
  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๒๑ 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 
๕. นายก+อกิจ ด+านชัยวิจิตร เลขานุการ       

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

  โทรคมนาคม  
๘. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู3ช+วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักมาตรฐานและ  

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
เจ!าหน!าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน� ผู3 อํ 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. นายป=ญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 



๒ 
 

๗. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวป=ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ3าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู!ช้ีแจง 
๑. นางพุธชาด แมนมนตรี ผู3เชี่ยวชาญ 
๒. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท� ผู3 อํ านวยการสํ านั กการอนุญาตประกอบ กิจการ

โทรคมนาคม ๒ 
๓. นางสาวจิตสถา ศรีประเสิรฐสุข ผู3 อํ านวยการสํ านั กบริ หารและจั ดการ เลขหมาย

โทรคมนาคม 
๔. นายชัยยุทธ  มังศรี ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม 
๕. นางนุสรา หนาแน+น ผู3อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๖. นางอัจฉรา  ปDณยวณิช ผู3อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๗. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๘. นายสุธีระ พ่ึงธรรม ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักทรัพยากรบุคคล 
๙. นางขวัญใจ สุปDญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นายรัฐธีร�  รังสีกมลวัฒน� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๑. นายอรรถปรีชา  รักษาชาติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๒. นางสาวสุดารัตน�  แก3วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๓. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๔. นางสาวลลิดา  อันยะวรรธนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๕. นางสาวฐิติพร  ตินตะโมระ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 



๓ 
 

๑๖. นายสุภพล  จรูญวณิชกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๗. นางสาวฝนทิพย� แซ+อ่ึง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๘. นายประเสริฐ  ธรรมะธารีย� ลูกจ3าง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๙. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ประธานคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการปHองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น.  
 
ประธาน กล+าวเป=ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก!ไขป7ญหาเรื่อง
ร!องเรียนตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีมีการ
ดําเนินการเสร็จส้ินแล!ว (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก3ไขปDญหาเรื่อง
ร3องเรียนตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เนื่องจากเรื่องร3องเรียนส+วนใหญ+ท่ีดําเนินการไป
เปO น เ รื่ อ ง เ ก่ียว กับค+ าบริ การ ท่ี เ กินกว+ าประกาศอัตรา ข้ันสู งของค+ าบริ การ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีประเภทเสียง จึงขอให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการบังคับเปOนการ
ท่ัวไป เพ่ือให3ผู3ให3บริการปฏิบัติตามกฎหมายด3วย ส+วนเรื่องร3องเรียนกรณีสุดท3ายนั้น
ขอให3ตรวจสอบความถูกต3องของเอกสาร เนื่องจากหนังสือท่ีแจ3งผู3ร3องเรียนเปOนการแจ3ง
เพ่ือดําเนินการ และหนังสือแจ3งบริษัทเปOนเพ่ือทราบ ซ่ึงโดยปกติควรจะเปOนตรงกันข3าม 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการดําเนินการไกล(เกล่ียข!อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน
มีนาคม (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

     

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล+ เกลี่ยข3อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจําเดือนมีนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า รายงานผลการดําเนินการไกล+เกลี่ยข3อพิพาทใน
กิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน มีนาคม ในส+วนผลสรุปสถิติการดําเนินงานทําได3ชัดเจน
ข้ึน จากสถิติท้ังหมดจะเห็นว+า เรื่องส+วนใหญ+ไม+ได3ผ+านกระบวนการไกล+เกลี่ย โดยเรื่องท่ี
เข3าสู+กระบวนการไกล+เกลี่ยมีเพียงร3อยละ ๒๐ ของเรื่องร3องเรียนท้ังหมดท่ียื่นเข3ามา
ขอรับการไกล+เกลี่ย ดังนั้นเรื่องท่ีไม+ผ+านกระบวนการ รวมถึงเรื่องส+วนใหญ+ไม+ได3ผ+าน
กระบวนการไกล+เกลี่ย โดยให3ความเห็นว+าเรื่องท่ีไกล+เกลี่ยไม+สําเร็จให3สํานักงาน
ดําเนินการตามประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องร3องเรียนและพิจารณาเรื่อง
ร3องเรียนของผู3ให3บริการ ต+อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานผลการดําเนินการรับฟ7งความคิดเห็นของผู!มีส(วนได!เสียและประชาชนท่ัวไป

ต(อร(างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีน(าจะเป?นการเอาเปรียบผู!บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคมโดยอาศัยการใช!เครือข(ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป?น
การค!ากําไร เกินควร หรือ ก(อนให!เกิดความเดือนร!อนรําคาญ พ.ศ. ... (สํานักรับเรื่อง
ร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการดําเนินการรับฟDงความคิดเห็นของผู3มีส+วนได3เสียและประชาชน

