      
๒๘/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ นางสาวปทมพร ชัชพรปณชัย รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาไดรับความเดือดรอนจากการติดตั้งสถานี   
วิทยุคมนาคม (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นายชัยยุทธฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณีนางสาวปทมพร ชัชพรปณชัย  รองเรียน
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปญหาไดรับความ
เดือดรอนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ บานเลขท่ี ๒๕๓๔/๘๑-๘๒ ซอยเจริญ
ราษฎร ๗ แยก ๓๕ ถนนพระราม ๓ แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยูบริเวณใกลท่ีพักอาศัยของผูรองเรียนและอยูภายในชุมชน 
และบริษัทฯไมไดมีการทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีกอนการติ ดตั้งเสา
สัญญาณวิทยุคมนาคม ทําใหผูรองเรียนและประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในบริเวณ
ดังกลาวมีความวิตกกังวลวาจะเกิดความเสียหายตอสุขภาพและทรัพยสิน 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา หลักฐานท่ีบริษัทฯนําเสนอวามีการทําความ
เขาใจกับประชาชนไมเพียงพอ ตองกําหนดแนวทางมาต รฐานในการทําความเขาใจ
กับประชาชนใหชัดเจนวาตองปฏิบัติอยางไร มีหลักฐานใดบาง 

 



๑๗ 
 

มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงคฯ , กสทช. ประเสริฐฯ , 
และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ศ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) ไดรับใบอนุญาตให ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติแลว ตามใบอนุญาตให
ตั้งสถานีวิทยุฉบับท่ี ๐๖๐๐๕๕๔๐๒๒๔๔๑๐ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และ
ไดรับใบอนุญาตใหใชซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณใดๆของเครื่องวิทยุคมนาคม 
ฉบับท่ี ๐๖๐๕๕๐๑๖๗๗๘ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แลวซ่ึงเปนไปตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘  และบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวอยูในเกณฑ
มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการเครื่องวิทยุคมนาคมตาม
ประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพ
มนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

มติท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 

 

หมายเหตุ ๑.ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค. ครั้งท่ี          
๒๘/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๑ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี ้

  “ตามขอ ๑๒.๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแล
ความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิท ยุคมนาคม  ผูประกอบการ
ตองแสดงหลักฐานการทําความเขาใจกับประชาชนอยางใดอยางหนึ่งท่ีแสดงวาไดรับ
การยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีแลวกอนการขอรับใบอนุญาต  ดังนั้น การท่ีบริษัทฯ 
แสดงภาพถายวาไดมีการเขาไปทําความเขาใจกับประชาชน  และจัดทําขอมูลการแผ
คลื่นแมเหล็กไฟฟ าของสถานีโดยติดปายประกาศ แตไมสามารถระบุยืนยันไดวาวัน
เวลาท่ีดําเนินการ เกิดข้ึนกอนไดรับใบอนุญาตใหติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมหรือไม 
ขอเท็จจริงขางตนจึงไม เพียงพอท่ีจะยืนยันไดวาบริษัทฯ ไดดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตตามข้ันตอนของประกาศ กทช . แลว  การพิจารณา ยุติเรื่องดวย การ
พิจารณาเพียงวาสถานีดังกลาวไดรับอนุญาตแลว โดยไมพิจารณาความชอบในการ
ออกใบอนุญาตประกอบดวย จึงยังไมรอบคอบเพียงพอ 

ท้ังนี้ ตอไป กสทช. จะตองกําหนดแนวทางมาตรฐานเรื่องการทําความเขาใจกับ
ประชาชนวาจะมีข้ันตอนการกดําเนินการอยางไรและจะตองเก็บหลักฐานอยางไรดวย” 

 

 

 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ นายพรเทพ เบญญาอภิกุล รองเรียนบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 
ผูรองเรียนใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบรายเดือน กรณีประสบปญหาผู
ใหบริการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขทายใบอนุญาต เรื่องการลดอัตราคาบริการลง     
รอยละ ๑๕ (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นายชัยยุทธฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณีนายพรเทพ เบญญาอภิกุล รองเรียนบริษัท 
แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด เนื่อง จากผูรองเรียนใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
แบบรายเดือน เหมาจาย ๒๑๐ บาท โทรฟรี ๑๕๐ นาที SMS ๑๐๐, MMS ๒๐, 
EDGE/GPRS ๓๐๐ MB เดิมใชบริการ ๒G และตอมาผ ูรองเรียนไดเปลี่ยนเปน ๓G 
แตทางบริษัทฯ ยังคงคิดคาบริการเทาเดิม จึงมีคําขอให สํานักงาน กสทช . 
ดําเนินการใหบริษัทฯ ลดอัตราคาบริการลง  รอยละ ๑๕ 

