
  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๘ เมษายน 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 
๖. นายก+อกิจ ด+านชัยวิจิตร เลขานุการ       

  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน ผู2ช+วยเลขานุการ 

 ผู2อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๘. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู2ช+วยเลขานุการ  
   ผู2อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ  
๙. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู2ช+วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักมาตรฐานและ  

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
เจ"าหน"าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน� ผู2 อํ านวยการสํ านั กกรรมการ กิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวธัญญ�รดาวรรน ธนนันท�ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต2น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 
 

๖. นางสาวป>ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต2น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 
 

๗. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต2น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ2าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู"ช้ีแจง 
๑. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท� ผู2 อํ านวยการสํ านั กการอนุญาตประกอบ กิจการ

โทรคมนาคม ๒ 
๒. นายชุติเดช บุญโกสุมภ� ผู2อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช2และเชื่อมต+อ

โครงข+าย 
๓. นายชัยยุทธ  มังศรี ผู2อํานวยการสํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม 
๔. นายเสน+ห� สายวงศ� ผู2อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๕. นายมนูญ ดวงคาบแก2ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๖. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๗. นายอัมพร ดีเลิศเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๘. นางสาวรสพร แต+รุ+งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช2และเชื่อมต+อโครงข+าย 
๙. นายไพศาล ปาโท พนักงานปฏิบัติการระดับต2น 
   สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช2และเชื่อมต+อโครงข+าย 
๑๐. นางสาววัชลาวลี เดชสําราญ ลูกจ2าง 
   สํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น.  

 
ประธาน กล+าวเป>ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

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



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ - ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ - ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย� แสดงความเห็นว+า สํานักงาน กสทช. ควรตรวจสอบเอกสารด2วย

เนื่องจากมีการสลับรายละเอียดและควรมีการแก2ไขในส+วนของตารางผลการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

 ๑. ๑. ในส+วนของตารางรวมหน2าแรกและตารางแยกหน2าท่ี ๒ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ 
ของการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เรื่องแนวทางการอนุญาตขยายข+ายสื่อสาร
ประเภท Transmission Platform ผ+านดาวเทียมต+างชาติเปSนการชั่วคราวของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มติท่ีประชุม มอบหมายให2สํานักงาน กสทช. 
นําเสนอท่ีประชุม กทค. ครั้งถัดไป แต+ปVจจุบันผ+านมาหลายครั้งแล2วยังไม+มีการนําเสนอ 
สํานักงาน กสทช. จึงต2องเร+งดําเนินการให2เปSนไปตามมติท่ีประชุม 

 ๒. ในส+วนของตารางรวมหน2าท่ี ๓ และตารางแยกหน2าท่ี ๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ของ
การประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เรื่อง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอรับ
การจัดสรรคลื่นความถ่ีย+าน C-Band ขอต้ังสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน และเครื่องใช2
วิทยุคมนาคม เพ่ือเชื่อมโยงสัญญาณผ+านดาวเทียม THAICOM-๕ (๗๘.๕E) สํานักงาน 
กสทช. ยังมิได2รายงานว+า สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได2ดําเนินการตามมติท่ี
ประชุม กทค. ภายใน ๓๐ วันนับแต+วันท่ีได2รับแจ2งแล2วหรือไม+ 

 ๓. ในส+วนของตารางรวมหน2าท่ี ๕ และตารางแยกหน2าท่ี ๑๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ของ
การประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘เรื่อง กรอบแนวทางการมอบอํานาจในการ
ดําเนินการด2านสิทธิแห+งทาง มติท่ีประชุม กทค. ให2สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม 
กทค. เพ่ือทราบ แต+สํานักงาน กสทช. รายงานว+าได2นําเสนอประธาน กทค. เพ่ือให2
ความเห็นชอบ ซ่ึงไม+เปSนไปตามมติท่ีประชุม 

 ๔. ในส+วนของตารางรวมหน2าท่ี ๖ และตารางแยกหน2าท่ี ๒๓ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ - 
๔.๑๖ ในช+องผลการดําเนินการสํานักงาน กสทช. ใช2เวลาในการดําเนินการนานเกิน
สมควร 

 ๕. ในส+วนของตารางรวมหน2าท่ี ๖ และตารางแยกหน2าท่ี ๒๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ 
ของการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เรื่องร2องเรียนของนายรอย กันธมาลาร2องเรียน
บริษัท เรียลมูฟ จํากัด กรณีประสบปVญหาถูกเรียกเก็บค+าบริการผิดพลาดของบริการ
ระหว+ างประเทศ สํานักงาน กสทช.  รายงานว+ าอยู+ ระหว+ างรอมติ ท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายของ กสทช. เพ่ือจัดทําวาระเสนอท่ีประชุม กทค. 
อีกครั้ง แต+ปรากฏว+ามีการบรรจุเรื่องดังกล+าวเปSนวาระเพ่ือทราบในการประชุมครั้งนี้
แล2ว จึงต2องปรับปรุงการรายงานให2ถูกต2องเปSนปVจจุบันด2วย 

 ๖. ในส+วนของตารางรวมหน2าท่ี ๖ และตารางแยกหน2าท่ี ๒๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ 
ของการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เรื่อง นายพิทักษ� นัยจิต ร2องเรียนบริษัท        



๔ 
 

โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด(มหาชน) กรณีประสบปVญหาการคิดค+าบริการ
หมายเลขพิเศษ ๔ หลัก ไม+ถูกต2อง สํานักงาน กสทช. ต2องรวบรวมรายละเอียดข2อมูล
เพ่ือส+งให2 กทค. พิจารณา 

 ๗. นอกจากนี้ มีระเบียบวาระอ่ืนๆ ท่ีสํานักงาน กสทช. รายงานผลการดําเนินการว+ายัง
อยู+ระหว+างดําเนินการ หรือดําเนินการแล2วเสร็จ แต+ใช2เวลาดําเนินการนานเกินสมควร 
ได2แก+ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑, ๔.๒ และ ๔.๖ ของการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔, ๔.๑๕, ๔.๑๖ และ ๔.๑๘ ของการประชุม กทค. ครั้งท่ี         
๒/๒๕๕๘ และระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐, ๔.๑๑ และ ๔.๑๓ ของการประชุม กทค. ครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๘ ซ่ึงส+วนใหญ+เปSนเรื่องท่ีเก่ียวข2องกับกระบวนการจัดการเรื่องร2องเรียน จึงเห็น
ควรให2สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงการดําเนินการให2มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

   
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานการให"บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท(เคล่ือนท่ี ประจําไตรมาส ๔ ป: 

๒๕๕๗ (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการให2บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ประจําไตรมาส ๔ ปf 

๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า สํานักงาน กสทช. ต2องตรวจสอบรายงานการ

ให2บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ว+ามีประเด็นใดเปSนไปตามหนังสือแจ2งของ
สํานักงานตรวจเงินแผ+นดิน ท่ีต้ังข2อสังเกตเก่ียวกับการโอนย2ายเลขหมายโดยไม+ชอบ
ด2วยกฎหมาย และขอให2แก2ไขให2ถูกต2องตามกฎหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ สัญญาการใช"โครงสร"างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร+วมกัน ระหว+างบริษัท แอดวานซ(    

อินโฟร( เซอร(วิส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (สํานักโครงข+าย
พ้ืนฐาน การใช2และเชื่อมต+อโครงข+าย) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบสัญญาการใช2โครงสร2างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร+วมกัน ระหว+างบริ ษัท         

แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด(มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ให2สํานักงาน กสทช. กําชับผู2ได2รับใบอนุญาตเม่ือ

ลงนามแล2ว ต2องนําส+งสัญญาการใช2 โครงสร2าง พ้ืนฐานโทรคมนาคม ให2ทาง      
สํานักงาน กสทช. โดยเร็ว หากเกิดปVญหาในการบังคับใช2 หรือมีข2อขัดแย2งกับประกาศ 
ทางคณะกรรมการจะได2สั่งให2ดําเนินการแก2ไขได2ทันเวลา 

 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ผลการหารือคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด"านกฎหมาย กสทช. กรณีการส้ินสิทธิใน
การเรียกเก็บค+าธรรมเนียมหรือค+าบริการ ตามข"อ ๒๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให"บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (สํานักรับเรื่องเรียนและ
คุ2มครองผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการหารือคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด2านกฎหมาย กสทช. กรณีการสิ้น

สิทธิในการเรียกเก็บค+าธรรมเนียมหรือค+าบริการ ตามข2อ ๒๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให2บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เม่ือคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายของ 

กสทช. ให2ความเห็นว+า เม่ือผู2รับใบอนุญาตไม+พิสูจน�ข2อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกต2อง
ของการเรียกเก็บค+าบริการภายใน ๖๐ วัน ย+อมสิ้นสิทธิการเรียกเก็บค+าบริการดังกล+าว 
ตามนัยของข2อ ๒๒ ของประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให2บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ แล2ว สํานักงาน กสทช. จึงต2องเสนอให2ท่ีประชุม กทค. 
พิจารณาเพ่ือให2มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือเปSนบรรทัด
ฐานในการพิจารณาเรื่องร2องเรียนและมอบหมายให2สํานักงาน กสทช. ดําเนินการได2
โดยไม+ต2องเสนอเรื่องร2องเรียนในกรณีดังกล+าวให2ท่ีประชุม กทค. อีก แต+ในครั้งนี้
สํานักงาน กสทช. กลับเสนอเปSนเพียงวาระเพ่ือทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การขอขยายระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของ บริษัท คอมมิวนิคเอท จํากัด (สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู2อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ)
นําเสนอข2อเท็จจริงกรณีการขอขยายระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือพิจารณาการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท คอมมิวนิคเอท จํากัด 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า แม2 ท่ีประชุม กทค. จะเห็นชอบให2ขยาย
ระยะเวลาดําเนินการ ตามข2อเสนอของสํานักงาน กสทช. แต+ในปVจจุบันมีการ
ประกาศใช2พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล2ว สํานักงาน กสทช. จึงควรปรับปรุงการดําเนินการให2เปSน
ตามกฎหมายดังกล+าวด2วย 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานการวิเคราะห�ตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการ

อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
๒. อนุญาตการขยายระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือพิจารณาการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท คอมมิวนิคเอท จํากัด ออกไป     



๖ 
 

อีก ๓๐ วัน นับจากวันท่ีครบกําหนดการดําเนินการตามท่ีกําหนดในประกาศฯ ดังกล+าว 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑.ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๗/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได2มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๐๑ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ เรื ่อง ขอเป>ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “ตามข2อ ๖.๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง กําหนดให2สํานักงาน กสทช. จะต2องดําเนินการ
พิจารณากลั่นกรองเพ่ือจัดทํารายงานการวิเคราะห�ความเหมาะสมของการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมและจัดทําร+างใบอนุญาตเพ่ือเสนอพร2อมเง่ือนไขให2คณะกรรมการ
พิจารณาภายในระยะเวลาไม+เกินสามสิบวันนับแต+วันท่ีผู2ขอรับใบอนุญาตจัดส+ง
เอกสารหลักฐานครบถ2วนและเพียงพอต+อการพิจารณา อันเปSนกรอบระยะเวลาตามท่ี
กฎหมายกําหนด ซ่ึงมีความสําคัญต+อการพิจารณาความชอบด2วยกฎหมายของการ
กระทําทางปกครอง หากไม+กระทําการภายในกําหนดจะมีผลกระทบต+อความชอบด2วย
กฎหมายของการกระทํานั้น ท้ังนี้เพ่ือคุ2มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพ่ือให2
การบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพสําเร็จลุล+วงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด อีกท้ังตาม
ประกาศ กทช. ดังกล+าวมิได2ให2อํานาจสํานักงาน กสทช. ขยายระยะเวลาดําเนินการ
ดังกล+าวได2 

  อย+างไรก็ตาม ข2อ ๖.๔ ของประกาศ กทช. ดังกล+าว จากการตีความตาม
วัตถุประสงค�ของกฎหมาย หากมีเหตุแห+งความจําเปSนหรือเหตุพิเศษรองรับแล2ว 
สํานักงาน กสทช. ก็สามารถท่ีจะขยายระยะเวลาดําเนินการได2 ท้ังนี้ภายในระยะเวลา
อันสมควร เนื่องจากเปSนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดไว2เพ่ือให2เกิดการเร+งรัดการดําเนินการ
ตามกฎหมายให2เสร็จภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว อีกท้ังมิได2กําหนดผลหรือสภาพบังคับ
ไว2โดยตรง ดังนั้น เม่ือมีเหตุผลความจําเปFนจากการท่ีสํานักงาน กสทช. ต2องหารือกับ  
ผู2ให2บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีรายอ่ืนถึงรูปแบบการให2บริการ SIP ของบริษัท คอม
มิวนิคเอท จํา กัด ท่ีจะได2รับผลกระทบและต2องรอความเห็นจากผู2 ให2บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีทุกรายเพ่ือให2มีข2อมูลครบถ2วนถูกต2องประกอบการพิจารณาของท่ี
ประชุม กทค. ดังนี้ จึงเห็นสมควรอนุญาตให2ขยายระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือ
พิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท คอม
มิวนิคเอท จํากัด ออกไป ๓๐ วัน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. ร2องขอ (เทียบคําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๒๑๐/๒๕๕๒ และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. ๒๑๘/
๒๕๕๒) 



๗ 
 

  อนึ่ง ปVจจุบันได2มีพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงให2ใช2บังคับเม่ือพ2นกําหนดหนึ่งร2อยแปดสิบวัน
นับแต+วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๒๒ มกราคม ๒๕๕๘) กล+าวคือ จะมีผลใช2
บังคับในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ โดยท่ีสํานักงาน กสทช. เปSนนิติบุคคลท่ีมี
ฐานะเปSนหน+วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แห+งพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเปSน “เจ2าหน2าท่ี” ตามนัยมาตรา ๔ แห+ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ ประกอบมาตรา ๕ แห+งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การพิจารณาอนุญาตในเรื่องต+างๆ ของ
สํานักงาน กสทช. ไม+ว+าจะเปSนการออกใบอนุญาต ขออนุมัติ ขอจดทะเบียน ฯลฯ      
จึงต2องขจัดความล+าช2า (faster) ลดความสิ้นเปลือง (cheaper) และทําให2เรียบง+าย 
(easier) เพ่ืออํานวยความสะดวกในธุรกรรมท่ีประชาชนจะต2องขออนุญาต และ
คุ2มครองช+วยเหลือประชาชนจากความล+าช2าสิ้นเปลืองและยุ+งยากในกระบวนการต+างๆ 
ดังนั้น สํานักงาน กสทช. ต2องศึกษาและทําความเข2าใจด2วยว+ากฎหมายฉบับนี้มีผลต+อ
กระบวนการอนุญาตและการขอขยายระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือพิจารณาอนุญาต
อย+างไร รวมท้ังต2องมีการจัดทําคู+มือสําหรับประชาชนอีกด2วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ สัญญาการเช่ือมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมฉบับแก"ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ ระหว+างบริษัท 

เรียล ฟHวเจอร( จํากัด และ บริษัท ทรู ยูนิเวอร(แซล คอนเวอร(เจ"นซ( จํากัด        
(สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช2และเชื่อมต+อโครงข+าย) 

 ผู2อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช2และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอสัญญาการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมฉบับแก2ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ ระหว+าง 
บริษัท เรียล ฟ>วเจอร� จํากัด และบริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ2นซ� จํากัด โดย
สํานักงาน กสทช. เห็นว+าสัญญาดังกล+าวมีข2อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล2องกับ
มาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข2อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช2และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมฉบับแก2ไข
เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ ระหว+างบริษัท เรียล ฟ>วเจอร� จํากัด และบริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล 
คอนเวอร�เจ2นซ� จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. รับทราบ สัญญาการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมฉบับแก2ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ 
ระหว+างบริษัท เรียล ฟ>วเจอร� จํากัด และบริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ2นซ� จํากัด 
มีข2อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล2องกับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข2อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช2
และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๘ 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        
๗/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ สัญญาการเช่ือมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมฉบับแก"ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ ระหว+างบริษัท 

ทรู ยูนิเวอร(แซล คอนเวอร(เจ"นซ(  จํากัด และ บริ ษัท เรียล ฟHวเจอร( จํากัด       
(สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช2และเชื่อมต+อโครงข+าย) 

 ผู2อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช2และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอสัญญาการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมฉบับแก2ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ ระหว+าง
บริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ2นซ� จํากัด และ บริษัท เรียล ฟ>วเจอร� จํากัด ว+า     
มีข2อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล2องกับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข2อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช2
และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมฉบับแก2ไข

เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ ระหว+างบริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ2นซ� จํากัด และบริษัท 
เรียล ฟ>วเจอร� จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
๒. รับทราบ สัญญาการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมฉบับแก2ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ 
ระหว+างบริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ2นซ� จํากัด และบริษัท เรียล ฟ>วเจอร� จํากัด 
มีข2อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล2องกับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข2อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช2
และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๗/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ นายไพศาล โกสุมขจรเกียรติ์ ร"องเรียน บริษัท ทรู อินเทอร(เน็ต จํากัด กรณีประสบ

ปJญหาการเรียกเก็บค+าบริการผิดพลาด (สํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม) 
ผู2อํานวยการสํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม     
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข2อเท็จจริงกรณี นายไพศาล โกสุมขจรเกียรต์ิ ร2องเรียน บริษัท 
ทรู อินเทอร�เน็ต จํากัด กรณีประสบปVญหาการเรียกเก็บค+าบริการผิดพลาด ประเด็นการ
เรียกเก็บค+าบริการซํ้าซ2อน เกิดจากท่ีผู2 ร2องยกเลิกการชําระค+าบริการผ+านบัตร              
KTC VISA GOLD และเปลี่ยนเปSน KTC VISA Platinum แทน มีการเรียกเก็บค+าบริการ
ล+วงหน2า ท้ังนี้ บริษัทฯ ได2คืนเงินจํานวน ๓,๒๙๕.๔๐ บาท และ เม่ือวันท่ี ๑๒/๑๑/๒๕๕๑ 
บริ ษัทฯ ได2 ดํ าเนินการนํ ายอดท่ีชํ าระเกินโอนเข2 าอินเทอร� เน็ ตท่ีผู2 ร2 องใช2 งาน                 
BAN : ๑๑๐๐๖๙๓๖๗๙๑ แทน และพนักงานของบริษัทฯ ได2ไปชําระค+าบริการให2ผู2ร2อง
แทน ตามใบเสร็จจํานวน ๖๑๙.๐๕ บาท แล2ว ถือเปSนการเยียวยาให2แก+ผู2ร2อง 
 



๙ 
 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ข2อเท็จจริงมีการยกเลิกสัญญาหรือไม+  

สํานักงาน กสทช.  ชี้แจงว+า ข2อเท็จจริงยังใช2บริการอยู+ โดยเรียกเก็บผ+านบัตร โดย
เปลี่ยนจากบัตร KTC Gold เปSน KTC Platinum โดยมีการเปลี่ยนวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๔๙ ไม+ใช+ กุมภาพันธ� ๒๕๕๐ ตามท่ีผู2ร2องเข2าใจ โดยท่ี ผู2ร2องติดใจว+าเงินจํานวน 
๓,๒๙๕.๔๐ บาท ทําไมคืนเข2าบัตรเครดิต 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า บัตรเครดิตเปSนของผู2ร2องหรือไม+ 