ท่ัวไปต+อร+างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีน+าจะเปOนการเอาเปรียบผู3บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมโดยอาศัยการใช3เครือข+ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปOนการค3ากําไร เกิน
ควร หรือ ก+อนให3เกิดความเดือนร3อนรําคาญ พ.ศ. ... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า จากผลการรับฟDงความคิดเห็นของผู3มีส+วนได3เสีย
และประชาชนท่ัวไปต+อร+าง ประกาศฯดังกล+าว ท่ีผ+านมาผู3ประกอบการและผู3บริโภคมี
ความเห็นตรงกันในเรื่องท่ีว+าควรเพ่ิมส+วนของภาคผนวกให3มีการกําหนดให3ชัดเจนว+าการ
กระทําใด เปOนการฝSาฝTนต+อ ร+างประกาศดังกล+าว จึงขอให3สํานักงาน กสทช. เร+ง
ดําเนินการสรุปเพ่ือเสนอ กทค. และ กสทช. เห็นชอบตามข้ันตอนต+อไป เนื่องจากการ
รับฟDงความคิดเห็นก็เสร็จสิ้นต้ังแต+เดือนมีนาคมแล3ว 

 

 

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๘ / ๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  บริษัท เคิร%ซ จํากัด ขอส้ินสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

(สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี บริษัท เคิร�ซ จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๑/๐๐๑ แต+ เนื่องจากใบอนุญาตสิ้นอายุเม่ือ     
วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามข3อ ๓ ประกอบข3อ ๒๖(๑) ของประกาศ กทช. เรื่อง 
เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ด3วยเหตุผลดังกล+าว กสทช. จึงไม+
ต3องพิจารณาการอนุญาตกรณีท่ีบริษัทฯ แจ3งไม+ต+ออายุ ตามหนังสือของบริษัทฯ รวม   
ท้ังการขอสิ้นสุดใบอนุญาตฯ ท้ังนี้ การขอยุติการให3บริการ ไม+ส+งผลกระทบใดๆ        
ต+อผู3ใช3บริการ  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า กรณีนี้เห็นควรเปOนเรื่องรับทราบการท่ีใบ   
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของ บริษัท เคิร�ซ จํากัด สิ้นสุดลง 
และการยกเลิกการให3บริการ เนื่องจากใบอนุญาตสิ้นอายุเม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ตามข3อ ๓ ประกอบข3อ ๒๖(๑) ของประกาศ กทช. 

  กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการ           
ขอสิ้นสุดใบอนุญาตนั้น ว+าเปOนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม         
พ.ศ.๒๕๔๔ หรือไม+ และการยกเลิกการให3บริการเปOนไปตามตัวชี้วัดในแผนแม+บท
กิจการโทรคมนาคม หรือไม+ 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการท่ีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๑/๐๐๑ 

ของ บริษัท เคิร�ซ จํากัด สิ้นสุดลง และการยกเลิกการให3บริการ ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  บริษัท แอดวานซ% อินเทอร%เน็ต เรโวลูช่ัน จํากัด ขอส้ินสุดใบอนุญาตการให!บริการ

อินเทอร%เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/I/๐๑๐/๒๕๕๓ (สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นํ า เสนอข3อ เ ท็จจริ งกรณีบริ ษัท  แอดวานซ�  อิน เทอร� เน็ ต  เ ร โวลู ชั่ น  จํ า กัด                 
ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/I/
๐๑๐/๒๕๕๓ โดยบริษัทฯ ได3จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย�เม่ือวันท่ี       
๘ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเห็นควรให3ใบอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดลงตามข3อ ๒๖ (๔) ของ



๖ 
 

ประกาศ กทช. เรื่อง เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
เง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง โดยมีผลต้ังแต+
วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ท้ังนี้ บริษัทฯหรือผู3เก่ียวข3องของบริษัทฯจะต3องดําเนินการ
แก3ไขเรื่องร3องเรียนท่ียังคงค3างอยู+ในกระบวนการให3จบสิ้น 

  กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า สิ่งท่ีสํานักงาน กสทช. ต3องติดตามก็คือการ
ดําเนินการของบริษัทฯ ในเรื่องการชําระค+าธรรมเนียมและการแก3ไขเยียวยาเรื่อง
ร3องเรียน 

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบให3ใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่งของบริษัท แอดวานซ� 

อินเทอร�เน็ต เรโวลูชั่น จํากัด สิ้นสุดลงตามข3อ ๒๖ (๔) ของประกาศ กทช. เรื่อง 
เง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เง่ือนไขในการอนุญาต
ใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง โดยมีผลต้ังแต+วันท่ี ๘ กันยายน 
๒๕๕๗ 

