
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
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 านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 
 

 
๗. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  

  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
๘. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 

   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผู้ชี้แจง 
๑. นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านายการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และ

เชื่อมต่อโครงข่าย 
๓. นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๑ 
๔. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์   ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๒ 
๕. นางสาวภานุพร  ภัทรโชค ผู้อ านวยการส านักพัฒนาบุคลากรในกิจการ

โทรคมนาคม 
๖. นางนุสรา หนาแน่น ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและเทคโนโลยี

โทรคมนาคม 
๗. นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถี่ 
๘. นางสาวอรวรี เจริญพร ผู้บริหารระดับต้น 
   ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๙. นางสาวปาริชาติ  คฤหาสน์สุวรรณ ผู้บริหารระดับต้น 
   ส านักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม 
๑๐. นายประทีป สังข์เที้ยม ผู้บริหารระดับต้น 
   ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
๑๑. นางสาววิไล เถื่อนทองแถว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๒. นายบวร  มากนาคา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๓. นายอรรถปรีชา  รักษาชาติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๔. นายโสรัจจ์  ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๕. นายปรัชพัฒน์  วงษ์เนติศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๖. นายบุญธรรม แสงแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
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๓ 
 

๑๗. นางสาวสุดารัตน์ แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๘. นางสาวณัฐสุดา อัครวัฒนา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๙. นางสาวเพชรรัตน์ จีตนิยม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๐. นางสาวรสพร แต่รุ่งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 
๒๑. นางสาวธัญวรัตน์ พิมุขมนัสกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ ในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๒. นางสาวศิริพร  หงส์ชัชวาล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๓. นางสาวพนิตา เกตุสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๕ น.  

 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลกระทบและการแก้ไขปัญหากรณีโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ าใยแก้วเส้นทาง 

Asia America Gateway (AAG) เกิดความช ารุดเสียหาย  (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
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๔ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลกระทบ และการแก้ไขปัญหา กรณีโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ าใยแก้ว
เส้นทาง Asia America Gateway (AAG) เกิดความช ารุดเสียหาย  ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ส านักงาน กสทช . ต้องก าชับ ผู้ที่ได้รับ

ใบอนุญาตให้รายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ขอให้ทบทวนมติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม กรณีการให้ผู้รับสัมปทาน
ปฏิบัติตามข้อสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน ข้อ ๘.๒.๒ (ส านักกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอแนวทาง การ
วิเคราะห์ของส านักงาน กสทช . โดยมีความเห็นยืนตามมติที่ประชุม กทค . ครั้งที่   
๒๕/๒๕๕๖ กล่าวคือ ข้อ ๘.๒.๒ ตามสัญญาร่วมการงานและลงทุน ที่ก าหนดให้
บริษัทผู้รับสัมปทานต้องด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ให้สัมปทานนั้น เป็นข้อสัญญา
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการวิเคราะห์ของส านักงาน กสทช . โดยมีความเห็นยืนตามมติที่
ประชุม กทค . ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ กล่าวคือ ข้อ ๘.๒.๒ ตามสัญญาร่วมการงานและ
ลงทุน ที่ก าหนดให้บริษัทผู้รับสัมปทานต้องด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ให้สัมปทา น
นั้น เป็นข้อสัญญาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ 
กสทช. 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การบังคับใช้ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยก
ประเภทในกิจการโทรคมนาคม กรณีการจัดท าและน าส่งรายงานบัญชีแยก
ประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปีบัญชี ๒๕๕๔ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม , 
ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอเจตนารมณ์ และการ
บังคับใช้ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยก
ประเภทในกิจการโทรคมนาคม (“ประกาศฯ ”) กรณีการจัดท าและน าส่งรายงาน
บัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปีบัญชี ๒๕๕๔ ของบริษัท แอดวานซ์ 



๕ 
 

อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) (บริษัท แอด วานซ์ฯ ) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (บริษัท โทเทิ่ลฯ ) โดยบริษัท แอดวานซ์ฯ มีหนังสือท่ี 
BRD.BRD ๓๓๖/๒๕๕๗ ลงวันที ่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ อุทธรณ์ค าสั่งก าหนดตาม
มาตรการบังคับทางปกครองในอัตราวันละ ๑๔๐ ,๐๐๐ บาท เนื่องจากเลขาธิการ 
กสทช . เห็นว่า บริษัท แอดวานซ์ฯ ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม โดยไม่น าส่ง
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปีบัญชี ๒๕๕๔ (“รายงานบัญชี
แยกประเภทฯปี ๒๕๕๔)   

 กสทช . ประวิทย์ฯ  ตั้งข้อสังเกตว่า กรณีนี้เป็นก ารเสนอให้พิจารณาทางอุทธรณ์
หรือไม่ แต่หากเป็นการเสนอพิจารณาเจตนารมณ์ของประกาศฯเพ่ือแก้ไขค าสั่ง  
เลขาธิการ กสทช . ในฐานะผู้ออกค าสั่งย่อม  สามารถแก้ไขค าสั่งได้โดยไม่ต้องรอ
อุทธรณ์ โดยพิจารณาจากเจตนาของบริษัท ทั้งนี้ หากเห็นว่า บริษัทไม่มีเจตนา
เพิกเฉยก็สามารถด าเนินการเพิกถอนค าสั่งปรับได้ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ส านักงาน  กสทช. ต้องมีข้อชี้แจงต่อ กทค . 
ว่าใช้หลักเกณฑ์ใดก าหนดในการออกค าสั่งค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 
๑๔๐ ,๐๐๐ บาท และให้น าเสนอต่อเลขาธิการ กสทช . ในประเด็นข้อเท็จจริงที่    
บริษัทฯ มีข้อโต้แย้ง อย่างไรในเรื่อง ดังกล่าว 

 กสทช .รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ให้พิจารณาทั้งสองประเด็นไปพร้อมกัน 
เนื่องจากมีการก าหนดให้บริษัทฯ ช าระค่าปรับทางปกครองไปแล้ว ในกรณีของการ
พิจารณาเจตนารมณ์ของประกาศฯ ต้องพิจารณาว่ามีเหตุผลควรให้บริษัทฯอุทธรณ์
หรือไม ่