สํานักงาน กสทช.  ชี้แจงว+า บัตรเครดิต ติดเครดิตบูโร ซ่ึงไม+สามารถใช2ได2 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ตามปกติเวลาคืนเงิน ข้ึนอยู+กับว+าเวลาหัก
เงินหักจากท่ีไหน ถ2าชําระผ+านบัตร เวลาคืนเงินก็จะคืนผ+านบัตร เปSนหลักท่ัวไปอยู+แล2ว 
ในประเด็นท่ีมีการเปลี่ยนจากบัตร KTC Gold เปSน KTC Platinum นั้นมีในสัญญา
ฉบับใหม+หรือไม+ ถ2ามีก็เท+ากับเปSนการเริ่มสัญญาใหม+ ทางสํานักงาน กสทช. มีหลักฐาน
ในการเริ่มสัญญาใหม+ของผู2ร2องหรือไม+ 

สํานักงาน กสทช.  ชี้แจงว+า ไม+มีสัญญาใหม+ ซ่ึงทางบริษัทชี้แจงว+าเปSนการยกเลิก
สัญญาเก+าและต้ังสัญญาใหม+ข้ึนมา 

กสทช. ประวิทย�ฯ สอบถามว+า ท่ีหักเงิน หักจาก บัตร KTC Gold หรือ หักจาก บัตร 
KTC Platinum 

สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า หักเงินจาก บัตร KTC Gold แต+คืนเงินท่ีบัตร KTC 
Platinum ท้ังนี้ ผู2ร2องขอให2หักท่ี บัตร KTC Platinum แต+บริษัทไปหักท่ี บัตร KTC 
Gold อยู+ ผู2ร2องจึงร2องเรียน บริษัทฯ ก็ดําเนินการโดยให2พนักงานบริษัทฯ นําเงินสดไป
จ+ายคืนผ+านเคาเตอร�ของบัตร แต+ผู2ร2องต2องการให2คืนเปSนเงินสด 

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า วิธีการคืนเงินค+าบริการนั้น มีกําหนดในประกาศ 
กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให2บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ การคืนเงินเข2า
ระบบบัญชีบัตรเครดิต ท้ังท่ีผู2ร2องมิได2แจ2งความประสงค�ไว2 จึงเปSนการดําเนินการท่ีไม+
เปSนไปตามประกาศท่ี กทช. กําหนด และการทําดังนั้นก็ทําให2ผู2ร2องมิได2รับเงินจริง 
เนื่องจากปรากฏว+าธนาคารได2นําเงินท่ีคืนไปหักชําระค+าบริการท่ียังมีข2อพิพาทกับผู2ถูก
ร2องอยู+ ผู2ถูกร2องจึงเปSนผู2รับเงินจํานวนดังกล+าวไปอีกครั้งหนึ่งเช+นเดิม จึงไม+อาจถือได2ว+า
มีการคืนเงินค+าบริการแล2ว 

 นอกจากนี้ เม่ือมีการยกเลิกสัญญาให2บริการแล2ว ผู2ให2บริการมีหน2าท่ีต2องยกเลิก
บริการ การท่ีผู2ถูกร2องอ2างว+า ผู2ร2องยังคงใช2บริการดังกล+าวต+อไป จึงมีหน2าท่ีต2องชําระ
ค+าบริการภายหลังการยกเลิกบริการต+อไปด2วยนั้นไม+ถูกต2อง มิเช+นนั้น ต+อไป หาก
ประชาชนยกเลิกสัญญาใช2ไฟฟyาหรือสัญญาใช2น้ําประปา แต+การไฟฟyาฯ หรือการ
ประปาฯ ยังส+งกระแสไฟฟyาหรือน้ําประปาแล2วอ2างว+าประชาชนยังใช2บริการอยู+จึงต2อง
ชําระค+าบริการต+อไป จะทําให2เปSนการยัดเยียดบริการแก+ประชาชนท่ียกเลิกสัญญาแล2ว 
ในกรณีนี้เม่ือผู2ร2องได2ระบุชื่อพนักงานและสถานท่ีท่ีได2ทําการยกเลิกสัญญาอย+างชัดเจน 
การท่ีผู2ถูกร2องจะอ2างเพียงแต+ว+า ไม+มีหลักฐานการยกเลิกสัญญาจึงไม+อาจรับฟVงได2 



๑๐ 
 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ครั้งสุดท2ายท่ีผู2ร2องติดต+อสํานักงาน กสทช. 
เม่ือไหร+ แล2วติดต+อในประเด็นไหน 

สํานักงาน กสทช.  ชี้แจงว+า ติดต+อครั้งสุดท2ายเม่ือ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู2ร2องติดใจใน
ประเด็นเรื่องการคืนเงินจํานวน ๓,๒๙๕.๔๐ บาท ทําไมคืนเข2าบัตรเครดิต 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ซ่ึงในส+วนนี้สํานักงาน กสทช. เรียกดูไม+ได2  
สามารถพิสูจน�ได2หรือไม+ว+าเงินเงินจํานวน ๓,๒๙๕.๔๐ บาท ได2เข2าบัญชีของผู2ร2องแล2ว 
เพราะถ2าโดยท่ัวไปตามเอกสารนั้น จะเข2าในบัตรเครดิตก+อน แล2วดูว+าในเดือนนั้นมีการ
ใช2หรือไม+ ถ2าใช2จะหักเงินจํานวนนี้ แล2วยอดสุดท2ายจะปรากฏในบัญชี ทางสํานักงาน 
กสทช. มีหลักฐานหรือไม+ ถ2ามีหลักฐานก็เปSนเรื่องท่ีสมควรแล2ว หากไม+มีจะตัดสิน
ลําบาก 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า เงินท่ีบริษัทฯคืนในบัญชี ถือว+าบริษัทฯ
เยียวยาไปแล2ว  ต2องให2ความเปSนธรรม โดยเจตนาได2ทําถูกต2องแล2ว ต2องพิสูจน�ว+า เม่ือ
ยกเลิกแล2วมีการใช2งานอยู+หรือไม+ และพิจารณาว+าเปSนความเลินเล+อของ บริษัทฯด2วย
หรือไหม ส+วนการยกเลิกสัญญามีหลักฐานการยกเลิกสัญญาระหว+างผู2ร2องเรียนกับทาง
บริษัทฯหรือไม+ 

สํานักงาน กสทช.  ชี้แจงว+า มีหนังสือของผู2ร2อง แต+ไม+ทราบว+าทางบริษัทฯรับทราบ
หรือไม+ 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ทางบริษัทฯ เยียวยาแล2ว แต+ไม+ตรงตามท่ีผู2
ร2องต2องการ ประเด็นนี้อยู+ภายใต2อํานาจของสํานักงาน กสทช.หรือไม+ และการเรียก
เก็บค+าใช2บริการ หลังจากท่ีผู2ร2องอ2างว+าได2ยกเลิกแล2ว แต+ข2อเท็จจริงยังใช2อยู+ต+อเนื่อง 
ทางสํานักงาน กสทช. ควรดําเนินการอย+างไร ในกรณีท่ี ผู2ร2องบอกเลิกแล2ว แต+ยังใช2อยู+ 
โดยอ2างว+าเก็บเงินไม+ได2 

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+าตามท่ีทางผู2ร2องอ2างชื่อบุคคลท่ีติดต+อขอยกเลิกกับ
เจ2าหน2าท่ี ชื่อนั้น ได2ตรวจสอบหรือไม+ว+ามีอยู+จริงหรือไม+ 

สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ทางบริษัทฯ แจ2งว+าผู2ร2องยกเลิกบริการและสมัครบริการ
ใหม+ในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ และบริษัทฯ ไม+พบหลักฐานการยกเลิกบริการหลังจาก
นั้น แม2ผู2ร2องจะแสดงรายละเอียดว+าได2ทําการยกเลิกกับบุคคลใดและสถานท่ีใด เปSน
เพียงข2อมูลของฝ{ายผู2ร2อง และหลักฐานเก่ียวกับเรื่องนี้ผ+านมาหลายปfแล2ว พ2น
ระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารของทางบริษัทฯ จึงไม+สามารถหาหลักฐานมายืนยันได2 

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ข2ออ2างของบริษัทฯท่ีว+า พ2นระยะเวลาการจัดเก็บ
เอกสารฟVงไม+ข้ึน เพราะถ2าเปSนเอกสารทางการเงิน ทุกท่ีจะจัดเก็บจนกว+าจะพ2นอายุ
ความ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข2างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ และ 

กสทช. พลเอกสุกิจฯ) มีมติ 



๑๑ 
 

 มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักรับเรื่องร�องเรียนและคุ�มครองผู�บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม ตรวจสอบและหาข�อมูลการยกเลิกสัญญาการให�บริการ
โทรคมนาคมและการคืนเงินตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ิมเติมให�ครบถ�วนตามข�อสังเกตและข�อเสนอแนะจากท่ี
ประชุมฯ และให2นําเสนอเข2าสู+ท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 มติท่ีประชุมเสียงข2างน2อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๗/๒๕๕๘วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได2มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๐๒ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ เรื ่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๔ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “กรณีร2องเรียนนี้ สํานักงาน กสทช. ได2รับเปSนเรื่องร2องเรียนมานานแล2ว ต้ังแต+
ปf พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้นในชั้นนี้จึงควรเร+งรัดการดําเนินการและการพิจารณาเพ่ือให2เกิด
ความเปSนธรรมแก+กรณีโดยไม+ชักช2าอีกต+อไป ซ่ึงผมเห็นว+า แม2ข2อเท็จจริงตามท่ี
สํานักงาน กสทช. สรุปมาจะยังคงมีประเด็นท่ีสับสนและไม+ชัดเจนอยู+บ2าง แต+หาก
พิจารณาจากเอกสารประกอบท้ังมวลท่ีสํานักงาน กสทช. นําเสนอ ก็เพียงพอแล2วท่ี 
กทค. จะใช2ดุลพินิจวินิจฉัยกรณีนี้ได2 ดังนั้นเพ่ือมิให2เกิดความไม+เปSนธรรมจากความ
ล+าช2าของกระบวนการพิจารณาซํ้าเติมแก+กรณีอีก ผมจึงเห็นว+า กทค. ควรมีมติชี้ขาดใน
ประเด็นท่ีสําคัญและจําเปSนได2 ดังนี้ 

