
  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ 
ณ  ห#องประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ 
_______________________________ 

ผู#มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๓. นายประวิทย� ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายก+อกิจ ด+านชัยวิจิตร เลขานุการ      

  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๖. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู3ช+วยเลขานุการ  
   ผู3อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ  
๗. นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน ผู3ช+วยเลขานุการ 
         ผู3อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร 

  โทรคมนาคม  
๘. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู3ช+วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักมาตรฐานและ 

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

เจ#าหน#าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน� ผู3 อํ านวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวธัญญ�รดาวรรน ธนนันท�ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวป=ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 
 

 
๗. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  

  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
๘. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ3าง 

   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผู#ช้ีแจง 
๑. นางสุพินญา จําป? ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒. นายดํารงค� วัสโสทก ผู3อํานายการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๓. นายจาตุรนต� โชคสวัสด์ิ ผู3 อํ านวยการสํ านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๑ 
๔. นายชัยยุทธ มังศรี ผู3 อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครอง

ผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
๕. นายเสน+ห� สายวงศ� ผู3อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๖. นายโสรัจจ�  ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๗. นายปรัชพัฒน�  วงษ�เนติศิลปB พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๘. นางสาวชุลีกร  สังข�รุ+ง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๙. นาย ณัฐนนท�  ลี้ศัตรูพ+าย  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๐. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๑. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๒. นายสุภพล  จรูญวณิชกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๓. นางสาวพิมพ�ปวีณ�  เสวตไอยาราม พนักงานปฏิบัติการระดับต3น 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๔. นางสาววัชลาวลี เดชสําราญ ลูกจ3าง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม  
 
 
 
 
 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๕  น.  
 

ประธาน กล+าวเป=ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ 
   
 ไม+มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   
 ไม+มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ - ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๗ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ – ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๗ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นในส+วนของตารางดังนี้ 

 ๑.หน3าท่ี ๑๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ เรื่อง ปรับปรุงแก3ไขหลักเกณฑ�การอนุญาตและ
กํากับดูแลการใช3คลื่นความถ่ีภาคประชาชนย+านความถ่ีวิทยุ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ� 
(Citizen Band :CB) ในช+องผลการดําเนินงานระบุว+า อยู+ระหว+างการศึกษาข3อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงแก3ไขกฎระเบียบในคลื่นความถ่ีภาคประชาชน แต+ในรายงานฉบับ
แรกระบุว+าดําเนินการแล3ว จึงไม+สอดคล3องกัน 

 ๒. หน3าท่ี ๑๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ เรื่อง การอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีเพ่ือควบคุม
ดาวเทียมไทยคม ๗ ในช+องผลการดําเนินงานระบุว+า อยู+ระหว+างดําเนินการจัดทํา
หนังสือถึง บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) เพ่ือแจ3งมติท่ีประชุม แต+ในรายงานฉบับแรก
ระบุว+าดําเนินการแล3ว จึงไม+สอดคล3องกัน 

 ๓. หน3าท่ี ๑๗ - ๑๘ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ , ๔.๒๗ , ๔.๒๘ และ ๔.๒๙ ระบุผลการ
ดําเนินงานว+าอยู+ระหว+างจัดทําคําให3การและคําอุทธรณ� ซ่ึงน+าจะเป]นข3อมูลท่ีไม+เป]น
ป̂จจุบัน เนื่องจากเป]นเรื่องท่ี กทค. พิจารณามีมติไปต้ังแต+วันท่ี ๕ พฤศจิกายน และ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนั้นจึงน+าจะพ3นกําหนดกันหมดแล3ว จึงควรต3องตรวจสอบการ
รายงานข3อมูลให3เป]นป̂จจุบัน 



๔ 
 

 ๔. หน3าท่ี ๒๐ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕๓ เรื่อง แนวทางการพิจารณาค+าใช3โครงข+ายของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ควรตรวจสอบและเพ่ิมเติมในรายละเอียด
ของผลการดําเนินงานว+า มีการดําเนินการอย+างไร 

 ๕. หน3าท่ี ๒๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง พิจารณาคําขอใช3สิทธิแห+งทางตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับใช3สิทธิในการป̂กหรือต้ังเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) 
ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๗) ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เรื่อง พิจารณาคําขอใช3สิทธิแห+งทางตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับใช3สิทธิในการป̂กหรือต้ังเสาฯ 
(กพส. (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๗)  รายงานผลการดําเนินงานไม+ครบถ3วน 

 ๖. หน3าท่ี ๒๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕๑ เรื่อง ผลการพิจารณารายได3และค+าใช3จ+ายจาก
การให3บริการในระยะคุ3มครองผู3ใช3บริการ (ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗) ตามรายงานระบุ
คณะทํางานฯ ได3มีการเชิญประชุมเม่ือ ๑๗ กุมภาพันธ� ๒๕๕๗ ดังนั้น สํานักงาน 
กสทช. ต3องเร+งสรุปผลการดําเนินงานและตรวจสอบในส+วนของรายได3และค+าใช3จ+ายใน
ป?แรกว+าเป]นอย+างไร เนื่องจากได3ครบกําหนดเม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

 ๗. หน3า ๓๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ เรื่อง ร3องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ท
เวอร�ค จํากัด ผู3ร3องเรียนใช3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบรายเดือน กรณีประสบป̂ญหา
ผู3ให3บริการไม+ปฏิบัติตามเง่ือนไขท3ายใบอนุญาต เรื่องการลดอัตราค+าบริการลงร3อยละ 
๑๕ (เรื่องร3องเรียนจํานวน ๗ เรื่อง) ในช+องผลการดําเนินงาน ควรปรับปรุงแก3ไข
ตําแหน+งของชื่อผู3ร3องเรียนให3เหมาะสม ไม+ใช+เป]นประธานของประโยค 

 ๘. หน3าท่ี ๓๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๖ เรื่อง นายรัฐภูมิ ชามพูนท ร3องเรียน บริษัท     
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีประสบป̂ญหาได3รับความ
เดือดร3อนจากการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ตามรายงานระบุว+าอยู+ระหว+างการ
ดําเนินการแจ3งมติสํานักงาน กสทช. ต3องตรวจสอบว+าผลดังกล+าวเป]นป̂จจุบันหรือไม+
และควรเร+งรัดการดําเนินการด3วย เนื่องจากระยะเวลาล+วงเลยมา ๒ เดือนแล3ว 

 ๙. หน3าท่ี ๔๐ ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๗ เรื่อง ร+างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ี
น+าจะเป]นการเอาเปรียบผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยอาศัยการใช3เครือข+ายหรือ
การโฆษณาอันมีลักษณะเป]นการค3ากําไรเกินควรหรือก+อให3เกิดความเดือดร3อนรําคาญ 
พ.ศ. ... สํานักงาน กสทช. ตามรายงานผลการดําเนินงานพบว+า การจัดรับฟ̂งความเห็น
มีการดําเนินการหลังจากท่ีมีมติท่ีประชุม กสทช. นานเป]นเดือน ซ่ึงแตกต+างจากร+าง
ประกาศอ่ืน ดังนั้นต+อไปควรต3องทําให3เป]นกรอบเวลามาตรฐานเดียวกัน 