  ที่ประชุมได้พิ จารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในอ านาจของเลขาธิการ กสทช . ที่
จะพิจารณาด าเนินการ 

 

มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่ ประชุม กทค . เพ่ือไปพิจารณาหา
แนวทางในการด าเนินการ ต่อไป  

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการป ระชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท เรียล มูฟ 

จ ากัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ตามประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการ ส านักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอการให้ความ
เห็นชอบแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด และ บริษัท 



๖ 
 

เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ตามประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ดังนี้ (๑) แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทราย
เดือน (post pay) ของบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด 

 (๒) แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (pre pay) ฉบับแก้ไขของ
บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด  และให้บริษัทฯ ทั้งสอง 
ด าเนินการแก้ไขสัญญาในข้อ ๗  

  ทั้งนี้ ให้ ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการพิจารณาการตรวจแบบสัญญา
ให้บริการโทรคมนาคม แก่ บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด  
เพ่ือรับทราบและด าเนินการแก้ไขแบบสัญญาให้ถูกต้องต่อไป 

 กสทช . ประวิทย์ฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ตามข้อ ๗.๒ ของสัญญาที่ก าหนดให้
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพ่ือขอรับเงินคืนภายใน ๓๐ วัน นับจากมี
การยกเลิกบริการ เหตุที่ไม่ เห็นด้วยเนื่องจากตามประกาศคือเป็นหน้าที่ของผู้
ให้บริการที่จะต้องคืนเงินภายใน ๓๐ วัน ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะต้องไปขอรับ
เงินคืน และเรื่องหนี้นั้นเป็นเรื่องทางแพ่ง การก าหนดข้อสัญญาตัดสิทธิตามอายุความ
จึงท าไม่ได ้

  
มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก ดร . เศรษฐพงค์ฯ , กสทช .     

รศ.ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 
๑. เห็นชอบ แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด และ 
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยด าเนินการแก้ไขสัญญาในข้อ ๗ ตามท่ีส านักกฎหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. มอบหมายให้  ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการพิจารณาการตรวจแบบสัญญา
ให้บริการโทรคมนาคม แก่ บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด  
เพ่ือรับทราบและด าเนินการแก้ไขแบบสัญญาให้ถูกต้องต่อไป 

 มตทิี่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 

หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่  
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๗๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๓ (ระเบียบวาระ
คงค้าง) ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

“ผมไม่อาจให้ความเห็นชอบกับข้อสัญ ญาที่บริษัทฯ ก าหนดให้ในกรณีที่มีเหตุ
จ าเป็น “ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ครั้งละไม่น้อยกว่าเจ็ด (๗) วัน 



๗ 
 

แต่ไม่เกินกว่าสามสิบ (๓๐) วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์ให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสาม (๓) วัน ตามช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนด  

กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้
บริการได้ ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ตามระยะเวลาที่
ผู้ใช้บริการร้องขอ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยนั้นคงอยู่ ” ด้วยเหตุผล
เนื่องจาก  

๑. แม้ข้อ ๒๕ ของประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จะให้บริษัทฯ มีสิทธิก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าหรือขั้นสูงที่
ยินยอมให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการโทรคมนาคมชั่วคราวได้ แต่ก็เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่จะพิจารณาระยะเวลาระงับบริการชั่วคราว ตามความเหมาะสมได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งโดยหลักปกติของการคิดค่าบริการในบริการโทรคมนาคมคือมีรอบบิล
เป็นเดือน เช่นเดียวกับท่ีประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ให้สิทธิผู้บริโภค
สามารถระงับบริการชั่วคราวได้ไม่เกิน ๖ เดือน การก าหนดสิทธิในระดับของหน่วย
นับเป็นวันตามแบบสัญญาที่บริษัทฯ ขอความเห็นชอบ จึงขัดกับหลักปกติของการใช้
บริการและไม่สอดคล้องกับสิทธิที่กฎหมายให้การรับรองไว้ 

๒. ประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ควบคู่กับ
ประกาศ กทช. ฉบับข้างต้น โดยที่บทก าหนดโทษของประกาศท้ัง ๒ ฉบับมีความแตกต่าง
กัน กล่าวคือ ประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ ได้ก าหนดโทษทางอาญาไว้
ส าหรับผู้ฝ่าฝืนประกาศ ขณะที่ประกาศของ กทช. จะต้องด าเนินการบังคับทางปกครอง 
ดังนั้น ประกาศท้ัง ๒ ฉบับจึงไม่ได้ขัดแย้งกัน ผมจึงเห็นว่าการก าหนดระยะเวลาขั้นสูงใน
การระงับบริการชั่วคราว จะต้องค านึงถึงระยะเวลาตามท่ีประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาฯ ได้ก าหนดไว้ ซึ่งแม้ลักษณะการก าหนดจะเป็นกรอบสูงสุด แต่โดยนัยกลับกันก็
เป็นการรับรองว่า ผู้บริโภคสามารถมีสิทธิระงับบริการชั่วคราวได้สูงสุดถึง ๖ เดือน 

ดังนั้นผมจึงเห็นว่าคณะกรรมการควรก าหนดระยะเวลาระงับบริการชั่วคราวให้
เหมาะสมตามหลักปกติของการประกอบกิจการและไม่ลดทอนสิทธิของผู้ให้บริการตามที่
มีกฎหมายรับรองไว้แล้ว สว่นการเปิดช่องด้วยการใช้ค าว่า “เหตุสุดวิสัย” นั้น ผมไม่เห็น
ว่าเป็นช่องทางที่จะเอ้ือให้สิทธิของผู้บริโภคสมบูรณ์ขึ้นได้  เนื่องจาก “เหตุสุดวิสัย” ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความหมายแคบและเฉพาะเจาะจง ในขณะที่การ
ระงับบริการชั่วคราวตามข้อ ๒๕ นั้น ถือเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการที่สามารถระงับบริการ
ได้เพียงเมื่อมี “เหตุจ าเป็น” ไม่ถึงขั้นต้องเป็น “เหตุสุดวิสัย” แต่อย่างใด”  