  ๑. การคืนเงินค+าบริการเนื่องจากเรียกเก็บค+าบริการไม+ถูกต2อง นั้น บริษัทฯ มี
หน2าท่ีต2องชําระคืนตามวิธีการท่ีผู2ร2องเรียนแจ2งความประสงค� ตามนัยข2อ ๒๓ ของ
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให2บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น
การท่ีบริษัทฯ เลือกช+องทางการชําระเงินตามอําเภอใจโดยขัดกับความประสงค�ของผู2
ร2องเรียน จึงไม+สอดคล2องกับประกาศ กทช. ข2างต2น 

  ๒. แม2บริษัทฯ อ2างว+าได2คืนเงินท่ีมีการเรียกเก็บซํ้าซ2อนเข2าระบบบัญชีบัตร
เครดิตของผู2ร2องเรียนแล2ว แต+แท2จริงแล2วผู2ร2องเรียนมิได2รับเงินคืนแต+อย+างใด เนื่องจาก
เงินดังกล+าวกลายเปSนเครดิตเงินในบัญชีบัตร และปรากฏว+าธนาคารได2นําเงินจํานวน
นั้นไปหักชําระค+าบริการใหม+ท่ียังมีข2อพิพาทกันอยู+ จึงทําให2ผู2ร2องมิได2รับเงินจริง แต+
บริษัทฯ เปSนผู2รับเงินจํานวนดังกล+าวไปอีกครั้งหนึ่งเช+นเดิม กรณีนี้จึงไม+อาจถือได2ว+ามี
การคืนเงินค+าบริการแล2ว นอกจากนี้ ในวิธีปฏิบัติโดยท่ัวไปทางธุรกิจ หากมีการหัก
ค+าบริการผ+านบัตรเครดิตไม+ถูกต2อง บริษัทฯ ผู2ถูกร2องควรต2องแจ2งไปท่ีธนาคารเจ2าของ
บัตร เพ่ือยกเลิกธุรกรรมดังกล+าว แล2วธนาคารจึงจะคืนเงินเข2าสู+บัญชีของผู2ร2องเรียน ซ่ึง
ใช2หักชําระค+าบัตรเครดิตอีกทอดหนึ่ง ดังนี้จึงจะทําให2ผู2ร2องเรียนได2รับเงินคืนจริง แต+
บริษัทฯ กลับไม+ดําเนินการตามวิธีปกติทางธุรกิจ แต+กลับนําเงินไปเข2าบัตรเครดิตใบอ่ืน 



๑๒ 
 

ท้ังท่ีผู2ร2องเรียนมิได2แจ2งความประสงค�ไว2 จึงเปSนการดําเนินการท่ีไม+เปSนไปตามประกาศ
ท่ี กทช. กําหนด 

  ๓. ในประเด็นพิพาทเก่ียวกับค+าบริการในภายหลังนั้น เม่ือผู2ใช2บริการได2แจ2ง
ความประสงค�ยกเลิกสัญญาให2บริการแล2ว ผู2ให2บริการย+อมมีหน2าท่ีต2องยกเลิกบริการ 
โดยบริษัทฯ ผู2ถูกร2องเรียนจะอ2างว+า ผู2ร2องเรียนยังคงใช2บริการดังกล+าวต+อไป จึงมี
หน2าท่ีต2องชําระค+าบริการภายหลังการยกเลิกบริการต+อไปด2วย นั้น เปSนข2ออ2างท่ีไม+
ถูกต2อง เนื่องจากเม่ือสัญญายกเลิกแล2ว หากแม2บริษัทฯ ยังคงให2บริการภายหลัง
จากนั้นอยู+เอง แต+ก็ไม+มีสิทธิเรียกเก็บค+าบริการได2อีกต+อไป ท้ังนี้ ในกรณีนี้เม่ือผู2
ร2องเรียนได2ระบุชื่อพนักงานและสถานท่ีท่ีได2ทําการยกเลิกสัญญาได2อย+างชัดเจน การท่ี
บริษัทฯ อ2างเพียงลอยๆ ว+า ไม+มีหลักฐานการยกเลิกสัญญาจึงไม+อาจรับฟVงได2” 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ นายภิภพ สว+างเกล"า ร"องเรียน บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) กรณีประสบปJญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท(เคล่ือนท่ีไม+ดี ไม+สามารถใช"
บริการได"อย+างปกติ (สํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 ผู2อํานวยการสํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอเรื่องร2องเรียนของนายภิภพ สว+างเกล2า ร2องเรียน บริษัท โท
เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด(มหาชน) กรณีประสบปVญหาคุณภาพสัญญาณ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีไม+ดี ไม+สามารถใช2บริการได2อย+างปกติ เลขหมาย ๐๘ ๒๔๙๐ ๕๙๒๑ 
โดยผู2ร2องเรียนมีคําขอให2บริษัทฯ ดําเนินการชดเชยค+าเสียหายในช+วงเวลาดังกล+าวนาที
ละ ๑ บาท และขอทราบผลภายใน ๑๕ วัน 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า กรณีดังกล+าวเปSนเรื่องของคุณภาพของสัญญาณ
ไม+ดี ซ่ึงเปSนเรื่องท่ีสํานักงาน กสทช. ต2องตรวจสอบ และหากเปSนจริงก็ต2องมีการหักค+า
ใช2บริการลงตามส+วนท่ีไม+สามารถใช2งานได2 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข2างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ และ 

กสทช. พลเอกสุกิจฯ) มีมติ 
 มอบหมายให2สํานักงาน กสทช. แจ2งให2บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน) ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพความแรงของสัญญาณในบริเวณท่ีปรากฏตามข2อ
ร2องเรียนให2ดียิ่งข้ึน เพ่ือเปSนการบรรเทาความเดือดร2อนของผู2ร2องเรียน และในส+วนของ
เรื่องร2องเรียนให2บริษัทฯ ดําเนินการเยียวยาแก+ผู2ร2องเรียนตามความเหมาะสมต+อไป 

 มติท่ีประชุมเสียงข2างน2อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
  
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๗/๒๕๕๘วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 



๑๓ 
 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได2มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๙๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ เรื ่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๕ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. ประเด็นปVญหาเรื่องคุณภาพการให2บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี เปSนเรื่องท่ี
สํานักงาน กสทช. จะต2องตรวจสอบและบังคับให2บริษัทฯ ต2องให2บริการตามมาตรฐาน
ท่ี กสทช. กําหนด 

  ๒. ตามข2อ ๑๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให2บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให2 “ในกรณีท่ีเกิดเหตุขัดข,องข้ึนกับการให,บริการ
โทรคมนาคมของผู,ให,บริการ จนเป3นเหตุให,ผู,ใช,บริการไม6สามารถใช,บริการได,ตามปกติ 
ผู, ให,บริการมีหน,า ท่ีต,องดําเนินการแก,ไขเ พ่ือให,ผู, ใช,บริการสามารถใช,บริการ
โทรคมนาคมได,โดยเร็วและผู,ให,บริการไม6มีสิทธิเรียกเก็บค6าบริการในช6วงเวลาท่ีเกิด
เหตุขัดข,องดังกล6าวได, เว,นแต6ผู,ให,บริการพิสูจน<ได,ว6าเหตุขัดข,องดังกล6าวเกิดข้ึนจาก
ความผิดของผู,ใช,บริการ” ดังนั้น เม่ือมีปVญหาเรื่องคุณภาพการให2บริการโทรคมนาคม 
เปSนเหตุให2ผู2ร2องเรียนไม+สามารถใช2บริการได2 และบริษัทฯ ไม+สามารถพิสูจน�ได2ว+า
เหตุขัดข2องดังกล+าวเกิดข้ึนจากความผิดของผู2ร2องเรียน บริษัทฯ จึงไม+มีสิทธิเรียกเก็บ
ค+าบริการในช+วงเวลาท่ีเกิดเหตุขัดข2องดังกล+าวตามข2อ ๑๔ ของประกาศ กทช. ฉบับ
ข2างต2น 

  ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงมีหน2าท่ีต2องคืนเงินค+าบริการตามสัดส+วนในช+วงเวลาท่ีผู2
ร2องเรียนไม+สามารถใช2บริการได2 โดยคํานวณจากรายการส+งเสริมการขายท่ีผู2ร2องเรียน
ใช2บริการ” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ นางสาวกนกพร นาคชาตรี ร"องเรียน บริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปJญหาถูก
คิดค+าบริการผิดพลาดจากการใช"โทรศัพท(เคล่ือนท่ี (สํานักรับเรื่องร2องเรียนและ
คุ2มครองผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู2อํานวยการสํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอเรื่องร2องเรียนของนางสาวกนกพร นาคชาตรี ร2องเรียนบริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปVญหาบริษัทฯ คิดค+าบริการผิดพลาดจากการใช2บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีเนื่องจากผู2ร2องเรียนถูกบริษัทฯ คิดค+าบริการเกินโปรโมชั่นซ่ึงผู2
ร2องเรียนไม+เคยโทรเกินและข2อความสั้น (SMS) ท่ีมีการเรียกเก็บมาผู2ร2องเรียนยืนยันได2
ว+าผู2ร2องเรียนไม+ได2ใช2งาน 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให2 บริษัท เรียล มูฟ จํากัด สิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค+าบริการข2อความสั้น SMS 