  ท้ังนี้ ให3บริษัทฯ หรือผู3ท่ีเก่ียวข3องดําเนินการแก3ไขเรื่องร3องเรียนท่ียังคงค3างอยู+
ในกระบวนการของบริษัทฯ ให3ได3ข3อยุติ 

  ๒. ให3สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติการกระทําผิดเง่ือนไข ไว3ในบัญชีผู3ไม+ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขใบอนุญาตด3วย เนื่องจาก บริษัทฯไม+ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาตในการยุติ
การให3บริการ 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ประจําปN 

๒๕๕๗ (สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

  ผู3อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นายสุทธิศักด์ิฯ) 
นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ประจําป] 
๒๕๕๗ ก+อนจะดําเนินการจัดส+งข3อมูลให3สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ (ยย.) 
เพ่ือจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และส+งให3คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ประกอบการพิจารณาติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารของ กสทช. กสท. กทค. สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ 
กสทช.  

  กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ในรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทค.) ประจําป] ๒๕๕๗ นั้น ไม+มีวิธีการในการคํานวณค+าบริการ 
และให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบข3อมูลในรายงานกับท่ีเผยแพร+ต+อสาธารณะทาง
เว็บไซต�ให3ถูกต3องตรงกันด3วย  

 



๗ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ประจําป] 
๒๕๕๗ ฉบับก+อนจัดส+งให3สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ (ยย.) จัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และส+งให3คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (กตป.) ประกอบการพิจารณาติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
บริหารของ กสทช. กสท. กทค. สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ตามท่ีสํานัก
วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม เสนอ 

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

๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๐๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ เรื ่อง ขอเป=ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  “เนื้อหาส+วนใหญ+ของรายงานได3มีการแก3ไขแล3ว อย+างไรก็ตาม ยังมีประเด็นท่ี
ควรพิจารณาดังนี้  

๑. ในรายงานนี้มิได3ระบุวิธีคํานวณค+าบริการโทรคมนาคม ซ่ึงต+างจากในตัว
รายงานอ่ืน อย+างเช+น รายงานอัตราค+าบริการโทรคมนาคม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฉบับก+อนหน3านี้ซ่ึงมีการระบุวิธีคํานวณไว3 แต+เฉพาะของป]นี้มิได3ระบุวิธี
คํานวณอัตราค+าบริการไว3 ทําให3ข3อมูลท่ีแสดงมีความน+าเชื่อถือลดลงบางส+วน 

๒. สํานักงานควรตรวจสอบข3อมูลให3ตรงกันทุกแหล+ง อย+างเช+นท่ีเป=ดเผยใน
เว็บไซต�กับท่ีตีพิมพ�ในรายงาน ซ่ึงพบว+ายังมีความแตกต+างกันอยู+ ยกตัวอย+างค+าบริการ
อินเทอร�เน็ตประจําท่ีของไตรมาสท่ี ๔ ในรายงานฉบับนี้อยู+ท่ี ๗ สตางค� ต+อ Kbps แต+
ถ3 า ใน เ ว็ บ ไซต� จะ เปO น  ๑๐  สตางค�  หรื อกร ณี อ่ืน  เช+ น  จํ านวนผู3 ใ ช3 บ ริ ก าร
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี เปOนต3น ท้ังนี้เพ่ือไม+ทําให3เกิดคําถามเรื่องความน+าเชื่อถือของข3อมูล 
และไม+ก+อให3เกิดความสับสนกับผู3นําข3อมูลไปใช3 ดังเช+นกรณีท่ีเกิดข้ึนแล3วท่ีทาง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนําข3อมูลจํานวนผู3 ใช3บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีจากหน3าเว็บไซต� กสทช. ไปใช3 แต+ในการแถลงของสํานักงาน กสทช. 
กลับระบุตัวเลขท่ีแตกต+างกัน ท้ังท่ีเปOนไตรมาสเดียวกัน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การปรับปรุงประกาศจํานวน ๒ ฉบับ (สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (นางนุสราฯ) นําเสนอ การ
ปรับปรุงประกาศจํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้  

 ๑. ปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ� เปOน (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�  

 ๒. ปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง การรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ� เปOน (ร+าง) ระเบียบ กสทช. เรื่อง การรับตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� โดยสํานักงาน กสทช. พร3อม



๘ 
 

นําเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบจากการกํากับดูแล Regulatory Impact 
Analysis : RIA และแนวทางการรับฟDงความคิดของผู3มีส+วนได3เสียและประชาชนท่ัวไป 
ต+อ (ร+าง) ประกาศท้ัง ๒ ฉบับ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการปรับปรุงประกาศจํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
  ๑.๑ การปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� เปOน (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� 

  ๑.๒ การปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง ระเบียบสําหรับการรับตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� เปOน (ร+าง) ระเบียบ กสทช. เรื่อง 
การรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� โดย
สํานักงาน กสทช. 

