
  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม 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. นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน ผู/ช1วยเลขานุการ 

 ผู/อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๖. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู/ช1วยเลขานุการ  
   ผู/อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ  
๗. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู/ช1วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักมาตรฐานและ 

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ผู!ไม)มาประชุม 

๑. นายก1อกิจ ด1านชัยวิจิตร เลขานุการ      
  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 

   (ติดภารกิจ) 
เจ!าหน!าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน� ผู/ 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 พนักงานปฏิบัติการระดับต/น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 



๒ 
 

๖. นางสาวป>ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต/น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต/น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ/าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู!ช้ีแจง 
๑. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๒. นายจาตุรนต� โชคสวัสด์ิ ผู/ อํ านวยการสํ านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๑ 
๓. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู/ อํานายการสํ านักบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๔. นางสุพินญา  จําปB ผู/อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายชุติเดช  บุญโกสุมภ� ผู/ อํานวยการสํานักโครงข1าย พ้ืนฐาน การใช/และ

เชื่อมต1อโครงข1าย  
๖. นายดํารงค� วัสโสทก ผู/อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๗. นายชัยยุทธ  มังศรี ผู/ อํานวยการสํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครอง

ผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
๘. นายสมภพ รัตนาธรรมวัฒน� ผู/อํานวยการส1วน 
   ส1วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
๙. นางสาวพรพักตร� สถิตเวโรจน� ผู/อํานวยการส1วน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นายโสรัจจ�  ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๑. นายปรัชพัฒน�  วงษ�เนติศิลปH พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๒. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๓. นางสาวพรรณภา สีใส พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๔. นายศุภกาญจน� บุญจันทร� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๕. นางสาวหทัยรัตน� ยุติวงศ�สันติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส1วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
๑๖. นางสาวณัฐสุดา  อัคราวัฒนา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
 



๓ 
 

๑๗. นางสาวรสพร แต1รุ1งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงข1ายพ้ืนฐาน การใช/และเชื่อมต1อโครงข1าย 
๑๘. นางสาวฐิติพร  ตินตะโมระ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๙. นางสาวพนิตา เกตุสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับต/น 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๐. นางสาวอมรพรรณ ทองเฟKLอง พนักงานปฏิบัติการระดับต/น 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๒๑. นางสาวนรีกานต� บางอ/อ ลูกจ/าง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๒๒. นางสาววัชลาวลี เดชสําราญ ลูกจ/าง 
   สํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น.  

 
ประธาน กล1าวเป>ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ!งให!ท่ีประชุมทราบ 
   
 ไม1มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ& ๒๕๕๘ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือ

วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ โดยมีการแก/ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  (๑) หน/าท่ี ๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บรรทัดท่ี ๒ เพ่ิมข/อความ “กรณี” หลัง
ข/อความ “นําเสนอ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 

เม่ือวันจันทร&ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือ

วันจันทร�ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแก/ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 



๔ 
 

  (๑) หน/าท่ี ๑๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ ย1อหน/าท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๔ เพ่ิมข/อความ 
“แจ/งว1าฝQายความม่ันคง” หลังข/อความ “เพ่ือความม่ันคงของรัฐฯ” 

  (๒) หน/าท่ี ๒๐ ย1อหน/าท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๑ แก/ไขข/อความจาก “หากไม1ปรับปรุง
ตาราง” เปSน “หากเปSนไปตามสรุปผล” 

  (๓) หน/าท่ี ๒๐ ย1อหน/าท่ี ๖ บรรทัดท่ี ๑ แก/ไขข/อความจาก “คลื่นความ 
๙๐๐ MHz” เปSน “คลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz”  

  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช!งานส่ือสารผ)าน

ดาวเทียมต)างชาติชนิดช่ัวคราว จํานวน ๑๘๘ รายการ ประจําเดือนกุมภาพันธ& 
๒๕๕๘ (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช/งานสื่อสารผ1าน

ดาวเทียมต1างชาติชนิดชั่วคราว จํานวน ๑๘๘ รายการ ประจําเดือนกุมภาพันธ� 
๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า แนวทางการใช/งานสื่อสารผ1านดาวเทียม

ต1างชาติชนิดชั่วคราว ท่ีประชุม กทค. เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ได/มีมติให/หารือ
กับทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนําเสนอต1อท่ีประชุม 
กทค. เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ดังนั้นจึงควรเร1งรัดเรื่องดังกล1าว เพ่ือให/มี
แนวทางการพิจารณาเรื่องนี้ต1อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การขอยกเว!นค)าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท&แบบส้ัน หมายเลข ๑๑๓๗ ของ

บริษัท แปซิฟ@ก คอร&ปอเรช่ัน จํากัด (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม)    

 
มติท่ีประชุม รับทราบการขอยกเว/นค1าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น หมายเลข ๑๑๓๗ 

ของบริษัท แปซิฟ>ก คอร�ปอเรชั่น จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า ให/ตรวจสอบข/อความในเอกสารข/อ ๑.๔.๓ ซ่ึง

แท/จริงควรเปSน ข/อ ๑.๒.๓ ถูกต/องหรือไม1 เนื่องจากวาระนี้เสนอเปSนเพียงเรื่องเพ่ือ
ทราบ ระดับความสําคัญจึงไม1น1าจะมากเช1นนั้น 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว1า ให/สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบอํานาจ
หน/าท่ีของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม มีอํานาจหน/าท่ีในการพิจารณา
หรือไม1 หากไม1มีอํานาจหน/าท่ีดังกล1าว ให/นําเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณา 

  



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ การตรวจสอบการดําเนินการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ&บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท&เคล่ือนท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ)นดิน (สํานักบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู/อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมชี้แจงว1า เลขาธิการ กสทช. 
(นายฐากรฯ) ได/มีคำส่ังแต1งต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจเพ ื่อตรวจสอบการดําเนินการตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หล ักเกณฑ �บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีให/
ดําเนินการแล/วเสร ็จ ภายใน ๓๐ ว ัน ท้ังนี้ สำนักงาน กสทช. ต/องรายงานต1อ
สํานักงานการตรวจเงินแผ1นดิน ภายใน ๖๐ วัน ตามนัยมาตรา ๔๔ แห1ง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว1าด/วยการตรวจเงินแผ1นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  
มติท่ีประชุม รับทราบการตรวจสอบการดําเนินการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�บริการคง

สิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ1นดิน ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

  

หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า ในประเด็นนี้ ให/ตรวจสอบผู/ประกอบการ
รายอ่ืนด/วย โดยเฉพาะผู/ประกอบการท่ีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล/ว จะคืนสภาพก็
เปSนไปไม1ได/ ควรดําเนินการอย1างไร ในส1วนของคําสั่งของ ลสทช. เม่ือเดือน 
กรกฎาคม เก่ียวกับให/ผู/ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินั้น ให/สํานักงาน 
กสทช. เร1งรัดดําเนินการปรับทางปกครองด/วย รวมท้ังการดําเนินการตามกฎหมายให/
ครบถ/วนถูกต/อง และการเยียวยาทางกฎหมาย  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว1า ส1วนใหญ1เปSนเรื่องของสํานักงาน กสทช. 
ยกเว/น เรื่องท่ีให/ คณะกรรมการ กทค. ทบทวนการจัดต้ังศูนย�บริการคงสิทธิเลข
หมาย นั้น ให/ตรวจสอบฐานอํานาจของสํานักงานการตรวจเงินแผ1นดิน ท้ังนี้ เห็นด/วย
เก่ียวกับเรื่องการกําหนดรูปแบบหลักเกณฑ�บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
เนื่องจากผู/ประกอบการท้ัง ๕ รายนั้น บางรายอาจมีส1วนได/เสีย ให/สํานักงาน กสทช. 
ทบทวนการกํากับดูแลการควบคุมของศูนย�คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี และ
ให/แยกประเด็นให/ชัดเจน 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า เรื่องประเด็นของ clearing house ให/ดูคํา
นิยาม การประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามกฎหมาย ให/ชัดเจน ว1าการดําเนินการ
ของ clearing house เข/าข1ายหรือไม1 และ กสทช. มีอํานาจกําหนดให/กิจการ
ลักษณะนี้ต/องขอรับใบอนุญาตหรือไม1 ถ/ามีอํานาจ ก็ต/องพิจารณาเง่ือนไขต1อไปว1า
จะต/องแก/ไขปรับปรุงประกาศอย1างไร ในส1วนของการโอนย/ายท่ีไม1ชอบด/วยกฎหมาย 
ทางสํานักงานการตรวจเงินแผ1นดินขอให/สํานักงาน รวบรวมข/อมูลเพ่ือตรวจสอบให/
ถูกต/องตามกฎหมาย ให/ดําเนินการโดยระมัดระวัง และรอบคอบ 

 ผู/อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ชี้แจ/งว1า ทางสํานักงาน
กสทช. ได/ดําเนินการแล/ว ท้ังในเรื่อง clearing house และจะนําเสนอรายงานต1อท่ี
ประชุม กทค. เพ่ือทราบอีกครั้ง 
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 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว1า ให/สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบ
แหล1งข/อมูลท่ีทางสํานักงานการตรวจเงินแผ1นดิน ได/รับนั้น ได/จากแหล1งใดบ/าง 

 ผู/อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ชี้แจ/งว1า ข/อมูลได/ท้ัง
จากทาง สํานักงาน กสทช. ซ่ึงส1วนใหญ1เปSนข/อเท็จจริง และบางข/อมูลจากทาง บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได/มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๕๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป>ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓.๓ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

“๑. ผมไม1เห็นด/วยท่ีสํานักงาน กสทช. นําเสนอเรื่องนี้เปSนระเบียบวาระเพ่ือ
ทราบ เนื่องจากเปSนเรื่องสําคัญและมีประเด็นท่ีต/องดําเนินการต1อ ซ่ึงแม/สํานักงาน 
กสทช. จะชี้แจงว1าได/แต1งต้ังคณะทํางานข้ึนเฉพาะและอยู1ระหว1างดําเนินการแล/ว แต1
นั่นก็เปSนการดําเนินการในส1วนของสํานักงาน กสทช. ในขณะท่ีข/อสังเกตของ สตง. 
นั้นเก่ียวข/องกับคณะกรรมการด/วย และมีข/อเสนอแนะบางประการต1อคณะกรรมการ
โดยตรง จึงเห็นควรต/องมีการดําเนินการให/ครบถ/วน ท้ังในส1วนสํานักงานและ
คณะกรรมการ 

๒. ผมยืนยันความเห็นตามท่ีเคยคัดค/านไว/ เก่ียวกับประเด็นการโอนย/ายด/วย
วิธี OTA ว1าจะกระทบต1อข/อมูลท่ีเปSนความลับส1วนบุคคลของผู/ใช/บริการ และเสี่ยงท่ี
จะเปSนการดําเนินการโดยไม1ได/รับความยินยอมจากผู/ใช/บริการอย1างแท/จริงและไม1
ครบถ/วนตามกระบวนการของกฎหมาย อีกท้ังผมยังได/เคยให/ความเห็นไว/ว1า หากจะ
เป>ดให/โอนย/ายด/วยวิธี OTA ก็ควรให/โอนย/ายไปยังทุกรายได/เสมอกัน คือใช/วิธีนี้ท้ัง
ตลาด มิใช1จับคู1เฉพาะระหว1างบริษัทในเครือ อย1างไรก็ตาม เม่ือในท่ีสุดมีการอนุญาต
ดําเนินการ ในฐานะองค�กรกํากับดูแลก็ควรมีการติดตามตรวจสอบเพ่ือเท1าทัน
สถานการณ�และประเมินปjญหาหรือผลกระทบได/ทันการณ� และเม่ือปjจจุบันปรากฏ
ชัดเจนว1าปjญหาเกิดข้ึนจริงแล/ว ก็ต/องเร1งดําเนินการแก/ไข  

ท้ังนี้ นอกเหนือจากประเด็นตามท่ี สตง. แจ/งมาแล/ว ผมยังเคยได/ต้ังข/อสังเกต
ต1อท่ีประชุมไว/แล/วว1า จํานวนผู/ใช/บริการคงสิทธิเลขหมายกับจํานวนผู/ลงทะเบียน   
ซิมการ�ดนั้นขัดแย/งกัน กล1าวคือ ขณะท่ียอดการโอนย/ายจากบริการระบบ ๒G ไป    
๓G มีเกือบ ๔๐ ล/านเลขหมาย ซ่ึงตามโครงสร/างตลาดแล/ว ในจํานวนดังกล1าวย1อม
ต/องเปSนบริการในระบบการชําระเงินล1วงหน/า (prepaid) ไม1น/อยกว1า ๓๐ ล/านเลข
หมาย แต1ยอดการจดทะเบียนซิมการ�ดกลับน/อยกว1า ๓๐ ล/าน ไปมาก ดังนั้นจึงแสดง
ให/เห็นว1าการโอนย/ายไม1ได/ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด เนื่องจากตาม
เง่ือนไขของประกาศนั้น สําหรับเลขหมายในระบบ prepaid จะต/องลงทะเบียนซิ
มก1อนจึงจะใช/สิทธิโอนย/ายได/  

๓. กรณีท่ี สตง. ตรวจสอบนั้นเปSนเพียงรายเดียว แต1ในความเปSนจริงแล/วมี
การดําเนินการท้ัง ๓ ราย ดังนั้น สํานักงาน กสทช. จึงต/องดําเนินการแก/ไขให/ท่ัวถึง 
เพ่ือความเปSนธรรม ท้ังนี้ในกรณีของผู/ให/บริการบางรายอาจมีสภาพปjญหาท่ีซับซ/อน 
อันเนื่องมาจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล/ว ดังนั้นทางออกท่ีว1าให/คืนสภาพอาจไม1
สามารถดําเนินการได/ จึงมีโจทย�ท่ีต/องคิดค/นหาทางออกเพ่ิมข้ึนด/วย 
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๔. กรณีการออกคําสั่งของเลขาธิการ กสทช. มีการดําเนินการต้ังแต1เดือน
กรกฎาคมแล/ว ซ่ึงระยะเวลาล1วงเลยมาจนจะครบปBในอีกไม1ก่ีเดือน ดังนั้นจึงมี
ประเด็นปjญหาว1า การดําเนินการภายหลังการออกคําสั่งมีความล1าช/าเกินไป ซ่ึงควร
จะต/องกวดขันและเร1งรัดการดําเนินการ โดยเฉพาะการบังคับทางปกครองท่ีมี
ประสิทธิผล นอกจากนั้นยังมีประเด็นเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ เช1น เรื่องของการคืนสภาพตาม
ข/อเสนอของ สตง. ว1ามีความเปSนไปได/หรือไม1อย1างไร หรือจะมีวิธีอ่ืนใด รวมถึงกรณี
ความเสียหายของรัฐวิสาหกิจ จะมีการเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายอย1างไร ท้ังนี้ 
ผมมีความห1วงใยว1ากรณีดังกล1าวนี้เก่ียวข/องกับคดีท่ีมีการฟoองศาลอยู1ด/วย ดังนั้นการ
ดําเนินการจะต/องเปSนไปด/วยความถูกต/องและรอบคอบรัดกุม เนื่องจากจะมีผลต1อรูป
คดีพอสมควร แต1หากการดําเนินการล1าช/า ประเด็นปjญหาก็จะยิ่งซับซ/อนและเพ่ิมพูน
ข้ึน เนื่องจากในเดือนกันยายนศกนี้ บริษัท แอดวานซ� อินโฟเซอร�วิส จํากัด (มหาชน) 
ก็จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล/ว  