 กสทช . ประวิทยฯแสดงความเห็นวา หากพิจารณาตามใบแจงคาบริการของบริษัท 
เปรียบเทียบระหวางของบริษัทเดิมท่ีใหบริการ ๒G กับบริษัทใหมท่ีใหบริการ ๓G จะ
พบวามีการบรรยายรายการสงเสริมการขายเหมือนกันทุกประการ ยกเวนของราย
ใหมมีสวนเพ่ิมท่ีระบุวา รายการสงเสริมการขายนี้ไดรับ บริการอินเทอรเน็ตเพ่ิม ๑๐๐ 
Mbps ตอรอบบิลนาน ๑๒ รอบบิล เพราะฉะนั้น ตามหลักฐานของบริษัทนี้เองก็แสดงชัดเจน
อยูแลววานี่เปนรายการสงเสริมการขายเดิมท่ีมีของแถม 

 

มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน  กทค . พันเอก ดร . เศรษฐพงคฯ , กสทช . 
ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ)  

เรื่องรองเรียนของนายพรเทพ เบญญาอภิกุล ถือเปนรายการสงเสริมการขายใหม ซ่ึง
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ไดมีการกําหนดอัตราคาบริการลดลงโดย
เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๑๕ ของอัตราค าบริการเฉลี่ยของประเภทเสียง (voice) 
และบริการที่ไมใชเสียง (non-voice) ที่มีการใหบริการ อยูในตลาด ณ วันท่ีรับ
ใบอนุญาต (ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕) ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขในใบอนุญาตฯ และ
มติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๖ 

มติท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 

 

หมายเหตุ ๑.ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค. ครั้งท่ี          
๒๘/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๒ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี ้



๑๙ 
 

  “กรณีรองเรียนนี้เก่ียวของกับการท่ีผูรองเรียนเปลี่ยนบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
จากระบบ ๒G เปน ๓G โดยมีการยายผูใหบริการจากบริษัทแอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส  จํากัด (มหาชน ) เปนบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค  จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทในเครือเดียวกัน ประเด็นจึงมีวาผูใชบริการควรไดรับบริการท่ีมีอัตราคาบริการ
ท่ีถูกลงตามเง่ือนไขของการอนุญาตใชคลื่นความถ่ี ๒.๑ GHz 

เม่ือพิจารณาจากหลักฐานคือใบแจงคาบริการของผูใหบ ริการแลวพบวา สิทธิ
ประโยชนตามรายการสงเสริมการขายของผูรองเรียนภายหลังการเปลี่ยนผูใหบริการ
มิไดแตกตางจากรายการสงเสริมการขายเดิมแตอยางใด เวนแตเพียงวา ในรายการ
สงเสริมการขายของบริการระบบ ๓G นั้นมีการเพ่ิมบริการแถมคือ อินเทอรเน็ตฟรี 
๑๐๐ MB เปนระยะเวลา ๑๒ เดือน ซ่ึงหากไมนับรวมบริการแถมนี้หรือเม่ือครบ
กําหนดเวลา ๑๒ เดือนแลว ยอมชัดเจนวาสิทธิในการใชบริการก็จะกลับไปเปน
เหมือนรายการสงเสริมการขายเดิมทุกประการ ดังนั้น จะถือวาการเพ่ิมสิทธิการใช
บริการอินเทอรเน็ตเปนการชั่วคราวดังกลาวเปนรายการสงเส ริมการขายใหมไมได 
และเม่ือเปนรายการสงเสริมการขายเดิม จึงตองมีการลดอัตราคาบริการของรายการ
สงเสริมการขายนี้ลงรอยละ ๑๕ โดยตรง ท้ังนี้เปนไปตามมติ กทค . ครั้งท่ี ๑๒/
๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ตอกรณีรองเรียนนี้ ผมจึงเห็นวาการเรียกเก็บคาบริการของบ ริษัท แอดวานซ 
ไวรเลส เน็ทเวอรค  จํากัด ไมชอบดวยเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ควรมีการ
คืนเงินแกผูรองเรียนในจํานวนตามอัตราลดรอยละ ๑๕ ตลอดระยะเวลานับแตผู
รองเรียนเปลี่ยนบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปน ระบบ ๓G และควรท่ีสํานักงาน กสทช . 
จะตองดําเนินมาตรการบังคับทางปกครองตอบริษัทฯ ตอไปดวย” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ เรื่องรองเรียนของนางสาวอรทัย สิทธิศรีประเสริฐ รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาคุณภาพการใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วต่ํา ขอใหบริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพการใหบริก าร และคืนเงิน
คาบริการท่ีเรียกเก็บไป  (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม)  

 ผูอํานวยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  (นาย
ชัยยุทธฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี นางสาวอรทัย สิทธิศรีประเสริฐ รองเรียนบริษัท โท
เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปญหาคุณภาพการใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วต่ํา ขอใหบริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๔ และคืน
เงินคาบริการท่ีเรียกเก็บไป จํานวน ๓๙๙ บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราเทากับท่ีบริษัทฯ 
ไดกําหนดไววาจะเรียกเก็บจากผูใชบริการในกรณีท่ีผูใชบริการผิดนัดชําระอัตรารอยละ 
๑๕ ตอป นับแตวันท่ีเกิดเหตุขัดของจากการใชบริการดังกลาวจนถึงวันท่ีบริษัทฯ ได
ชําระเงินคืนใหกับผูรองเรียน ตามประกาศ กทช . เรื่องมาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๒๓  



๒๐ 
 

 กสทช. ประวิทยฯ ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา สํานักงาน กสทช . ควรหารือกับทางบริษัทฯ 
เรื่องการกําหนดเง่ือนไข Fair Usage Policy ใหปฏิบัติตามประกาศของ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง และ ประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเครงครัดดวย 

 

มติท่ีประชุม บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) ไมมีสิทธิคิดคาบริการจํานวน 
๓๙๙ บาท จากผูรองเรียน เนื่องจากมีเหตุขัดของการใหบริการโทรคมนาคมของบริษัท
ฯ จนเปนเหตุใหไมสามารถใชบริการไดตามปกติ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๙ ขอ ๑๔ ดังนั้นฯ จึงตองคืนเงินคาบริการจํานวน ๓๙๙ บาท พรอมดอกเบี้ยใน
อัตราเทากับท่ีบริษัทฯ ไดกําหนดไววาจะเรียกเก็บ จากผูใชบริการในกรณีท่ีผูใชบริการ
ผิดนัดชําระอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันท่ีเกิดเหตุขัดของจากการใชบริการ
ดังกลาวจนถึงวันท่ีฯ ไดชําระเงิน คืนใหกับผูรองเรียน ตามประกาศ กทช . เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๒๓ 

 

หมายเหตุ  ๑. ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี   
๒๘/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช. ประวิทยฯ  ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๓ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอเปดเผยความเหน็ในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี ้

    “เนื่องจากในกรณีขอรองเรียนนี้ มีหลักฐานปรากฏชัดเจนวาผูรองเรียนไม
สามารถใชบริการอินเทอรเน็ตไดตามปกติ ดังนั้น บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน ) จึงไมมีสิทธิเรียกเก็บคาใชบริการจากผูรองเรี ยน ตามประกาศ กทช . 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ อยางไรก็ตาม ในกรณี
อ่ืนท่ีผูใหบริการกําหนด  Fair Usage Policy ต่ํากวาความเร็วเฉลี่ยตามมาตรฐานท่ี 
กสทช . กําหนดตามประกาศ กสทช . เรื่องมาตรฐานของคุณภาพการใหบริการ
โทรคมนาคมประเภทขอมูล นั้น ผมเห็นวาเปนเรื่องท่ีไมเปนธรรมตอผูบริโภค และกรณี
ดังกลาวเปนประเด็นปญหาหลักดานคุณภาพบริการระบบ ๓G ท่ีผูใชบริการประสบอยู  
ดังนั้น สํานักงาน กสทช . ควรจะตองหารือกับผูใหบริการ เพ่ือหาทางปรับเปลี่ยนการ
กําหนดความเร็วข้ันต่ํา โดยเม่ือมี การลดความเร็วลงตาม Fair Usage Policy แลวก็ยัง
ตองเปนไปตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกลาว”   

 

 

 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ เรื่องรองเรียนของนายเอกชัย ตันติชาติวัฒน รองเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาบริษัทฯเรียกเก็บคาบริการโทรศัพทระหวาง
ประเทศไมถูกตอง  (สํานักรั บเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม)  

 ผูอํานวยการสํานัก รับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม     
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี นายเอกชัย ตันติชาติวัฒน รองเรียนบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาบริษั ทฯเรียกเก็บคาบริการ
โทรศัพทระหวางประเทศไมถูกตอง  จํานวน ๑๓๔ .๘๒ บาท เนื่องจาก บริษัทฯ มิได
พิสูจนขอเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกตองในการเรียกเก็บคาบริการท่ีผูรองโตแยง ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๒๒ 
วรรคสอง  ดังนั้น บริษัทฯจึงสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บคาบริการโทรศัพทระหวางประเทศ 
จํานวน ๑๓๔.๘๒ บาท จากผูรองเรียน  