 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท แพคเน็ท อินเทอร์เน็ต 
(ประเทศไทย ) จ ากัด และ บริษัท เวิล์ด เน็ท แอนด์ เซอร์ วิสเซส จ ากัด ตาม
ประกาศ กทช .เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙  
(ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอการพิจารณาแบบ
สัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท แพคเน็ท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย ) จ ากัด 
และ บริษัท เวิล์ด เน็ท แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ตามประกาศ กทช .เรื่องมาตรฐาน
ของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ส านักงาน กสทช . ควรมีการน าเสนอเกณฑ์ท่ี
เหมาะสมว่าก าหนดระยะเวลาให้ระงับบริการชั่วคราวส าหรับบริการโทรคมนาคมใน
ภาพรวมควรเป็นอย่างไร มิใช่ให้ผู้ให้บริการเป็นฝ่ายก าหนดเอง ซึ่งก่อให้เกิดความลัก
ลั่น ไม่แน่นอน ทั้งนี้หน่วยระยะเวลาไม่ควรเป็นวัน แต่ควรเป็นเดือน ซึ่งสอดคล้องกับ
การก าหนดรอบการช าระเงินตามปกติของบริการโทรคมนาคม 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่าไม่ควรก าหนดระยะเวลาให้ระงับบริการ
ชั่วคราว ๗ วัน ถึง ๓๐ วัน ตามบริษัท ทรูมูฟ จ ากัด   มาเป็นเกณฑ์ ส านักงาน 
กสทช . ควรมีเกณฑ์ก าหนดระยะเวลาให้ระงับบริการชั่วคราว ที่เหมาะสมและมี
เหตุผลรองรับ 

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

ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

๑. เห็นชอบ แบบสัญญา ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท แพคเน็ท อินเทอร์เน็ต 
(ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท เวิล์ด เน็ท แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ตามประกาศ 
กทช.เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้ด าเนินการ
แก้ไขสัญญาบางข้อ ตามทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ 

  ๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการพิจารณาการตรวจแบบสัญญา
ให้บริการโทรคมนาคม แก่ บริษัท แพคเน็ท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย ) จ ากัด และ 
บริษัท เวิล์ด เน็ท แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด  เพ่ือด าเนินการ ปรับปรุงข้อก าหนดของ
สัญญาให้แล้วเสร็จและจัดส่งสัญญาที่แก้ไขปรับปรุงดังกล่าวมายังส านักงาน กสทช.  

  ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค . ไปในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของระยะเวลาการระงับบริการชั่วคราว 

  มตทิี่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 

หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่  
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 



๙ 
 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๘๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๔ (ระเบียบวาระ
คงค้าง) ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. ผมไม่อาจเห็นชอบต่อ เนื้อหาของ สัญญาให้บริการของบริษัทฯ ข้อ ๗ ที่
ก าหนด ระยะเวลาการ ให้ระงับบริการชั่วคราวได้เพียง ๑๕ วัน เนื่องจาก เป็น
ระยะเวลาที่สั้นเกินสมควร ทั้งนี้แม้ว่าตามข้อ ๒๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จะให้สิทธิบริษัทฯ ก าหนด ระยะเวลา
ขั้นต่ าหรือข้ันสูงที่ยินยอมให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการโทรคมนาคมชั่วคราว ได้ 
แต่ก็เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมได้  ซึ่งหลัก
ปกติของการคิดค่ าบริการในบริการโทรคมนาคมมีรอบบิลเป็นเดือน สอดคล้องกับที่
ประกาศ ของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ .ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนด ให้ผู้บริโภค
สามารถ ระงับบริการชั่วคราวได้ไม่เกิน ๖ เดือน  การก าหนดเวลาเป็นวันตาม แบบ
สัญญาที่บริษัทฯ ขอความเห็นชอบ จึงขัดกับหลักปกติของการใช้บริการและไม่
สอดคล้องกับสิทธิที่กฎหมายให้การรับรองไว้ 

ดังนั้นผมจึงเห็นว่าคณะกรรมการควรก าหนดระยะเวลาระงับบริการชั่วคราว
ให้เหมาะสมตามหลักปกติของการประกอบกิจการ ในลักษณะที่เป็นบรรทัดฐาน
ล่วงหน้าก่อนที่จ ะพิจารณาอนุญาตเป็นรายสัญญา  เพ่ือไม่เกิดความลักลั่นและท าให้
เกิดความม่ันคงแน่นอนของการก ากับดูแล 

๒. เห็นควรแก้ไข เนื้อหาของสัญญาข้อ ๓ ให้ผู้ให้บริการจัดส่งใบแจ้งรายการ
การใช้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ๑๕ วัน โดยอ้างอิงตามประกาศ กทช . 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาฯ ข้อ ๑๗ 

๓. ตามสัญญา ข้อ ๑๐ กรณีท่ีส านักงาน กสทช . เสนอให้ผู้ใช้บริการช าระ
ค่าบริการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งค่าบริการ อันเนื่องมาจากถูกยกเลิก
สัญญาเพราะผู้ใ ช้บริการกระท าการอันอาจขัดกฎหมาย นั้น ผมเห็นว่า อาจขัดกับ
สัญญาข้อ ๓ ที่ก าหนดให้ผู้ใช้บริการต้ องช าระค่าบริการภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ระบุในใบแจ้งค่าบริการ ประกอบกับหลักในการท าสัญญา ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
ต้องมีสิทธิหน้าที่เท่าเทียมกัน ดังนั้น เมื่อข้อ ๓๔ ของประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญา ฯ ก าหนดให้ ในกรณีที่สัญญาเลิกกันและผู้ให้บริการมีเงินค้ างช าระแก่
ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องคืนเงินนั้นภายใน ๓๐ วัน ในกรณีนี้ จึงต้องก าหนด
ระยะเวลาในลักษณะเดียวกัน เพื่อไม่เป็นการเลือกปฏิบัติกับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  



๑๐ 
 

๔. ตามสัญญาข้อ ๑๗.๓ เห็นว่าเป็นข้อสัญญาจ ากัดความรับผิดโดยตรงจาก
การให้บริการโทรคมนาคมของบริษั ทฯ โดยใช้หลักการค านวณความเสียหายจาก
ค่าบริการในสัญญาฉบับนี้ ขณะที่ในความเป็นจริง อาจมีกรณีเกิดความเสียหาย โดย
อ้อมจากการให้บริการตามสัญญาได้เช่นกัน ดังนั้น จึงควรเพ่ิมเติมข้อความในลักษณะ
ที่ไม่ตัดสิทธิของผู้ใช้บริการในการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้ให้บริการด้วย 