  ๒. เห็นชอบแนวทางการรับฟDงความคิดของผู3มีส+วนได3เสียและประชาชนท่ัวไป
และรับทราบรายงานการศึกษาผลกระทบจากการกํากับดูแล Regulatory Impact 
Analysis : RIA ต+อ (ร+าง) ประกาศท้ัง ๒ ฉบับ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

    ท้ังนี้ ให3สํานักงาน กสทช. โดยสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคมดําเนินการเสนอต+อท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให3ความเห็นชอบ ตาม
กระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช. ต+อไป 

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        

๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่องร!องเรียนของนายปรีดา รัตนพรอุดม ร!องเรียนบริษัท แอดวานซ% อินโฟร% 

เซอร%วิส จํากัด (มหาชน) กรณีประสบป7ญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท%เคล่ือนท่ีไม(
ดี ไม(สามารถใช!บริการได!อย(างเป?นปกติ (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม     
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอเรื่องร3องเรียนของนายปรีดา รัตนพรอุดม ร3องเรียนบริษัท แอด
วานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปDญหาคุณภาพของสัญญาณ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีไม+ ดีไม+สามารถใช3บริการได3อย+างปกติ โดยผู3ร3องเรียนใช3งาน
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีหมายเลข ๐๘ ๑๘๔๐ ๖๙๖๐ ระบบรายเดือน ค+าบริการเดือนละ 
๖๐๐ บาท ผู3ร3องเรียนประสบปDญหาสายหลุดขณะสนทนาบ+อยครั้ง คุณภาพสัญญาณ
ตํ่า ต้ังแต+ป] พ.ศ. ๒๕๕๕ บริเวณบ3านของผู3ร3องเรียน ผู3ร3องเรียนได3แจ3งปDญหาผ+าน     
Call Center ๑๑๗๕ หลายครั้ง ครั้งล+าสุดท่ีผู3ร3องเรียนติดต+อ Call Center เม่ือเด ือน
กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๗ เจ3าหน3าท่ีได3ดําเนินการแก3ไขและแจ3งว+าบริเวณดังกล+าว
คุณภาพสัญญาณตํ่า แต+จนถึงปDจจุบัน บริษัทฯก็ยังมิได3ดําเนินการแก3ไข ทําให3ผู3
ร3องเรียนไม+ได3รับความสะดวกในการใช3งานโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ผู3ร3องเรียนยื่นคําขอให3



๙ 
 

บริษัทฯ เร+งดําเนินการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีบริเวณดังกล+าว
ให3กับผู3ร3องเรียนด3วย 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ประเด็นหลักท่ียังไม+ชัดเจนคือผู3ถูกร3องเรียนคือ
บริษัทใด หาก บมจ. แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส ยืนยันว+าเลขหมายของผู3ร3องเรียนมี
การ upgrade เปOนระบบ ๓G ของ AWN แล3ว แต+เหตุใดหนังสือท่ีตอบกลับยังเปOน    
ของ บมจ. แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส อยู+ และเหตุใดบริษัทฯ จึงสามารถเข3าถึงข3อมูล
การใช3งานของลูกค3าของบริษัทอ่ืนได3โดยรวมกรณีนี้อาจต3องระมัดระวังเรื่องการ
โอนย3ายค+ายว+าเปOนไปโดยไม+ชอบด3วยกฎหมายตามความเห็นของสํานักงานตรวจเงิน
แผ+นดิน (สตง.) หรือไม+ กระบวนในการโอนย3ายถูกต3องครบถ3วนหรือไม+ อีกประเด็นคือ 
บริษัทฯ ยอมรับว+ามีอาคารบดบังอยู+ทําให3ประสบปDญหา การเสนออุปกรณ�แก3ปDญหา
เปOนระบบ Femtocell ๓G จึงมีประเด็นว+าสามารถใช3กับระบบ ๒G ได3หรือไม+ แต+
ถึงแม3ใช3งานได3 ก็จะเกิดปDญหาว+าสัญญาสัมปทานระบบ ๒G ใกล3สิ้นสุดแล3ว 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า  ผู3ร3องเรียนละบริษัทฯ มิได3ชี้แจงประเด็นของการ      
เปลี่ยนระบบจาก ๒G เปOนระบบ ๓G ท้ังสองฝSายชี้แจงเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข3อง              
กั บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ  ๒ G  ว+ า คุ ณ ภ า พ ข อ ง สั ญ ญ า ไ ม+ ดี แ ต+ ท า ง บ ริ ษั ท ฯ 
ได3เสนอการเยียวยาด3วยการขยายสัญญาณให3 ซ่ึงปDจจุบันผู3ร3องเรียนยังไม+พอใจใน
คุณภาพของสัญญาณ 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ทางบริษัทฯและสํานักงาน กสทช. ได3ชี้แจง
ให3ผู3ร3องเรียนเข3าใจหรือไม+ 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ทางบริษัทฯและสํานักงาน กสทช. ได3ชี้แจงแล3วแต+ผู3
ร3องเรียนยังติดใจอยู+ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า หากสังเกตจาก call detail จะเห็นว+า ลักษณะ
การโทรออก มีการเรียกไปยังเลขหมายเดิมซํ้าๆ ในเวลาท่ีติดกันจริง บางครั้งโทร ๑ 
นาทีแล3วโทรต+อ บางครั้งโทร ๕๐ นาที แล3วก็โทรต+อ ลักษณะจึงชัดเจนว+าเปOนการ
พยายามโทรไปเลขหมายเดิม ในเรื่องนี้ ความจริงแล3วบริษัทฯ สามารถดึงข3อมูลจาก
ระบบได3ว+าการโทรแต+ละครั้งนั้นเกิดจากเหตุสายหลุดหรือไม+ ซ่ึงระบบจะบันทึกแยก
ระหว+างสายหลุดกับการวางสาย ประเด็นหลักของกรณีร3องเรียนนี้จึงเปOนเรื่องความ
ต3องการให3ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ ไม+ว+าจะยังอยู+ในระบบ ๒G หรือย3ายไป ๓G แล3วก็
ตาม 