๕. ในส1วนประเด็นเก่ียวกับ clearing house ท่ี สตง. เสนอว1าอาจต/อง
พิจารณาให/เปSนผู/รับใบอนุญาต ผมเห็นควรรับข/อเสนอดังกล1าวมาศึกษาประเด็นท่ี
เก่ียวข/องอย1างจริงจัง โดยเฉพาะอย1างยิ่งประเด็นข/อกฎหมาย นับต้ังแต1นิยามการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ฐานอํานาจของ กสทช. หรือหากมีความจําเปSน ก็
อาจจะต/องแก/ไขปรับปรุงประกาศท่ีเก่ียวข/อง 

๖. กรณีมีประเด็นคําถามถึงอํานาจหน/าท่ีของ สตง. ผมเห็นว1า ประเด็นใดหรือ
นโยบายใดก็ตามแต1ท่ีจะทําให/เกิดความเสียหายต1อรัฐ ย1อมอยู1ในขอบเขตท่ี สตง. จะ
ตรวจสอบและเสนอแนะได/ และหากเปSนเรื่องท่ีเกิดความเสียหายแล/ว ผู/มีอํานาจ
หน/าท่ีไม1แก/ไขก็ถือเปSนการละเว/น” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ รายงานอัตราค)าบริการโทรคมนาคมประจําไตรมาสท่ี ๓ ปB ๒๕๕๗ (กรกฎาคม - 

กันยายน ๒๕๕๗) (สํานักค1าธรรมเนียมและอัตราค1าบริการในกิจการโทรคมนาคม)  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานอัตราค1าบริการโทรคมนาคมประจําไตรมาสท่ี ๓ ปB ๒๕๕๗ 

(กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
  
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า ให/สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงรายงานอัตรา

ค1าบริการโทรคมนาคม ให/เปSนปjจจุบันและในรายงานมีการเพ่ิมเติมอัตราค1าบริการ 
Roaming ถือว1าทําให/รายงานสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ให/ใส1เลขหน/า ในรายงานอัตรา
ค1าบริการโทรคมนาคมด/วย และให/ตรวจสอบข/อมูลสถิติของ ผู/ใช/บริการ Subscriber 
เนื่องจากข/อมูลในรายงานกับข/อมูลทางเว็บไซต� ประจําไตรมาสท่ี ๓ นั้น ไม1ตรงกัน 
รวมท้ัง ในเรื่องอัตราค1าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีประเภทเสียง ไม1ได/ระบุวิธีการ
คํานวณ ให/ตรวจสอบให/ถูกต/อง ให/สํานักงาน กสทช. กํากับดูแลแนวโน/มอัตรา
ค1าบริการประเภทเสียง ซ่ึงมีแนวโน/มท่ีไม1ลดลงต้ังแต1ปB พ.ศ. ๒๕๕๗ ส1วนค1าบริการ
ประเภทอ่ืน SMS MMS และ Data ให/ตรวจสอบวิธีการคํานวณและแนวโน/มด/วย 
รวมท้ัง วิธีการคํานวณค1าบริการ ๒.๑ MHz  และการแบ1งสัดส1วน Data และ Non 
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Data ประเภท Voice มีการแบ1งสัดส1วนอย1างไร เพ่ือใช/ในการคํานวณค1าบริการ การ
คิดค1าบริการ Roamimg ไม1ชัดเจนของแต1ละค1าย แต1ละโปรโมชั่น ท้ังนี้ Subscriber 
ของบรอดแบรนด� เซอร�วิส เนื่องจากข/อมูลในรายงานกับข/อมูลทางเว็ปไซต� นั้น ไม1
ตรงกันจะดําเนินการอย1างไรไม1ให/เกิดความสับสน อัตราค1าบริการ บรอดแบรนด� 
ความเร็วสูงมีแนวโน/มท่ีจะสูงข้ึน ทําอย1างไรไม1ให/กระทบต1อผู/บริโภคการคํานวณ
ค1าบริการอินเตอร�เน็ทความเร็วสูง โปรโมชั่น อาจไม1สอดคล/องกับการใช/งานใน
ประเทศไทย ให/ตรวจสอบวิธีการคํานวณเพ่ือให/ผู/ใช/บริการเข/าถึงบริการอย1างท่ัวถึง  

  ในส1วนบทความพิเศษมีข/อเสนอว1า หากสามารถนําไปตีพิมพ�วารสารวิชาการ
อ่ืนก็จะเปSนประโยชน� นอกจากนี้มีข/อเสนอต1อแต1ละบทความ คือ โดย บทความ
พิเศษท่ี ๑ แนวทางการจัดเก็บและจัดการเลขหมายท่ีไม1ได/ใช/งาน เปSนการศึกษา
เปรียบเทียบในโซนเอเชีย เรื่องนี้ควรดูข/อเสนอแนะเชิงนโยบายว1าจะทําอย1างไรได/ 
และบทความพิเศษท่ี ๒ เปSนเรื่องบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี โดยดูสิ่งท่ีมากไปกว1าอัตรา
ค1าบริการ เช1น ค1าเปลี่ยนโปรโมชั่น ค1าโทรท่ีรวมหรือไม1รวมในรายการส1งเสริมการ
ขาย ซ่ึงแต1ละค1ายมีความแตกต1างกัน บางรายท่ีคิดค1าโทรไป call center รวมใน
รายการส1งเสริมการขายก็นับเปSนเรื่องท่ีดี รวมท้ังเรื่อง Fair Usage Policy ซ่ึงบาง
ค1ายมีความเร็วหลังปรับลดอยู1ท่ี ๖๔ kbps เท1านั้น ตํ่ากว1ามาตรฐานความเร็ว ๒G 
เสียอีก จึงเปSนเรื่องท่ีควรจะต/องหาวิธีกํากับดูแลต1อไป ส1วนบทความพิเศษท่ี ๓ เปSน
เรื่องค1าโรมม่ิงระหว1างประเทศ กรณีไม1มีการรับสายหรือมีการตัดสาย การคิด
ค1าบริการแต1ละค1ายแตกต1างกัน ก็อาจต/องพิจารณาเพ่ือให/เกิดความเปSนธรรม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ สัญญาการใช!โครงสร!างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร)วมกัน ระหว)างบริษัท โทเท่ิล           

แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคช่ัน (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ& ไวร&เลส เน็ทเวอร&ค 
จํากัด (สํานักโครงข1ายพ้ืนฐาน การใช/และเชื่อมต1อโครงข1าย)    

 

มติท่ีประชุม รับทราบสัญญาการใช/โครงสร/างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร1วมกัน ระหว1างบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า เนื่องจากตามนัยข/อ ๒๐ ของประกาศ กสทช. 

เรื่อง การใช/โครงสร/างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร1วมกันสําหรับโครงข1ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดว1าในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว1าสัญญาและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
ใช/โครงสร/างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร1วมกันไม1เปSนไปตามท่ีกําหนด คณะกรรมการอาจ
สั่งให/ดําเนินการแก/ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนั้นต1อไปเม่ือบริษัทฯ ได/นําส1ง
สัญญาให/กับสํานักงาน กสทช แล/ว ให/สํานักงาน กสทช. เร1งเสนอเรื่องต1อท่ีประชุม 
กทค. เพ่ือให/สั่งการแก/ไขได/ทันต1อสถานการณ� 

 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ รายงานผลการดําเนินการไกล)เกล่ียข!อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหว)างเดือน
มกราคม ๒๕๕๘ และเดือนกุมภาพันธ& ๒๕๕๘ (สํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครอง
ผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล1เกลี่ยข/อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ระหว1าง

เดือน มกราคม ๒๕๕๘ และเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า รายงานสถิติตามเอกสารแนบ ๑ ในส1วนของ

ตารางมีความคลาดเคลื่อน เช1น ยอดรวมของเดือนมกราคม ต/องเปSน ๗๖ มิใช1 ๖๗ 
ส1วนข/อมูลมูลค1าการไกล1เกลี่ย มีข/อสังเกตว1า กรณีของเดือนท่ีไม1มีการไกล1เกลี่ยเลย 
เหตุใดจึงมีมูลค1าการไกล1เกลี่ยฝากให/หน1วยงานท่ีเก่ียวข/องตรวจสอบความถูกต/อง 
กรณีท่ีมีการไกล1เกลี่ยเปSนผลสําเร็จแต1หากเปSนเรื่องท่ีฝQาฝKนกฎหมาย เช1น การคิด
ค1าบริการข/อความสั้น (SMS) โดยมิได/สมัครใช/บริการ ฯลฯ สํานักงาน กสทช. ควรมี
การบังคับเปSนการท่ัวไปกับกรณีอ่ืนท่ีผู/ใช/บริการไม1ได/ร/องเรียนด/วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ การกําหนดกรอบเวลาการสอบถามและรอการตอบรับเก่ียวกับการแจ!งเข!าสู)

กระบวนการไกล)เกล่ียข!อพิพาทฯ (สํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการกําหนดกรอบเวลาการสอบถามและรอการตอบรับเก่ียวกับการแจ/งเข/าสู1

กระบวนการไกล1เกลี่ยข/อพิพาทฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า การท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนดกรอบ

ระยะเวลาท่ีชัดเจนในการรอคู1กรณีท้ังสองฝQายตอบรับเข/าสู1กระบวนการไกล1เกลี่ยเปSน
เรื่องท่ีดีเพราะหากพ/นระยะเวลาท่ีกําหนดแล/วจะมีการส1งคืนเรื่องตามกระบวนการ
ร/องเรียนตามปกติซ่ึงจะทําให/เกิดความชัดเจนว1าเรื่องร/องเรียนเรื่องใดท่ีมีการ
ดําเนินการล1าช/า  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ รายงานการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล                     

ย)านความถ่ี ๒.๑ GHz ฉบับท่ี ๑๑/๕๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (คณะทํางาน
ติดตามและกํากับดูแลฯ, สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล                 

ย1านความถ่ี ๒.๑ GHz ฉบับ ๑๑/๕๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
 
 



๑๐ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็น ดังนี้ 
 ๑. การดําเนินการควรเปSนปjจจุบันเพราะการรายงานยังเปSนของเดือน พฤศจิกายน 

๒๕๕๗  ในขณะท่ีเดือนสําคัญคือเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงเปSนวาระท่ีครบกําหนด             
๒ ปBตามเง่ือนไขการออกใบอนุญาต ซ่ึงการติดต้ังโครงข1ายจะต/องครอบคลุม
ประชากรไม1น/อยกว1าร/อยละ ๕๐ จึงเห็นควรเร1งรัดรายงานของเดือนธันวาคมด/วย 
และควรต/องมีการคํานวณความครอบคลุมให/ชัดเจนตามกรอบเง่ือนไขท่ีกําหนด คือ
เปSนร/อยละของประชากร เพราะหากความครอบคลุมไม1ครบก็ต/องมีมาตรการบังคับ
ให/ดําเนินการจนครบถ/วน นอกจากนี้มีข/อสังเกตว1า จํานวนสถานีฐานของผู/ให/บริการ
บางรายในเดือนพฤศจิกายนมีการเพ่ิมจํานวนข้ึนอย1างผิดปกติ จึงควรตรวจสอบความ
ถูกต/องด/วย 

 ๒. มีข/อสังเกตเรื่องการโอนย/ายผู/ใช/บริการว1าดําเนินการโดยชอบด/วยกฎหมายหรือไม1 
ซ่ึงประเด็นนี้เก่ียวเนื่องกับกรณีท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ1นดินมีการต้ังข/อสังเกตมา
ด/วย 

 ๓. กรณีการร/องเรียนค1าบริการ ยังมีการร/องเรียนเรื่องการปรับลดค1าบริการร/อยละ 
๑๕ ถึงแม/ว1าสํานักงาน กสทช. จะยืนยันว1าอัตราค1าบริการเปSนไปตามเง่ือนไข
ใบอนุญาตแต1ข/อเท็จจริงประชาชนพบว1าอัตราค1าบริการไม1ได/ลดลง โดยเฉพาะ
โปรโมชั่นเดิมยังมีการร/องเรียนกันอยู1 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว1า รายงานฉบับต1อไปควรเปSนการสรุป
ประ เ ด็นของ เ ง่ื อน ไขแนบท/ า ย ใบอนุญาตว1 า คลื่ น คว าม ถ่ี  ๒๑๐๐ MHz 
มี เ ง่ื อน ไขอย1 า ง ไ ร  และต/ อ งส รุ ปประ เ ด็นของผู/ ป ร ะกอบการแต1 ละร าย 
ว1ามีการปฏิบัติตามหรือไม1 หากไม1ปฏิบัติตามเง่ือนไขจะมีการดําเนินการอย1างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๙ รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ)ระดับโลกว)าด!วยวิทยุคมนาคม 

ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟ@ก ครั้งท่ี ๔ (APG๑๕-๔) (คณะทํางาน
เตรียมการประชุมใหญ1ระดับโลกว1าด/วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕, สํานักบริหาร
คลื่นความถ่ี) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ1ระดับโลกว1าด/วยวิทยุ

คมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟ>ก ครั้งท่ี ๔ (APG๑๕-๔) ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า สํานักงาน กสทช. ควรมีการศึกษาและเตรียม

ข/อมูลเรื่องคลื่นความถ่ีท่ีจะต/องดําเนินการในประเทศไทย เพราะความเห็นของ
ประเทศสมาชิก ASEAN POWER GRID (APG) ไม1สอดคล/องกัน ซ่ึงต/องดูว1า
ความเห็นดังกล1าวเปSนประโยชน�หรือไม1 มติเสียงข/างมากเปSนลักษณะใดและสามารถ
รองรับมติดังกล1าวได/หรือไม1 