 

มติท่ีประชุม บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สิ้นสิทธิในการเรียกเก็บคาบริการโทรศัพท
ระหวางประเทศ จํานวน ๑๓๔ .๘๒ บาท จากผูรอง  เนื่องจาก บริษัทฯ มิ ไดพิสูจน
ขอเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกตองในการเรียกเก็บคาบริการท่ีผูรองโตแยง  ตามท่ีสํานัก
รับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม เสนอ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        
๒๘/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ เรื่องรองเรียนของนายอภิเสต พงษสุวรรณ รองเรียนบริษัท ทรูมูฟ จํากัด กรณี
ประสบปญหาบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีไมถูกตอง  (สํานักรับ
เรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผูอํานว ยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นายชัยยุทธฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณีนายอภิเสต พงษสุวรรณ รองเรียนบริษัท    
ทรู มูฟ จํากัด กรณีบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีไมถูกตอง โดยผู
รองเรียนแจงวาในชวงดังกลาวผูรอง เรียนมิไดใชบริการ เนื่องจากซิมการดหาย จึงได
ติดตอบริษัทฯเพ่ือขอซิมการดใหม แตผูรองเรียนยังมิไดนําซิมการดใหมไปใชงานกับ
เครื่องโทรศัพท แตบริษัทฯกลับเรียกเก็บคาบริการ อาทิ เอสเอ็มเอส มารเก็ตติ้ง โดย
ท่ีผูรองเรียนมิไดสมัครใชบริการ ผูรองเรียน ไดแจงใหบริษัทฯทราบวามีการคิด
คาบริการผิดพลาด แตบริษัทฯ มิไดดําเนินการใดๆ และตอมาบริษัทฯไดระงับบริการ
และยกเลิกบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูรองเรียนเนื่องจากผูรองเรียนมิไดชําระ
คาบริการ ผูรองเรียนขอใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการเรื่องรองเรียนดังกลาว 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา มีประเด็นท่ีควรตองแสวงหาขอเท็จจริงกับทาง
บริษัทใหชัดเจนวา เหตุใดเม่ือมีการออกซิมใหมแลว ยังมีซิมเกาใชงานไดอยู เนื่องจาก
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ตามระบบปกติ ซิมเกาควรจะ deactivate ไปอัตโนมัติ คือ ควรตองเปดไดอันเดียว
ตอหนึ่งเลขหมาย 

  

มติท่ีประชุม ๑. ใหบริษัท ทรู มูฟ จํากัด สิ้นสิทธิในการเรียกเก็บคาบริการระหวางวันท่ี ๑๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เนื่องจาก บริษัทฯมิไดแสดงหลักฐานเพ่ือ
ยืนยันความถูกตองในการเรียกเก็บคาบริการท่ีผูรองเรียนโตแยง ภายใน ๖๐ วัน 

 ๒. ใหบริษัทฯ เปดสั ญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีหมายเลข ๐๘ ๓๔๔๗ ๘๘๘๒ ให ผู
รองเรียนสามารถใชงานไดตามปกติโดยเร็ว ในกรณีเลขหมาย ๐๘ ๓๔๔๗ ๘๘๘๒ มี
ผูใชบริการรายใหมครอบครองอยูใหบริษัทฯ ดําเนินการเยียวยาความเสียหายใหแกผู
รองเรียนอยางเปนธรรม 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีป ระชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        
๒๘/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ รองเรียนบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอร จํากัด ผูรองเรียนใชบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบรายเดือน กรณีประสบปญหาผูใหบริการไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขทายใบอนุญาต เรื่องการลดอัตราคาบริการลงรอยละ ๑๕ (เรื่องรองเรียน
จํานวน ๗ เรื่อง ) (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นายชัยยุทธฯ ) นําเสนอเรื่องรองเรียนจําน วน ๗ เรื่อง ประสบปญหากรณี บริษัท 
แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขทายใบอนุญาต เรื่องการ
ลดอัตราคาบริการลงรอยละ ๑๕ โดยมีผูรองเรียนจํานวน ๗ ราย ดังนี้ 