๕. นอกจากนี้  ผมมีความเห็นในประเด็นอื่นๆ คือ ๑) ควรตรวจสอบว่าข้อ
สัญญาครบถ้วน และสอดคล้องกับประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาฯ 
หรือไม่ เช่น สิทธิในการขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกเก็บ
ค่าบริการตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ๒ ) ควรเพิ่มเติมข้อสัญญาในเรื่องการคุ้ มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศ กทช . เรื่องมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ
โทรคมนาคมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการ
สื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ๓) ควรเพิ่มเติมข้อสัญญาที่แจ้งสิทธิในการ
ร้องเรียนเบื้องต้นให้ผู้ใช้บริการทราบ”  

 

 ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ
จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ ๔ ในประเด็น
ด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (ส านักบริหารคลื่นความถี่) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี  (นายเสน่ห์ฯ ) น าเสนอรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๔ (The 4th Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along 
Thailand - Cambodia Common  Border – JTC )  ในประเด็นด้านกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม รายละเอียดตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสาน
และจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่  ๔ (The 4th 
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment 
of Frequencies along Thailand  - Cambodia Common  Border – JTC )  
ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  

 ๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงร่วม (Agreed Minutes) ในส่วนการประชุม Working 
group 1 (Mobile and Non-broadcasting Services) ตามท่ีส านักงาน กสทช . 
เสนอ 



๑๑ 
 

  ทั้งนี้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการน าเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการ ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ร ะเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ
จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย -  ลาว (JTC) ครั้งที่ ๕ ในประเด็น
ด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (ส านักบริหารคลื่นความถี่) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน่ห์ฯ ) น าเสนอรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย – ลาว ครั้งที่ ๕ (The 5th Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along 
Thailand – Lao PDR Common Border – JTC) ในประเด็นด้านกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม รายละเอียดตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสาน
และจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว ครั้งที่ ๕ (The 5th Meeting 
of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of 
Frequencies along Thailand – Lao PDR Common Border – JTC) ใน
ประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 ๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงร่วม  ในส่วนการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) 
และการประชุม Working Group 2 (Mobile and Non – broadcasting 
Services) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  ทั้งนี้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการน าเสนอท่ีประชุม กสทช . เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการ ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขออนุญาตขยายระยะเวลาการให้บริการโทรศัพท์

ประจ าที่นอกข่ายสายระบบ GSM ๙๐๐ MHz (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑)  

 ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริง กรณีบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) ขออนุญาตขยายระยะเว ลา
การให้บริการโทรศัพท์ประจ าที่นอกข่ายสายระบบ GSM ๙๐๐ MHz เพ่ือให้บริการ
โทรศัพท์ประจ าที่นอกข่ายสายส าหรับการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ระบบ 
Wireless Local Loop  

  ทั้งนี้ ค าขอของ  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การให้บริการโดยการน าเทคโนโ ลยีอ่ืนมาใช้เพื่อให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ 
(โครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท ) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ในการอนุญาตตามข้อ ๒๑ ของเงื่อนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม และเป็นการใช้บริการของผู้รับใบอนุญาตอื่น จึงไม่เป็นการ
ใช้คลื่นความถี่ท่ีต้องได้รับการจัดสรร ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ เห็นควรให้ บริษัทฯ ใช้บริการโครงข่ายระบบ 
GSM ๙๐๐ MHz เพ่ือใช้ทดแทนระบบเดิมในการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลชนบท 
ระบบ Wireless Local Loop ได้ แต่ในส่วนของแผนการลงทุ นและแผนด าเนินการ
นั้น เนื่องจากเป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือคงบริการ ที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการใช้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติม เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่า
เช่าสัญญาณ ระบบ  GSM ๙๐๐ MHz ในวงเงินงบประมาณปีละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ดังนั้น จึ งรับฟังได้ในเหตุผลของบริษัทฯ ที่ไม่อาจจัดท าแผนการลงทุนและแผนการ
ด าเนินการโดยละเอียดได้  

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เป็น
กรณีการ ขออนุญาตขยายระยะเวลาการให้บริการโทรศัพท์ประจ าที่นอกข่ายสาย
ระบบ GSM ๙๐๐ MHz หรือขอเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการให้บริการโดยการน า
เทคโนโลยีอ่ืนมาใช้ให้ส านักงาน กสทช . ตรวจสอบเงื่อนไขการขอให้ถูกต้อง และ
บริษัทฯ ได้จัดท าแผนการลงทุนและแผนการด าเนินการโดยครบถ้วนหรือไม่  

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

ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

อนุมัติให้ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) ให้บริการโทรศัพท์ประจ าที่นอกข่ายสาย
ระบบ GSM ๙๐๐ MHz โดยมีระยะเวลา ให้สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ให้
บริษัทฯ จัดท าแผนการลงทุนและแผนการด าเนินการ โดยละเอียด  มายังส านักงาน 
กสทช. เพ่ือทราบต่อไป  

 มตทิี่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 



๑๓ 
 

หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่  
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๘๒ ลงวันที่  ๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที ่๑/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

 “๑. เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่ กทช . เคย มีมติ ในการ ประชุมครั้งที่       
๑๓/๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ อนุมัติให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ติดต้ัง
ให้บริการโทรศัพท์ประจ าที่แบบไร้สายโดยใช้บริการโครงข่ายระบบ GSM ๙๐๐ MHz 
เพ่ือให้บริการโทรศัพท์ทางไกลชนบทระบบ Wireless Local Loop : WLL ชั่วคราว 
เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน จนกว่าระบบ CDMA ๔๗๐ MHz จะสามารถพร้อม
ให้บริการได้ ซ่ึงเป็นค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดเงื่อนไขไว้ มิใช่การอนุญาตให้ บริษัทฯ 
ให้บริการดังกล่าวโดยใช้บริการโครงข่ายระบบ GSM ๙๐๐ MHz ตลอดไป แต่ให้
อนุญาตเพียงชั่วคราว  (สิ้นสุดระยะเวลาอนุญา ตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ ) ซ่ึง
ปรากฏข้อเท็จจริง ว่าบริษัทฯ มิได้เร่งรัดตามที่มีแผนงาน เดิมที่ขออนุญาตไว้ตามมติที่
ประชุม กทช. ครั้งดังกล่าว จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