ท้ังหมดตามข2อร2องเรียน เนื่องจากไม+ได2พิสูจน�ข2อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกต2องของ
การเรียกเก็บค+าบริการดังกล+าวภายในระยะเวลา ๖๐ วัน ตามข2อ ๒๒ วรรคสองของ
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให2บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกเก็บเฉพาะค+าบริการตามรายการส+งเสริมการขายจํานวน 



๑๔ 
 

๑,๓๙๙ บาทต+อเดือน จํานวน ๓ รอบบิลตามข2อร2องเรียน และตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

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

๗/๒๕๕๘วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได2มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๐๓ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป>ดความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๖ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. ตามข2อ ๒๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให2บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให2 ผู2ให2บริการมีหน2าท่ีต2องพิสูจน�ข2อเท็จจริงเพ่ือ
ยืนยันความถูกต2องของการเรียกเก็บค+าธรรมเนียมและค+าบริการ และต2องแจ2งข2อมูลให2
ผู2ใช2บริการทราบโดยเร็ว แต+ท้ังนี้ ต2องไม+เกินหกสิบวัน นับแต+วันท่ีผู2ใช2บริการมีคําขอ 
และกําหนดอย+างชัดเจนว+า “หากผู,ให,บริการไม6ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ให,ถือว6าผู,ให,บริการนั้นสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค6าธรรมเนียมหรือค6าบริการในจํานวนท่ี
ผู,ใช,บริการได,โต,แย,งนั้น” 

  ดังนั้น เม่ือบริษัทฯ ไม+สามารถพิสูจน�ข2อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกต2องของการ
เรียกเก็บค+าบริการได2 บริษัทฯ จึงไม+มีสิทธิคิดค+าบริการในส+วนท่ีผู2ร2องโต2แย2ง โดยบริษัท
ฯ มีสิทธิเรียกเก็บค+าบริการตามรายการส+งเสริมการขายในอัตราเดือนละ ๑,๓๙๙ บาท 
(ไม+รวมภาษีมูลค+าเพ่ิม) เปSนจํานวน ๓ รอบบิล ต้ังแต+รอบบิลวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ - ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๖ ส+วนค+าบริการของรอบบิลท่ีถูกระงับสัญญาณ
โทรศัพท�นั้น บริษัทฯ ไม+มีสิทธิเรียกเก็บค+าใช2บริการจากผู2ร2อง เนื่องจากไม+ได2มีการใช2
บริการ 

  ๒. ผู2ร2องเรียนมีสิทธิขอยกเลิกสัญญาใช2บริการตามข2อ ๓๒ ของประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให2บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ แม2ว+าเรื่องร2องเรียนจะ
ยังไม+ได2ข2อยุติก็ตาม เนื่องจากสิทธิในการยกเลิกสัญญาของผู2ใช2บริการเปSนคนละส+วน
กับสิทธิของผู2ให2บริการท่ีสามารถเรียกให2ผู2ใช2บริการชําระหนี้ได2 แม2ว+าสัญญาจะยกเลิก
แล2วก็ตาม”  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ นางสาวเกตุสุดา ทักษะดิตถ(สกุล ร"องเรียน บริษัท แอดวานซ( อินโฟร( เซอร(วิส 
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปJญหาถูกคิดค+าบริการผิดพลาด โดยไม+ได"ใช"บริการ 
(สํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู2อํานวยการสํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอ ข2อเท็จจริงกรณี นางสาวเกตุสุดา ทักษะดิตถ�สกุล ร2องเรียน 
บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปVญหาถูกคิดค+าบริการ



๑๕ 
 

ผิดพลาด โดยไม+ได2ใช2บริการ บริษัทฯ มีเพียงหนังสือชี้แจงรอบการใช2บริการโทรศัพท�ท่ี
เรียกเก็บค+าบริการระหว+างวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ รวม
เปSนเงิน ๑๒,๓๑๘.๑๘ บาท และบริษัทฯ ได2ปรับลดบริการรอบบิลวันท่ี ๘ ตุลาคม 
๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๒๗.๖๒ บาท คงเหลือยอดค2างชําระ 
จํานวน ๑๒,๒๘๐.๕๖ บาท รวมภาษี แต+บริษัทฯ ไม+ได2ตรวจสอบข2อมูลการใช2บริการ
โดยแสดงบันทึกรายละเอียดการใช2บริการ CDR ของหมายเลข ๐๘๑ ๘๖๖ ๐๗๘๑ 
เพ่ือพิสูจน�ยืนยันความถูกต2องของการเรียกเก็บค+าธรรมเนียมหรือค+าบริการแต+อย+างใด 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสิทธิคิดค+าบริการระหว+างวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามโปรโมชั่นแพ็คเก็จ GSM Smart ๒๐๐ ค+าบริการข้ันตํ่า ๒๐๐ บาท 
โทรฟรีทุกเครือข+าย ๒๐๐ นาที เท+านั้น ไม+มีสิทธิคิดค+าบริการส+วนเกินจากโปรโมชั่น
ดังกล+าวจากผู2ร2องเรียน ตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให2บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข2อ ๒๒  

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบให2บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) สิ้นสิทธิในการเรียก

เก็บค+าบริการส+วนเกินจากรายการส+งเสริมการขาย GSM Smart ๒๐๐ ค+าบริการข้ันตํ่า 
๒๐๐ บาท โทรฟรีทุกเครือข+าย ๒๐๐ นาที ตามข2อร2องเรียน เนื่องจากไม+ได2พิสูจน�
ข2อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกต2องของการเรียกเก็บค+าบริการดังกล+าวภายในระยะเวลา 
๖๐ วัน ตามข2อ ๒๒ วรรคสองของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให2บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และบริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกเก็บเฉพาะค+าบริการ ตาม
รายการส+งเสริมการขายจํานวน ๒๐๐ บาท เท+านั้น 

 
 ๒. มอบหมายให2สํานักงาน กสทช. ดําเนินการกรณีเรื่องร2องเรียนเก่ียวกับค+าธรรมเนียม

หรือค+าบริการกรณีสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค+าธรรมเนียมหรือค+าบริการตามข2อ ๒๒ 
ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให2บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ตามท่ี กทค. ได2เคยวินิจฉัยเปSนแนวทางไว2 ตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด2าน
กฎหมาย กสทช. ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๕ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติว+า “เม่ือประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข�อ ๒๒ ยังมีผลใช�บังคับ เม่ือกําหนดให�ผู�ให�บริการ
จะต�องพิสูจน4ยืนยันการเรียกเก็บค6าบริการภายใน ๖๐ วัน หากไม6ดําเนินการย6อมสิ้นสิทธิใน
การเรียกเก็บค6าบริการดังกล6าว และคําพิพากษาศาลตลิ่งชันไม6มีผลผูกพันบุคคลภายนอก
หรือทําให�ประกาศสิ้นผลใช�บังคับแต6อย6างใด”  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี         

๗/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ นายวัชรภัทร( ไวทยกุล ร"องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปJญหาเก่ียวกับ
การคิดค+าบริการโทรศัพท(เคล่ือนท่ีผิดพลาด (สํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครอง
ผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู2อํานวยการสํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ)นําเสนอข2อเท็จจริงกรณี นายวัชรภัทร� ไวทยกุล ร2องเรียนบริษัท เรียล 
มูฟ จํากัด กรณีประสบปVญหาเก่ียวกับการคิดค+าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีผิดพลาด ของ
หมายเลข ๐๘ ๙๙๑๙ ๓๕๕๔ ท้ังนี้  เ ง่ือนไขของรายการส+งเสริมการขายไม+ได2
กําหนดให2มีการปVดเศษการคิดค+าบริการต+อครั้ง ดังนั้น การกําหนดเง่ือนไขในข2อ ๒.๕ 
ว+า “รับสิทธิโทรทุกเครือข+ายจํานวน ๕๐๐ นาที ต+อเดือน นาทีท่ี ๕๐๑ เปSนต2นไป จะ
คิดอัตราค+าบริการเพ่ิมเติมจากค+าใช2บริการเหมาจ+ายข้ันตํ่า รายเดือน สําหรับการโอน
ทุกเครือข+ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในอัตรานาทีละ ๑.๒๕ บาท คิดตามจริงเปSนนาที เศษ
ของนาทีคิดเปSนหนึ่งนาที”  

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า เห็นสอดคล2องกับข2อเสนอของสํานักงาน ว+า
บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค+าบริการ ตามรายการส+งเสริมการขายท่ีผู2ร2องเรียนสมัครใช2
บริการ โดยอัตราค+าบริการเปSนไปตามข2อกําหนดและเง่ือนไขการส+งเสริมการขาย 