  ๑. นายศรัณญ จิรรัตนโสภา เรื่องรองเรียนเลขท่ี รท.รร ๑๔๗๕/๒๕๕๖ 

  ๒. นายสมาน ฟอนฟก เรื่องรองเรียนเลขท่ี รท.รร ๑๙๒๔/๒๕๕๖ 

  ๓. นายคณิศร ชูปรีชา เรื่องรองเรียนเลขท่ี รท.รร ๑๔๓๘/๒๕๕๖ 

๔. นางสาวดุษฎี จันทะสุวันนะ เรื่องรองเรียนเลขท่ี รท .รร ๑๔๖๓ /๒๕๕๖         
(ถอนเรื่องรองเรียน) 

  ๕. นายภูชิสส สายทอง เรื่องรองเรียนเลขท่ี รท.รร ๑๓๘๖/๒๕๕๖ 

  ๖. นายสุทัศน เตชะศรีประเสริฐ เรื่องรองเรียนเลขท่ี รท.รร ๑๖๔๗/๒๕๕๖ 

  ๗. นายสิทธาเกติ์ ปุกหุต เรื่องรองเรียนเลขท่ี รท.รร ๑๗๒๑/๒๕๕๖ 

 กสทช. ประวิทย แสดงความเห็นวา กรณีเหลานี้มีหลักฐานเชนเดียวกับกรณีรองเรียน
ในระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ นั่นคือ รายการสงเส ริมการขายเปนรายการเดิม เพียงแตมี
สวนเพ่ิมในลักษณะบริการแถม อยางไรก็ตาม เห็นวา ประเด็นถกเถียงเรื่องลดราคา    
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รอยละ ๑๕ จริงหรือไมควรจะยุติไดแลว และควรมีแนวทางกํากับดูแลตามกฎหมาย ตามท่ีเคย
มีการแถลงขาวไวเม่ือครั้งใหใบอนุญาต ๓G ท่ีวา จะกํากับอัตราข้ันสูง จึงฝากใหสํานักงาน 
กสทช. เรงรัดการดําเนินการเรื่องดังกลาวดวย 

 

มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กทค . พันเอก ดร . เศรษฐพงคฯ , กสทช . 
ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 

 เรื่องรองเรียนของ นายศรัณญ จิรรัตนโสภา ,นายสมาน ฟอนฟก, นายคณิศร  ชูปรีชา, 
นายภูชิสส สายทอง, นายสุทัศน เตชะศรีประเสริฐ และนายสิทธาเกติ์ ปุกหุต ถือเปน
รายการสงเสริมการขายใหม ซ่ึงบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด  ไดมีการ
กําหนดอัตราคาบริการลดลงโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๑๕ ของอัตราคาบริการ
เฉลี่ยของประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไมใชเสียง (non-voice) 
ที่มีการใหบริการอยูในตลาด ณ วันท่ีรับใบอนุญาต (ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕) ซ่ึง
เปนไปตามเง่ือนไขในใบอนุญาตฯ และมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๖ 

 มติท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 

 

หมายเหตุ ๑.ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค. ครั้งท่ี          
๒๘/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช . ๑๐๐๓.๑๐/๙๐๓ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี ้

  “กรณีรองเรียนนี้เก่ียวของกับการท่ีผูรองเรียนเปลี่ยนบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
จากระบบ ๒G เปน ๓G โดยมีการยายผูใหบริการจากบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือ
เดียวกัน ประเด็นจึงมีวาผูใชบริการควรไดรับบริการท่ีมีอัตราคาบริการท่ีถูกลงตาม
เง่ือนไขของการอนุญาตใชคลื่นความถ่ี ๒.๑ GHz 