๑๑ 
 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว1า ภารกิจของวิทยุคมนาคมเปSนภารกิจท่ีถูก
กําหนดไว/ในกิจการโทรคมนาคม แต1หลังจากมีการปรับโครงสร/างของสํานักงาน 
กสทช. ได/มีการแยกเรื่องดังกล1าวย/ายไปอยู1ในสายงานบริหารองค�กร ซ่ึงหากมีการ
ประชุมเห็นควรให/ กทค. เปSนผู/เข/าร1วมประชุม เพ่ือนําผลการประชุมแจ/งให/สํานัก
บริหารคลื่นความถ่ีรับทราบและรับไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ แนวทางดําเนินการในการประมูลคล่ืนความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม (สํานักการ

อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางดําเนินการในการประมูลคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี

สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า แท/จริงเรื่องท่ีนําเสนอนี้ เปSนเรื่องท่ีมี

ความสําคัญยิ่ง  และมีภารกิจท่ีจะต/องดําเนินการต1อไปด/วย จึงไม1ควรนําเสนอเพียง
เปSนวาระเพ่ือทราบ แต1เม่ือเสนอมาให/ทราบก็จําเปSนต/องทราบโดยมีข/อสังเกต ดังนี้ 

 ๑. ต/องการทราบความชัดเจนว1ามีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน/าท่ีระหว1างฝQาย
บริหารกับองค�กรอิสระในลักษณะใด ใครเปSนผู/มีอํานาจหน/าท่ีในกรณีการประมูลคลื่น
ความถ่ี อย1างไรก็ตาม เปSนท่ีน1ายินดีว1า ในเบ้ืองต/นมีความเห็นสอดคล/องกันท้ัง             
๒ ฝQาย ว1าให/มีการประมูลข้ึนในปBนี้ ท้ังนี้ โดยมีความเห็นของนายกรัฐมนตรีแนบ          
มาด/วย ซ่ึงต/องนํามาเปSนกรอบในการพิจารณาร1วมกัน ท้ังนี้โดยส1วนตัวเห็นว1า              
ตามกรอบระยะเวลาท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนดนั้น หากไม1เปSนเรื่องสุดวิสัยก็ควร
ต/องทําให/เร็วข้ึน 

 ๒. ในประเด็นของราคาคลื่นความถ่ีควรต/องมีการศึกษาการประมูลจากหน1วยงาน           
๒ แหล1งและนํามาเปรียบเทียบกันตามข/อสังเกตท่ีคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา                
เคยเสนอ และควรให/สถาบันทางวิชาการอ่ืนๆเข/ามามีส1วนร1วมเพ่ือรับทราบและ   
แสดงความคิดเห็นได/เพ่ือให/เกิดความรอบคอบ  

 ๓. กรณีของคลื่นความถ่ีย1าน ๙๐๐ MHz ซ่ึงสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดในเดือน
กันยายน ศกนี้ หากจะต/องมีการใช/มาตรการเยียวยา ซ่ึงสํานักงาน กสทช. เห็นว1าควร
ต/องมีการแก/ไขประกาศฯ แท/จริงประเด็นดังกล1าว ท่ีประชุม กทค. มีการเร1งรัดมา
นานแล/ว แต1เรื่องยังคงค/างดําเนินการอยู1 ไม1ชัดเจนว1าในข้ันตอนใดและด/วยเหตุใด 
ท้ังนี้หากยิ่งล1าช/าก็ยิ่งมีผลเสีย เนื่องจากจะกระทบต1อรายได/ท่ีนําส1งรัฐ จึงเปSนปjญหา
ท่ีควรเร1งสะสาง 

 ๔. กรณีเรื่องคลื่นความถ่ีย1าน ๒.๓ - ๒.๖ GHz มีความเห็นสอดคล/องว1าควรมี 
การศึกษาว1าจะให/บริการในประเภทใด รวมถึงสิทธิในการครอบครองคลื่นความถ่ี ซ่ึง
ในเบ้ืองต/นต/องมีการพิสูจน�ทางกฎหมายว1าผู/ถือครองมีสิทธิหรือไม1 โดยต/องมีการ
หารือกันอย1างรอบคอบ 



๑๒ 
 

 ประธาน กทค. ดร. พันเอก เศรษฐพงค�ฯ แสดงความเห็นว1า จะต/องทําหนังสือถึง
เลขาธิการ กสทช. เพ่ือให/มีการดําเนินการตามกระบวนการ และต/องมีการพิจารณา
ตามมติคณะรัฐมนตรีว1า กสทช. จะดําเนินการอย1างไร 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว1า สํานักงาน กสทช. ต/องมีการดําเนินการ  
โดยนํา (ร1าง) ประกาศฯ ฉบับเดินมาประกอบการพิจารณา และเสนอท่ีประชุม กทค. 
ต1อไป 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า (ร1าง) ประกาศฯ ผ1านการรับฟjงความเห็นแล/ว
และจะนําเข/าท่ีประชุม กสทช. เพ่ือเข/าสู1กระบวนการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 
สํานักงาน กสทช. ต/องนํา (ร1าง) ประกาศฯฉบับกล1าวมาเปSนหลักเกณฑ�การ
ดําเนินการและนําความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีรวมถึงหน1วยงานอ่ืนๆมาพิจารณา
ว1าควรมีการปรับปรุงหรือแก/ไขอย1างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายข)ายส่ือสารผ)านดาวเทียม

ต)างชาติ เพ่ือให!บริการกับบริษัท สมาร&ทแคส เทคโนโลยีส& จํากัด ต)อไปเปQน
ระยะเวลา ๖ เดือน (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู/อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑(นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอข/อเท็จจริงกรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายข1าย
สื่อสารผ1านดาวเทียมต1างชาติ ASIASAT-๕ และ ASIASAT-๗ เพ่ือให/บริการกับบริษัท 
สมาร�ทแคส เทคโนโลยีส� จํากัด ต1อไปเปSนระยะเวลา ๖ เดือน ในการดําเนินการ
ขยายข1ายสื่อสารบริการรับส1งสัญญาณเปSน Transmission Platform ผ1านดาวเทียม
ต1างชาติ ASIASAT-๕ และ ASIASAT-๗ ซ่ึงเปSนการเช1าช1องสัญญาต1อเนื่อง ๒๔ 
ชั่วโมง โดยให/มีผลต้ังแต1 ๑๖ กุมภาพันธ� ๒๕๕๗ ซ่ึงเปSนไปตามกรอบระยะเวลาท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนด  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า ให/สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบหลักเกณฑ�การ
พิจารณาการขออนุญาตขยายข1ายสื่อสารผ1านดาวเทียมต1างชาติ ระยะสั้น ครั้งละ            
๖ เดือน ให/เปSนไปตามเง่ือนไขของกระทรวงฯ และส1งเสริมการแข1งขันทางตลาด 

 ผู/อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ ชี้แจงว1า ทาง
สํานักงาน กสทช. ได/หารือกับทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล/ว 
และจะดําเนินการทําหลักเกณฑ�การขออนุญาตขยายข1ายสื่อสารผ1านดาวเทียม
ต1างชาติ เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม กทค. ต1อไป 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให/บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขยายข1ายสื่อสารผ1านดาวเทียม

ต1างชาติ เพ่ือให/บริการกับบริษัท สมาร�ทแคส เทคโนโลยีส� จํากัด ต1อไปเปSน
ระยะเวลา ๖ เดือนโดยให/มีผลต้ังแต1 ๑๖ กุมภาพันธ� ๒๕๕๗ ซ่ึงเปSนไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนด  

  



๑๓ 
 

หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกบริการโทรศัพท&ระหว)าง
ประเทศแบบผ)านพนักงานสลับสาย CAT 100 ภายใต!ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบท่ีสาม (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู/อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑(นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอข/อเท็จจริงกรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกบริการ
โทรคมนาคมประเภทบริการโทรคมนาคมทางไกลระหว1างประเทศ แบบผ1านพนักงาน
สลับสาย CAT ๑๐๐ ภายใต/ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม เหตุ
ท่ีประสงค�จะหยุดให/บริการเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ผลประกอบการ
ขาดทุน และบริษัทฯ ได/มีมาตรการเยียวยาผลกระทบต1อผู/ใช/บริการ สอดคล/องกับข/อ 
๒๓(๓) และข/อ ๒๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม โดยให/มีผลต้ังแต1วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
ซ่ึงเปSนไปตามข/อ ๕ และข/อ ๒๓(๓) ของเง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามแล/ว 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให/บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ยกเลิกบริการโทรคมนาคม

ประเภทบริการโทรคมนาคมทางไกลระหว1างประเทศ แบบผ1านพนักงานสลับสาย 
CAT ๑๐๐ ภายใต/ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม เปSนไปตาม 
ข/อ ๕ และข/อ ๒๓(๓) ของเง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม โดยให/มีผลต้ังแต1วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท นิว เซนต&จูรี่  อินฟอร&เมช่ัน คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู/อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอข/อเท็จจริงกรณีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
ของบริษัท นิว เซนต�จูรี่ อินฟอร�เมชั่น คอมมิวนิเคชั่น จํากัด โดยประสงค�จะสร/าง
โครงข1ายโทรคมนาคมใหม1เปSนของตนเองเพ่ือให/บริการโทรคมนาคมผ1านโครงข1าย        
ใยแก/วนําแสงท้ังนี้บริ ษัทได/ยื่นคําขอรับใบอนุญาต พร/อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาต เม่ือวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยชําระค1าดําเนินการ 
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร/อมภาษีมูลค1าเพ่ิมจํานวน ๗๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น ๑๐,๗๐๐ 
บาท แล/ว 



๑๔ 
 

 สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ พิจารณาแล/วเห็นว1าบริษัท        
นิว เซนต�จูรี่ อินฟอร�เมชั่น คอมมิวนิเคชั่น จํากัด มีคุณสมบัติครบถ/วนตามกฎหมาย 
มีแผนการเงินการลงทุน แผนการให/บริการและแผนด/านเทคนิค ท่ีมีความ
สมเหตุสมผล 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให/บริษัท นิว เซนต�จูรี่ อินฟอร�เมชั่น คอมมิวนิเคชั่น จํากัด เปSนผู/ได/รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม โดยมีระยะเวลาการอนุญาต  
๑๕ ปB ท้ังนี้ มีเง่ือนไขเช1นเดียวกับผู/รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
สามรายอ่ืนท่ีได/รับอนุญาตแล/วและมีขอบเขตตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การคืนเลขหมายโทรศัพท&แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๒ ของบริษัท บัวทอง 

เอ็กซ&ซิบิช่ัน กรุVป จํากัด (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู/อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข/อเท็จจริงกรณีการคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๒ 
ของบริษัท บัวทอง เอ็กซ�ซิบิชั่น กรุ�ป จํากัด โดยให/มีผลต้ังแต1วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๘ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม1ได/ทําการติดต้ังการใช/เลขหมายพิเศษ เพราะสถานท่ี
ในการติดต้ังยังไม1พร/อม  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติการคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๒ ของบริษัท          

บัวทอง เอ็กซ�ซิบิชั่น กรุ�ป จํากัด โดยให/มีผลต้ังแต1วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ตาม
ความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหน/าท่ีคณะกรรมการเลขหมาย 
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได/มีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ 
กุมภาพันธ� ๒๕๕๘  ตามท่ีสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  บริษัท แอมเน็กซ& จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท&สําหรับบริการ

โทรศัพท&ประจําท่ีและเลขหมายสําหรับงานด!านเทคนิคของโครงข)ายโทรคมนาคม       
(สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  
ผู/อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข/อเท็จจริงกรณีบริษัท แอมเน็กซ� จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี จํานวน ๒๐,๐๐๐ เลขหมาย และเลขหมายสําหรับ



๑๕ 
 

งานด/านเทคนิคของโครงข1ายโทรคมนาคม จํานวน ๑ เลขหมาย โดยมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหน/า ท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘             
เห็นควรนําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ
โทรศัพท�ประจําท่ีและเลขหมายสําหรับงานด/านเทคนิคของโครงข1ายโทรคมนาคม 
ของ บริษัท แอมเน็กซ� จํากัด ตามประกาศ กทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม 

   
มติท่ีประชุม   อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี จํานวน 

๒๐,๐๐๐ เลขหมาย และเลขหมายสําหรับงานด/านเทคนิคของโครงข1ายโทรคมนาคม 
จํานวน ๑ เลขหมายให/ บริษัท แอมเน็กซ� จํากัด ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคมทําหน/าท่ีคณะกรรมการเลขหมาย โทรคมนาคมตามประกาศ 
กทช.เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได/
มีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘  ตามท่ีสํานัก
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  บริษัท กรุงไทย-แอกซ)า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท& แบบส้ัน ๔ หลัก (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  
ผู/อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข/อเท็จจริงกรณีบริษัท กรุงไทย-แอกซ1า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ขอรับ
การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๕๙ โดยมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหน/า ท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘       
เห็นควรนําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� แบบสั้น ๔ หลัก 
ให/แก1บริษัท กรุงไทย-แอกซ1า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
แผนเลขหมายโทรคมนาคม 

   
มติท่ีประชุม   อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๕๙ ให/บริษัท 

กรุงไทย-แอกซ1า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ตามความเห็นคณะอนุกรรมการ       
เลขหมายโทรคมนาคมทําหน/าท่ีคณะกรรมการเลขหมาย โทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช.เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได/
มีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘  ตามท่ีสํานัก
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 



๑๖ 
 

หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บริษัท ซุปเปอร& บรอดแบนด& เน็ทเวอร&ค จํากัด ขอยกเลิกการใช!งานและส)งคืน

เลขหมายโทรศัพท& สําหรับบริการโทรศัพท&ประจําท่ี (สํานักบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคม) 

 ผู/อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข/อเท็จจริงกรณีบริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด ขอยกเลิก
การใช/งานและส1งคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี เนื่องจาก
ปjจจุบันบริษัทอยู1ระหว1างการควบรวมกิจการกับบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส จํากัด 
และไม1มีผู/ใช/บริการแล/ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอยกเลิกและส1งคืนเลขหมายฯ ดังกล1าว 
จํานวน ๒,๐๐๐ เลขหมาย (หมายเลข ๐๒๑๐๖๐๐๐๐ - ๐๒๑๐๖๑๙๙๙) โดยให/มี
ผลต้ังแต1วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เปSนต/นไป 