 ๒. เมื่อค าขอของบริษัทฯ เป็นการ ขออนุญาตขยายระยะเวลา ตามค าสั่งทาง
ปกครองของ กทช. ดังกล่าว การพิจารณาค าขอของ กทค. ในชั้นนี้จึงต้องพิจารณาให้
ชัดเจนก่อนว่า เนื้อหาเป็นเรื่องการขออนุญาตขยายระยะเวลาให้บริการ หรือเป็นการ
ขออนุญาต เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาต  ทั้งนี้แม้ตามค าขอของบริษัทฯ จะเป็น
การขอขยายระยะเวลา ให้บริการ  แต่ตามพฤติการณ์ของบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่า
บริษัทฯ มิได้มีความประสงค์จะให้บริการดังกล่าว โดยใช้บริการโครงข่ายระบบ GSM 
๙๐๐ MHz ชั่วคราวตามมติ กทช . เดิม และผลของการอนุญาตขยายระยะเวลาย่อม
เป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาต  ซึ่งมีประเด็น
ต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่า หาก ที่ประชุมมี มติที่ส่งผล เป็นเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไข
ใบอนุญาต จะสอดคล้องกับค าขอหรือไม่อย่างไร 

 ๓. เมื่อการให้บริการของบริษัทฯ เข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือ การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาต บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและ
ตามข้อ ๒๑ ของประกาศ กทช . เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานใ นการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ให้ถูกต้อง คือต้องมีค าขอและรายละเอียดต่างๆ เช่น 
แผนการลงทุน (Business Plan) และแผนการด าเนินการ (Roll-out Plan) โดยที่
ส านักงาน กสทช . ต้องท าการวิเคราะห์ความเห็นในเชิงกฎหมายกรณีการใช้อ านาจ
เพ่ือพิจารณาอนุญาตด้วย 

 ทั้งนี้ในการประชุม กทช . ปฏิบัติหน้าที่ กสทช . ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เคยมีมติขอ ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ส านักงาน กสทช . ไป
จัดท ารายละเอียดข้อมูลแล้วน าเสนอท่ีประชุมอีกครั้งหนึ่งมาก่อนแล้วด้วย 



๑๔ 
 

 ๔. ผมเห็นด้วยกับกรณีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการอนุญาตใช้ บริการ
บนโครงข่ายระบบ GSM ๙๐๐ MHz เพ่ือให้บริการโทรศัพท์ทางไกลชนบท  ตามเวลา
ที่สัญญาสัมปทานของระบบ GSM ๙๐๐ MHz สิ้นสุดลง แต่นอกจากแล้ว ยังเห็นควร
ต้องพิจารณาก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท าแผนการรองรับเพ่ือมิให้บริการต้องสะดุด
หยุดลงด้วย เพราะการพักหรือหยุดบริการเป็นเรื่องที่ไม่อาจกระท าได้ ตามมาตรา 
๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จ ากัด แจ้งแผนการปรับปรุงระบบจัดเก็บเงิน (Billing 
System) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริง กรณีบริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จ ากัด  แจ้งแผนการปรับปรุงระบบ
จัดเก็บเงิน (Billing System)  ตามเงื่อนไขการอนุญาตการปรับปรุงโครงข่าย
โทรคมนาคม ทั้งนี้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จ ากัด ได้จัดท าแผนปรับปรุ งและมาตรการ
เยียวยาผู้ใช้บริการให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนด าเนินการ โดย ส านักงาน กสทช . 
ได้รับหนังสือเมื่ อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงในวันที่ ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม แจ้งก่อนล่วงหน้า ๓๐ วัน ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรณีนี้ต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ ซ่ึงค าถามง่ายๆ ในเชิงของผู้บริโภคก็คือว่า การ
เปลี่ยนแปลงนี้มีโอกาสท าให้บริการสะดุดหรือไม่ เช่น หากท าให้ยอดเงินคงเหลือ
ระบบพรีเพดหายไปโทรออกไม่ได้ นั่นก็คือการกระทบ ดังนั้นต้องพิจารณาเป็นราย
กรณีไป ว่าจะมีผลกระทบ ต่อการเข้าถึงบริการของผู้บริโภคหรือไม่ แต่ในเบื่องต้นนี้
เมื่อเสนอมาตามระเบียบทั้งหมดแล้ว ก็สามารถพิจารณาไปได้ 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า  ให้ส านักงาน กสทช .ติดตามเรื่อง 
Billing System จากผู้บริโภค หากระบบขัดข้องให้บริษัทฯ รีบด าเนินการแก้ไข
โดยเร็ว 

 
มติที่ประชุม รับทราบการ แจ้งแผนการปรับปรุงระบบจัดเก็บเงิน (Billing System) ของบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ท จ ากัด  ตามท่ี ส านัก งาน กสทช . เสนอ  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช . 
ตรวจสอบการด าเนินการของบริษัทฯ และติดตามผลกระทบของผู้บริโภค 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรอง มติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  ข้อเสนอของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ในการประมูล
คลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz (ส านักการอนุญาตประกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย ) จ ากัด ขอให้บริการ Cloud 
Computing ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง        
(ส านักการอนุญาตประกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการขอใช้บริการ Cloud Computing ภายใต้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโ ทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของ บริษัท ฟู จิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส 
(ประเทศไทย ) จ ากัด โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๗/๐๑๘ 
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ หมดอายุวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือให้บริการขาย
ต่อบริการคู่สายเช่า (Leased Line) และบริการขายต่อบริการอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก
เป็นการบริการที่สามารถอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) ได้ แต่บริการ  
Cloud Computing เป็นบริการที่ไม่สามารถให้อนุญาตโด ยใช้กระบวนการออก
ใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ(Automatic License) ได้    