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ตามเง่ือนไขการให2บริการ ระบุอย+างชัดเจนว+า 
นาทีท่ี ๕๐๑ เปSนต2นไปจะคิดค+าใช2บริการเพ่ิมเติมตามอัตราท่ีกําหนด คิดตามจริงเปSน
นาที เศษของนาทีคิดเปSนหนึ่งนาที แต+กลับตีความเง่ือนไขดังกล+าวครอบคลุมไปถึง 
๕๐๐ นาทีแรก ถือเปSนการเอาเปรียบผู2บริโภค เพราะสัญญาย+อมจะเกิดเม่ือท้ังสองฝ{าย
เสนอและสนองถูกต2องตรงกัน เม่ือเจตนาในการทําสัญญาของผู2ใช2บริการเปSนไปตามตัว
เง่ือนไขบริการแล2ว ผู2ถูกร2องเรียนย+อมไม+มีสิทธิในการตีความสัญญาให2เกินกว+าท่ีระบุแต+
เพียงฝ{ายเดียว 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า การตีความในสัญญา ๕๐๐ นาทีนั้น ระบุว+า
อย+างไร ทางสํานักกฎหมายโทรคมนาคม ได2ตีความในส+วนนี้หรือไม+ ต2องเปSนไปตาม
สัญญา  

สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+าได2หารือกับ สํานักกฎหมายโทรคมนาคม และสํานัก
ค+าธรรมเนียมและอัตราค+าบริการในกิจการโทรคมนาคม แล2ว เปSนสัญญาท่ีคู+กรณีต2อง
ตกลงกัน คิดตามจริงเปSนนาที เศษของนาทีคิดเปSน ๑ นาที ระบบไม+ได2รวม ตัวเลขไว2  

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า รายละเอียดการใช2งานท่ีทางบริษัทฯ ส+งมามีการ
บันทึกการใช2งานถึงหน+วยวินาทีทุกครั้ง แต+เม่ือรวมยอดในแต+ละเดือนจึงมีการปVดเศษ 
จึงมิใช+กรณีท่ีระบบมิได2มีการบันทึกไว2 แต+เปSนเจตนาของผู2ให2บริการท่ีไปปVดเศษใน
ภายหลังการบันทึก 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า หากเริ่มนับเปSนวินาทีแล2ว ต2องดูผลกระทบท่ี
จะตามมาด2วย และมีบรรทัดฐานอย+างไร  ท้ังนี้ ผู2ร2องเห็นว+าการคิดค+าบริการไม+ถูกต2อง
ก็สามารถฟyองศาลได2 สํานักงาน กสทช. ได2ให2ความเห็นตามกระบวนการแล2ว 



๑๗ 
 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า การมอบหมายให2สํานักกฎหมายโทรคมนาคม
พิจารณากรณีนี้ให2เปSนไปตามสัญญาให2บริการนั้น สํานักกฎหมายโทรคมนาคมได2มี
บันทึกอยู+แล2วว+า กรณีการปVดเศษเปSนนาทีนั้น ไม+มีกฎหมายกําหนด จึงต2องพิจารณา
ตามสัญญา และหนังสือชี้แจงของบริษัทฯ ก็ใช2ถ2อยคําท่ีแตกต+างจากเง่ือนไขบริการซ่ึง
ถือเปSนส+วนหนึ่งของสัญญา หากระบุตามท่ีชี้แจงลงในเง่ือนไขบริการต้ังแต+ต2น ย+อมไม+
เกิดปVญหา แต+ปรากฏว+า เง่ือนไขบริการมิได2ใช2ถ2อยคําตามท่ีบริษัทฯ กล+าวอ2าง ซ่ึง
สะท2อนว+าบริษัทฯ ก็รู2ความแตกต+างของนัยทางกฎหมายของถ2อยคําท้ังสองแบบอย+าง
ชัดเจนอยู+แล2ว ผลของสัญญาต2องข้ึนกับเจตนาในการทําสัญญาท่ีฝ{ายเสนอและฝ{าย
สนองเข2าใจถูกต2องตรงกัน มิใช+ความเข2าใจฝ{ายเดียวโดยมีการใช2ถ2อยคําท่ีมิได2ระบุใน
สัญญา 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข2างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ และ 

กสทช. พลเอกสุกิจฯ) มีมติ 
 มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดทําวาระหารือคณะอนุกรรมการบูรณาการและ

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด�านโทรคมนาคม กรณีการตีความเง่ือนไขรายการ
ส6งเสริมการขายตามข�อร�องเรียน ข�อ ๒.๕ ท่ีกําหนดว6า “คิดตามจริงเป?นนาที เศษของ
นาทีคิดเป?นหนึ่งนาที” เป?นการกําหนดเง่ือนไขให�มีการคิดค6าบริการแบบปAดเศษเป?น
นาทีต6อครั้งหรือไม6 และให�นําเสนอเข�าสู6ท่ีประชุม กทค. พิจารณาอีกครั้ง 

 
 มติท่ีประชุมเสียงข2างน2อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี    

๗/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
  ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได2มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๐๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ เรื ่อง ขอสงวนเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๘ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. ข�อกําหนดและเง่ือนไขรายการส6งเสริมการขาย iSmart 199, 299, 
699, 899 ซ่ึงถือเป?นส6วนหนึ่งของสัญญาใช�บริการ ระบุว6าผู�ใช�บริการจะได� “รับสิทธิ
โทรทุกเครือข�ายจํานวน 500 นาที ต�อเดือน นาทีท่ี 501 เป!นต"นไป จะคิดอัตราค�าใช"
บริการเหมาจ�ายข้ันต่ํารายเดือนสําหรับการโทรทุกเครือข�ายตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตรา
นาทีละ 1.25 บาท คิดตามจริงเป!นนาที เศษของนาทีคิดเป!นหนึ่งนาที” แต6หนังสือ
ชี้แจงข�อร�องเรียนของบริษัทฯ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม 2557 กลับระบุว6า “รับสิทธิโทร
ทุกเครือข�ายจํานวน 500 นาที ต�อเดือน คิดตามจริงเป!นนาที เศษของนาทีคิดเป!นหนึ่ง
นาที นาทีท่ี 501 เป!นต"นไป จะคิดอัตราค�าใช"บริการเพ่ิมเติมจากค�าใช"บริการเหมา
จ�ายข้ันต่ํารายเดือนสําหรับการโทรทุกเครือข�ายตลอด 24 ชั่วโมง (ไม�มีการกําหนด
ช�วงเวลาสําหรับการใช"บริการ) ในอัตรานาทีละ 1.25 บาท คิดตามจริงเป!นนาที เศษ
ของนาทีคิดเป!นหนึ่งนาที”  



๑๘ 
 

  ตามข�อเท็จจริงนี้จึงเป?นท่ีชัดเจนว6า หนังสือชี้แจงข�อร�องเรียนของบริษัทฯ มีการ
เพ่ิมเติมเง่ือนไขการคิดค6าบริการให�มีความแตกต6างไปจากข�อกําหนดและเง่ือนไขของ
รายการส6งเสริมการขาย อย6างไรก็ตาม เม่ือข�อกําหนดและเง่ือนไขรายการส6งเสริมการ
ขายถือเป?นส6วนหนึ่งของสัญญา บริษัทฯ จึงต�องคิดค6าบริการตามเง่ือนไขดังกล6าว คือ ผู�
ร�องเรียนมีสิทธิใช�บริการโทรออกท้ังหมดจํานวน ๕๐๐ นาทีเต็ม และบริษัทฯ จะคิด
ค6าบริการแบบปAดเศษของนาทีเป?นหนึ่งนาทีได�ก็ต6อเม่ือมีการใช�บริการในนาทีท่ี ๕๐๑ 
เป?นต�นไป  

  ๒. ตามเอกสารแสดงรายละเอียดการใช2บริการ (call detail) ท่ีทางบริษัทฯ 
นําส+งมาพบว+า ข2อมูลการใช2บริการนั้นมีการบันทึกในระดับของหน+วยวินาทีทุกครั้ง ซ่ึง
แสดงให2เห็นว+าโดยระบบแล2วมิได2มีการปVดเศษ แต+เปSนทางบริษัทฯ เองท่ีปVดเศษเม่ือคิด
ค+าบริการ 

  ๓. หากพิจารณาในส6วนต�นทุนของการให�บริการ เนื่องจากการคิดค6าบริการ
เชื่อมต6อโครงข6าย (Interconnection charge) ระหว6างผู�ให�บริการด�วยกันเป?นการคิด
ค6าบริการแบบนับต6อเนื่องเป?นวินาทีแล�วจึงปAดเศษเป?นนาทีในจํานวนสุดท�าย การคิด
ค6าบริการแบบปAดเศษเป?นนาทีทุกครั้งท่ีมีการใช�บริการ จึงเป?นการเรียกเก็บค6าบริการท่ี
ไม6สะท�อนต�นทุน ไม6เป?นธรรม และทําให�ผู�ใช�บริการเสียค6าใช�จ6ายเพ่ิมโดยไม6จําเป?น 

   ๔. เม่ือท้ังข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายมีความชัดเจนอยู6แล�ว จึงไม6มีความจําเป?น
ใดๆ ท่ีจะต�องนําเรื่องดังกล6าวหารือคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุง          
กฎหมายฯ ซ่ึงการเพ่ิมกระบวนการท่ีไม6จําเป?นย6อมจะส6งให�การพิจารณาเรื่องร�องเรียน
มีความล6าช�าและความเป?นธรรมท่ีเกิดข้ึนล6าช�านั้นก็คือความไม6เป?นธรรม” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร ร"องเรียน บริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบปJญหา

คุณภาพสัญญาณโทรศัพท(เคล่ือนท่ีไม+ดี ไม+สามารถใช"บริการได"อย+างปกติ (สํานักรับ
เรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู2อํานวยการสํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม   
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอเรื่องร2องเรียนของนายธวัช ฉายวิวัฒนากร กรณีประสบปVญหา
เนื่องจากบริเวณบ2านเลขท่ี ๔๙/๑๗๙ หมู+บ2านสัมมากร นิมิตใหม+ แขวงคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร สัญญาณไม+ดี ไม+ชัด หลุดบ+อย ผู2ร2องเรียนไม+สามารถใช2บริการได2
อย+างปกติ ผู2ร2องเรียนมีคําขอให2บริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให2สามารถใช2งานได2
ตามปกติ  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า หากสัญญาณตํ่ากว+ามาตรฐานท่ีกําหนดต2องมี
การปรับปรุง และสํานักงาน กสทช. ใช2หลักเกณฑ�หรือระเบียบใดในการปรับลดค+าใช2
บริการ  