เม่ือพิจารณาจากหลักฐานคือใบแจงคาบริการของผูใหบริการแลวพบวา สิทธิ
ประโยชนตามรายการสงเสริมการขายของผูรองเรียนภายหลังการเปลี่ยนผูใหบริการ
มิไดแตกตางจากรายการสงเสริมการขายเดิมแตอยางใด เวนแตเพียงวา ในรายการ
สงเสริมการขายของบริการระบบ ๓G นั้นมีการเพ่ิมบริการแถม เชนบริการอินเทอรเน็ต
เปนระยะเวลาชั่วคราว ซ่ึงหากตัดบริการแถมออกหรื อเม่ือหมดระยะเวลาท่ีใหบริการ
แถมแลว สิทธิในการใชบริการก็จะกลับไปเปนเหมือนรายการสงเสริมการขายเดิมทุก
ประการ และเม่ือเปนรายการสงเสริมการขายเดิม เพียงแตเปลี่ยนมาเปนบริการใน
ระบบ ๓G ก็ตองลดอัตราคาบริการลงรอยละ ๑๕ โดยตรง ท้ังนี้เปนไปตามมติ กทค. 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
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ผมจึงไมเห็นดวยกับการท่ีสํานักงาน กสทช . และ กทค . ตัดสินใหรายการ
สงเสริมการขายของบริการ ๓G ท่ีมีการเพ่ิมสิทธิการใชบริการอินเทอรเน็ตเปนการ
ชั่วคราวดังกลาวเปนรายการสงเสริมการขายใหม ซ่ึงทําใหเขาเง่ือนไขวาไมตองล ด
คาบริการลงโดยตรง เพียงแตจะตองมีอัตราคาบริการท่ีลดลงเฉลี่ยรอยละ ๑๕ โดยท่ีใน
การคํานวณเรื่องนี้ สํานักงาน กสทช. ก็ไดคิดรวมสวนของบริการท่ีเปนของแถมเขามา
ดวย ทําใหกลายเปนวารายการสงเสริมการขายท่ีมีของแถมในระบบบริการ ๓G นี้ลด
ราคาลงตามเง่ือนไขแลว ซ่ึงผมเห็นวาวิธีคิดดังกลาวไมถูกตองและจะทําใหไมมีรายการ
สงเสริมการขายในระบบบริการ ๓G ของประเทศไทยรายการใดเลยท่ีมีการลดราคาลง
จริง อันหมายถึงวาจะไมมีผูใชบริการระบบ ๓G รายใดไดรับบริการในราคาท่ีถูกลงจาก
บริการ ๒G เลย และเง่ือนไขเรื่องการลดอัตราคาบริการลงร อยละ ๑๕ ยอมเปนเพียง
เง่ือนไขท่ีไมมีความหมาย ไมไดกอประโยชนท่ีแทจริงอันใดแกผูบริโภค 

นอกจากนี้ ผมเห็นควรเรงรัดใหมีการกํากับดูแลอัตราคาบริการตามกฎหมาย 
นั่นคือตองเปนราคาท่ีสะทอนตนทุน อีกท้ังเม่ือครั้งท่ีมี กทค. จัดแถลงขาวเรื่องการออก
ใบอนุญาตใชคลื่นความถ่ี ๒.๑ GHz ไดกลาวไวแลววา การกําหนดเง่ือนไขลดคาบริการ
ลงรอยละ ๑๕ นั้นเปนเพียงมาตรการชั่วคราว มาตรการท่ีแทจริงคือการกํากับดูแล
อัตราคาบริการข้ันสูง ซ่ึงจะมีการศึกษาเรื่องตนทุนและอัตราคาบริการภายในหนึ่งป แต
ปจจุบันผานมาเกือบครบสองปแลว ยั งไมปรากฏวามีแมแตรายงานผลการศึกษาเรื่อง
ดังกลาว ดังนั้นผมจึงเห็นควรท่ีจะตองเรงดําเนินการใหมีการกํากับดูแลอัตราคาบริการ
ข้ันสูงของบริการ ๓G โดยดวน เพ่ือประเด็นปญหาเรื่องการลดคาบริการรอยละ ๑๕ ก็
จะไดยุติลงดวย” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ ขอหารือแนวทางในการ แกไขปรับปรุงมาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการ
ช่ัวคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี  (คณะทํางานพิจารณาแกไขปรับปรุงมาตรการคุมครองผูบริโภคฯ) 

 

หมายเหตุ ฝายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘  ขอแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ 
เกี่ยวกับการจัดสรรคล่ืนความถี่ในกิจการวิทยุคมนาคมสําหรับหนวยงานเพ่ือ
ความม่ันคงของรัฐ (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี)  

 ผูอํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี  (นายเสนหฯ) นําเสนอขอแตงตั้งคณะทํางาน
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ เก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ี
ในกิจการวิทยุคมนาคมสําหรับหนวยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ โดยสํานักบริหาร
คลื่นความถ่ี ในฐานะฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการนํา
ความเห็นและมติท่ีประชุม กทค . ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๗ เม่ือวันอังคา รท่ี ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๗ เก่ียวกับการแตงตั้งคณะทํางานฯ ดังกลาว เขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
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ประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐฯ เพ่ือพิจารณา พรอมได
ดําเนินการปรับปรุงแกไข ราง คําสั่งฯ ตามมติท่ีประชุม กทค . ดังกลาวเรียบรอยแลว 
ในเรื่องกรอบ ไดมีการปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของคณะทํางานฯ ดังนี้  

 ๑. ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศการใชคลื่นความถ่ีของหนวยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ
ใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับฐานขอมูลของสํานักงาน กสทช. 

 ๒.จัดทําแผนปฏิบัติการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม (Reframing) ในกิจการ
วิทยุคมนาคมสําหรับหนวยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ  ยานความถ่ี ๒๓๐๐ -๒๔๐๐    
เมกะเฮิรตซ และยานความถ่ี ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ และ/หรือ ยานความถ่ีอ่ืน
ตามความเรงดวน 

 ๓. จัดทําแนวทางการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับอากาศยานไรนักบิน (Unmanned 
Aerial Vehicle) เพ่ือใชงานรวมกันระหวางหนวยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 

 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะอนุกรรมการประสานงานบริหารคลื่นความถ่ี
เพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 ๕. ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย 

  

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบการป รับปรุงอํานาจหนาท่ีของคณะทํางาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ เก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุคมนาคม
สําหรับหนวยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 

 ๒.  เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดสรร
คลื่นความถ่ีในกิจการวิ ทยุคมนาคมสําหรับหนวยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ โดยใหมี
องคประกอบ และหนาท่ี ตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ และมอบหมายใหสํานักงาน 
กสทช. โดยสํานักบริหารคลื่นความถ่ี เสนอ ราง  คําสั่ง กสทช. เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความ ถ่ีในกิจการวิทยุคมนาคม
สําหรับหนวยงานเพ่ือความม่ันคงของรัฐ ใหประธาน กทค. พิจารณาลงนาม ตอไป ท้ังนี้ 
ใหเปนไปตามแนวทางการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ลง
วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี       
๒๘/๒๕๕๗  วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ การกําหนดทาทีเบ้ืองตนของประเทศไทยในการประชุม JTC ไทย – มาเลเซีย ครั้ง
ท่ี ๒๖ ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (สํานักบริหาร
คลื่นความถ่ี) 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสนหฯ ) นําเสนอการกําหนดทาที
เบื้องตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและ



๒๖ 
 

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๖ (The 26th 
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment 
of Frequencies along Thailand – Malaysia border – JTC ) ในประเด็นดาน
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 กสทช. ประวิทยฯ ตั้งขอสังเกตวา เห็นมีแตกรณีท่ีคลื่นความถ่ีวิทยุจากฝงไทยขามไป
รบกวน มีกรณีท่ีขามมารบกวนไทยบางหรือไม 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงวา การรบกวนจากฝงมาเลเซียเปนกรณีของการใชเทคโนโลยี
ท่ีเหมือนกัน เม่ือมีการตกลงกันในการปรับคาพารามิเตอรตางๆ ก็สามารถ บรรเทา
ปญหาการรบกวนดังกลาว ได แตสวนท่ีเปนปญหามากเปนกรณีคลื่นความถ่ีภาค สง
ยาน ๘๕๐ MHz ของไทยท่ีเขาไปทับคลื่นความถ่ีภาครับยาน ๙๐๐ MHz ของ
มาเลเซีย 

 กสทช . พลเอกสุกิจฯ ตั้งขอสังเกตเก่ียวกับการเสนอเรื่องวาไดผานกระบวนการให
ความเห็นของภารกิจโทรคมนาคมหรือไม 

 กสทช. ประวิทยฯแสดงความเห็นวา เห็นควรใหเนนเรื่องการประสานหรือการบ รูณา
การขอมูลของทุกสํานัก ซ่ึงสํานักงาน กสทช . ตองตรวจสอบวามีเรื่องใดบางท่ีมีความ
เก่ียวของกับสํานักอ่ืนท่ีมิไดอยูในคณะทํางานฯหรือคณะอนุกรรมการฯ เพราะหากได
ขอมูลจากสํานักอ่ืนมาประกอบก็จะเปนประโยชนอยางรอบดานตอไป 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา มีความเห็นสอดคลองกับ กสทช .ประวิทยฯ 
เพราะในการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบางครั้งมิไดผานกระบวนข้ันตอนของฝายเลขา 
กทค . ซ่ึงตองมีความเห็นกลั่นกรองดวยวามีขอขัดแยงหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
หรือไมเพ่ือใหครบถวนกระบวนการ หากเปนไปไดอยากใหสํานักงาน กสทช . ทํา
หนังสือ เวียนใหทุกสํานักเพ่ือขอความเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติมกอนบรรจุเขา
ระเบียบวาระในท่ีประชุม กทค.  