 นอกจากนี้ กสทช. ประวิทย�ฯ มีข3อสังเกตต+อการดําเนินการอนุญาตท้ังหลาย ว+าต3อง
คํานึงถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีเพ่ิงประกาศใช3ด3วย เนื่องจากหากดําเนินการล+าช3าก็จะ
มีผลทางกฎหมายตามมา 

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานความเสียหายและผลการแก#ไขความเสียหายจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม#
อาคารสํานักงานบริการลูกค#า บมจ. กสท โทรคมนาคม จังหวัดศรีษะเกษ (สํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานความเสียหายและผลการแก3ไขความเสียหายจากกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม3อาคารสํานักงานบริการลูกค3า บมจ. กสท โทรคมนาคม จังหวัดศรีษะเกษ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย� แสดงความเห็นว+า มีความเห็นสอดคล3องกับ สํานักงาน กสทช. ว+า 
บมจ. กสท โทรคมนาคม มีการรายงานผลล+าช3าไม+เป]นไปตามท่ีประกาศฯได3กําหนดไว3
ว+าต3องรายงานภายใน ๑๔ วัน นับจากเหตุการณ�เข3าสู+สภาพปกติ ฝากสํานักงาน 
กสทช. กําชับทุกบริษัทหากเกิดกรณีเดียวกันว+าให3เร+งรายงานภายในระยะเวลาท่ี
ประกาศฯ กําหนด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช#งานส่ือสารผ+านดาวเทียม

ต+างชาติชนิดช่ัวคราว จํานวน ๑๙๔ รายการ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๘ (สํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช3งานสื่อสารผ+าน

ดาวเทียมต+างชาติชนิดชั่วคราว จํานวน ๑๙๔ รายการ ประจําเดือน มกราคม ๒๕๕๘
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เนื่องจาก กทค. ได3พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ�

ใหม+ในการอนุญาตเรื่องการใช3ดาวเทียมต+างชาติแล3ว ดังนั้นสํานักงาน กสทช. ควร
พิจารณาด3วยว+า หากปรับใช3ตามมติ กทค. ล+าสุด กรณีนี้ควรจะต3องนําเสนอในระดับใด
และลักษณะใด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ คํา ส่ังไม+รับคําฟ?องบางข#อหาไว# พิจารณาในคดีปกครองคดีหมายเลขดํา ท่ี       

๖๕๐/๒๕๕๗ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ คําสั่งไม+รับคําฟcองบางข3อหาไว3พิจารณาในคดีปกครองคดีหมายเลขดําท่ี 

๖๕๐/๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า คดีปกครองคดีหมายเลขดําท่ี ๖๕๐/๒๕๕๗ เป]น
กรณีการต้ังเสาวิทยุคมนาคม ศาลไม+รับฟcองในส+วนของสํานักงาน กสทช. เนื่องจากยัง
ไม+มีการออกใบอนุญาตกล+าวคือยังไม+มีกระบวนการทางปกครอง  แต+มีข3อสังเกตใน



๖ 
 

ส+วนคําสั่งของศาล หน3า ๑๙ ตามคําชี้แจงสู3คดีของสํานักกฎหมายโทรคมนาคมซ่ึงรับ
มอบอํานาจช+วงในส+วนของเลขาธิการ กสทช. มาอีกชั้นหนึ่ง ได3อ3างข3อ ๑๒.๕ ของ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยต+อสุขภาพของ
มนุษย�จากการใช3เครื่องวิทยุคมนาคม ว+ากรณีผู3ประกอบการไม+ดําเนินการทําความ
เข3าใจกับประชาชนตามข3อ ๑๒.๕ เจ3าพนักงานก็มีดุลยพินิจไม+พิจารณาออกใบอนุญาต
ได3 และในกรณีผู3ประกอบการฝdาฝeน ไม+เป]นไปตามข3อ ๑๒.๕ เจ3าพนักงานผู3ออก
ใบอนุญาตมีอํานาจในการพักใช3หรือเพิกถอนได3 ส+วนนี้คงจะเป]นบรรทัดฐานท่ี
สํานักงาน กสทช. ต3องปฏิบัติ เนื่องจากได3ยื่นต+อศาลไปเช+นกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก#ไขปBญหาเรื่อง

ร#องเรียนตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีมีการ
ดําเนินการเสร็จส้ินแล#ว (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก3ไขป̂ญหาเรื่อง

ร3องเรียนตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีมีการ
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล3ว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย� แสดงความเห็นว+า เรื่องดังกล+าวมีการนํามติของ กทค. มาเป]น 

บรรทัดฐาน ซ่ึงสามารถดําเนินการตามมติโดยไม+ต3องนําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา ใน
กรณีเรื่องหนังสือแจ3งเรื่องการคืนเงินของผู3ใช3บริการในอัตราร3อยละ ๑๕ โดยคํานวณ
จากวันท่ีผู3ร3องเรียนได3ชําระค+าบริการ ฝากสํานักงาน กสทช. ให3ทางสํานักกฎหมาย
โทรคมนาคมตรวจสอบความเหมาะสม ว+าการคิดดอกเบ้ียควรนับจากวันท่ีมีการยึดเงิน
หรือไม+ 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า เรื่องอัตราดอกเบ้ียในกรณีท่ีผู3ประกอบการ
จะต3องจ+ายคืนและผู3ใช3บริการต3องจ+ายให3ผู3ประกอบการรวมถึงค+าปรับต+างๆ เนื่องจาก
อัตราดอกเบ้ียร3อยละ ๑๕ เป]นการกําหนดอัตราตามกฎหมายเดิม ซ่ึงในขณะนั้นอัตรา
ดอกเบ้ียในท3องตลาดมีอัตราท่ีสูง แต+ป̂จจุบันอัตราดอกเบ้ียตํ่าลง มีการแก3ไขปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวข3องหรือไม+ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นเรื่องอัตราดอกเบ้ียว+า กรณีระหว+างผู3ให3บริการกับ
ผู3รับบริการคงต3องเป]นไปตามสัญญา ซ่ึงมีหลักการคือ ผู3ให3บริการเรียกเก็บดอกเบ้ียผิด
นัดชําระค+าบริการร3อยละเท+าไหร+ ผู3บริโภคก็มีสิทธิท่ีจะได3รับดอกเบ้ียในอัตราเดียวกัน
นั้น และตามหลักประมวลผลกฎหมายแพ+ง ถ3าไม+มีกําหนดการไว3 ศาลจะรับพิจารณาใช3
อัตราร3อยละ ๗ - ๗.๕ ส+วนอัตราดอกเบ้ียกรณีท่ีสํานักงานเป]นคนเรียกก็เป]นอีกกรณี
หนึ่งคือการใช3อํานาจตามกฎหมายกําหนด ดังนั้นต3องตรวจสอบประกาศว+าเป]นอย+างไร 

 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การปรับปรุงแก#ไขประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ!การจัดสรรคล่ืนความถ่ีเพ่ือการ