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า เห็นควรยืนยันตามหลักการเดิมที่ กทค. เคยมติ
ไปแล้วว่ามิได้มีหน้าที่ก ากับการบริการ Cloud Computing โดยส่วนที่อยู่ในก ากับ
ดูแลคือการจัดหาวงจรเช่าและโครงข่าย จึงเป็นการให้อนุญาตในส่วนนี้ 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุญาตให้  บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย ) จ ากัด  ให้บริการ 

Cloud Computing ที่มีการจัดหาวงจรเช่าเพ่ือเชื่อมต่อไปยังผู้ใช้บริการ ภายใต้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งเลขท่ี ๑/๕๗/๐๑๘ ที่บริษัท       
ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย ) จ ากัด  ได้รับไปแล้ว โดยมีเงื่อนไข
เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น 

 ๒. อนุมัติให้ส านักงาน กสทช . สามารถออกใบอนุญาตส าหรับบริการ Cloud 
Computing ที่มีการจัดหาวงจรเช่าเพ่ือเชื่อมต่อไปยังผู้ใช้บริการ โดยใช้
กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติได ้

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท ดิจิตอล พอร์ท เอเชีย จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวล าการเริ่มให้บริการ ครั้งที่ ๒ (ส านักการอนุญาต          
ประกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีบริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ Co-Location  
โดยบริษัทฯ มีความคืบหน้าในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่จ าเป็นต้องใช้เวลาอีก
ระยะหนึ่งในการก่อสร้างอาคารสถานที่เพ่ือให้บริการ เนื่องจากบริษัทฯประสบปัญหา
อุกทกภัยในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่ า ยืนยันตามความเห็นเดิมซึ่งที่ประชุมเคย
อนุญาตให้บริษัทฯขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการออกไปอีก ๙ เดือน ซึ่งในการขอ
อนุญาตครั้งนี้นั้นยังไม่มีความสมเหตุสมผล เพราะบริษัทฯต้องมีการวางแผนล่วงหน้า 
เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลามา ๑ ปีแล้ว การก่อสร้างอาคารควรมีความคืบหน้า 

 ส านักงาน กสทช. ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อมูล บริษัทฯได้มีการเริ่มต้นก่อสร้าง
อาคารหลังจากท่ีได้รับใบอนุญาต แต่ประสบปัญหาอุทกภัยในบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จึงเกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง แต่บริษัทฯก็ได้มีการ
รายงานความคืบหน้าต่อส านักงาน กสทช. อย่างต่อเนื่อง 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า หากส านักงาน กสทช . พิจารณาแล้วกรณี
ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยและบริษัทฯมีความตั้งใจที่ประกอบการในกิจการดังกล่าว 
เห็นควรให้มีการผ่อนผันตามกรอบอ านาจที่ได้วางไว้ 

 
มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก ด ร. เศรษฐพงค์ฯ , กสทช .      

รศ.ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 อนุมัติให้ บริษัท ดิจิตอล พอร์ท เอเชีย จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ขยายเวลาการเปิดให้บริการออกไปอีก ๑ ปี นับจากวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๗ ครบก าหนดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยต้องส่งรายงานผล
ความคืบหน้าในการด าเนินการต่อส านักงาน กสทช. ทุกเดือน 

 มตทิี่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 

 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที ่๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๘๑ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 



๑๗ 
 

  “๑. ผมได้เคยสงวนความเห็นในการพิจารณา เรื่องการขอขยายระยะ เวลา
การเริ่มให้บริการของบริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จ ากัด ในการประชุม กทค . ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยกฎหมาย จากการยื่นค าขอเกินก าหนดระยะเวลาตามท่ีประกาศ กทช . เรื่อง 
เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ก าหนดไว้ แต่ กทค. ได้
มีมติเสียงข้างมาก อนุญาตให้บริษัทฯ ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการออกไปอีก    
๙ เดือน นับแต่วันที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขในการอนุญาต  ซึ่งวันครบก าหนดใหม่คือ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

 เมื่อการขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการครั้งที่ ๒ นี้ บริษัทฯ มีหนังสือขอ
ซึ่งส านักงาน กสทช. ได้รับเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นค าขอก่อน ที่
ก าหนดเวลาต้องเริ่มให้บริการ ที่ได้รับการขยายแล้วตามมติ กทค . ดังกล่าว จะสิ้นสุด
ลง อันท าให้ กทค. อาจรับค าขอของบริษัทฯ ไว้พิจารณาได้   

  ๒. บริษัทฯ เคยได้รับอนญุาตให้ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการมา ก่อนแล้ว
ดังกล่าวและถือเป็นระยะเวลานาน แล้วนับแต่วันที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเริ่มให้บริการ
ตามประกาศ กทช . ดังนั้น การที่ส านักงาน กสทช . เสนอให้ขยายระยะเวลาการเริ่ม
ให้บริการ ของบริษัทฯ ออกไปอีกถึง ๑ ปี เท่ากับบริษัทฯ จะได้รับ อนุญาตให้ขยาย
ระยะเวลาการเริ่มให้บริการถึง ๑ ปี ๙ เดือนนับแต่วันครบก า หนดต้องเริ่มให้บริการ 
หรือ ๒ ปีนับแต่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งยาวนานเกินไป  และจะเป็นบรรทัดฐานให้ผู้รับ
อนุญาตรายอื่นน าไปเป็นแบบอย่าง ได้ ส่วน เหตุผล ของบริษัทฯ เรื่อง การก่อสร้าง
อาคาร เพ่ือให้บริการ ยังไม่แล้วเสร็จ  ก็เป็นการด าเนินการล่าช้าเกินสม ควรและเป็น
ความผิดของบริษัทฯ เอง  ดังนั้น จึงเห็นสมควรอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก
เพียง ๓ เดือน ตามฐานระยะเวลาการเริ่มให้บริการตามประกาศ กทช. และให้บริษัท
ฯ ต้องรายงานผลการด าเนินการทุกเดือนจนกว่าจะให้บริการ ทั้งนี้  ส านักงาน กสทช . 
ควรเร่งรัดให้ผู้รับใบอนุญาตทุกรายเป็นการทั่วไป  ให้ปฏิบัติตามประกาศ  กทช. ซ่ึงยัง
มีผลใช้บังคับอยู่โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของ บจ .     