 
 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า จะต/องมีการพิจารณาเรื่องระยะเวลาให/

สอดคล/องตามข/อกฎหมายเก่ียวกับเรื่องการควบรวมกิจการด/วย โดยต/องมีความ
รอบคอบ ไม1ให/เกิดผลกระทบต1อผู/ใช/บริการ 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตการยกเลิกการใช/งานและส1งคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�

ประจําท่ี ให/แก1บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัดโดยให/มีผลต้ังแต1วันท่ี 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เปSนต/นไป ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมทําหน/าท่ีคณะกรรมการเลขหมาย โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช.
เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได/มีมติ
ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘  ตามท่ีสํานัก
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ บมจ.กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอส)งคืนเลขหมายโทรศัพท&แบบส้ัน ๓ 

หลัก หมายเลข ๑๐๐ (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
ผู/อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ)
นําเสนอข/อเท็จจริงกรณี บมจ.กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอส1งคืนเลขหมาย
โทรศัพท�แบบสั้น ๓ หลัก หมายเลข ๑๐๐ สําหรับการให/บริการโทรศัพท�ระหว1าง
ประเทศแบบผ1านพนักงานสลับสาย (Operator) โดยให/มีผลต้ังแต1วันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๕๘ เปSนต/นไป 
 



๑๗ 
 

มติท่ีประชุม อนุญาตให/ บมจ.กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ส1งคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น 
๓ หลัก หมายเลข ๑๐๐ สําหรับการให/บริการโทรศัพท�ระหว1างประเทศแบบผ1าน
พนักงานสลับสาย (Operator) โดยให/มีผลต้ังแต1วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เปSนต/นไป 
ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหน/าท่ีคณะกรรมการเลข
หมาย โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได/มีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 
๒๕ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘  ตามท่ีสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ&การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท&สําหรับบริการ

โทรศัพท&เคล่ือนท่ีท่ีเปQนเลขหมายสวย (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม)  

 ผู/อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอ ร1าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับ
บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปSนเลขหมายสวย 

 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว1า เห็นด/วยในการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปSนเลขหมายสวย แต1ต/องเปSนเลขท่ีสวยจริงๆ แล/ว
สามารถตอบคําถามได/ในหลักการของเลขหมายสวย เช1น เลข ๔ ตัวในเก็บ แต1 ๔ ตัว
หลังปล1อยไป ให/พิจารณาการเลือกเลขไปประมูลด/วย 

อีกประเด็นหนึ่งคือ คําในร1างประกาศ กสทช. ไม1เหมือนกัน เรื่องของ
หลักประกัน ข/อ ๕ วรรคสุดท/าย ท้ังนี้ “ผู/เข/าร1วมประมูลเลขหมายสวยจะต/องวาง
หลักประกันการประมูลตามจํานวนและเง่ือนไขท่ีสํานักงานกําหนด” โดย ในข/อ ๑๑ 
ใช/คําว1า “คืนเงินหลักประกัน” ไปใช/คําว1าคืนเงิน ไม1ทราบว1าสองคํานี้ต1างกันหรือไม1 
น1าจะใช/ให/เหมือนกัน  
 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า อยากให/สํานักงานเสนอเอกสารล1วงหน/าก1อน
การเข/าประชุม ไม1ใช1เสนอในการประชุม แต1โดยหลักการเห็นด/วยกับจัดสรรเลขหมาย
สวยด/วยการประมูลมาต้ังแต1ต/น แต1ยังยืนยันเรื่องของการเป>ดบริการ ถ/าข้ันตอน
บังคับให/เป>ดใช/บริการก1อน จะเปSนการสร/างภาระหนี้สิน และอาจเกิดอุปสรรคในการ
ขอโอนย/ายตามมา เนื่องจากเปSนท่ีชัดเจนว1า ในปjจจุบัน Operator เกือบทุกค1าย แจ/ง
ว1าถ/าอยู1ไม1ครบ 90 วัน ห/ามย/ายค1าย ท้ังนี้ หากแก/ไขให/เกิดการอ1อนตัวข้ึน โดยเขียน
ว1า ให/ลงทะเบียนแต1ยังไม1ต/องเป>ดบริการ ถ/าเป>ดบริการค1ายไหน ก็ให/ถือเสมือนหนึ่ง
ว1าเข/ากระบวนการโอนย/ายเลขหมาย เพราะโดยหลักคนท่ีชนะประมูล ก็จะสงสัยว1า
ทําไมเป>ดตรงค1ายนี้ ๓-๔ วัน แล/วต/องย/ายไปค1ายอ่ืน คือถ/าไม1อยากใช/ค1ายนี้ อย1างไรก็
ย/ายแน1นอน โดยรวมไม1ติดใจเรื่องว1าเลขหมายต/องไปอยู1ในค1ายท่ีประมูล  



๑๘ 
 

เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) ชี้แจงว1า ได/หารือกับทางบริษัทท่ีดําเนินการเรื่องนี้ 
เสนอว1าเลขในหมวดท้ังหมดนี้ เลขท่ีเปSนเลขสวย ให/ทําให/เข/าใจง1ายข้ึน (Clarify) ว1า
เปSนเลขสวย แต1เลขท่ีบริหารจัดการได/ เช1น พวกเลขมงคล  บริษัทแจ/งว1ามีมูลค1าสูง 
ถ/าให/บริหาร ให/มาเพ่ิมมูลค1า คนท่ีมาประมูลอาจสูงกว1าเลขหมายสวยก็ได/ มองว1าจะ
เปSนเลขท่ีสามารถบริหารจัดการและได/มูลค1าเพ่ิมเอง ท้ังนี้ ส1วนท่ี clarify เลขสวย จะ
ดําเนินการเพ่ือได/มีรายได/เพ่ิมเข/ารัฐอีกทางหนึ่ง 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว1า มีความเห็นสอดคล/องกับ กสทช. รศ. 
ประเสริฐฯ ท้ังในเรื่องเลขสวยท่ีจะนําไปประมูล การแก/ ถ/อยคําเรื่องหลักประกัน 
และเห็นชอบให/นําเสนอต1อท่ีประชุม กสทช. เพ่ือรับฟjงความคิดเห็น 
กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า ประเด็นเรื่องเลขหมายท่ีเปSนเลขมงคล ถ/าจะ
ดําเนินการต1อไป ต/องกําหนดกติกาว1า เลขหมายเปSนสมบัติสาธารณะ การท่ีเอาไปถือ
เปSนการครอบครองชั่วคราว แล/วต/องนําคืนสํานักงาน กสทช. เม่ือสิ้นสุดการบริการ 
ถ/านําไปหาประโยชน�ส1วนเกิน จากตัวเลข ไม1ใช1บริการ เงินต/องนําส1งรัฐ ไม1ว1าจะเลข
มงคล อะไรก็แล/วแต1 ไม1มีสิทธิถือไว/ จะใช/วิธี ขายตรงหรือวิธีประมูลก็ตาม ท้ังนี้ ไม1
สนับสนุนให/สํานักงาน กสทช.ประมูลเอง เพราะเลขมงคลเหมาะแค1บางคน ท่ีถูก
โฉลก ไม1เหมือนกับเลขสวย ซ่ึงมีการประมูลท่ีทุกคนสามารถเข/าร1วมประมูลได/  
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว1า ในข/อ ๑๑ “การคืนเงินต/องคืนภายใน ๓๐ 
วันนับต้ังแต1วันท่ีสํานักงานรับรองผลการประมูล ตามเง่ือนไขแลวิธีการท่ีสํานักงาน
กําหนด” ท้ังนี้ หากสํานักงาน กสทช. ไม1สามารถคืนหลักประกัน เพราะเหตุใดเหตุ
หนึ่ง จะมีผลอย1างไร เพราะต1อเนื่องว1า ถ/าไม1สามารถคืนได/ภายใน ๑๘๐ วัน หรือ         
ผู/ชนะไม1มาติดต1อ ให/ยึดเงินคืนรัฐไป ท้ังนี้  เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ไม1ควรระบุ 
เนื่องจากต/องคืนเงินอยู1แล/ว เว/นแต1จะไม1มารับเงินคืนภายใน ๑๘๐ วัน 
ผู/อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ชี้แจงว1า เห็นด/วย กรณี
ข/อ ๑๑ และจะดําเนินการแก/ไขเปSน ผู/ไม1ชนะการประมูลไม1มาขอรับภายในก่ีวัน ทาง
สํานักงาน กสทช. จะส1งเงินจํานวนดังกล1าวเข/ารัฐ ต1อไป 

 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบร1างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�
สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปSนเลขหมายสวยและเห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข/า
ร1วม วิธีการรับฟjงความคิดเห็นสาธารณะ และกรอบระยะเวลาในการจัดการรับฟjง
ความคิดเห็นสาธารณะ รวมถึงการรับทราบแผนการดําเนินการประมูลเลขหมาย
โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปSนเลขหมายสวย ตามท่ีสํานักงานเสนอ 

 ๒. มอบหมายให/สํานักงาน กสทช. รับข/อสังเกตของท่ีประชุม กทค. ไปรับฟjงความ
คิดเห็นสาธารณะ และพิจารณาประกอบในการปรับปรุงประเด็นท่ีเก่ียวข/องต1อไป
ด/วย 

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

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 



๑๙ 
 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได/มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป>ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๙ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ สํานักงาน กสทช. มิได/แจกเอกสาร
ระเบียบวาระเพ่ือให/ผมพิจารณาก1อนเข/าท่ีประชุม ทําให/ไม1สามารถพิจารณา
รายละเอียดและเนื้อหาได/อย1างครบถ/วน เนื่องจากระยะเวลามีจํากัด ซ่ึงหากมีการ
แจกให/คณะกรรมการแต1ละท1านได/มีเวลาศึกษาล1วงหน/า ย1อมจะได/ประโยชน�มากกว1า
นี้ 

๒. ผมยืนยันความเห็นตามท่ีแสดงไว/ต้ังแต1ต/น ว1าเห็นด/วยในหลักการใหญ1
เรื่องการนําเลขหมายโทรคมนาคมท่ีมีลักษณะเปSนเลขหมายสวยออกประมูล และ
เห็นด/วยกับเนื้อหาส1วนใหญ1ของร1างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรเลข
หมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปSนเลขหมายสวย ตามท่ีทาง
สํานักงานได/ดําเนินการปรับปรุงแก/ไข ยกเว/นแต1ในประเด็นเรื่องการเป>ดบริการ โดย
ผมเห็นด/วยท่ีมีการกําหนดให/ผู/ชนะการประมูลต/องลงทะเบียนกับผู/ให/บริการรายหลัก 
แต1ไม1เห็นความจําเปSนท่ีจะต/องกําหนดต1อไปว1า ผู/ชนะการประมูลต/องเป>ดบริการกับผู/
ให/บริการรายหลักนั้นด/วย เนื่องจากจะเปSนการสร/างภาระให/แก1ผู/ชนะการประมูลท่ีไม1
ประสงค�ใช/บริการกับผู/ให/บริการดังกล1าว ต/องมีพันธะผูกพันกับผู/ให/บริการท่ีตนไม1
ต/องการ และอาจเกิดอุปสรรคหรือข/อจํากัดในการใช/สิทธิโอนย/ายในภายหลัง เช1น 
ติดปjญหาเรื่องภาระหนี้สินคงค/าง หรือติดเรื่องใช/บริการไม1ครบ ๙๐ วัน ดังท่ีใน
ปjจจุบันปรากฏข/อเท็จจริงอย1างชัดเจนว1า ผู/ให/บริการแต1ละรายมีการกําหนดเง่ือนไข
ให/ผู/ใช/บริการต/องอยู1ในเครือข1ายให/ครบ ๙๐ วันก1อนจึงจะใช/บริการคงสิทธิเลขหมาย
ได/ เปSนต/น ขณะเดียวกันก็จะได/ไม1ก1อให/เกิดข/อมูลทางสถิติหรือประวัติการให/และใช/
บริการท่ีบิดเบ้ียวในเรื่องการโอนย/าย 

ดังนั้นจึงเห็นควรปรับแก/ไขร1างประกาศให/ผู/ชนะการประมูลต/องลงทะเบียน
กับผู/ให/บริการท่ีเปSนเจ/าของเลขหมายก็พอ แต1ไม1จําเปSนต/องเป>ดใช/บริการกับผู/
ให/บริการรายนั้น โดยสามารถยื่นขอใช/บริการกับผู/ให/บริการรายใดก็ได/ และเม่ือยื่น
ขอเป>ดบริการก็ให/ถือเสมือนหนึ่งเข/าสู1กระบวนการคงสิทธิเลขหมายตามกฎหมาย
นั่นเอง เช1นนี้ก็จะทําให/เกิดความราบรื่นมากกว1าการบังคับให/ต/องเป>ดใช/บริการกับ
รายท่ีไม1ต/องการไปก1อนแล/วค1อยใช/สิทธิขอโอนย/ายในภายหลัง  

๓. กรณีเลขหมายท่ีมีลักษณะเปSนเลขมงคล ผมเห็นจริงตามข/อมูลท่ีเลขาธิการ 
กสทช. แจ/งว1าในหลายกรณีอาจมีมูลค1าสูงกว1าเลขหมายสวยเสียด/วยซํ้า อย1างไรก็ตาม 
ผมไม1สนับสนุนให/นําเลขมงคลมาดําเนินการประมูลด/วย เนื่องจากความเปSนมงคลท่ี
จะส1งผลต1อมูลค1ามากน/อยนั้นเปSนเรื่องอัตวิสัยและข้ึนกับเง่ือนไขของแต1ละคน        



๒๐ 
 

จึงไม1ใช1เลขท่ีมีคุณค1ากับทุกคนอย1างเสมอกันดังกรณีเลขหมายสวย กรณีของเลข
มงคลจึงอาจต/องดําเนินการอีกลักษณะหนึ่ง โดยผมเห็นควรต/องพิจารณากําหนดเปSน
หลักการว1า เลขหมายโทรคมนาคมถือเปSนสมบัติสาธารณะ ซ่ึงเม่ือผู/ให/บริการสิ้นสิทธิ
ในการใช/งานก็จักต/องนําส1งคืนมาท่ี กสทช. และหากผู/ให/บริการมีการนําเลขหมาย
โทรคมนาคมไปสร/างรายได/ท่ีมิใช1รายได/ท่ีเกิดจากการให/บริการและมิใช1รายได/ท่ี
สะท/อนมูลค1าท่ีแท/จริงของตัวเลขหมาย ผู/ให/บริการย1อมต/องนําส1งเงินจํานวนดังกล1าว
ให/แก1รัฐหรือ กสทช.” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ สํานักงาน กสทช. ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี ระบบ Digital Trunked Radio 

จํานวน ๑๕ คู) ย)านความถ่ีวิทยุ ๓๘๐ - ๓๙๙.๙ MHz เพ่ือใช!ติดต)อส่ือสารใน
สํานักงาน กสทช. (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม)  

 ผู/อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอกรณี
สํานักงาน กสทช. ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี ระบบ Digital Trunked Radio 
จํานวน ๑๕ คู1 ย1านความถ่ีวิทยุ ๓๘๐ - ๓๙๙.๙ MHz เพ่ือใช/ติดต1อสื่อสารใน
สํานักงาน กสทช. เปSนกิจการมิใช1ประโยชน�เชิงพาณิชย� ท้ังนี้ สอดคล/องกับกฎหมาย
และแนวทางการใช/งานและปรับปรุงการใช/คลื่นความถ่ี ตามแผนแม1บทการบริหาร
คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให/จัดสรรคลื่นความถ่ี ระบบ Digital Trunked Radio จํานวน ๑๕ คู1 ย1าน

ความถ่ีวิทยุ ๓๘๐ - ๓๙๙.๙ MHz ให/สํานักงาน กสทช.เพ่ือใช/ติดต1อสื่อสารใน
สํานักงาน กสทช. ตามท่ี สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม เสนอ 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ อํานาจในการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของ 

กสท. และ กทค. (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 
 ผู/อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอข/อเท็จจริงเก่ียวกับ

อํานาจในการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของ กสท. 
และ กทค. 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯแสดงความเห็นว1า ควรระบุให/ชัดเจนเก่ียวกับการกํากับดูแลใน
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม และ กสท. กํากับดูแลในเรื่องใดบ/าง 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า หากเปSนกรณีท่ีเก่ียวข/องกับลิงค�ของวิทยุ
คมนาคมต/องมีการหารือกันเนื่องจาก มาตราท่ี ๔๐ ระบุชัดเจนว1า กิจการ
โทรคมนาคมและวิทยุคมนาคมเปSนอํานาจหน/าท่ีของ กทค. 