ทดลองหรือทดสอบเปHนการ ช่ัวคราว  (สํ านักการอนุญาตประกอบกิจการ   
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอแนวทางการแก3ไขและเนื้อหาของ (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือการทดสอบเป]นการชั่วคราว พ.ศ. ... และการ
จัดประชุมรับฟ̂งความคิดเห็นเฉพาะกลุ+ม (Focus Group) ต+อ (ร+าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือการทดสอบเป]นการ
ชั่วคราว พ.ศ. ... รายละเอียดตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เรื่องการรื้อถอนส+วนประกอบและอุปกรณ�เม่ือ
การทดลองเสร็จสิ้นแล3ว ควรกําหนดกรอบเวลาให3ชัดเจน ไม+ควรใช3คําว+า “โดยพลัน” 
เนื่องจากจะเอ้ือต+อการใช3ดุลยพินิจของเจ3าพนักงาน 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ในใบอนุญาตวิทยุคมนาคมระบุว+า เครื่องวิทยุท่ีมีการนําเข3า
มาให3ส+งออกจากราชอาณาจักรภายใน ๑๕ วัน หลังการทดลองทดสอบเสร็จสิ้น จึงจะ
ใช3กําหนดระยะเวลา ๑๕ วันเพ่ือให3สอดคล3องกับระเบียบดังกล+าว 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า หลักเกณฑ�การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการ
ทดลองหรือการทดสอบเป]นการชั่วคราว เป]นการอนุญาตเ พ่ือพัฒนากิจการ
โทรคมนาคมให3มีความก3าวหน3าโดยมีการนําเทคโนโลยีใหม+ๆเข3ามาทดลอง มีความเห็น
สอดคล3องกับสํานักงาน กสทช. ในการขยายระยะเวลา แต+ต3องมีการสรุปให3ชัดเจนว+า
จากท่ีผ+านมามีการขออนุญาตท้ังหมดก่ีครั้ง แต+ละครั้งใช3ระยะเวลาเท+าใด หากเกิดเหตุ
สุดวิสัยต3องชี้แจงรายละเอียดให3ชัดเจนว+าเกิดจากกรณีใดบ3าง ในกรณีการนําเครื่องวิทยุ
ออกจากราชอาณาจักร ควรมีระยะเวลาเท+าใด ให3สํานักงาน กสทช. นําประเด็น
ดังกล+าวไปประกอบกับการรับฟ̂งความคิดเห็นสาธารณะด3วย 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็น ดังนี้ 

๑. ข3อ ๒๗ ของ (ร+าง) ประกาศฯ ควรมีการแยกประเด็นออกมาเพ่ือความชัดเจนใน
กรณีการหยุดใช3คลื่น,ระยะเวลาการรายงานผลเม่ือหยุดใช3คลื่น และ การรื้อถอน
อุปกรณ� 

 ๒. ข3อ ๑๗ การวางเงินประกันต3องระบุให3ชัดเจนว+าต3องวางเป]นเงินประกันหรือ
หลักประกันเพ่ือไม+ให3เกิดความสับสน 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า อยากให3สํานักงาน กสทช. ดึงข3อมูลการทดลอง
ทดสอบ ๑๐ ครั้งล+าสุดมาว+ามีกระบวนการก่ีข้ันตอน เพ่ือพิจารณาว+าควรมีการขยาย
เวลาเป]น ๑๘๐ วันหรือไม+ โดยท่ีผ+านมามีการดําเนินแล3วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันหากจะ
มีการขยายระยะเวลาในกรณีเหตุสุดวิสัย สํานักงาน กสทช. ต3องระบุลงในประกาศฯให3
ชัดเจน 



๘ 
 

มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข3างมาก (ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค�ฯ, กสทช.รศ.ประเสริฐฯ, 
และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแก3ไขประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรร
คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป]นการชั่วคราว โดยมอบหมายให3สํานักงาน 
กสทช. รับข3อสังเกตของท่ีประชุมไปดําเนินการแก3ไขปรับปรุงวาระและเอกสาร
ประกอบวาระเรื่องดังกล+าว ก+อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต+อไป ดังนี้ 

 ๑. การต+ออายุการอนุญาตหรือใบอนุญาตจะต3องกําหนดให3ชัดเจนว+าต3องเป]นกรณีท่ีมี
เหตุสุดวิสัยท่ีผู3ได3รับอนุญาตหรือผู3รับใบอนุญาตไม+สามารถควบคุมและคาดหมาย
ล+วงหน3าได3 

 ๒. การกําหนดระยะเวลาการรื้อถอนและส+งออกอุปกรณ� โครงข+าย หรือระบบท่ี
นํามาใช3ในการทดลองหรือการทดสอบให3สอดคล3องกับแนวทางปฏิบัติและกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข3อง 

 ๓. การทบทวนอัตราค+าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช3คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือ
การทดสอบเป]นการชั่วคราว 

 ๔. การปรับถ3อยคําในประกาศให3ชัดเจน เช+น หลักประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับ
บุคคลอ่ืนจากการทดลองหรือการทดสอบ หน3าท่ีของผู3 ได3รับอนุญาตหรือผู3รับ
ใบอนุญาตหลังการอนุญาตหรือใบอนุญาตสิ้นสุด 

 มติท่ีประชุมเสียงข3างน3อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๔/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
 ๒ . กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๐๔ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

    “๑. ผมเห็นชอบด3วยกับแนวทางการแก3ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป]นการชั่วคราว ในประเด็นเรื่อง
การกําหนดระยะเวลาทดลองหรือทดสอบเป]นการชั่วคราว โดยแก3ไขจากเดิมท่ีกําหนด
ไว3ไม+เกิน ๙๐ วันนับแต+วันได3รับใบอนุญาต และให3ขอขยายระยะเวลาได3อีก ๙๐ วัน 
เป]นให3มีระยะการอนุญาต ๑๘๐ วันต้ังแต+ต3น อย+างไรก็ตาม ผมไม+เห็นด3วยท่ียังคง
กําหนดให3มีการขยายระยะเวลาได3อีก ๙๐ วัน เนื่องจากตามข3อเท็จจริงท่ีผ+านมา
ปรากฏว+า เม่ือผู3รับใบอนุญาตได3รับการอนุญาตจาก กทค. ให3ต+ออายุการอนุญาตรวม
เป]นระยะเวลา ๑๘๐ วันแล3ว ผู3ขอรับใบอนุญาตต+างก็สามารถดําเนินการเพ่ือการ
ทดลองหรือทดสอบได3สําเร็จเกือบทุกกรณี  

    การแก3ไขกําหนดระยะเวลาทดลองหรือทดสอบเป]นการชั่วคราวให3เพ่ิมเป]นไม+
เกิน ๑๘๐ วันนับแต+วันได3รับใบอนุญาต ในคราวเดียวต้ังแต+ต3น จึงเพียงพอแล3วท่ีผู3
ขอรับใบอนุญาตจะดําเนินการทดลองหรือทดสอบให3บรรลุผลได3 โดยไม+ต3องมีภาระท่ี