เอ้าท ์ริช อินเตอร์เนชั่นแนล (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)   
 ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 

น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี ของ บจ. เอ้าท์ ริช อินเตอร์เนชั่นแนล ขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า  ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบว่าเป็นการต่อ
ใบอนุญาตหรือขอใบอนุญาตใหม่ เนื่องจาก ใบอนุญาตเดิมขาดอายุแล้ว  ให้
ตรวจสอบข้อกฎหมายด้วย รวมทั้ง ให้บริษัทฯ เสนอแผนเยียวยาผู้บริโภค  



๑๘ 
 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า  ส านักงาน กสทช . ต้องก าหนดมาตรการ
ลงโทษ ในกรณีขอต่ออายุใบอนุญาต ภายห ลังจากท่ีใบอนุญาตหมดอายุแล้ว เพื่อ
ไม่ให้กระทบต่อผู้รับบริการ 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรณีใบอนุญาตสิ้นสุดอายุไปแล้ว หาก
พิจารณาต่ออายุให้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายอย่างแน่นอน แต่เมื่อในกระบวนการมี
ผู้บริโภคเป็นตัวประกันอยู่ด้วย โดยหลักการก็ชัดเจนว่าต้องขอใ บอนุญาตใหม่ ส่วน
ระยะเวลาระหว่างที่ใบอนุญาตขาดไปนั้นจะมีเรื่องความรับผิดตามกฎหมายอยู่ด้วย 
ซึ่งเป็นประเด็นที่มีโทษอาญา ดังนั้นจึงสามารถต่อสู้ในเรื่องเจตนาได้ ซึ่งประเด็น
เหล่านี้ ส านักงานอาจต้องหารือส านักกฎหมาย หรืออนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . ตรวจสอบข้อกฎหมายอีกครั้ง ตามข้อสังเกตของ 

กทค. ว่ากรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยื่นขอต่ออายุภายหลังจากท่ีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมสิ้นสุดลงแล้วสามารถกระท าได้หรือไม่ แนวทาง รวมถึงการด าเนินการ
ต่อไปหากไม่สามารถกระท าการเช่นนั้นได้ ซึ่งอาจรวมถึงก ารส่งมาตรการเยียวยา
ผู้ใช้บริการ แล้วให้น ามาเสนอที่ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ แนวทางการด าเนินคดีปกครอง คดี หมายเลขด าที่ อ .๗๓๙/๒๕๕๗ ระหว่างบริษัท 
ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน) โดยบริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จ ากัด ผู้บริหารแผน
ฟื้นฟูกิจการ ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๑ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๒ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอ แนวทางการ
ด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าท่ี อ .๗๓๙/๒๕๕๗ ระหว่างบริษัท ทีทีแอนด์ที 
จ ากัด (มหาชน ) โดยบริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จ ากัด ผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ      
ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 

 

มติที่ประชุม มอบหมายให้ ประธาน กทค . พันเอก ดร . เศรษฐพงค์ฯ  และ กสทช . รศ.ประเสริฐฯ  
เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี ้

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ ก าหนดผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี และให้ความเห็นชอบแนวทางการ
ด าเนินคดีในศาลปกครอง คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๖๘๗/๒๕๕๗ ระหว่างบริษัท    
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) (ส านัก
กฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสาวสุพินญาฯ ) น าเสนอ การก าหนด
ผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี และให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีใน
ศาลปกครอง คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๖๘๗/๒๕๕๗ ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) (บมจ. ทีโอท)ี (ผู้ฟ้องคด)ี กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคด)ี 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ และ กสทช . ประเสริฐฯ เป็น

ผู้รับผิดชอบคดีนี้ 
 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที ่๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ กรอบแนวทางการมอบอ านาจในการด าเนินการด้านสิทธิแห่งทาง  (ส านักวิชาการ

และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  
 ผู้แทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทร คมนาคม (นางสาววิไล ฯ) น าเสนอ

กรอบแนวทางการมอบอ านาจในการด าเนินการด้านสิทธิแห่งทาง ดังนี้ 

 แนวทางท่ี ๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้สิทธิตามมาตรา ๓๙ วรรคแรก 
กรณีไม่ผ่านเส้นทางวิกฤตและไม่มีข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจา รณาสิทธิแห่ง
ทาง (กพส.) น าเสนอประธาน กทค. ให้ความเห็นชอบ 

 แนวทางท่ี ๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้สิทธิตามมาตรา ๓๙ วรรคแรก 
กรณีผา่นเส้นทางวิกฤตและไม่มีข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง 
(กพส.) น าเสนอท่ีประชุม กทค. ให้ความเห็นชอบ โดยมีหลักการดังนี้ 

  (๑) กทค. ให้ความเห็นครบ ๓ ท่าน ให้น าเสนอท่ีประชุม กทค. ได้ 
  (๒) กทค. ให้ความเห็นเกินกว่า ๒ สัปดาห์ ให้น าเสนอท่ีประชุม กทค. ได ้

(๓) กทค . ให้ความเห็นแล้วและอยู่ในวาระการประชุม กทค . แต่ กทค . ไม่ได้   
ประชุม หรือไม่ได้หยิบยกพิจารณาใน ๑ สัปดาห์ ให้น าเสนอประธาน กทค . ให้ความ
เห็นชอบ  

แนวทางท่ี ๓ การก าหนดหลักเกณฑ์ หลักการ หรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ
แห่งทาง น าเสนอที่ประชุม กทค. 

แนวทางท่ี ๔ การแก้ไขข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการใช้สิทธิแห่งทาง 
น าเสนอท่ีประชุม กทค. 