๒๑ 
 

  
มติท่ีประชุม ๑.เห็นชอบต1อบทวิเคราะห�และความเห็นของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับอํานาจใน

การกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของ กสท. และ กทค. 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ แล/ว 

 ๒. เห็นชอบนําผลการพิจารณาเรื่องนี้เสนอท่ีประชุม กสทช. ต1อไป 
 ๓. มอบหมายให/สํานักงาน กสทช. รับข/อสังเกตของท่ีประชุม กทค. ในประเด็นเรื่อง

อํานาจหน/าท่ี กสท. และ กทค. เพ่ือดําเนินการในส1วนท่ีเก่ียวข/องต1อไป 
 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ การให!ความเห็นชอบแบบสัญญาให!บริการโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเป@ลที 

อินเทอร&เน็ต จํากัด บริการอินเทอร&เน็ต ตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของ
สัญญาให!บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู/อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอแบบสัญญา
ให/บริการโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเป>ลที อินเทอร�เน็ต จํากัด ตามประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให/บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
มติท่ีประชุม ๑.เห็นชอบแบบสัญญาให/บริการโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเป>ลที อินเทอร�เน็ต 

จํากัด และให/บริษัทฯ แก/ไขสัญญาให/ถูกต/องตามกฎหมายตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ท้ังนี้รวมถึงการตัดข/อความ“ค1าธรรมเนียมในการดําเนินการปรับเปลี่ยน           
แพ็คเก็จและค1าบริการลดลงภายในระยะเวลาข้ันตํ่าท่ีกําหนด ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง” 
ออก 

 ๒. มอบหมายให/สํานักงาน กสทช. แจ/งผลการพิจารณาการตรวจสอบแบบสัญญา
ให/บริการโทรคมนาคมของบริษัทฯรับทราบต1อไปด/วย 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓     การพิจารณาอุทธรณ&คําส่ังของ เลขาธิการ กสทช. กรณีมีคําส่ังให!ผู!ให!บริการ

โทรศัพท&เคล่ือนท่ีจํานวน ๖ ราย ระงับการกระทําท่ีฝgาฝhน หรือแก!ไขปรับปรุงการ
ให!บริ การคงสิทธิ เลขหมายโทรศัพท& เค ล่ือน ท่ี ให! ถูกต!องหรือ เหมาะสม          
(สํานักกฎหมายโทรคมนาคม,สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)     

                             ผู/อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอการพิจารณา
อุทธรณ�คําสั่งของเลขาธิการ กสทช. กรณีมีคําสั่งให/ผู/ให/บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี
จํานวน ๖ ราย ดังนี้ 

                         ๑. บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) 



๒๒ 
 

                             ๒. บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด  
                             ๓. บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
                             ๔. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
                             ๕. บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
                             ๖. บริษัท เรียล ฟ>วเจอร� จํากัด 
                              ระงับการกระทําท่ีฝQาฝKน หรือแก/ไขปรับปรุงการให/บริการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศัพท�เคลื่อนท่ีให/ถูกต/องหรือเหมาะสม 

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า ระเบียบวาระนี้ต1อเนื่องกับระเบียบวาระเรื่อง
เพ่ือทราบ ซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผ1นดิน (สตง.) ทักท/วงเรื่องนี้ ให/สํานักงาน 
กสทช. รีบดําเนินการและรายงานต1อ สตง. ท้ังนี้ ข/อเท็จจริงคือ ทางสํานักงาน 
กสทช. ออกคําสั่งต้ังแต1เดือนกรกฎาคม แต1กระบวนการพิจารณาอุทธรณ�ใช/
เวลานาน ท้ังนี้ ให/เร1งดําเนินการบังคับทางปกครอง ให/กระบวนการท้ังหลายถูกต/อง 
ท้ังนี้ ทางสํานักงาน กสทช. ต/องเริ่มกระบวนการทางปกครองต1อไปโดยให/แจ/งผล
การอุทธรณ�คําสั่ง พร/อมกําหนดค1าปรับไปด/วยโดยด1วนและให/รายงานผลแก1 สตง. 
ภายใน ๖๐ วัน 

 
มติท่ีประชุม                เห็นชอบให/รับอุทธรณ�ของผู/ให/บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีจํานวน ๖ ราย ดังนี้ 
                           ๑. บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) 
                             ๒. บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด  
                             ๓. บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
                             ๔. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
                             ๕. บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
                            ๖. บริษัท เรียล ฟ>วเจอร� จํากัด 
                             โดยให/ยืนตามคําสั่งเลขาธิการ กสทช. ตามหนังสือด1วนท่ีสุด ท่ี สทช ๕๐๐๕/

๒๑๙๑๐ สทช ๕๐๐๕/๒๑๙๑๑ สทช ๕๐๐๕/๒๑๙๑๒ สทช ๕๐๐๕/๒๑๙๑๓ 
สทช ๕๐๐๕/๒๑๙๑๕ และ สทช ๕๐๐๕/๒๑๙๑๖ ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ตามลําดับ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให/สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
บังคับทางปกครองตามมาตรา ๖๖ แห1งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ด/วย 

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

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได/มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป>ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 



๒๓ 
 

 “๑. ผู/ให/บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีจํานวน ๖ ราย อุทธรณ�คําสั่งเลขาธิการ 
กสทช. ต้ังแต1 ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ภายในกําหนดเวลาอุทธรณ� จึงเห็นควรรับ
อุทธรณ�ของผู/ให/บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท้ัง ๖ รายไว/พิจารณา อย1างไรก็ตาม การท่ี
สํานักงาน กสทช. เพ่ิงเสนอเรื่องนี้ให/ กทค. พิจารณาตามมาตรา ๖๕ แห1ง พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงล1าช/าเกินสมควร ท่ีถูกคือ ควรมี
การเสนอให/ กทค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ�ให/แล/วเสร็จภายในเก/าสิบวันนับแต1ได/รับ
การอุทธรณ� (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๔๖๖/๒๕๕๗) 

๒. ผมเห็นสอดคล/องกับสํานักงาน กสทช. ว1า เนื้อหาตามอุทธรณ�ของผู/
ให/บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีจํานวน ๖ ราย ฟjงไม1 ข้ึน เนื่องจาก ผู/ ให/บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีท้ังหมดมีหน/าท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขแนวทางการปฏิบัติการโอนย/าย
ผู/ให/บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�บริการคงสิทธิเลข
หมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี โดยเพ่ิมช1องทางยื่นคําขอการโอนย/าย ตามมติท่ีประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต1กลับไม1ปฏิบัติตามหลาย
ประการ เช1น ใช/เพียงช1องทาง SMS ในการโอนย/ายจากผู/ให/บริการรายเดิมไปยังราย
ใหม1 ไม1มีการจัดให/ผู/ใช/บริการได/แสดงเจตนายืนยัน ณ สถานท่ีท่ีผู/ให/บริการรายใหม1
กําหนด เช1น ศูนย�ให/ข/อมูล Call center หรือเว็บไซด� รวมท้ังมีการเปลี่ยนแปลง
ข/อมูลจําเพาะของ sim card (OTA) ก1อนส1งคําขอโอนย/ายไปยังผู/ให/บริการระบบ
กลางศูนย�ให/บริการคงสิทธิเลขหมาย ซ่ึงแสดงเจตนาฝQาฝKนเง่ือนไขการโอนย/ายอย1าง
ชัดเจน อีกท้ังไม1มีการส1งมอบสําเนาสัญญาให/บริการแก1ผู/ใช/บริการได/ทราบหรือเก็บไว/
เปSนหลักฐานด/วย 

ดังนั้น จึงเห็นควรยืนตามคําสั่งเลขาธิการ กสทช. ท่ีมีคําสั่งให/ผู/ให/บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีจํานวน ๖ ราย ระงับการกระทําท่ีฝQาฝKน หรือแก/ไขปรับปรุงการ
ให/บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีให/ถูกต/องหรือเหมาะสม  

 ๓. เม่ือ กทค. วินิจฉัยยืนตามคําสั่งเลขาธิการ กสทช. แล/ว จึงเปSนเรื่องท่ี
เลขาธิการ กสทช. ต/องมีมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๖๖ แห1ง พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ โดยกําหนดค1าปรับทางปกครองต1อไป เพ่ือบังคับ
และเร1งให/ผู/ให/บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีจํานวน ๖ ราย ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล1าว ซ่ึง
สํานักงาน กสทช. ควรต/องดําเนินการเรื่องนี้โดยด1วนท่ีสุด เพ่ือชดเชยเวลาท่ีล1วงมา
เกินสมควรแล/วนั้น   

ท้ังนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผ1นดินได/มีหนังสือสอบถามถึงการปฏิบัติหน/าท่ีของ 
กสทช. ในเรื่องนี้มาด/วย สํานักงาน กสทช. จึงควรรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ�      



๒๔ 
 

และมาตรการบังคับทางปกครองท่ีจะดําเนินต1อไปต1อสํานักงานตรวจเงินแผ1นดินอีก
ด/วย”  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ ข!อเสนอการใช!โครงข)ายโทรคมนาคมของบริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรช่ัน แอนด& 
เทคโนโลยี จํากัด (สํานักโครงข1ายพ้ืนฐาน การใช/และเชื่อมต1อโครงข1าย)  

 ผู/อํานวยการสํานักโครงข1ายพ้ืนฐาน การใช/และเชื่อมต1อโครงข1าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอ ข/อเสนอการใช/โครงข1ายโทรคมนาคมของบริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด� 
เทคโนโลยี จํากัด เพ่ือให/บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช/โครงข1าย
โทรคมนาคมกับผู/รับใบอนุญาตท่ีขอใช/โครงข1ายโทรคมนาคมต1อไปได/ ภายใต/
หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง การใช/และเชื่อมต1อโครงข1าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด ท้ังนี้ ให/ บริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด� 
เทคโนโลยี จํากัด ดําเนินการเป>ดเผยข/อเสนอการใช/โครงข1ายโทรคมนาคมเปSนการ
ท่ัวไป โดยผ1านทางเว็บไซต�ของตน ภายในสิบห/าวันนับแต1วันท่ีได/รับหนังสือแจ/งจาก
สํานักงาน กสทช. ตามข/อ ๔๖ ประกอบข/อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช/
และเชื่อมต1อโครงข1ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบข/อเสนอการใช/โครงข1ายโทรคมนาคมของบริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด� 
เทคโนโลยี จํากัด เพ่ือให/บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช/โครงข1าย
โทรคมนาคมกับผู/รับใบอนุญาตท่ีขอใช/โครงข1ายโทรคมนาคมต1อไปได/ ภายใต/
หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง การใช/และเชื่อมต1อโครงข1าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

 ท้ังนี้ ให/ บริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด� เทคโนโลยี จํากัด ดําเนินการเป>ดเผย
ข/อเสนอการใช/โครงข1ายโทรคมนาคมเปSนการท่ัวไป โดยผ1านทางเว็บไซต�ของตน 
ภายในสิบห/าวันนับแต1วันท่ีได/รับหนังสือแจ/งจากสํานักงาน กสทช. ตามข/อ ๔๖ 
ประกอบข/อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช/และเชื่อมต1อโครงข1าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ สัญญาการใช!โครงข)ายโทรคมนาคม เส!นทาง สฟ. แจ!งวัฒนะ- สฟ. เพชรบุรีฯ 

ระหว)าง การไฟฟjาฝgายผลิตแห)งประเทศไทย และ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร&ค จํากัด 
(สํานักโครงข1ายพ้ืนฐาน การใช/และเชื่อมต1อโครงข1าย) 

 ผู/อํานวยการสํานักโครงข1ายพ้ืนฐาน การใช/และเชื่อมต1อโครงข1าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอสัญญาการการใช/โครงข1ายโทรคมนาคมเส/นทาง สฟ. แจ/งวัฒนะ - สฟ. 
เพชรบุรี, เส/นทาง สฟ. เพชรบุรี - สฟ. บ/านดอน, เส/นทาง สฟ. บ/านดอน - สฟ. 