๙ 
 

จะต3องขอขยายเวลาการอนุญาตตามข3อ ๙ วรรคแรก ประกอบข3อ ๑๙ ของประกาศ
ฉบับเดิม ดังนั้นการเป=ดช+องขยายระยะเวลาย+อมไม+มีความจําเป]นแต+อย+างใด ในทาง
ตรงกันข3ามอาจจะมีผลเสียคือทําให3เกิดภาระลักษณะเดิมข้ึนอีก ผมจึงขอคัดค3านใน
ประเด็นเรื่องการเป=ดช+องให3ขยายระยะเวลาได3ดังกล+าว 

    ท้ังนี้ เพ่ือให3ประเด็นนี้มีข3อยุติอย+างสมเหตุสมผล ผมเห็นว+า สํานักงาน กสทช. 
ควรท่ีจะตรวจสอบข3อมูลสถิติกรณีการขออนุญาตท่ีผ+านมาว+า ภายในระยะเวลา ๑๘๐ 
วันนั้นมีสัดส+วนการดําเนินการสําเร็จหรือไม+สําเร็จเป]นอย+างไร  

    ๒. อย+างไรก็ตาม หากสํานักงาน กสทช. ยืนยันเรื่องการกําหนดให3มีการขยาย
เวลา ผมเห็นว+าควรเป=ดช+องเฉพาะกรณีเหตุสุดวิสัยเท+านั้น ซ่ึงความหมายของเหตุ
สุดวิสัยคือเหตุอันไม+อาจหลีกเลี่ยงได3ท่ีไม+ได3เกิดจากความผิดของผู3ขอรับใบอนุญาต แต+
มิใช+กรณีการวางแผนนําเข3าล+าช3า หรือวางแผนติดต้ังผิดพลาด ท้ังนี้โดยเห็นควร
กําหนดให3มีความชัดเจนในตัวร+างประกาศใหม+เลยว+า ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยไม+
สามารถดําเนินการได3 ให3ขอขยายได3อีกไม+เกิน ๙๐ วัน แต+ไม+ใช+ทุกกรณีจะขอขยาย
ระยะเวลาได3ท้ังหมด เพราะมิฉะนั้นแล3ว ก็จะปรากฏเหตุการณ�ว+ามีการขอขยาย
ระยะเวลาเกิดข้ึนเกือบทุกกรณี ก+อให3เกิดภาระในลักษณะเดิมข้ึนอีก 

๓. ตามท่ีเนื้อหาในร+างประกาศฯ ข3อ ๒๗ ระบุว+า “เม่ือการทดลองหรือการ
ทดสอบเสร็จสิ้นลง หรือเม่ือการอนุญาตหรือใบอนุญาตสิ้นอายุแล�วแต�กรณีใดเกิดก�อน 
ผู�ได�รับอนุญาตหรือผู�รับใบอนุญาตต�องแจ�งให�คณะกรรมการทราบและให�หยุดใช�คลื่น
ความถ่ีทันที พร�อมท้ังต�องรื้อถอนและส�งออกนอกประเทศซ่ึงอุปกรณ. โครงข�าย หรือ
ระบบท่ีนํามาใช�ในการทดลองหรือการทดสอบโดยพลัน” ผมเห็นว+า การกําหนด
ลักษณะดังกล+าวอาจทําให3เกิดการใช3ดุลพินิจท่ีแตกต+างหลากหลายจนอาจเกิดการ
โต3แย3งกันในภายหลัง ดังนั้น สํานักงาน กสทช. ควรท่ีจะกําหนดเป]นระยะเวลาท่ีมีความ
ชัดเจน เพ่ือให3มีความรัดกุม ปcองกันการใช3ดุลพินิจท่ีไม+เหมาะสมหรือเลือกปฏิบัติ ท้ังนี้ 
โดยหลักการแล3ว ผู3ขอรับใบอนุญาตไม+มีสิทธิใช3คลื่นความถ่ีภายหลังจากท่ีใบอนุญาต
สิ้นสุดลง การดําเนินการท่ีเหลือเป]นเพียงการจัดการเก็บอุปกรณ�และนําเครื่องออก
นอกประเทศเท+านั้น ซ่ึงหากสํานักงาน กสทช. จะกําหนดระยะเวลาไว3ท่ี ๑๕ วันเพ่ือให3
สอดคล3องกับระเบียบใบอนุญาตวิทยุโทรคมนาคมนั้น ผมก็ไม+มีข3อขัดข3องแต+ประการ
ใด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การจําหน+ายหนี้ค+าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

ของ บริษัท อี.เอส.เอ.เทรดดิ้ง จํากัด (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ , 
สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) และ 
ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอกรณีการจําหน+ายหนี้
ค+าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของ บริษัท อี.เอส.เอ.
เทรดด้ิง จํากัด มูลหนี้ จํานวน ๔,๙๒๙.๙๐ บาท และหลักการการจัดทําร+างระเบียบ 



๑๐ 
 

กสทช. ว+าด3วยหลักเกณฑ�การบริหารสิทธิเรียกร3องค+าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และค+าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ขอให3ปรับเปลี่ยนชื่อระเบียบวาระ ให3
สอดคล3องกับเนื้อหารายละเอียดในเรื่อง เนื่องจากยังไม+ได3มีการฟcองร3องคดีเกิดข้ึน และ
กรณี ของ บริษัท Monkey Biz มีมูลหนี้น3อยกว+า บริษัท อี.เอส.เอ.เทรดด้ิง จํากัด ทาง 
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการฟcองร3องคดี แล3วทําไม บริษัท อี.เอส.เอ.เทรดด้ิง จํากัด 
ทางสํานักงาน กสทช. จึงไม+ดําเนินการฟcองร3องคดี ให3คํานึงถึงมาตรฐานในการปฏิบัติ 
อย+าให3มีการเลือกปฏิบัติท่ีแตกต+างกัน  

สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ทาง สํานักงาน กสทช. ส+งฟcองทุกกรณี ไม+ได3เลือกปฏิบัติ 
ท้ังนี้ ข้ึนอยู+กับ การพิจารณาของอัยการแต+ละท+าน   

  กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ให3สํานักงาน กสทช. เร+งดําเนินการจัดทํา
หลักเกณฑ�ในการบริหารสิทธิ ให3เรียบร3อย เพ่ือใช3ประกอบดุลพินิจในการพิจารณา ท้ังนี้  
หากกรณีใด จํานวนมูลหนี้ ไม+คุ3มกับค+าใช3จ+ายในการดําเนินคดี จะได3สั่งจําหน+ายคดี 

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ประเด็นหลักเป]นเรื่องอํานาจทางกฎหมาย       
ว+า กทค. มีอํานาจท่ีจะยกเว3นไหม ส+วนหลักการนั้นเห็นสอดคล3องว+า เม่ือไม+คุ3มก็ควร
จําหน+ายหนี้เสีย ซ่ึงมิติความคุ3มไม+พิจารณาเพียงในส+วนของสํานักงาน กสทช. แต+
คํานึงถึงท้ังกระบวนการ ไม+ว+าจะเป]นทางอัยการหรือผู3พิพากษา ดังนั้นจึงอยากให3
สํานักงาน กสทช. ยืนยันประเด็นอํานาจทางกฎหมายก+อน และหากไม+มีก็ต3องรีบออก
หลักเกณฑ� โดยเห็นควรเป]นหลักเกณฑ�จําหน+ายหนี้สูญทุกประเภทของ กสทช. มิใช+
หลักเกณฑ�ย+อยเฉพาะเรื่อง ส+วนมาตรการเรื่องการจัดเก็บหลักประกันอาจพิจารณา
ดําเนินการควบคู+ไปด3วยก็ได3 

สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า เห็นควรให3สํานักงาน กสทช. ออกระเบียบก+อน พอเข3า
ระเบียบจึงจําหน+ายคดีได3 โดยระเบียบเดิมนั้นระบุว+า สํานักงาน กสทช. สามารถ
จํ าหน+ ายหนี้ ค+ าธรรมเนียม ท่ี มีจํ านวนหนี้  ไม+ เ กิน  ๒๐,๐๐๐ บาท (ไม+ รวม
ภาษีมูลค+าเพ่ิม) และได3ดําเนินการทวงถามแล3ว หากดําเนินคดีศาลจะไม+คุ3มกับ
ค+าใช3จ+าย  

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า เห็นควรให3จัดทําระเบียบ จํานวนมูลหนี้ ซ่ึง
หากดําเนินคดีทางศาลจะไม+คุ3มกับค+าใช3จ+ายในการดําเนินคดี สํานักงาน กสทช. 
สามารถจําหน+ายหนี้ค+าธรรมเนียมได3 และให3รวบรวมบริษัทท่ีเข3าข+ายลักษณะหนี้สูญ 
เสนอต+อท่ีประชุม กทค. ต+อไป 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการให3จําหน+ายหนี้ค+าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของ บริษัท อี.เอส.เอ.เทรดด้ิง จํากัด มูลหนี้ จํานวน 
๔,๙๒๙.๙๐ บาท 



๑๑ 
 

๒. เห็นชอบในหลักการการจัดทํา (ร+าง) ระเบียบ กสทช. ว+าด3วยหลักเกณฑ�การบริหาร
สิทธิเรียกร3องค+าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และค+าธรรมเนียม
เลขหมายโทรคมนาคม โดยให3เร+งรัดการทําร+างให3เสร็จสิ้นใน ๓ เดือน 
๓. ให3สํานักงาน กสทช. ศึกษาเพ่ิมเติม เรื่อง จํานวนมูลหนี้ ซ่ึงหากดําเนินคดีทางศาล
จะไม+คุ3มกับค+าใช3จ+ายในการดําเนินคดี  

  
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๔/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล+นข้ันกลาง ช้ันสอง (สํานักการ

อนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�) นําเสนอ
ข3อเท็จจริงกรณีการเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล+นข้ันกลาง ชั้นสอง ให3
เทียบเท+าประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล+นข้ันกลางตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล+น ก+อนดําเนินการพิจารณาออก
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล+นข้ันกลางฉบับใหม+ เพ่ือให3การดําเนินกิจกรรมของผู3ท่ีได3รับ
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล+นข้ันกลาง ชั้นสอง ท่ีเคยได3รับก+อนท่ีประกาศฯ มีผลบังคับ
ใช3 เป]นไปอย+างต+อเนื่อง  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล+นข้ันกลาง ชั้นสอง ให3เทียบเท+า

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล+นข้ันกลางตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การ
อนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล+น ตามท่ีสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุ
คมนาคม เสนอ 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๔/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ กําหนดผู#รับมอบอํานาจ ผู#รับผิดชอบคดี และแนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครอง

สูงสุด คดีปกครองหมายเลขดําท่ี อ.๘๙๘/๒๕๕๗ ระหว+างนายไตรรงค! ตันทสุข ผู#
ฟ?องคดี กับ กสทช. ผู#ถูกฟ?องคดี (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอการกําหนด
ผู3รับผิดชอบคดีผู3รับมอบอํานาจในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองหมายเลข
ดําท่ี อ.๘๙๘/๒๕๕๗ ระหว+างนายไตรรงค� ตันทสุข ผู3ฟcองคดี กับ กสทช. ผู3ถูกฟcองคดี 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให3 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เป]นผู3รับผิดชอบคดีนี้ 
 



๑๒ 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        
๔/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ พิจารณาแบบสัญญาให#บริการโทรคมนาคมของบริษัท ล็อกซเล+ย! จํากัด (มหาชน) 

ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให#บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
(สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอแบบสัญญาการ
ให3บริการโทรคมนาคมของบริษัท ล็อกซเล+ย� จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให3บริการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ จากการตรวจสอบสัญญา
ให3บริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ โดยภาพรวมพบว+า มีความสอดคล3องกับประกาศฯ 
มีเพียงบางส+วนท่ีขัดต+อกฎหมายและประกาศ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. มีความเห็นให3
บริษัทฯ แก3ไขสัญญาตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ในสัญญาข3อใดท่ีไม+เป]นไปตามประกาศฯ ท่ี
กําหนด สํานักงาน กสทช. ต3องแจ3งให3บริษัทฯ แก3ไขก+อนนําเสนอให3 กทค. พิจารณา 

 กสทช. พลเอก สุ กิจฯ แสดงความเห็นว+า มีความเห็นสอดคล3องกับ กสทช.             
รศ. ประเสริฐฯ แต+หากประเด็นใดท่ียังไม+เคยมีการนําเสนอให3กรรมการพิจารณา
ออกมาเป]นมติ ควรนําเสนอให3กรรมการเพ่ือพิจารณา 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า มีความเห็นไม+สอดคล3องกับสํานักงาน กสทช. ใน
ประเด็นการระงับการใช3บริการชั่วคราวของผู3ใช3บริการ โดยเห็นควรพิจารณาให3
สอดคล3องกับประกาศคณะกรรมการว+าด3วยสัญญาเรื่องให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเป]น
ธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ ข3อ ๓ (๔) ส+วนกรณีการให3เวลา ๓๐ วันท่ี
ผู3ใช3บริการต3องเติมเงินก+อนการระงับบริการ มีเง่ือนไขสําคัญอยู+ท่ีว+าจะต3องมีการแจ3ง
ผู3บริโภคให3ทราบล+วงหน3า และเป]นระยะเวลาท่ีเหมาะสมก+อนจะดําเนินการระงับ
บริการ 

 

มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข3างมาก (ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค�ฯ, กสทช.รศ.ประเสริฐฯ, 
และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 
๑. เห็นชอบแบบสัญญาให3บริการโทรคมนาคมของบริษัท ล็อกซเล+ย� จํากัด (มหาชน) 
โดยให3บริษัทฯ แก3ไขสัญญาให3ถูกต3องตามกฎหมายและตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
และ 

 ๒. มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. แจ3งผลการพิจารณาการตรวจแบบสัญญาให3บริการ
โทรคมนาคมของบริษัท ล็อกซเล+ย� จํากัด (มหาชน) ให3บริษัทฯ รับทราบต+อไป ท้ังนี้ 
หากมีการเสนอกรณีเช+นเดียวกัน แต+ไม+เป]นไปตามประกาศฯ หรือตามท่ีเคยมีมติ
ออกมา สํานักงาน กสทช. สามารถแจ3งกับผู3ประกอบการให3แก3ไขก+อนนําเสนอให3 กทค. 
เพ่ือพิจารณา  