 กสทช. ประวิทย� แสดงความเห็นว+า ในการปรับลดค+าบริการนั้น บริษัทฯ มีบันทึกการ
ใช2งานของผู2ใช2บริการรายบุคคลอยู+แล2ว ตลอดจนรายละเอียดของอุปกรณ�และสถานี
ฐานท่ีใช2งาน บริษัทฯ จึงย+อมสามารถตรวจสอบได2ว+า จํานวนการใช2บริการท่ีเกิดใน
พ้ืนท่ีดังกล+าวมีเท+าใด ความเร็วของการรับส+งสัญญาณข2อมูลอยู+ระดับใด และสามารถ



๑๙ 
 

คํานวณส+วนลดค+าบริการให2เปSนไปตามสัดส+วนการใช2งานท่ีเกิดปVญหาจริง อย+างไรก็
ตาม บริษัทฯ มีหน2าท่ีต2องปรับปรุงคุณภาพบริการให2เปSนไปตามมาตรฐานอีกด2วย 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า หากปVญหาเกิดจากคุณภาพของสัญญาณ
ต2องปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณให2มีมาตรฐาน 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ต2องระบุกรอบเวลาให2ชัดเจนว+าจะดําเนินการ
เสร็จสิ้นเม่ือไร 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข2างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ และ 

กสทช. พลเอกสุกิจฯ) มีมติ 
 มอบหมายให2สํานักงาน กสทช. แจ2งให2บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ดําเนินการปรับปรุงเพ่ิม

ความแรงสัญญาณในบริเวณตามข2อร2องเรียนให2ดียิ่งข้ึน เพ่ือเปSนการบรรเทาความ
เดือดร2อนของผู2ร2องเรียน โดยขอให2ดําเนินการภายใน ๙๐ วัน และรายงานผลการ
ดําเนินการให2ทราบต+อไป  

 มติท่ีประชุมเสียงข2างน2อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๗/๒๕๕๘วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได2มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๐๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ เรื ่อง ขอสงวนเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๙ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. ประเด็นปVญหาเรื่องคุณภาพการให2บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี เปSนเรื่องท่ี
สํานักงาน กสทช. จะต2องตรวจสอบและบังคับให2บริษัทฯ ต2องให2บริการตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดในประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให2บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง โดยเฉพาะเกณฑ�การโทรสําเร็จและอัตราสายหลุด รวมท้ังต2องระบุกรอบ
ระยะเวลาในการแก2ไขปรับปรุงคุณภาพบริการให2ชัดเจน 

  ๒. ตามข2อ ๑๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให2บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให2 “ในกรณีท่ีเกิดเหตุขัดข,องข้ึนกับการให,บริการ
โทรคมนาคมของผู,ให,บริการ จนเป3นเหตุให,ผู,ใช,บริการไม6สามารถใช,บริการได,ตามปกติ 
ผู, ให,บริการมีหน,า ท่ีต,องดําเนินการแก,ไขเ พ่ือให,ผู, ใช,บริการสามารถใช,บริการ
โทรคมนาคมได,โดยเร็วและผู,ให,บริการไม6มีสิทธิเรียกเก็บค6าบริการในช6วงเวลาท่ีเกิด
เหตุขัดข,องดังกล6าวได, เว,นแต6ผู,ให,บริการพิสูจน<ได,ว6าเหตุขัดข,องดังกล6าวเกิดข้ึนจาก
ความผิดของผู,ใช,บริการ” ดังนั้น เม่ือมีปVญหาเรื่องคุณภาพการให2บริการโทรคมนาคม
เปSนเหตุให2ผู2ร2องเรียนไม+สามารถใช2บริการได2 และบริษัทฯ ไม+สามารถพิสูจน�ได2ว+า
เหตุขัดข2องดังกล+าวเกิดข้ึนจากความผิดของผู2ร2องเรียน แม2ผู2ร2องเรียนจะไม+ได2มีคําขอให2
บริษัทฯ คืนเงินค+าบริการก็ตาม แต+บริษัทฯ ก็ไม+มีสิทธิเรียกเก็บค+าบริการในช+วงเวลาท่ี
เกิดเหตุขัดข2องดังกล+าวตามนัยข2อ ๑๔ ของประกาศ กทช. ฉบับข2างต2น 



๒๐ 
 

  ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงมีหน2าท่ีต2องคืนเงินค+าบริการตามสัดส+วนในช+วงเวลาท่ีผู2
ร2องเรียนไม+สามารถใช2บริการได2 โดยคํานวณจากรายการส+งเสริมการขายท่ีผู2ร2องเรียน
ใช2บริการ” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ นายไกรวัลย( คทวณิช ร"องเรียน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปJญหา
เก่ียวกับการคิดค+าบริการโทรศัพท(เคล่ือนท่ีผิดพลาด (สํานักรับเรื่องร2องเรียนและ
คุ2มครองผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

  ผู2อํานวยการสํานักรับเรื่องร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม     
(นายชัยยุทธฯ)นําเสนอ ข2อเท็จจริงกรณี นายไกรวัลย� คทวณิช ร2องเรียน บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปVญหาเก่ียวกับการคิดค+าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี
ผิดพลาด หมายเลข ๐๘๙ ๓๐๑ ๕๔๕๗ ซ่ึงทางบริษัทฯ เรียกเก็บค+าบริการรอบบิล
วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงรอบบิลวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ จํานวน ๑,๑๖๘.๒๒ 
บาท ตามข2อร2องเรียน และได2มีการปรับลดค+าบริการดังกล+าวให2แก+ผู2ร2องเรียนไปแล2ว 
เปSนกรณีท่ีบริษัทฯ ได2เยียวยาความเดือดร2อนเสียหายให2แก+ผู2ร2องเรียนแล2ว แต+
เนื่องจากผู2ร2องเรียนยังคงติดใจในประเด็นขอให2ชี้แจงการตรวจสอบการปรับลด
ค+าบริการ จึงเห็นควรให2บริษัทฯ ชี้แจงข2อเท็จจริงเก่ียวกับการปรับลดค+าบริการ
ดังกล+าวให2แก+ผู2ร2องเรียน 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า สํานักงาน กสทช. ควรมีแนวทางให2ทาง
บริษัทฯ มีจดหมายเปSนทางการให2ผู2ร2อง หรือเสนอเบอร�ให2แก+ผู2ร2อง หากผู2ร2องไม+เลือก
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให2ถือว+ายุติ  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล2วเห็นว+าบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เรียกเก็บค6าบริการรอบบิล
วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงรอบบิลวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ จํานวน ๑,๑๖๘.๒๒ 
บาท ตามข�อร�องเรียน  และได�มีการปรับลดค6าบริการดังกล6าวให�แก6ผู�ร�องเรียนตามข�อ
ร�องเรียนเรียบร�อยแล�ว เป?นกรณีท่ีบริษัทฯ ได�เยียวยาความเดือดร�อนเสียหายให�แก6ผู�
ร�องเรียนแล�ว แต6เนื่องจากผู�ร�องเรียนยังคงติดใจในประเด็นขอให�ชี้แจงการตรวจสอบ
การปรับลดค6าบริการดังกล6าวให�แก6ผู�ร�องเรียน จึงมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�ง
ให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ชี้แจงข�อเท็จจริงเก่ียวกับการปรับลดค6าบริการ
ดังกล6าวให�แก6ผู�ร�องเรียนตามคําขอของผู�ร�องเรียน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

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

๗/๒๕๕๘วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
  
 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ การทบทวนการแต+งตั้งคณะอนุกรรมการตามประเด็นข"อสังเกตและข"อเสนอแนะ 
ของคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองงบประมาณของสํานักงาน กสทช.            
(สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม) 

ผู2อํานวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม (พันเอก สมมาสฯ) 
นําเสนอการทบทวนการแต+งต้ังคณะอนุกรรมการตามประเด็นข2อสังเกตและ
ข2อเสนอแนะ ของคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ตาม
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการให2มีการปรับลดจํานวน
คณะอนุกรรมการลง โดยให2พิจารณาปรับลดลง ให2เหลือก่ึงหนึ่งของคณะอนุกรรมการท่ี
มีการแต+ ง ต้ั ง ไว2 เ ดิม พร2 อมท้ั งให2 พิจารณาปรับลดจํ านวนองค�ประกอบของ
คณะอนุกรรมการท่ียังคงไว2ดังกล+าวให2เหลือคณะละไม+เกิน ๑๐ คน   

ท้ังนี้ ได2เสนอต+อท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาทบทวนคณะอนุกรรมการท่ี
แต+งต้ังไว2เดิมโดยแบ+งได2 ดังนี้  

 ๑. คณะอนุกรรมการ ท่ีแต+งตั้งข้ึนตามกฎหมายช้ันพระราชบัญญัติองค(กรฯ และ
ประกาศฯ ท่ีเห็นควรให"ยังคงปฏิบัติหน"าท่ีต+อไป และ คณะอนุกรรมการท่ีแต+งตั้ง
ตามมติ กทค. ในสายงานกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยอํานาจมาตรา ๓๓ แห+ง
พระราชบัญญัติองค(กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ    พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามยุทธศาสตร(
ของแผนแม+บทท่ีเก่ียวข"อง ดังนี้   

(๑) คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

  (๒) คณะอนุกรรมการคุ2มครองผู2บริโภคด2านกิจการโทรคมนาคม (สํานักรับเรื่อง
ร2องเรียนและคุ2มครองผู2บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