๒๕ 
 

หาดใหญ1 ๒ ระหว1างการไฟฟoาฝQายผลิตแห1งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค 
จํากัด ซ่ึงสัญญาดังกล1าวมีข/อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล/องกับมาตรา ๒๗ แห1ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบข/อ ๒๘ และ
ข/อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่องการใช/และเชื่อมต1อโครงข1ายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใช/โครงข1ายโทรคมนาคม เส/นทาง สฟ. แจ/ง
วัฒนะ   - สฟ. เพชรบุรีฯ ระหว1างการไฟฟoาฝQายผลิตแห1งประเทศไทย และบริษัท  
จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. รับทราบว1าสัญญาการใช/โครงข1ายโทรคมนาคม เส/นทาง สฟ. แจ/งวัฒนะ - สฟ. 
เพชรบุรีฯ ระหว1างการไฟฟoาฝQายผลิตแห1งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค 
จํากัด มีข/อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล/องกับมาตรา ๒๗ แห1งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข/อ ๒๗ และข/อ ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช/และเชื่อมต1อโครงข1ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              
๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ สัญญาการใช!โครงข)ายโทรคมนาคม เส!นทาง สฟ. สวรรคโลก- สฟ. เชียงใหม)๒ฯ 

ระหว)าง การไฟฟjาฝgายผลิตแห)งประเทศไทย และ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร&ค จํากัด 
(สํานักโครงข1ายพ้ืนฐาน การใช/และเชื่อมต1อโครงข1าย) 

 ผู/อํานวยการสํานักโครงข1ายพ้ืนฐาน การใช/และเชื่อมต1อโครงข1าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอสัญญาการใช/โครงข1ายโทรคมนาคมเส/นทาง สฟ. สวรรคโลก - สฟ. เชียงใหม1 
๒, เส/นทาง สฟ. แม1เมาะ ๓ - สฟ. เชียงราย, เส/นทาง สฟ. ตาก ๑ - สฟ. แม1สอด 
ระหว1างการไฟฟoาฝQายผลิตแห1งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด         
ซ่ึงสัญญาดังกล1าวมีข/อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล/องกับมาตรา ๒๗ แห1ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบข/อ ๒๘ และ
ข/อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่องการใช/และเชื่อมต1อโครงข1ายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใช/โครงข1ายโทรคมนาคม เส/นทาง สฟ. สวรรค
โลก - สฟ. เชียงใหม1๒ ระหว1างการไฟฟoาฝQายผลิตแห1งประเทศไทย และบริษัท      
จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. รับทราบว1าสัญญาการใช/โครงข1ายโทรคมนาคม เส/นทาง สฟ. สวรรคโลก - สฟ. 
เชียงใหม1๒ ระหว1างการไฟฟoาฝQายผลิตแห1งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค 



๒๖ 
 

จํากัด มีข/อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล/องกับมาตรา ๒๗ แห1งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข/อ ๒๗ และข/อ ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช/และเชื่อมต1อโครงข1ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ นางสาวธัญญพรรษ พอกเพ่ิมดี ร!องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 

จํากัด (มหาชน) กรณี ประสบปkญหาถูกคิดค)าบริการจากข!อความส้ันโดยไม)ได!
สมัครใช!บริการ (สํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

  ผู/อํานวยการสํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข/อเท็จจริงกรณี นางสาวธัญญพรรษ พอกเพ่ิมดี ร/องเรียน
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กรณี ประสบปjญหาถูกคิด
ค1าบริการเสริม Premium SMS ข/อความสั้นโดยไม1ได/สมัครใช/บริการ โดยมีหลักฐาน
ใบเรียกเก็บค1าบริการเสริม Premium SMS ๓๘ ครั้ง จํานวน ๖๖๔ บาท ซ่ึงผู/ร/อง
เห็นว1าไม1เปSนธรรม ผู/ร/องเรียนมีคําขอให/บริษัทฯ คืนค1าบริการเสริม และขอให/ยกเลิก
การส1ง Premium SMS  

 
มติท่ีประชุม    บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไม1มีสิทธิเรียกเก็บค1าบริการ

จากผู/ร/อง เนื่องจากบริษัทฯ ไม1สามารถพิสูจน�ความถูกต/องของการเรียกเก็บ
ค1าบริการ ท้ังนี้ บริษัทฯ จะต/องคืนเงินค1าบริการท่ีเรียกเก็บเกินกว1าจํานวนท่ีเกิดข้ึน
จากการใช/บริการจริง จํานวน ๖๖๔ บาท ให/แก1ผู/ร/อง พร/อมดอกเบ้ียโดยคํานวณนับ
จากวันท่ีผู/ร/องเรียนได/ชําระค1าบริการให/แก1บริษัท ตามท่ี สํานักรับเรื่องร/องเรียนและ
คุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เสนอ 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ นางสาวเกษกาญจน& ล่ิมสุวรรณโรจน& ร!องเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบ

ปkญหายอดเงินคงเหลือ ในระบบสูญหายโดยไม)ทราบสาเหตุ (สํานักรับเรื่อง
ร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

  ผู/อํานวยการสํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข/อเท็จจริงกรณี นางสาวเกษกาญจน� ลิ่มสุวรรณโรจน� 
ร/องเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบปjญหายอดเงินคงเหลือ ในระบบสูญหาย
จํานวน ๑,๐๒๖ บาท โดยไม1ทราบสาเหตุ  

 



๒๗ 
 

มติท่ีประชุม    บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ไม1มีสิทธิเรียกเก็บค1าบริการจากผู/ร/องเรียน เนื่องจากบริษัทฯ 
ไม1ได/พิสูจน�ข/อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกต/องของการเรียกเก็บค1าบริการภายใน      
๖๐ วัน ตามข/อ ๒๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาในการให/บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และบริษัทฯ ต/องคืนเงินค1าบริการท่ีเรียกเก็บเกินกว1า
จํานวนท่ีเกิดข้ึนจากการใช/บริการจริง จํานวน ๑,๐๒๖ บาท ให/แก1ผู/ร/อง พร/อม
ดอกเบ้ียโดยคํานวณนับจากวันท่ีผู/ร/องเรียนได/ชําระค1าบริการให/แก1บริษัท ตามข/อ 
๒๓  ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให/บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ ตามท่ี สํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
เสนอ 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ นายดิเรก พนมศักดิ์ ร!องเรียนบริษัท แอดวานซ& อินโฟร& เซอร&วิส จํากัด (มหาชน) 

กรณีประสบปkญหาความเดือดร!อนจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (สํานักรับเรื่อง
ร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู/อํานวยการสํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอเรื่องร/องเรียนของนายดิเรก พนมศักด์ิ ร/องเรียนบริษัท           
แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปjญหาได/รับความเดือดร/อน
จากการต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ท่ีบ/านเลขท่ี ๒๗๖ หมู1ท่ี ๒ ซอยลูกเสือ ถนนพนมพนา
รักษ� บ/านธาตุพนม ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซ่ึงผู/ร/องเรียน
แจ/งว1า เปSนบ/านของนายสุรชิต รามางกูร โดยการต้ังสถานีวิทยุคมนาคมดังกล1าวไม1มี
การแจ/ง ไม1มีการรับฟjงความเห็นจากประชาชนในชุมชุน ไม1มีการติดปoายประกาศให/
ชาวบ/านทราบว1าเปSนสถานท่ีก1อสร/างสถานีวิทยุคมนาคม ต1อมาชาวบ/านทราบจึงได/
ศึกษาผลกระทบต1างๆ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู/ใหญ1บ/านจึงได/จัดการประชุม
เพ่ือทําความเข/าใจกับชุมชน โดยมีคนในชุมชน ผู/แทนจากสํานักงานเทศบาลตําบล
ธาตุพนม ตัวแทนจากบริษัทฯ เข/าร1วมประชุมโดยมีผู/ใหญ1บ/านเปSนประธานในท่ี
ประชุมและได/ขอมติว1าจะให/มีการก1อสร/างต1อหรือไม1 (ขณะนั้นได/เทฐานรากไว/แล/ว) 
ถ/าผลการประชุมเปSนอย1างไรให/ทุกฝQายยอมรับ ซ่ึงมติท่ีประชุมทุกคนไม1ให/ก1อสร/าง 
เนื่องจากอยู1ในเขตชุมชน มีบ/านเรือนอยู1หนาแน1น อยู1ติดกับโรงเรียนประถมศึกษา 
ใกล/ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ใกล/สํานักงานเทศบาลและกลัวเสาสถานีวิทยุคมนาคมจะหัก
โค1น ล/มทับบ/านเรือน ฟoาผ1า กลัวว1าจะมีผลกระทบต1อสุขภาพในอนาคต ปjจจุบันก็
สามารถรับคลื่นของบริษัทฯได/ดีอยู1แล/ว ขอให/ไปต้ังท่ีอ่ืนให/ไกลจากชุมชน ผู/ใหญ1บ/าน
ขอให/บริษัทฯ ระงับการก1อสร/างหรือชะลอไว/ก1อนเพ่ือให/ตัวแทนของบริษัทฯ เสนอ
เรื่องให/ฝQายบริหารทราบต1อไปแต1หลังจากนั้นบริษัทฯ ได/มาดําเนินการก1อสร/างโดยไม1
ถือมติท่ีประชุมแต1อย1างใด ขณะนี้ได/ก1อสร/างใกล/เสร็จแล/วชาวบ/านต1างมีความกังวล
จนเกิดความขัดแย/งในชุมชน 



๒๘ 
 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว1า สํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครอง
ผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคมควรหารือกับสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุ
คมนาคมว1าการทําความเข/าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นต/องประกอบด/วยกระบวนการ
อะไรบ/าง และต/องขออนุญาตเทศบาลหรือองค�การบริหารส1วนตําบลว1าหากจะมีการ
จัดการรับฟjงความเห็นสาธารณะเห็นชอบหรือไม1 เพ่ือเปSนแนวทางในการปฏิบัติของ
ผู/ประกอบการเพ่ือให/เกิดความถูกต/องต1อไป 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว1า มีการหารือกับสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม
ในการประชุม ๒-๓ ครั้ง โดยสรุปว1าให/ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมส1งเสริมการปกครอง
ท/องถ่ินมาร1วมประชุมเพ่ือประสานงานกับท/องถ่ินในเรื่องของการให/ข/อมูลและการ
ประชาสัมพันธ�โดยทางตัวแทนของกรมส1งเสริมการปกครองท/องถ่ินมิได/ออกหนังสือ 
จึงมีมติให/ทําหนังสือไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากการก1อต้ังเสาเก่ียวเนื่อง
กับกรมส1งเสริมการปกครองท/องถ่ิน และเก่ียวข/องกับกรมโยธาธิการเนื่องจากท/องถ่ิน
มีหน/าท่ีออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารซ่ึงตอนนี้กําลังรอหนังสือ
จากปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว1า จะทําอย1างไรให/ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ
ม่ันใจว1าหากมีการต้ังเสาแล/วจะไม1เกิดปjญหา เพราะฉะนั้น ต/องมีตัวอย1างว1าหากจะ
ขออนุญาตต/องดําเนินการอย1างไร เพ่ือให/เกิดความชัดเจน 

 กสทช. ประวิทย�ฯแสดงความเห็นว1า สํานักงาน กสทช. ต/องวางกรอบเวลาให/ชัดเจน              
ในเรื่องการจัดทําหลักเกณฑ�การทําความเข/าใจกับประชาชน เพ่ืออย1างน/อยจะได/ไม1
เกิดกรณีปjญหาใหม1ๆ ข้ึนอีก ส1วนกรณีปjญหาท่ีเกิดข้ึนแล/วคงต/องพิจารณาเปSนราย
กรณีไป ซ่ึงในกรณีนี้มีความอ1อนไหวมาก เนื่องจากสถานีวิทยุคมนาคมต้ังอยู1ใกล/กับ
โรงเรียนอย1างมาก ห1างเพียงมีถนนขนาดความกว/างประมาณ ๕ เมตรขวางก้ันเท1านั้น 
ซ่ึงโรงเรียนเปSนระดับประถมศึกษา อีกท้ังยังมีศูนย�เด็กเล็กอยู1ถัดออกไป ดังนั้น
ประเด็นสําคัญท่ีต/องพิสูจน�คือ บริษัทฯ ได/มีการทําความเข/าใจกับโรงเรียนและศูนย�
เด็กเล็กท่ีอยู1ใกล/นั้นแล/วหรือไม1 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว1า มีการออกใบอนุญาตไปแล/วมีการปฏิบัติ
ตามหรือไม1 การต้ังเสาต/องไม1ผิดเง่ือนไขท่ีระบุไว/ หากมีการผิดเง่ือนไขต/องมีการแจ/ง
ให/บริษัทฯ ปรับปรุงตามเง่ือนไข 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า กระบวนการทําความเข/ากับประชาชนต/องเกิด
ก1อนท่ีจะมีการก1อสร/าง ซ่ึงปjญหาคือการต้ังเสาใกล/กับสถานศึกษาท่ีมีเด็กเล็ก           
ซ่ึงต1อไปต/องมีหลักเกณฑ�เฉพาะกรณีท่ีตั้งใกล/ดังกล1าวเปSนการเฉพาะ  

 

มติท่ีประชุม ๑. มอบหมายให/สํานักงาน กสทช. โดยสํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม แจ/งบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) เพ่ือ
ทําความเข/าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยู1ใกล/เคียง แล/วเพ่ือนําเสนอท่ีประชุม      
กทค. อีกครั้ง  



๒๙ 
 

 ๒. มอบหมายให/สํานักงาน กสทช. โดยสํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม,สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม และสํานัก
มาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม เพ่ือร1วมพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ�การทํา
ความเข/าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีข/างเคียงตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ
มาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยต1อสุขภาพมนุษย�จากการใช/เครื่องวิทยุคมนาคม 
เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาต1อไป 

  

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              
๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได/มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๖๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยต"อ
สุขภาพของมนุษย�จากการใช+เครื่องวิทยุคมนาคม กําหนดให+ผู+ประกอบการมีหน+าท่ี
ต+องทําความเข+าใจกับประชาชนท่ีอาศัยอยู"ในบริเวณท่ีจะติดต้ังสถานีวิทยุและบริเวณ
ใกล+เคียง โดยเฉพาะในกรณีบริเวณท่ีตั้งอยู"ใกล+กับสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงจากการได+รับ
คลื่นแม"เหล็กไฟฟ6า เช"น สถานพยาบาล โรงเรียน และสถานรับเลี้ยงเด็ก ซ่ึงไม"ใช"กลุ"ม
ประชาชนท่ัวไป แต"เป9นกลุ"มท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการได+รับคลื่นฯ ดังนั้น ในกรณีนี้
บริษัทฯ จะต+องแสดงหลักฐานการทําความเข+าใจกับโรงเรียนบ+านธาตุพนม (พิทักษ�
วิทยา) และศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู"ใกล+เคียง แต"เม่ือผู+ให+บริการไม"สามารถแสดง
พยานหลักฐานดังกล"าวได+ จึงไม"ครบองค�ประกอบของการทําความเข+าใจกับ
ประชาชน การออกใบอนุญาตให+บริษัทฯ ในกรณีนี้จึงเป9นการออกใบอนุญาตโดยไม"
ชอบ”     