๑๓ 
 

 ๓. มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. รับข3อสังเกตของท่ีประชุม กทค. เพ่ือไปพิจารณา
ดําเนินการในส+วนท่ีเก่ียวข3องต+อไป 

 มติท่ีประชุมเสียงข3างน3อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         

๔/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
 ๒ . กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. เห็นสมควรให3บริษัทฯ แก3ไขร+างสัญญาข3อ ๑๑.๑ เรื่องการขอระงับการใช3
บริการชั่วคราวของผู3ใช3บริการ โดยกําหนดระยะเวลาการระงับบริการชั่วคราวข้ันตํ่า
และข้ันสูงให3ชัดเจน เนื่องจากเป]นการให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ท่ีนอกจากจะต3อง
ปฏิบั ติให3สอดคล3องกับประกาศ กทช. เรื่ อง มาตรฐานของสัญญาให3บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ แล3ว ยังต3องคํานึงถึงระยะเวลา และประกาศคณะกรรมการ
ว+าด3วยสัญญา เรื่องให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเป]นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข3อ ๓ (๔) ท่ีให3สิทธิผู3ใช3บริการระงับบริการชั่วคราวได3สูงสุดไม+เกิน ๖ เดือน ด3วย ท้ังนี้ 
ประกาศท้ังสองฉบับไม+ได3ขัดหรือแย3งกัน เพราะให3สิทธิผู3ใช3บริการสามารถระงับบริการ
ชั่วคราวได3เช+นเดียวกัน โดยผู3ให3บริการสามารถกําหนดระยะเวลาข้ันตํ่าหรือข้ันสูงได3
ตามข3อ ๒๕ ของประกาศ กทช.ฯ เพียงแต+การกําหนดระยะเวลาข้ันสูงนั้น จะต3อง
คํานึงถึงระยะเวลาตามประกาศคณะกรรมการว+าด3วยสัญญาฯ ท่ีกําหนดเป]น
หลักประกันสิทธิให3ผู3บริโภคสามารถระงับบริการชั่วคราวได3สูงสุด ๖ เดือน ด3วย ท้ังนี้
ในส+วนของมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๖ ท่ีกําหนดให3ผู3ให3บริการเพ่ิมเติมข3อความ 
“กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกับผู3ใช3บริการ จนเป]นเหตุให3ผู3ใช3บริการไม+สามารถใช3บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีได3 ผู3ให3บริการตกลงให3ผู3ใช3บริการระงับการใช3บริการชั่วคราวได3ตาม
ระยะเวลาท่ีผู3ใช3บริการร3องขอ แต+ท้ังนี้ ไม+เกินกว+าระยะเวลาท่ีเหตุสุดวิสัยนั้นคงอยู+” 
นั้น ไม+ได3เป]นประโยชน�ต+อผู3บริโภค เนื่องจาก “เหตุสุดวิสัย” ตามประมวลกฎหมาย
แพ+งและพาณิชย�มีความหมายแคบและเฉพาะเจาะจง และยังเป]นการมอบดุลพินิจให3ผู3
ให3บริการ ในการพิจารณาว+าเหตุใดเป]น “เหตุสุดวิสัย” ท้ังท่ีการระงับบริการชั่วคราว
ตามข3อ ๒๕ นั้น ถือเป]นสิทธิของผู3 ใช3บริการ ท่ีสามารถระงับบริการได3 เ ม่ือมี           
“เหตุจําเป]น” โดยไม+ต3องแสดงเหตุผลของความจําเป]นนั้นต+อผู3ให3บริการแต+อย+างใด 

  ๒. การเติมเงินกอนระงับบริการอยางถาวร จะต�องมีการแจ�งระยะเวลาท่ีให�เติม
เงินกอนการระงับบริการอยางถาวรท่ีชัดเจน และมีการแจ�งเตือนให�เติมเงินลวงหน�า
กอนการระงับบริการอยางถาวรท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม” 

 
 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การพิจารณาอุทธรณ!คําส่ังของ เลขาธิการ กสทช. กรณีมีคําส่ังให#บริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) จัดส+งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคมของปLบัญชี ๒๕๕๖ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
จัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม  (สํ านักกฎหมาย
โทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอการพิจารณาอุทธรณ�
คําสั่งของ เลขาธิการ กสทช. กรณีมีคําสั่งให3บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) จัดส+งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของป?บัญชี 
๒๕๕๖ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยก
ประเภทในกิจการโทรคมนาคม 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ทางบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ได3จัดส+งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของป?บัญชี 
๒๕๕๕ และ ป?บัญชี ๒๕๕๖ แล3วหรือไม+ รวมท้ังสํานักงาน กสทช. ได3มีการจัดทํา
ผู3ประกอบการรายใดมีอํานาจเหนือตลาดอย+างมีนัยสําคัญ SMP อย+างไรและมีคําสั่ง
ทางปกครองอย+างไร ท้ังนี้ การอุทธรณ�ต3องอยู+ภายใต3กําหนดระยะเวลา 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ได3จัดส+งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม
ของป?บัญชี ๒๕๕๕ แล3ว แต+ยังไม+ได3รับรองโดยผู3ตรวจสอบบัญชี และ ป?บัญชี ๒๕๕๖ 
ยังจัดส+งไม+ครบถ3วน การจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของป?
บัญชี ๒๕๕๕ และป?บัญชี ๒๕๕๖ อยู+ในระหว+างการรับรองของผู3ตรวจสอบบัญชี ส+วนป?
บัญชี ๒๕๕๗ มีหนังสือโต3แย3งว+าบริษัทฯ ไม+ใช+ผู3มีอํานาจเหนือตลาดอย+างมีนัยสําคัญ 
SMP และขอให3มีการยกเลิกคําสั่ง ท้ังนี้ ทางสํานักงาน กสทช. ได3จัดทํารายชื่อผู3มี
อํานาจเหนือตลาดอย+างมีนัยสําคัญ SMP ทุกเดือน มกราคม และแจ3งบริษัทต+างๆ ในป?
บัญชี ๒๕๕๕ ได3สั่งปรับทางปกครองบริษัทฯ แล3ว 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ให3สํานักงาน กสทช. จัดทําประกาศ
ผู3ประกอบการรายใดมีอํานาจเหนือตลาดอย+างมีนัยสําคัญ SMP ให3เป]นป̂จจุบันและ
จัดทําทุกๆป? เพ่ือประกาศให3ผู3ประกอบการทราบ  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบรับอุทธรณ�ของ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ

เห็นชอบให3ยืนตามคําสั่ง เลขาธิการ กสทช. ตามหนังสือท่ี ๕๐๑๒/๒๖๕๔๕ ลงวันท่ี 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๔/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ นายนพ เสาตรง ร#องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปBญหาการคิด
ค+าธรรมเนียมในการชําระค+าบริการโทรศัพท!เคล่ือนท่ี (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและ
คุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

  ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม     
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี นายนพ เสาตรง ร3องเรียนบริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด กรณีประสบป̂ญหาการคิดค+าธรรมเนียมในการชําระค+าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี  