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการกําหนดทาทีเบื้องตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิค     
วาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย –  มาเลเซีย      
ครั้งท่ี ๒๖ (The 26th Meeting of Joint Technical Committee                 
on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – 
Malaysia Common border – JTC ) ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคมรายละเอียดปรากฏตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ และให
สํานักงานฯ นําเรื่อง  ดังกลาวนี้ เสนอตอท่ีประชุม กสทช . เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบตามกระบวนการ และแนวทางปฏิบัติ ตอไป 

  ท้ังนี้มอบหมาย ให สํานักงาน กสทช . โดยสํานักบริหารคลื่นความถ่ี รับ
ขอสังเกตของท่ีประชุม กทค . เพ่ือดําเนินการในประเด็นท่ีเก่ียวของ กับกระบวนการ
นําเสนอเรื่องใหสายงานกิจการโทรคมนาคมพิจารณา 



๒๗ 
 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งท่ี          
๒๘/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ขอหารือเกี่ยวกับการแตงตั้ งคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ
โทรคมนาคม (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นายชัยยุทธฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ
โทรคมนาคม ตามคําสั่ง กสทช . ท่ี ๒๓/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จะ
ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา  หากจะดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุด
ใหม ซ่ึงมีกระบวนการท่ีจะตองใชเวลาอีกมาก ดังนั้น  เห็นควรใหมีการขยาย
ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีคณะอนุกรรมการฯชุดเดิมออกไปอีก ๓ เดือน เพราะหาก
ขาดชวงจะทําใหองคประกอบทางกฎหมายไมสมบูรณ  

 กสทช . รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นดังนี้ สํานักงาน กสทช . ตองตรวจสอบเรื่อง
อํานาจหนาท่ีใหถูกตองเพราะอํานาจหนาท่ี ขอ ๗ ยังขัดกับพระราชบัญญัติ ในกรณี
ของการเสนอชื่อของ กทค. เนื่องจาก ดร.สุทธิพลฯ กสทช.ดานกฎหมายโทรคมนาคม 
ซ่ึงปจจุบันไดลาออกจากตําแหนงไป แลว จะมีกระบวนการการเสนอชื่อ
คณะอนุกรรมการฯในดานนี้อยางไร 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา เนื่องจากอํานาจหนาท่ีไมชัดเจน เห็นควรให
ขยายเวลาไปกอน ในขณะเดียวกันใหสํานักงาน กสทช . แกไขในเรื่องของอํานาจ
หนาท่ีใหมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน  ในสวนขององคประกอ บ ใหเสนอตามสัดสวนไป
กอน เม่ือไดกรรมการท่ีมาแทน ดร.สุทธิพลฯ ก็ใหเสนอเพ่ิมเติม 
กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา จากแนวปฏิบัติท่ีผานมา เม่ือคณะอนุกรรมการ

ท้ังหลายสิ้นสุดวาระก็ใชแนวทางการขยายระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ีออกไปท้ังสิ้น และ

หากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ กทค . แตละทานเสนอเปลี่ยนคนท่ีเคยเสนอเปน

อนุกรรมการจากคนเดิมเปนคนใหม ยังไมเคยมีการรื้อองคประกอบใหญเชนกรณีนี้ 

รวมท้ังเรื่องอํานาจหนาท่ีดวย ดังนั้นสําหรับคณะอนุกรรมการท่ีจะแตงตั้งใหมก็ขอรับ

ท่ีจะเปนประธานคณะอนุกรรมการเอง 

 



๒๘ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหมีการ แตงตั้งคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม
ชุดใหม เนื่องจากคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคมชุดเดิม
จะครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และขยาย
ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีของแตงตั้งคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโ ภคดานกิจการ
โทรคมนาคมชุดเดิมออกไปอีกไมเกิน ๓ เดือน โดยให กทค . แตละทานเสนอรายชื่อผู
ท่ีสมควรไดรับการแตงตั้งเปนอนุกรรมการฯ ภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

  ท้ังนี้มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. นําเรื่องเสนอตอท่ีประชุม กสทช. ในกรณี
ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน าท่ีของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดาน
กิจการโทรคมนาคมชุดเดิม  

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม ก ทค . ครั้งท่ี          
๒๘/๒๕๕๗ เม่ือวันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  แนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครองสูงสุดใ นคดีหมายเลขดําท่ี อ .๘๒๘/๒๕๕๗ 
(สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสาวสุพินญาฯ ) นําเสนอแนวทางการ
ดําเนินคดีในศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดําท่ี อ .๘๒๘/๒๕๕๗ ระหวาง บริษัท 
ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน ) ผูฟองคดี และ กสทช . ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ กับ     
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ เปนคดีพิพาท
เก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวย
กฎหมาย ท้ังนี้สํานัก กฎหมายโทรคมนาคม  ขอใหกําหนดผูรับมอบอํานาจเปน
ผูรับผิดชอบคดีนี้ 

 

มติท่ีประชุม  มอบหมายให กสทช.รศ.ประเสริฐฯ เปนผูรับผิดชอบคดีนี้ 

  

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี      
๒๘/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
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