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ นายศิริชัย รัตนวราหะ ร!องเรียนบริษัท แอดวานซ& อินโฟร& เซอร&วิส จํากัด 
(มหาชน)  กรณีประสบปkญหาถูกคิดค)าบริการจากข!อความส้ันโดยท่ีไม)ได!สมัคร
ใช!บริการ (สํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู/อํานวยการสํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอเรื่องร/องเรียนของนายศิริชัย รัตนวราหะ ร/องเรียนบริษัท 
แอดวานซ� อินโฟร�เซอร�วิส จํากัด(มหาชน) กรณีประสบปjญหาถูกคิดค1าบริการจาก
ข/อความสั้นโดยไม1ได/สมัครใช/บริการ โดยผู/ร/องเรียนใช/โทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบราย
เดือนเลขหมาย ๐๘ ๙๒๐๔ ๒๐๙๐ ได/รับข/อความสั้นจากเลขหมาย ๔๘๖๔๘๘๔ 
เปSนเวลา ๓-๔ เดือนมาแล/ว โดยท่ีไม1ได/สมัครใช/บริการเสริมดังกล1าว และถูกคิด
ค1าบริการประมาณเดือนละ ๓๐๐ บาท จึงติดต1อเจ/าหน/าท่ีบริษัทฯ แต1ก็ยังไม1ได/รับ
การแก/ไขปjญหาแต1อย1างใด ผู/ร/องเรียนจึงส1งหนังสือร/องเรียนเรื่องดังกล1าวต1อ



๓๐ 
 

สํานักงาน กสทช. โดยมีคําขอให/บริษัทฯยกเลิกบริการข/อความสั้นท่ีคิดค1าบริการ
ท้ังหมดและคืนเงินค1าบริการท่ีถูกหักไปแล/วรวมท้ังชี้แจงให/กับผู/ร/องเรียนทราบ 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว1า สามารถขอข/อมูลในการเรียกเก็บ
ค1าบริการจาก บริษัทฯ ได/หรือไม1 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว1า เนื่องจากผู/ร/องเรียนไม1แสดงหลักฐาน
ประกอบการเรียกร/อง สํานักงาน กสทช. รับเรื่องร/องเรียนดังกล1าวมาได/อย1างไร 

 กสทช. ประวิทย�ฯ หากเปSนกรณีการเรียกเก็บค1าบริการรายเดือน (Postpaid) ทาง
บริษัทฯ จะต/องมีการเก็บใบแจ/งหนี้ซ่ึงเปSนหลักฐานทางการเงิน อย1างแน1นอน ดังนั้น
แม/จะอ/างว1าไม1มีหลักฐาน call detail แล/ว แต1ก็สามารถแสดงใบแจ/งหนี้เพ่ือพิสูจน�
ว1ามีการเรียกเก็บค1าบริการลักษณะดังกล1าวหรือไม1 และหากมีการเรียกเก็บ
ค1าบริการก็ต/องพิสูจน�ต1อไปว1ามีการสมัครโดยผู/ใช/บริการหรือไม1 ซ่ึงบริษัทฯ ต/องให/ 
content partner ส1งหลักฐานการสมัครมาให/ชัดเจน ถ/ามีก็จบ ไม1มีก็คืนเงิน ดังนั้น
โดยหลักการท่ัวไปก็เห็นด/วยท่ีจะกําชับในส1วนผู/ร/องให/แสดงหลักฐาน แต1การท่ี
บางครั้งเขาไม1มีหลักฐานมาแสดง ไม1ได/หมายความว1าสามารถตัดสิทธิ์เขาได/ แต1ใน
กรณีของบริษัทฯ ซ่ึงตามปกติเปSนฝQายครอบครองหลักฐานท้ังปวง เม่ือไม1พิสูจน�ก็
ต/องยืนตามหลักกฎหมาย คือตัดสิทธิ์ได/ 

   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข/างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ 

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ)  

ท่ีประชุมได/พิจารณาเนื่องจากข/อมูลและหลักฐานของผู/ร/องเรียนยังไม1มีความชัดเจน
ท่ีจะดําเนินการพิจารณาจึงมอบหมายให/สํานักงาน กสทช. โดยสํานักรับเรื่อง
ร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หาข/อมูลและหลักฐาน
เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาแล/วนําเสนอท่ีประชุม กทค. ต1อไป 

มติท่ีประชุมเสียงข/างน/อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              
๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได/มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

 “กรณีนี้ผู+ร+องเรียนชําระค"าบริการแบบรายเดือน ซ่ึงแม+ว"าบริษัทฯ จะอ+างว"าไม"
สามารถแสดงพยานหลักฐานได+ แต"ก็สามารถสืบค+นจากใบแจ+งหนี้ค"าบริการซ่ึงเป9น
หลักฐานทางการเงินได+ว"าผู+ร+องเรียนถูกเรียกเก็บค"าบริการเสริมหรือไม" หากมีการ
เรียกเก็บค"าบริการเสริมจริงก็ต/องพิสูจน�ว1าได/มีการสมัครใช/บริการหรือไม1  โดยให+ผู+
ร"วมให+บริการเสริมส"งหลักฐานการสมัครใช+บริการมาให+ชัดเจน ดังนั้น เม่ือบริษัทฯ ไม"



๓๑ 
 

สามารถแสดงพยานหลักฐานได+ก็ต+องคืนเงินท่ีเรียกเก็บค"าบริการเสริมท้ังหมดให+แก"ผู+
ร+องเรียน 

  อนึ่ง ในกรณีนี้ หากพิจารณาจากข+อเท็จจริงเรื่องระยะเวลาจะพบว"า แท+จริง
การร+องเรียนกรณีนี้เกิดข้ึนต้ังแต"ปลายปB พ.ศ. ๒๕๕๕ แล+ว แต"บริษัทฯ เพิกเฉยไม"มี
การชี้แจงข+อเท็จจริงหรือส"งหลักฐานเพ่ือพิสูจน�ใดๆ จนเวลาล"วงไปถึง ๒ ปB ดังนั้นการ
ปล"อยปละละเลยจนระยะเวลาล"วงไปแล+วอ+างว"าไม"อาจค+นหาหลักฐานเก"าได+ จึงเป9น
ความฉ+อฉลในตัวเอง 

ท้ังนี้ ในประเด็นพยานหลักฐานจากผู+ร+องเรียน อาจจะกําชับในส1วนผู/ร/องเรียน
ให/แสดงหลักฐาน แต1ถ/าไม1มีหลักฐานมาแสดงก็ใช1ว1าจะตัดสิทธิผู/ร/องเรียนได+ 
เนื่องจาก กสทช. มีหน/าท่ีในการสืบสวน จึงต/องพยายามสืบสวนให/ได/มากท่ีสุดเท1าท่ี
จะเปSนไปได/ อีกท้ัง ตามบทบัญญัติของกฎหมายในกิจการโทรคมนาคมนั้น ผู+ท่ีมี
หน+าท่ีพิสูจน�และแสดงพยานหลักฐานคือผู+ให+บริการ ไม"ใช"ผู+ร+องเรียน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร ร!องเรียนบริษัท แอดวานซ& ไวร&เลส เน็ทเวอร&ค จํากัด 

กรณีประสบปkญหาการคิดค)าบริการผิดพลาดของการใช!บริการอินเทอร&เน็ตผ)าน
โทรศัพท&เคล่ือนท่ี (สํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม)  

 ผู/อํานวยการสํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข/อเท็จจริงกรณี นายธวัช ฉายวิวัฒนากร ร/องเรียนบริษัท 
แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด กรณีประสบปjญหาการคิดค1าบริการผิดพลาด
ของการใช/บริการอินเทอร�เน็ตผ1านโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว1า ต/องระบุให/ชัดเจนว1าผู/ร/องได/จ1าย
ค1าบริการเปSนจํานวนเท1าไหร1 เพ่ือบริษัทฯ จะได/คํานวณเงินคืนได/อย1างถูกต/อง  

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว1า ทางผู/ร/องไม1ได/ร/องขอเงินคืน แต1ร/องเรียน
ให/บริษัทฯปรับปรุงดูแล โดยร/อง สํานักงาน กสทช. เรื่องมาตรการดูแลให/เข/มแข็ง
ไม1ต/องให/ผู/บริโภคออกมาร/องเรียน  

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า  สํานักงาน กสทช. ได/ติดต1อผู/ร/องแล/วหรือไม1 
และให/แจ/งบริษัทฯ ให/หาข/อยุติให/ได/ แต1สุดท/ายถ/าปjญหาไม1ยุติ ก็ต/องถามผู/ร/องว1า 
เสนออะไร อยากได/อะไร ไม1เช1นนั้น เท1ากับเปSนการป>ดโอกาสในการท่ีจะเรียกร/อง
ความต/องการ  

 

มติท่ีประชุม  มอบหมายให/สํานักงาน กสทช. แจ/งให/ บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด 
ชี้แจงกับผู/ร/อง นายธวัช ฉายวิวัฒนากร โดยตรง เก่ียวกับการแก/ปjญหาระบบการ
คิดค1าบริการผิดพลาดของการใช/บริการอินเทอร�เน็ตผ1านโทรศัพท�เคลื่อนท่ี เพ่ือให/           



๓๒ 
 

ผู/ร/องเกิดความเข/าใจ รวมท้ัง การเยียวยาแก/ปjญหา ท้ังนี้ ให/สํานักงาน กสทช. 
รายงานผลการดําเนินการของบริษัทฯ เสนอต1อ ท่ีประชุม กทค. ต1อไป 

 

หมายเหตุ  ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี 
๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได/มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป>ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. แม+กรณีนี้ผู+ร+องเรียนจะเปลี่ยนรายการส"งเสริมการขายแล+ว แต"ก็ต+อง
เยียวยาความเดือดร+อนเสียหายท่ีเกิดข้ึนในช"วงระยะเวลาท่ีผู+ร+องเรียนยังไม"ได+
เปลี่ยนรายการส"งเสริมการขายด+วย ซ่ึงตามข+อเท็จจริงปรากฏว"า การท่ีผู+ร+องเรียน
อัพเกรดบริการจาก ๒G มาใช+บริการ ๓G โดยยังคงต+องชําระค"าบริการในอัตราเท"า
เดิมและได+รับสิทธิการใช+บริการเช"นเดิม ย1อมแสดงให/เห็นว1าค1าบริการไม1ได/ถูกปรับ
ลดลงร/อยละ ๑๕ ตามเง่ือนไขใบอนุญาต การกระทําของบริษัทฯ จึงเปSนการไม1
ปฏิบัติตามเง่ือนไขใบอนุญาตและมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ บริษัทฯ จึงมีหน/าท่ีต/องคืนเงินค1าบริการในอัตราท่ีลดลงจาก
โปรโมชั่นเดิมร/อยละ ๑๕ พร/อมดอกเบ้ียให/กับผู/ร/องเรียน รวมท้ังทางสํานักงาน 
กสทช. ยังมีหน/าท่ีท่ีจะต/องดําเนินมาตรการบังคับทางปกครองให/บริษัทฯ ปฏิบัติให/
ถูกต/องด/วย 

  ๒. การท่ีผู/ร/องเรียนไม1สามารถใช/โปรโมชั่นเสริมอินเทอร�เน็ต ๓๐ ชั่วโมง ๙๙ 
บาท ซํ้าได/ แต1ต/องสมัครใช/โปรโมชั่นเสริมในอัตรา ๒๐ ชั่วโมง ๑๐๐ บาท แทน ทํา
ให/ผู/ร/องเรียนต/องเสียค1าบริการแพงกว1าเดิม ดังนั้น การอัพเกรดมาใช/บริการ ๓G มี
ผลให/สิทธิของผู/ใช/บริการลดลง บริษัทฯ ก็ควรต/องคืนเงินค1าบริการท่ีผู/ร/องเรียนต/อง
จ1ายเพ่ิมเติมด/วย 

๓. ต1อประเด็นท่ีท่ีประชุมพิจารณาว1า คําขอของผู/ร/องเรียนระบุเพียงขอให/
แก/ไขปjญหา โดยขอให/ท้ังบริษัทฯ และ กสทช. ปรับปรุงแก/ไขการดําเนินงาน ดังนั้น
จึงไม1อาจพิจารณาตัดสินให/บริษัทฯ คืนเงินแก1ผู/ร/องเรียนได/ เนื่องจากผู/ร/องเรียน
มิได/ต/องการให/เยียวยา ผมไม1เห็นด/วยกับข/อสรุปดังกล1าว โดยเห็นว1าคําขอให/แก/ไข
ปjญหาของผู/ร/องย1อมชัดเจนในตัวเองอยู1แล/วว1าต/องการให/เกิดผลท่ีเปSนความถูกต/อง
ชอบธรรม ดังนั้นเม่ือบริษัทฯ เรียกเก็บเงินส1วนท่ีไม1สมควรไปจากผู/ร/อง ก็ย1อมต/อง
คืนให/ ความถูกต/องและความเปSนธรรมจึงจะเกิดข้ึนอย1างแท/จริง” 

 



๓๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ นายนพ อธิศรีสวัสดิ์กุล ร!องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร&เน็ต จํากัด กรณีประสบ
ปkญหาคุณภาพความเร็วอินเทอร&เน็ตท่ีใช!งานได!ต่ํากว)าท่ีทําสัญญาไว! (สํานักรับ
เรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

  ผู/อํานวยการสํานักรับเรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข/อเท็จจริงกรณี นายนพ อธิศรีสวัสด์ิกุล ร/องเรียนบริษัท 
ทรู อินเทอร�เน็ต จํากัด ประสบปjญหาคุณภาพความเร็วอินเทอร�เน็ตท่ีใช/งานได/ตํ่า
กว1าท่ีทําสัญญาไว/ โดยให/บริษัทฯต/องปรับปรุงการให/บริการให/เปSนไปตามเง่ือนไขของ
รายการส1งเสริมการขาย ๑๐ M/๕๑๒ K และรายการส1งเสริมการขาย ๔ M/๕๑๒ K และ
เยียวยาความเสียหายให/แก1ผู/ร/องเรียน ตามข/อ ๑๓ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให/บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ท้ังนี้ ในส1วนของค1า 
Router  ไม1ได/อยู1ในอํานาจของ คณะกรรมการ กทค. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให/บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต จํากัด เยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับ         