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที 
ไวร�เลส มัลติมีเดีย จํากัด  ได3จัดประชาสัมพันธ�โฆษณา ว+าบริษัทฯ ไม+คิดค+าธรรมเนียม 
ในการชําระค+าบริการผ+านช+องทางต+างๆ เช+น ผ+านทางธนาคาร จุดให3บริการเคาเตอร�
เซอร�วิส 7-11 โลตัส ท้ังนี้ การประชาสัมพันธ�ถือเป]นส+วนหนึ่งของสัญญาเม่ือมีการรับ
โอนสิทธิตามสัญญาบริการ ผู3ให3บริการรายใหม+ก็ต3องให3บริการแก+ผู3ใช3บริการตาม
สัญญาเดิม หากบริษัทฯ จะคิดค+าธรรมเนียมการชําระค+าบริการผ+านช+องทางอ่ืนๆ ถือ
ว+าไม+เป]นธรรม และเป]นการแก3ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ส+วนการระงับบริการนั้น ในกรณี
ท่ีผู3ใช3บริการไม+ชําระค+าบริการโดยไม+มีข3อพิพาทกันอยู+ก็สามารถระงับบริการได3 แต+
หากเรื่องดังกล+าวเป]นข3อพิพาทก็ไม+สามารถระงับบริการได3  

สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ในส+วนการโอนบริษัทนั้น เนื้อหาการโอนไม+ปรากฏ 
สํานักงาน กสทช. ได3รับแต+ใบเสร็จชําระค+าบริการ  กรณีของ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที 
ไวร�เลส มัลติมีเดีย จํากัด ระบุว+าค+ายไหนบ3าง ท่ีไม+เรียกเก็บค+าบริการ และ บริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด ก็บอกไว3ชัดเจนว+าช+องทางใดเสียค+าธรรมเนียม ช+องทางใดไม+เสีย
ค+าธรรมเนียมในการชําระเงิน  ซ่ึงผู3ใช3บริการทราบอยู+แล3ว กรณีรับโอนสิทธิ ต3องย3อนดู
สัญญาการโอนสิทธิระหว+าง ๒ บริษัทถึงจะชัดเจน และกรณีนี้ ผู3ใช3บริการเลือกไปใช3ใน
ส+วนท่ีจะต3องเสียค+าบริการ 

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า การแจ3งรายละเอียดในใบแจ3งค+าบริการนั้น ไม+ถือ
เป]นสัญญา แต+การโฆษณาถือเป]นส+วนหนึ่งของสัญญา กรณีรับโอนสิทธิการให3บริการ 
สัญญาการให3บริการน+าจะเป]นไปตามเดิม 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า การเรียกค+าธรรมเนียมได3ดําเนินการครบถ3วน
แล3ว ประเด็น คือ ลูกค3าต3องทําตามกติกาของ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด แต+ผู3ร3องไม+
ยอมรับในกติกาดังกล+าวนั้นถือว+าเกินอํานาจของสํานักงาน กสทช. สัญญาของ บริษัท 
ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร�เลส มัลติมีเดีย จํากัด กับ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด เป]นการปฏิบัติ
ตามสัญญาทางแพ+ง ท้ังนี้ให3สํานักงาน หารือกับสํานักกฎหมายโทรคมนาคม   

  สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า คําขอของผู3ร3อง ให3ยกเว3นการเก็บค+าธรรมเนียม ซ่ึงไม+ใช+
บริการโทรคมนาคม โดยการรับชําระค+าบริการนั้น จะอยู+ภายใต3กฎหมายอีกฉบับหนึ่ง 
ไม+เก่ียวกับสํานักงาน กสทช. จะไปกําหนดว+าจะยกเว3นหรือไม+ยกเว3น  

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร�เลส มัลติมีเดีย จํากัด 
ระบุชัดว+าไม+เก็บค+าบริการท่ีชําระผ+านทางเคาเตอร� ส+วนสัญญาระหว+างสองบริษัทเป]น
อย+างไรเป]นคนละประเด็น แต+ถือว+า บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ให3บริการต+อแทน บริษัท 



๑๖ 
 

ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร�เลส มัลติมีเดีย จํากัด สัญญาระหว+างผู3ร3องต3องเป]นเหมือนเดิม 
เพราะ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ไม+ได3ให3ลูกค3ามาทําสัญญาใหม+ ผู3ร3องจึงถือว+าเป]นลูกค3า
เดิมตามสัญญา บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร�เลส มัลติมีเดีย จํากัด  

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ผู3ร3องได3ทําสัญญากับ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ไว3ด3วยแล3ว 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบรายละเอียด
ของสัญญาให3ชัดเจน  

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ได3ยกเลิกการเก็บ
ค+าธรรมเนียมสัญญาเก+าและ และได3ทําสัญญาใหม+ เพราะฉะนั้น ผู3ร3องต3องทําตาม
สัญญา ท่ีลงนามไว3 โดยเห็นชอบตามข3อเสนอของสํานักงาน กสทช. 

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า วันท่ีทําสัญญาใหม+นั้น ระบุชัดในเรื่องการเก็บค+า
ดําเนินการหรือไม+ ถ3าไม+ถือว+าสัญญายังไม+เกิด ก็เรียกเก็บไม+ได3 เพราะผู3ใช3เข3าใจโดย
สุจริต ว+าเป]นการโอนสิทธิท้ังหมดมา 

 

มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข3างมาก (ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค�ฯ, กสทช.รศ.ประเสริฐฯ, 
และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

ได3พิจารณาในประเด็นข3อร3องเรียนของนายนพ เสาตรง ร3องเรียนบริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด เห็นว+าการเรียกเก็บค+าธรรมเนียมในการชําระค+าบริการผ+านช+องทางอ่ืนตาม    
คําร3องเรียน ไม+อยู+ในอํานาจท่ี กสทช. จะสั่งการได3 เนื่องจากการชําระค+าบริการผ+าน
ทางเคาน�เตอร�เซอร�วิสซ่ึงเป]นตัวแทนรับชําระตามพระราชกฤษฎีกาว+าด3วยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� ไม+ใช+ผู3ให3บริการโทรคมนาคม 
ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให3บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข3อ 
๑๙ และจากข3อเท็จจริงในใบแจ3งค+าบริการบริษัทฯ ได3แจ3งช+องทางการชําระค+าบริการ
ท่ีเป]นของบริษัทฯ ท่ีไม+ต3องชําระค+าธรรมเนียม และช+องทางอ่ืนๆท่ีมีค+าธรรมเนียม
เรียบร3อยแล3ว ดังนั้น การท่ีผู3ร3องเรียนเลือกชําระค+าบริการผ+านทางช+องทางอ่ืนเป]นการ
เลือกบริการโดยความสมัครใจของผู3ร3องเรียนเอง 

มติท่ีประชุมเสียงข3างน3อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 

 

หมายเหตุ  ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี    
๔/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 

 ๒ . กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๑๐ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป=ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. บริษัท ฮัทชิสัน ไวร�เลส มัลติมีเดีย จํากัด ได3ระบุในใบแจ3งหนี้ว+าการชําระ
ค+าบริการของบริษัทฯ จะไม+เสียค+าธรรมเนียมทุกช+องทาง และได3เผยแพร+ข3อความ
เช+นเดียวกันนี้สู+สาธารณะด3วย ซ่ึงการโฆษณาดังกล+าวถือเป]นส+วนหนึ่งของสัญญา    