  (๓) คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห+งทาง (สํานักวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม) 

  (๔) คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม (สํานักบริหารและจัดการ       
เลขหมายโทรคมนาคม) 

  (๕) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช2และเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคม(สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช2และเชื่อมต+อโครงข+าย) 

 (๖) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
คมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (General Operator’s Certificate : GOC) และ
ประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator’s Certificate : ROC) (สํานัก
การอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

  (๗) คณะอนุกรรมการการจัดให2มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการสังคม (สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม) 

  (๘) คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการปyองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม) 



๒๒ 
 

  (๙) คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล+นและความถ่ีภาคประชาชน 
(สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

(๑๐) คณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด2าน
โทรคมนาคม (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

(๑๑) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของ
รัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 

    ท่ีประชุม กทค. ได2พิจารณาองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการท่ียังคงให2ปฏิบัติ 
   หน2าท่ีต+อ จํานวน ๑๑ คณะ ดังกล+าว โดยให2มีการปรับลดจํานวนองค�ประกอบท่ีเปSน 
   อนุกรรมการลงเหลือคณะละไม+เกิน ๑๐ คน ท้ังนี้เพ่ือให2เปSนไป ตามมติท่ีประชุม  
   กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 

  ในส+วนของคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด2าน
โทรคมนาคม (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) กทค. แต+ละท+าน ได2เสนอรายชื่อเพ่ือเข2า
ร+วมเปSนองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการ ดังกล+าว ท+านละ ๒ คน ดังนี้ 

 ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค�ฯ  เสนอชื่อ (๑) นายดิสทัต  โหตระกิตย� 
    (๒) นายธนาวัฒน�  สังข�ทอง 
 กสทช. รศ.ประเสริฐฯ          เสนอชื่อ   (๑) นายชาตรี  สุวรรณิน 

   (๒) นายไพรัช  วรปาณิ 
 กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอชื่อ (๑) ศ.(พิเศษ) ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ� 
   (๒) นายประธาน  จุฬาโรจน�มนตรี 

     สําหรับรายชื่อในส+วนของ กสทช. ประวิทย�ฯ จะดําเนินการเสนอชื่อในภายหลัง 

และคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของ
รัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) ได2ปรับ
ลดจํานวนองค�ประกอบท่ีเปSนอนุกรรมการให2คงเหลือไม+เกิน ๑๐ คน โดยให2 นายมนต�
สรรพ� ทรงแสง พ2นจากตําแหน+ง และ ตัดผู2ทรงคุณวุฒิออก ท้ังนี้ ให2ผู2แทนสํานักการ
อนุญาตและ กํา กับวิ ทยุคมนาคม พ2 นจาก ตํ าแหน+ ง  อนุ กรรมการ  มา เปS น 
ผู2ช+วยเลขานุการ แทน 

      

มติท่ีประชุม   ๑.เห็นชอบการทบทวนการแต+งต้ังคณะอนุกรรมการตามประเด็นข2อสังเกตและ
ข2อเสนอแนะ ของคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสํานักงาน กสทช.       
ให2คงเหลือ ๑๑ คณะ ตามท่ีสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม เสนอ 

๒. มอบหมายให2สํานักงาน กสทช. โดยสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ดําเนินการเสนอต+อท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให2ความเห็นชอบ ตามกระบวนการ ข้ันตอน
ของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช. ต+อไป  

 



๒๓ 
 

หมายเหตุ   ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              
๗/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได2มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๐๕ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป>ดเผยเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “๑. ผมเห็นควรยืนยันในหลักการเรื่องการปรับลดจํานวนคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางานภายใต2แนวทางตามท่ีท่ีประชุม กสทช. มีมติ นั่นคือในภาพรวมควร
ต2องลดลงก่ึงหนึ่ง โดยแต+ละคณะให2มีองค�ประกอบไม+เกิน ๑๐ คน ซ่ึงเม่ือใช2แนวทางให2
แต+ละส+วนภารกิจแยกไปดําเนินการปรับลด แต+ละส+วนก็ควรลดส+วนของตนให2คงเหลือ
ไม+เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนเดิม ท้ังนี้ ในส+วนผลการพิจารณาของสายงานกิจการ
โทรคมนาคม ผมเห็นว+ายังคงไม+เปSนไปตามมติ กสทช. ดังกล+าวเสียทีเดียว เนื่องจาก
จํานวนท่ีมีการปรับลดนั้นยังไม+ถึงก่ึงหนึ่งและจํานวนท่ีมีการคงไว2นั้นสูงกว+าจํานวนท่ียุบ
เลิกไป อีกท้ังยังมีกรณีของคณะอนุกรรมการท่ีมีความจําเปSนต2องปฏิบัติงานในอนาคต
อันใกล2นี้ เช+น คณะอนุกรรมการเตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตให2ใช2คลื่นความถ่ี 
๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ก็มิได2มีการนับรวมในส+วนของจํานวน
คณะอนุกรรมการท่ีคงเหลืออยู+ด2วย  

  ๒. การพิจารณาคงไว2ซ่ึงคณะอนุกรรมการในส+วนท่ีแต+งต้ังข้ึนตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ไม+ว+าจะเปSนชั้นพระราชบัญญัติหรือประกาศ กทช/กสทช. จํานวน ๖ 
คณะนั้น เปSนส+วนท่ีมีน้ํ าหนักเหตุผลชัดเจน แต+ในส+วนคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานท่ีเหลือนั้น ผมขอยืนยันในหลักการว+า ควรจะต2องพิจารณาถึงภารกิจว+ามี
ความจําเปSนและเปSนประโยชน�ตอบสนองต+อการปฏิบัติตามอํานาจหน2าท่ีของ กทค. 
หรือ กสทช. อย+างแท2จริงยิ่งยวด ซ่ึงตามข2อเสนอท่ีให2คงคณะอนุกรรมการอีกจํานวน   
๕ คณะ นั้น ผมเห็นว+าบางคณะอาจไม+ได2มีความสําคัญและความจําเปSนโดยแท2 
โดยเฉพาะอย+างยิ่ง คณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ด2านโทรคมนาคม ซ่ึงนับต้ังแต+ไม+มีประธานคณะอนุกรรมการ ก็มิได2มีการประชุมและไม+
มีดําเนินการใด แต+ก็ไม+ปรากฏว+าก+อให2เกิดผลกระทบต+อการปฏิบัติหน2าท่ีของ กทค. 
หรือ กสทช. แต+อย+างใด ดังนั้น จึงไม+มีเหตุผลความจําเปSนท่ีจะต2องให2คงอยู+ ขณะท่ี
คณะอนุกรรมการอีก ๔ คณะนั้น ก็ยังมิได2มีการพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปSน และผม
ไม+อาจเล็งเห็นถึงเหตุผลความจําเปSนท่ีชัดเจนได2 

  ๓. เม่ือ กทค. โดยเสียงข2างมากยืนยันท่ีจะคงคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
จํ านวน  ๑๑  คณะไว2 แน+ นอนแล2 ว  ก็ค ว ร มีการทบทวนองค�ป ระกอบของ
คณะอนุกรรมการแต+ละคณะให2เปSนไปตามกรอบมติท่ีประชุม กสทช. นั่นคือมี
องค�ประกอบคณะละไม+เกิน ๑๐ คน โดยใช2หลักเกณฑ�ท่ีเปSนบรรทัดฐานเดียวกันกับ
การแต+งต้ังคณะอนุกรรมการคุ2มครองผู2บริโภคด2านกิจการโทรคมนาคมในช+วงต2นปfท่ี
ผ+านมา กล+าวคือต2องให2สิทธิ กทค. แต+ละท+านเสนอผู2ทรงคุณวุฒิในจํานวนท่ีเท+าเทียม
กัน ท้ังนี้โดยพิจารณาร+วมกับความจําเปSนของการมีอนุกรรมการท่ีเปSนตัวแทน
หน+วยงาน หากเปSนคณะอนุกรรมการท่ีต2องมีอนุกรรมการท่ีเปSนตัวแทนหน+วยงาน ก็ให2 



๒๔ 
 

กทค. เสนอผู2ทรงคุณวุฒิท+านละ ๑ รายชื่อ แต+หากไม+ต2องมีอนุกรรมการท่ีเปSนตัวแทน
หน+วยงาน ก็ให2 กทค. เสนอผู2ทรงคุณวุฒิท+านละ ๒ รายชื่อ ไม+ควรให2สิทธิกรรมการบาง
ท+านกําหนดองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการเพียงลําพัง” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ การกําหนดท+าทีเบ้ืองต"นของประเทศไทยในการประชุม JCT ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี 

๒๗ ในประเด็นด"านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (สํานักบริหารคลื่น
ความถ่ี) 

 ผู2อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน+ห�ฯ) นําเสนอข2อเท็จจริงกรณีการ
กําหนดท+าทีเบ้ืองต2นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร+วมทางเทคนิคว+าด2วยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๗ (The 
๒๗th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand - Malaysia Common Border - 
JTC) ในประเด็นด2านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมรายละเอียดตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการกําหนดท+าทีเบ้ืองต2นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร+วมทางเทคนิคว+า

ด2วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย ครั้งท่ี ๒๗ 
(The ๒๗th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand - Malaysia Common Border - 
JTC) ในประเด็นด2านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมตามรายละเอียดท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

  ท้ังนี้มอบหมายให2สํานักงาน กสทช. ดําเนินการนําเสนอ ประเด็นดังกล+าวต+อท่ี
ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให2ความเห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของ
กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต+อไป 

 

หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              
๗/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

ประธาน  กล+าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล+าวป>ดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา       ๑๓.๔๐   น. 

 