๒๐ 
 

แนวทางท่ี ๕ การด าเนินการอ่ืนๆที่เป็นเรื่องเฉพาะที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนและยังไม่ได้
มีมตไิว้เป็นหลักการ น าเสนอท่ีประชุม กทค. 
ตามท่ีส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม เสนอ 
กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า  ถ้าผ่านความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส .) แล้ว เห็นควรไม่ต้องน าเสนอชั้นกลั่นกรองเนื่องจาก
ต้องใช้ระยะเวลากลั่นกรองเป็นระยะเวลาประมาณ ๒ อาทิตย ์ 
 

ส านักงาน กสทช .ชี้แจงว่า  หากคณะกรรมการฯ ทุ กท่าน เห็นชอบแล้วนั้น ให้ทาง 
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการต่อไป และน าเสนอท่ีประชุม กทค . เพ่ือทราบได้หรือไม่ 
ทั้งนี้ เรื่องกระบวนการจะด าเนินการ จะท า ในแบบคู่ขนาน  ซึ่งบริษัท สามารถ
ด าเนินการยื่นเรืองขอใช้สิทธิแห่งทางแก่ ส านักงาน กสทช . และ คณะกรรมการสิทธิ
แห่งทาง (กพส.) ได้พร้อมกัน  

 

กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ ผ่านเส้นทางวิกฤต และไม่ มี
ประเด็นปัญหา ควรท าอย่างไรเพื่อให้ผ่านกระบวนการด าเนินการ  ทั้งนี้ขอเสนอแนว
ทางการมอบอ านาจให้เลขา ธิการ กสทช . ลงนาม ซึ่งต้องฝากให้ ตรวจสอบข้อ
กฎหมายว่าท าได้หรือไม่ 
 

ส านักงาน กสทช.ชี้แจงว่า จะขอหารือกับทาง  ส านักกฎหมายโทรคมนาคม  เกี่ยวกับ
การมอบอ านาจให้ ส านักงาน กสทช . ด าเนินการแทน กทค . ได้หรือไม่ และเสนอท่ี
ประชุม กทค. เป็นวาระเพ่ือทราบต่อไป 

 

ทั้งนี้ กรณีชั้นกลั่นกรองผ่านแล้ว ทางส านักงาน กสทช . เสนอเรื่องเพ่ือทราบแก่ 
ประธาน กทค. และด าเนินการตามกระบวนการของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

 

กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรณีที่มีปัญหา ผ่านเส้นทางวิกฤต ข้อเสนอให้
ประธาน กทค. ลงนามมีความสมเหตุสมผล แต่ต้องตรวจสอบข้อกฎหมายว่าการมอบ
อ านาจดังกล่าวท าได้หรือไม่ 
กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบ เรื่อง การมอบ
อ านาจนั้น สามารถมอบอ านาจได้หรือไม่ อย่างไร 
 

มติที่ประชุม ๑. ให้ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทร คมนาคม หารือกับ ส านักกฎหมาย
โทรคมนาคม  ในประเด็นข้อกฎหมาย เรื่อง กรอบแนวทางการมอบอ านาจในการ
ด าเนินการด้านสิทธิแห่งทาง  และกระบวนการด าเนินกา ร ตามข้อสังเกตขอ ง
กรรมการทุกท่าน และน าเสนอที่ประชุม กทค.เพ่ือทราบต่อไป 

 ๒. แนวทางใน การด าเนินการด้านสิทธิแห่งทาง  ในระหว่างนี้ ให้เสนอชั้นกลั่นกรอง
ไดแ้ก่ กรรมการ ๕ ท่าน แล้วน าเสนอประธาน กทค . เพ่ือทราบ ก่อนที่ทางส านักงาน 
กสทช. จะจัดท าหนังสือแจ้งบริษัทฯ เพ่ือให้ด าเนินการต่อไป 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (ส านัก
โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทริปเปิลที     
บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
โดยส านักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบแล้วว่าสัญญาดังกล่าว มีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง           

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จ ากัด  (มหาชน ) และบริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒ . รับท ราบ ตามท่ีส านักงาน กสทช .  เสนอว่า สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  
ประกอบข้อ ๒๗ ของประ กาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน ) 
(ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่ างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน ) โดยที่
ส านักงาน กสทช . ได้ตรวจสอบแล้วว่าสัญญาดังกล่าว มีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับมาตร ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประก าศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๒๒ 
 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง           
บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  จ ากัด  (มหาชน ) และบริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒ .รับท ราบ ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอว่า สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์  จ ากัด  (มหาชน ) มีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจ การโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  
ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงประกาศ กทช. จ านวน ๒ ประกาศ เป็นร่าง
ประกาศ กสทช. (ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (นางนุสราฯ ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณีการแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการก า กับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม โดยมีองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และให้คณะอนุกรรมการฯ มีวาระ ๑ ปี 
และให้มีสิทธิรับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามข้อ ๑๔ (๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ 
ของระเบียบ กสทช . ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ
คณะอนุกรรมการและคณะท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า กรรมการควรเป็นผู้เสนอรายชื่อแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการฯ เพราะสัดส่วนของ อนุกรรมการที่มาจากกรรมการและส านักงาน 
กสทช. อาจมีผลต่อมติ 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า หากตั้งเป็นคณะท าง าน ส านักงาน กสทช . 
สามารถไปด าเนินการได้เลย เพราะหากตั้งเป็นคณะอนุกรรมการฯต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่มีอยู่ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า มีความเห็นสอดคล้องกับ กสทช .ประวิทย์ฯ
และกสทช. รศ. ประเสริฐฯ ส านักต้องตรวจสอบว่าหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันแตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิมอย่างไร 

 

มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . ด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานฯ  แทนการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงมาตรฐาน หลักเกณฑ์และมาตรฐานการก ากับดูแล
ความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  

 



๒๓ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กท ค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ การขอจัด สอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง        

(ส านักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม)  
 ผู้อ านวยการ ส านักพัฒนาบุคล ากรในกิจการโทรคมนาคม  (นางสาวภานุพร ฯ) 

น าเสนอกรณีสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Radio 
Amateur Society of Thailand – RAST) ขอเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ เพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง โดยใช้หลักสูตรและวิธีการจัดสอบฯ 
ตามท่ีก า หนดไว้ในประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแล
กิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Radio 
Amateur Society of Thailand – RAST) เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ เพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนกังานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง โดยใช้หลักสูตรและวิธีการจัดสอบฯ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแล
กิจการวิทยุสมัครเล่น พ .ศ . ๒๕๕๗ ตามท่ี ส านักพัฒนาบุคลากรในกิจการ
โทรคมนาคมเสนอ 

 

หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาร ะนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 