๑๗ 
 

กรณีท่ีต+อมามีการเปลี่ยนผู3ให3บริการจากบริษัท ฮัทชิสันฯ เป]นบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
ซ่ึงก็คือการโอนสิทธิการให3บริการตามสัญญาไปยังผู3ให3บริการรายอ่ืนโดยจะต3องได3รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการและผู3รับโอนจะต3องดําเนินการให3เป]นไปตามสัญญาท่ีมีผลอยู+
ก+อนการโอน ตามข3อ ๓๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให3บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นอกจากนี้ ตามคําร3องของผู3ร3องเรียนได3ระบุชัดว+าบริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด มีคํายืนยันกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ว+าการรับ
โอนลูกค3าจะไม+มีภาระผลกระทบต+อลูกค3าของบริษัท ฮัทชิสันฯ เดิม ดังนั้น เม่ือ
ตามเดิม ผู3ใช3บริการของบริษัท ฮัทชิสันฯ สามารถชําระค+าบริการในทุกช+องทางได3โดย
ไม+เสียค+าธรรมเนียม จึงถือว+าเป]นข3อสัญญาผูกพันท่ีบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ในฐานะ
ผู3รับโอนการให3บริการจะต3องรับผิดชอบต+อผู3ใช3บริการต+อไป  

๒. การท่ีบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ระบุในใบแจ3งหนี้ว+ามีช+องทางการชําระ
ค+าบริการใดบ3างท่ีต3องเสียค+าธรรมเนียมหรือไม+เสีย ถือเป]นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข
เก่ียวกับภาระการชําระค+าธรรมเนียมฝdายเดียว ซ่ึงไม+ใช+สัญญาท่ีมีผลสมบูรณ�อันจะ
ผูกพันผู3บริโภคได3 เนื่องจากกระบวนการแก3ไขสัญญาใช3บริการต3องได3รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก+อน และแม3ว+าผู3ร3องเรียนจะลงนามในสัญญาฉบับใหม+กับบริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด แต+หากในสัญญา ณ วันท่ีลงนามไม+มีข3อท่ีระบุว+าต+อไปการชําระ
ค+าบริการช+องทางใดบ3างท่ีผู3บริโภคจะต3องชําระค+าธรรมเนียมเอง เง่ือนไขเก่ียวกับภาระ
ค+าธรรมเนียมก็ยังต3องเป]นไปตามสัญญาเดิมระหว+างบริษัท ฮัทชิสันฯ กับผู3ใช3บริการ 
นอกจากนี้ เนื่องจากมีการโอนสิทธิการให3บริการจากบริษัท ฮัทชิสันฯ มายังบริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด จึงเป]นกรณีท่ีผู3ใช3บริการเข3าใจโดยสุจริตว+าสิทธิหน3าท่ีระหว+างคู+สัญญา
จะต3องเป]นไปตามสัญญาเดิม  

๓. กรณีการระงับการใช3บริการ แม3เกิดจากการท่ีผู3ใช3บริการผิดนัดชําระหนี้ แต+
ก็ต3องมีการตรวจสอบด3วยว+ามีต3นเหตุมาจากข3อพิพาทหรือไม+ หากเป]นเช+นนั้น บริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด ย+อมไม+มีสิทธิระงับบริการ ท้ังนี้ ตามประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการ
รับและพิจารณาเรื่องร3องเรียนของผู3ใช3บริการ”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ สรุปผลการรับฟBงความคิดเห็นสาธารณะต+อ (ร+าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข#องกับ

การใช#คล่ืนความถ่ีกิจการประจําท่ี ย+านความถ่ี ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz 
(E-band) จํานวน ๒ ฉบับ (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 

 ผู3อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน+ห�ฯ) นําเสนอสรุปผลการรับฟ̂ง
ความเห็นสาธารณะต+อ (ร+าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข3องกับการใช3คลื่นความถ่ี 
กิจการประจําท่ี ย+านความถ่ี ๗๑-๗๖ GHz และ ๘๑-๘๖ GHz (E-band) จํานวน ๒ 
ฉบับ ได3แก+ (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการประจําท่ี ย+านความถ่ี 
๗๑-๗๖  กิกะเฮิรตซ� (GHz) และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ� (GHz) และ (ร+าง) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีในกิจการประจําท่ี                     
ย+ านความ ถ่ี  ๗๑-๗๖ กิกะเ ฮิรตซ�  (GHz )  และ ๘๑-๘๖ กิกะเ ฮิรตซ�  พร3อม
ผลการพิจารณาและแนวทางดําเนินการต+อไปของ กสทช.  



๑๘ 
 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบสรุปผลการรับฟ̂งความเห็นสาธารณะต+อ (ร+าง) ประกาศ กสทช. ท่ี
เก่ียวข3องกับการใช3คลื่นความถ่ี กิจการประจําท่ี ย+านความถ่ี ๗๑-๗๖ GHz และ      
๘๑-๘๖ GHz (E-band) จํานวน ๒ ฉบับ ได3แก+ (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผน
ความถ่ีวิทยุกิจการประจําท่ี ย+านความถ่ี ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ� (GHz) และ ๘๑-๘๖ 
กิกะเฮิรตซ� (GHz) และ (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให3
ใช3คลื่นความถ่ีในกิจการประจําท่ี   ย+านความถ่ี ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ� (GHz) และ     
๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ� พร3อมผลการพิจารณาและแนวทางดําเนินการต+อไปของ กสทช.  

 ๒. เห็นชอบ (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการประจําท่ี ย+านความถ่ี 
๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ� (GHz) และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ� (GHz) และ (ร+าง) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให3ใช3คลื่นความถ่ีในกิจการประจําท่ีย+าน
ความถ่ี ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ� (GHz) และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ� 

  ท้ังนี้มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ให3ความเห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต+อไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         

๔/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร+วมทางเทคนิคว+าด#วยการประสานและจัดสรร

ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๖ ในประเด็นด#าน
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 

 ผู3อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน+ห�ฯ) นําเสนอรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการร+วมทางเทคนิคว+าด3วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๖ (The 26th Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along 
Thailand – Malaysia Common Border – JTC) ในประเด็นด3านกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม รายละเอียดตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร+วมทางเทคนิคว+าด3วยการประสาน

และ จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๖ (The      26th 
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination                   and 
Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common     Border 
– JTC) ในประเด็นด3านกิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 
๒. รับรองบันทึกความตกลงร+วม ในส+วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) 
และการประชุม Working Group 2 (Mobile and Non-broadcasting) ในประเด็น
ด3านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๑๙ 
 

ท้ังนี้มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. โดยสํานักบริหารคลื่นความถ่ี ดําเนินการ
นําเสนอ ประเด็นดังกล+าวต+อท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให3ความเห็นชอบตาม
กระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต+อไป  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         

๔/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 
 
 
 
ประธาน  กล+าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล+าวป=ดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา       ๑๒.๐๐   น. 

 