  
มติท่ีประชุม มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. รับข3อสังเกตของท่ีประชุม กทค. เพ่ือดําเนินการตามท่ี

ได3มีการร3องเรียนเนื่องจากกระบวนการในการแก3ไขปDญหายังไม+ครอบคลุมพ้ืนท่ีตามท่ีผู3
ร3องได3แจ3งมา 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              

๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร ร!องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) กรณีประสบป7ญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท%เคล่ือนท่ีไม(ดี ไม(สามารถใช!
บริการได!อย(างปกติ (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอเรื่องร3องเรียนของนายธวัช ฉายวิวัฒนากร กรณีประสบปDญหา
เนื่องจากบริเวณบ3านเลขท่ี ๔๙/๑๗๘ หมู+บ3านสัมมากร นิมิตใหม+ แขวงคลองสามวา
ตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร สัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีไม+ดีไม+ชัด
หลุดบ+อย ผู3ร3องเรียนไม+สามารถใช3บริการได3อย+างปกติ ผู3ร3องเรียนมีคําขอให3บริษัทฯ 
ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให3สามารถใช3งานได3อย+างปกติ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ผู3ร3องเรียนระบุว+าต3องโทรซํ้า ๒-๓ ครั้ง โดย
ปDญหาเกิดจากคุณภาพของสัญญาณตํ่าทําให3เสียค+าบริการส+วนเกินโดยไม+จําเปOน    
บริษัทจึงไม+มีสิทธิเรียกเก็บในส+วนนี้ ต3องปรับลดค+าบริการ แต+โดยหลักแล3วต3อง
ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ประเด็นดังกล+าวสามารถดําเนินการได3ในชั้น
ของ สํานักงาน กสทช. มีการตรวจสอบข3อเท็จจริงว+าคุณภาพสัญญาณตํ่าจริงหรือไม+ 
ควรมีหนังสือแจ3งให3บริษัทฯปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณให3ได3มาตรฐาน  

 สํานักงาน  กสทช. ชี้แจงว+า ในส+วนของการตรวจสอบคุณภาพการให3บริการทางสํานัก
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมมีการดําเนินการอยู+แล3ว ซ่ึงพบกรณีท่ีโทรศัพท�เคลื่อนท่ีมี
ค+าความแรงของสัญญาณ (Signal Strength) ท่ีต่ํา จึงเสนอ รสทช. ก+อกิจฯ เพ่ือแจ3งให3
ผู3ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการบริการให3ดีข้ึน  