ผู/ร/องเรียนเปSนระยะเวลา ๓ ปB และต/องปรับปรุงการให/บริการให/เปSนไปตาม    
เง่ือนไขของรายการส1งเสริมการขาย๑๐M/๕๑๒ K และรายการส1งเสริมการขาย             
๔M/๕๑๒ K และเยียวยาความเสียหายให/แก1ผู/ร/องเรียน ตามข/อ ๑๓ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให/บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙   

ท้ังนี้ ให/ สํานักงาน กสทช. แจ/งผู/ประกอบการให/เร1งดําเนินการปรับปรุงใน
เรื่องคุณภาพความเร็วอินเทอร�เน็ต  เพ่ือให/เปSนไปตามประกาศและกฎหมายท่ี
เก่ียวข/อง  

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี    

๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒๓ การแต)งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ท่ีดํารงตําแหน)งครบวาระ (ส1วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน) 

 ผู/แทนส1วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน(นายสมภพฯ) นําเสนอ
ข/อเท็จจริงกรณีการพิจารณาแต1งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในท่ีดํารงตําแหน1ง
ครบวาระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีกรอบระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน1งสามปB ตามระเบียบ กสทช. ว1าด/วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หมวด ๑ ข/อ ๖ ซ่ึงจะครบในวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงนําเสนอ กทค. เพ่ือ
พิจารณาเสนอชื่อผู/ทรงคุณวุฒิท่ีเห็นสมควรแต1งต้ังให/เปSนกรรมการตรวจสอบ
ภายในแทนกรรมการตรวจสอบภายในท่ีดํารงตําแหน1งครบวาระ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว1า อยากให/มีแนวทางปฏิบัติท่ีเปSนมาตรฐานใน
การแจ/งหนังสือเวียนให/ กทค. เสนอรายชื่อ เพ่ือไม1ให/เกิดความสับสน 

 



๓๔ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให/เสนอรายชื่อจํานวน ๒ คน เพ่ือเข/ารับการพิจารณาเปSนคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตําแหน1งท่ีว1าง ดังนี้ 

 ๑. นายสมยศ ศรีวานิชย� 

 ๒. นายวัลลภ นิทัศกาญจนานนท� 

  ท้ังนี้ มอบหมายให/สํานักงาน กสทช. ดําเนินการนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
เพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายต1อไป                                                                                                                             

 

หมายเหตุ   ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              
๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได/มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป>ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

“ผมไม1 ติดใจในกรณีการแต1ง ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทน
คณะกรรมการตรวจสอบภายในท่ีดํารงตําแหน1งครบวาระ โดยเม่ือผู/ได/รับการเสนอ
ชื่อมีคุณสมบัติครบถ/วน ไม1ว1าจะมีท่ีมาจากการเสนอของกรรมการท1านใดก็ไม1เปSน
ประเด็นสําหรับผม อย1างไรก็ตาม ผมเห็นควรท่ีจะมีการกําหนดกติกาท่ีชัดเจน
แน1นอนเก่ียวกับการเสนอชื่อผู/ท่ีจะได/รับการแต1งต้ังเปSนคณะอนุกรรมการ ซ่ึงท่ีผ1าน
มา กทค. มีการใช/ระบบเวียนให/กรรมการแต1ละท1านเสนอชื่อ แต1ในบางครั้งก็อาจใช/
ม ติ ท่ีประชุ ม เสี ย งข/ า งมาก กําหนดให/ ใ ช/ วิ ธี พิ จ ารณาใน ท่ีประชุ มสํ าหรั บ
คณะอนุกรรมการบางคณะ ซ่ึงหลายครั้งพบว1าเม่ือเวียนมาถึงคิวของผมและมิใช1กรณี
ของคณะอนุกรรมการท่ีมีบทบาทหน/าท่ีสําคัญนักก็จะมีโอกาสเสนอชื่อไปตามปกติ 
แต1หากเปSนคณะอนุกรรมการท่ีมีบทบาทหน/าท่ีสําคัญก็จะยกเว/นการใช/ระบบเวียน 
ซ่ึงนับเปSนการกําหนดกติกาในลักษณะตามอําเภอใจและเปSนการเลือกปฏิบัติ จึงควร
ได/รับการแก/ไข” 

   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การทบทวนการแต)งตั้งคณะอนุกรรมการตามประเด็นข!อสังเกตและข!อเสนอแนะ 
ของคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองงบประมาณของสํานักงาน กสทช.      
(สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม) 

ผู/อํานวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม (พันเอก สมมาสฯ) 
นําเสนอการทบทวนการแต1งต้ังคณะอนุกรรมการตามประเด็นข/อสังเกตและ
ข/อเสนอแนะ ของคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการให/มีการปรับลด
จํานวนคณะอนุกรรมการลง โดยให/พิจารณาปรับลดลง ให/เหลือก่ึงหนึ่งของ



๓๕ 
 

คณะอนุกรรมการท่ีมีการแต1งต้ังไว/ เดิม พร/อมท้ังให/พิจารณาปรับลดจํานวน
องค�ประกอบของคณะอนุกรรมการท่ียังคงไว/ดังกล1าวให/เหลือคณะละไม1เกิน ๑๐ คน   

ท้ังนี้ได/เสนอต1อท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาทบทวนคณะอนุกรรมการท่ี
แต1งต้ังไว/เดิมโดยแบ1งได/ ดังนี้  

 ๑. คณะอนุกรรมการ ท่ีแต)งตั้งข้ึนตามกฎหมายช้ันพระราชบัญญัติองค&กรจัดสรร
คล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓และประกาศฯ ท่ีเห็นควรให!ยังคงปฏิบัติหน!าท่ีต)อไป 
ได!แก) 

  (๑) คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

  (๒) คณะอนุกรรมการคุ/มครองผู/บริโภคด/านกิจการโทรคมนาคม (สํานักรับ
เรื่องร/องเรียนและคุ/มครองผู/บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

  (๓) คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห1งทาง (สํานักวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม) 

  (๔) คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม (สํานักบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคม) 

  (๕) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช/และ
เชื่อมต1อโครงข1ายโทรคมนาคม(สํานักโครงข1ายพ้ืนฐาน การใช/และเชื่อมต1อ
โครงข1าย) 

  (๖) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (General Operator’s Certificate : GOC) 
และประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator’s Certificate : ROC) 
(สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 
 ๒. คณะอนุกรรมการท่ีแต)งตั้งตามมติ กทค. ในสายงานกิจการโทรคมนาคม.โดย

อาศัยอํานาจมาตรา ๓๓ แห)งพระราชบัญญัติองค&กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ    
พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามยุทธศาสตร&ของแผนแม)บทท่ีเก่ียวข!อง ท่ีเห็นควรให!ยังคง
ให!ปฏิบัติหน!าท่ีต)อไป สรุปได! ดังนี้   

  (๑) คณะอนุกรรมการการจัดให/มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการสังคม (สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม) 

  (๒) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความม่ันคง
ของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 

  (๓) คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการปoองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม) 

  (๔) คณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด/าน
โทรคมนาคม (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 



๓๖ 
 

  (๕) คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล1นและความถ่ีภาค
ประชาชน (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

  ท่ีประชุม กทค. ได/พิจารณาองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยได/พิจารณาปรับลดจํานวนองค�ประกอบของ
คณะอนุกรรมการลง ท้ังนี้เพ่ือให/เปSนไปตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘
       

มติท่ีประชุม   ๑. เห็นชอบให/คณะอนุกรรมการท่ีแต1งต้ังข้ึนตามกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓และประกาศฯ จํานวน ๖ คณะ และ
คณะอนุกรรมการท่ีแต1งต้ังตามมติ กทค. ในสายงานกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัย
อํานาจมาตรา ๓๓ แห1งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และตามยุทธศาสตร�ของแผนแม1บทท่ีเก่ียวข/อง จํานวน ๕ คณะ ยังคงให/ปฏิบัติ
หน/าท่ี ต1อไป ตามท่ีสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม เสนอ 

 ๒. ให/ลดองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการแต1ละชุดท่ียังคงอยู1ให/คงเหลือจํานวน
ไม1เกิน ๑๐ คนตามมติท่ีประชุม กสทช. โดยให/ กทค. แต1ละท1านพิจารณายืนยัน
รายชื่ อตามท่ีปรากฏว1าจะคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงอย1 างไร ท้ั งนี้ ในกรณี
คณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด/านโทรคมนาคม 
ให/ กทค. แต1ละท1านเสนอรายชื่ออนุกรรมการจํานวน ๒ คนเพ่ือแต1งต้ังใหม1ต1อไป 

๓. มอบหมายให/สํานักงาน กสทช. โดยสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และ
การประชุม ดําเนินการเสนอต1อท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให/ความเห็นชอบ ตาม
กระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช. ต1อไป
  

หมายเหตุ   ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              
๖/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได/มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๓๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป>ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

“๑. ผมเห็นด/วยในหลักการเรื่องการปรับลดจํานวนคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานภายใต/แนวทางตามท่ีท่ีประชุม กสทช. มีมติ นั่นคือในภาพรวมควรต/อง
ลดลงก่ึงหนึ่ง โดยแต1ละคณะให/มีองค�ประกอบไม1เกิน ๑๐ คน ซ่ึงเม่ือใช/แนวทางให/แต1
ละส1วนภารกิจแยกไปดําเนินการปรับลด แต1ละส1วนก็ควรลดส1วนของตนให/คงเหลือไม1
เ กินก่ึงหนึ่ งของจํานวนเดิม ซ่ึงในส1วนผลการพิจารณาของสายงานกิจการ
โทรคมนาคม ผมเห็นว1ายังคงไม1เปSนไปตามมติ กสทช. เนื่องจากจํานวนท่ีมีการปรับ
ลดนั้นยังไม1 ถึง ก่ึงหนึ่ งและน/อยกว1าจํานวนท่ีมีการคงไว/  อีกท้ังยังมีกรณีของ
คณะอนุกรรมการ ท่ี มีความจํ าเปSนต/องปฏิ บั ติงานในอนาคตอันใกล/นี้  เช1น 
คณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตให/ใช/คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ



๓๗ 
 

คลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ก็มิได/มีการนับรวมในส1วนของจํานวนคณะอนุกรรมการท่ี
คงเหลืออยู1ด/วย 

๒. ผมขอยืนยันในหลักการว1า คณะอนุกรรมการและคณะทํางานภายใต/สาย
งานกิจการโทรคมนาคมท่ีควรพิจารณาคงไว/ นอกเหนือจากคณะอนุกรรมการท่ี
แต1งต้ังข้ึนตามบทบัญญัติของกฎหมาย ไม1ว1าจะเปSนชั้นพระราชบัญญัติหรือประกาศ 
กทช./กสทช. จํานวน ๖ คณะแล/ว คณะอนุกรรมการชุดอ่ืนๆ จะคงอยู1ได/ต/องมี
ภารกิจท่ีจําเปSนและเปSนประโยชน�ตอบสนองต1อการปฏิบัติตามอํานาจหน/าท่ีของ 
กทค. หรือ กสทช. อย1างแท/จริง ซ่ึงตามข/อเสนอท่ีให/คงคณะอนุกรรมการอีกจํานวน 
๕ คณะ นั้น ผมเห็นว1าบางคณะอาจไม1ได/มีความสําคัญและความจําเปSนโดยแท/ 
โดยเฉพาะอย1างยิ่ง คณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ด/านโทรคมนาคม ซ่ึงนับต้ังแต1ไม1มีประธานคณะอนุกรรมการ ก็มิได/มีการประชุมและ
ไม1มีดําเนินการใด แต1ก็ไม1ปรากฏว1าก1อให/เกิดผลกระทบต1อการปฏิบัติหน/าท่ีของ 
กทค. หรือ กสทช. แต1อย1างใด ดังนั้น จึงไม1มีเหตุผลความจําเปSนท่ีจะต/องให/คงอยู1 
ขณะท่ีคณะอนุกรรมการอีก ๔ คณะนั้น ผมก็ยังไม1เห็นเหตุผลความจําเปSนท่ีชัดเจน 

๓. อย1างไรก็ดี เม่ือ กทค. โดยเสียงข/างมากยืนยันท่ีจะคงคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานจํานวน ๕ คณะไว/แน1นอนแล/ว ผมก็เห็นควรท่ีจะทบทวนเรื่องการ
กําหนดองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการแต1ละคณะใหม1ท้ังหมด โดยมีหลักเกณฑ�ท่ี
เปSนบรรทัดฐานเดียวกันกับการแต1งต้ังคณะอนุกรรมการคุ/มครองผู/บริโภคด/านกิจการ
โทรคมนาคมในช1วงต/นปBท่ีผ1านมา กล1าวคือต/องให/สิทธิ กทค. แต1ละท1านเสนอ
ผู/ทรงคุณวุฒิในจํานวนท่ีเท1าเทียมกัน ท้ังนี้โดยพิจารณาร1วมกับความจําเปSนของการมี
อนุกรรมการท่ีเปSนตัวแทนหน1วยงาน หากเปSนคณะอนุกรรมการท่ีต/องมีอนุกรรมการ
ท่ีเปSนตัวแทนหน1วยงาน ก็ให/ กทค. เสนอผู/ทรงคุณวุฒิท1านละ ๑ รายชื่อ แต1หากไม1
ต/องมีอนุกรรมการท่ีเปSนตัวแทนหน1วยงาน ก็ให/ กทค. เสนอผู/ทรงคุณวุฒิท1านละ ๒ 
รายชื่อ เพ่ือให/องค�ประกอบรวมไม1เกินคณะละ ๑๐ คน ตามกรอบมติท่ีประชุม 
กสทช. 

๔. หากในท่ีสุดผลการพิจารณาจํานวนคณะอนุกรรมการและคณะทํางานไม1
เปSนไปตามมติท่ีประชุม กสทช. ผมมีข/อเสนอว1า ควรใช/วิธีการยุบคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางานทุกชุดท่ีกฎหมายไม1ได/กําหนดให/แต1งต้ัง จากนั้นให/กรรมการแต1ละ
ท1านใช/สิทธิเสนอคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานได/ในจํานวนท่ีเท1ากัน ท้ังนี้เพ่ือให/
เกิดความเปSนธรรมและไม1เกิดความได/เปรียบเสียเปรียบในระหว1างกรรมการแต1ละ
ท1าน”  
 

 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ประธาน  กล1าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล1าวป>ดประชุม 
                                                                               

เลิกประชุมเวลา       ๑๕.๓๐   น. 

 

 