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า เรื่องร3องเรียนหากมีการแก3ไขในเบ้ืองต3นแล3ว 
ก็มิต3องนําเสนอกรรมการเพ่ือพิจารณาเพราะจะทําให3กระบวนการยืดเยื้อและล+าช3าโดย
บางเรื่องมีการร3องเรียนต้ังแต+ป] ๒๕๕๕ จนถึงป] ๒๕๕๘ สํานักงาน กสทช. อาจต3องลด
ข้ันตอนของเอกสารและใช3วิธีการปฏิบัติให3มากข้ึน โดยต3องเปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินการให3เปOนเชิงรุกมากข้ึน 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า บริเวณท่ีตรวจแล3วมีคุณภาพสัญญาณตํ่าต3อง
แจ3งให3ผู3ประกอบการปรับปรุง และเม่ือปรับปรุงแล3วต3องแจ3งให3สํานักงาน กสทช.ทราบ
ด3วย ก็จะจบในกระบวนการของสํานักงาน กสทช. แต+หากเรื่องใดท่ีต3องมีการเยียวยา
เรื่องค+าใช3จ+าย ก็ควรนําเสนอกรรมการเพ่ือพิจารณา 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า หากมีการแจ3งผู3ประกอบการต3องมีการกําหนด
กรอบระยะเวลาให3ดําเนินการด3วย และมีการติดตามตรวจสอบว+ามีการดําเนินการจริง
หรือไม+ ถ3าหากมีการดําเนินการจริงในกรอบระยะเวลาท่ีผู3บริโภคยอมรับได3 เรื่อง
ร3องเรียนก็จะยุติลงได3  

 



๑๑ 
 

มติท่ีประชุม ๑. มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. แจ3งให3บริษัทฯดําเนินการปรับปรุงเพ่ิมความแรง
สัญญาณให3ดียิ่งข้ึน เพ่ือบรรเทาความเดือดร3อนของผู3ร3องเรียนเนื่องจากบริเวณดังกล+าว
มีความแรงสัญญาณของบริษัทฯอยู+ในระดับตํ่า ท้ังนี้ ในกรณีของการคิดค+าบริการใน
เดือนท่ีมีการร3องเรียนให3บริษัทฯพิจารณาเยียวยาค+าใช3บริการให3แก+ผู3ร3อง ต+อไป 

 ๒. กรณีกระบวนการการตรวจสอบ มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. กําหนดกรอบเวลา
ใ น ก า ร แ ก3 ไ ข ต า ม ท่ี สํ า นั ก ง า น  ก ส ท ช .  มี ก า ร แ จ3 ง ไ ป ยั ง ผู3 ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              
๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  เรื่องร!องเรียนของนายพีรพงษ% คงธนาสมบูรณ% ร!องเรียนบริษัท แอดวานซ% อินโฟร% 

เซอร%วิส จํากัด (มหาชน) กรณีประสบป7ญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท%เคล่ือนท่ีไม(
มีคุณภาพตามท่ีโฆษณาไว! (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 ผู3แทนสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (นางสาว
กนกอรฯ) นําเสนอเรื่องร3องเรียนของนายพีรพงษ� คงธนาสมบูรณ� กรณีประสบปDญหา
สัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีไม+มีคุณภาพตามท่ีโฆษณาไว3 ผู3ร3องเรียนแจ3งว+าสัญญาณ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีบริเวณท่ีพักอาศัยของผู3ร3องเรียนไม+มีคุณภาพตามท่ีบริษัทฯ ได3
โฆษณาไว3 ท้ังท่ีผู3ร3องเรียนเคยร3องเรียนมาก+อนหน3านี้นานแล3ว แต+การใช3งานโทรศัพท�
ยังคงด3อยคุณภาพมาก ต3องขยับหาสัญญาณบนท่ีสูง หากเดินขยับไปมาตําแหน+งอ่ืนของ
บ3านโทรศัพท�ก็จะหลุดและเครือข+ายล3มเหลว ผู3ร3องเรียนยื่นคําขอให3บริษัทฯดําเนินการ
แก3ไขปรับปรุงสัญญาณการให3บริการและชี้แจงเปOนลายลักษณ�อักษรว+ามีแผนอย+างไร 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า จากการท่ีผู3ประกอบการได3ลดค+าใช3บริการ
แล3ว ผู3ร3องพึงพอใจหรือไม+ 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจง ในตอนแรกนั้นมีการเปลี่ยนอุปกรณ�การใช3งานผู3ร3องก็พึงพอใจ
แต+เม่ือการใช3งานอินเทอร�เน็ตมีปDญหาผู3ร3องจึงขอส+วนลดค+าใช3บริการ แต+การใช3งาน
อินเทอร�เน็ตไม+ดีข้ึน สําหรับอุปกรณ�นั้นผู3ร3องขอให3บริษัทฯนํากลับคืนไปและขอ
เปลี่ยนเปOนค+าใช3บริการแทน 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ในส+วนของรายงานต3องระบุให3ตรงว+าร3องเรียนไป
ยังบริษัทใด กรณีดังกล+าวเปOนการร3องเรียนในระบบ ๒G และต3องระบุว+ามีการโอนย3าย
ไปยังระบบ ๓G แล3วหรือไม+ โอนย3ายเม่ือใด ระบบดีข้ึนหรือไม+  

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ตามข3อแก3ไขของบริษัทฯ เปOนขอขยายอุปกรณ�ของระบบ  
๓G หลังจากมีการเปลี่ยนอุปกรณ�แล3วก็มีปDญหากรณีของอินเทอร�เน็ต 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ต3องแยกเปOน ๒ บริษัท คือบริษัทท่ีให3บริการใน
ระบบ ๒G ท่ีมีการดําเนินการเสร็จสิ้นแล3ว และบริษัทท่ีให3บริการในระบบของ ๓G หาก
การดําเนินการยังไม+เสร็จสิ้นจะเปOนอีกกรณีหนึ่ง  



๑๒ 
 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า หากคุณภาพตํ่าต3องมีการปรับปรุงคุณภาพ
เพราะหน3าท่ีของ กสทช. คือการกํากับดูแลเพ่ือให3การบริการมีมาตรฐาน สํานักงาน 
กสทช. ต3องแจ3งให3ผู3ประกอบการแก3ไขปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเพราะหากมิได3มีการ
ปรับปรุงจะผิดเง่ือนไขในใบอนุญาต 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. หาข3อมูลข3อเท็จจริงเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาดําเนินการใน

ส+วนท่ีเก่ียวข3องต+อไปและรับข3อสังเกตของท่ีประชุม กทค. ไปดําเนินการแล3วนําเสนอท่ี
ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              

๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ (ร(าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข!องกับการใช!คล่ืนความถ่ี กิจการเคล่ือนท่ีทางบก

และกิจการประจําท่ีย(านความถ่ี VHF (๑๓๗-๑๗๔ MHz) จํานวน ๒ ฉบับ             
(สํานักบริหารคลื่นความถ่ี)  

 ผู3เชี่ยวชาญ (นางพุธชาดฯ) นําเสนอ(ร+าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข3องกับการใช3คลื่น
ความถ่ี กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ีย+านความถ่ี VHF (๑๓๗-๑๗๔ 
MHz) จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

 ๑. (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช3คลื่นความถ่ี กิจการ
เคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี ย+านความถ่ี ๑๓๗-๑๗๔ เมกะเฮริตซ� (MHz) 

 ๒. (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการ
ประจําท่ี ย+านความถ่ี ๑๓๗-๑๗๔ เมกะเฮริตซ� (MHz) 

 และขอความเห็นชอบเก่ียวกับแนวทางการจัดให3มีการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะใน
ร+างท้ัง ๒ ฉบับ  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เห็นชอบร+าง ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข3องกับการ
ใช3คลื่นความถ่ี กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ีย+านความถ่ี VHF (๑๓๗-
๑๗๔ MHz) จํานวน ๒ ฉบับ เนื่องจากเปOนไปตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+าการใช3คลื่นความถ่ีย+าน VHF ในกิจการวิทยุ
คมนาคมนั้น ให3ปรับปรุงข3อความให3ชัดเจน กรณีวิทยุสมัครเล+นซ่ึงเปOนกิจการรองต3อง
ไม+รบกวนกิจการเคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ีซ่ึงเปOนกิจการหลัก  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ (ร+าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข3องกับการใช3คลื่นความถ่ี กิจการเคลื่อนท่ี

ทางบกและกิจการประจําท่ีย+านความถ่ี VHF (๑๓๗-๑๗๔ MHz) จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
(ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช3คลื่นความถ่ี กิจการ

เคลื่อนท่ีทางบกและกิจการประจําท่ี ย+านความถ่ี ๑๓๗-๑๗๔ เมกะเฮริตซ� (MHz) 



๑๓ 
 

  (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ กิจการเคลื่อนท่ีทางบกและ
กิจการประจําท่ี ย+านความถ่ี ๑๓๗-๑๗๔ เมกะเฮริตซ� (MHz)  
๒. เห็นชอบให3นําร+างประกาศท้ัง ๒ ฉบับไปรับฟDงความคิดเห็นของผู3มีส+วนได3ส+วนเสีย
และประขาชนท่ัวไปตามแนวทางท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  ท้ังนี้ ให3สํานักงาน กสทช. โดยสํานักบริหารคลื่นความถ่ีดําเนินการแก3ไขตาม
ข3อสังเกตของกรรมการให3เรียบร3อยก+อน และเสนอต+อท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให3
ความเห็นชอบ ตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของ
สํานักงาน กสทช. ต+อไป 

   
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี          

๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การยกเลิกเลขหมายโทรศัพท%แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของสํานักงาน

เทศบาลเมืองลัดหลวง (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีสํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ขอยกเลิกเลขหมายโทรศัพท�
แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ โดยมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมทําหน3าท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี       
๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม๒๕๕๘ เห็นควรนําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณายกเลิก
เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ของ สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม 

   
มติท่ีประชุม  อนุมัติให3 สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ยกเลิกเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 

หมายเลข ๑๑๓๒ ตามท่ีสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 
 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี          

๘/๒๕๕๘ อังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ นายเฉลิม ศรีวรรธนะ ร!องเรียนบริษัท แอดวานซ% อินเทอร%เน็ต เรโวลูช่ัน จํากัด 

กรณีประสบป7ญหาคุณภาพสัญญาณอินเทอร%เน็ตไม(ดี ไม(สามารถใช!บริการได!อย(าง
ปกติ (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม          
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีนายเฉลิม ศรีวรรธนะ ร3องเรียนบริษัท        
แอดวานซ� อินเทอร�เน็ต เรโวลูชั่น จํากัด กรณีประสบปDญหาคุณภาพสัญญาณ
อินเทอร�เน็ตไม+ดี ไม+สามารถใช3บริการได3อย+างปกติ ท้ังนี้ บริษัทฯ ได3ให3บริการเปOนไป
ตามเง่ือนไขของแพ็คเกจ Home ๗/๗ Mbps ในราคาเหมาจ+าย ๕๙๐ บาทต+อเดือน 



๑๔ 
 

โดยมีอัตราความเร็วในการดาวน�โหลด/อัพโหลด๗/๗ Mbps ราคาเหมาจ+าย ๕๙๐ บาท
ต+อเดือน (ไม+รวมภาษีมูลค+าเพ่ิม) โดยเปOนไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาให3บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข3อ ๑๓  

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+าการให3บริการเปOนไปตามเง่ือนไขหรือไม+ ถ3า
เปOนไปตามเง่ือนไขถือว+า ให3บริการตามเง่ือนไขแล3ว  หากตํ่ากว+ามาตรฐานให3ทาง   
บริษัทฯ ดําเนินการแก3ไข การวัดสัญญาณต3องเปOนค+าเฉลี่ย ต3องวัดหลายครั้งเพ่ือหา
ค+าเฉลี่ย วัดแล3วมีหลักฐานท่ีชัดเจน ให3แสดงหลักฐานประกอบ  

สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ทางสํานักงาน กสทช. โดยสํานักรับเรื่องร3องเรียนและ
คุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได3ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสัญณาณแล3ว ๒ 
ครั้ง แต+ยังไม+เปOนท่ีพอใจของผู3ร3อง  

กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ทางสํานักงาน กสทช. ดําเนินการวัดสัญญาณ
หลังจากเหตุการณ�เกิดข้ึนแล3ว จึงย+อมพบว+าสัญญาณเปOนปกติ แต+ตามคําร3องของผู3ร3อง 
เอกสารแนบ ๑ ปDญหาคือ ผู3ร3องอ3างว+าได3ติดต+อกับทางบริษัทฯ และบริษัทฯ ตอบ
มาแล3วว+าบริษัทฯ มีการจํากัดความเร็วดาวน�โหลดไม+เกิน ๑ Mbps สํานักงาน กสทช. 
จึงควรต3องตรวจสอบว+าบริษัทฯ มีการจํากัดความเร็วอินเทอร�เน็ตตามท่ีทางผู3ร3องอ3าง
หรือไม+ หากเกิดเหตุดังกล+าวจริงก็ถือว+าผิดสัญญา นอกจากนี้ อาจต3องพิจารณาว+าต+อไป
ควรต3องกํากับคุณภาพของ ISP โดยสั่งห3ามทุกรายมิให3มีการเข3าไปจัดการโครงข+าย เช+น
การจํากัดความเร็ว เนื่องจากเปOนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

ท่ีประชุมพิจารณาแล3วเห็นว+าบริษัท แอดวานซ� อินเทอร�เน็ต เรโวลูชั่น จํากัด ได3
ให3บริการเปOนไปตามเง่ือนไขของแพ็คเกจ Home ๗/๗ Mbps ราคาเหมา ๕๙๐ บาท
ต+อเดือน โดยมีอัตราความเร็วในการดาวน�โหลด/อัพโหลด๗/๗ Mbps ราคาเหมาจ+าย 
๕๙๐ บาทต+อเดือน (ไม+รวมภาษีมูลค+าเพ่ิม) โดยเปOนไปตามประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให3บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข3อ ๑๓ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางตามท่ีบริษัท แอดวานซ� อินเทอร�เน็ต เรโวลูชั่น จํากัด จะเยียวยา
ความเสียหายให3แก+ผู3ร3องตามคําขอของผู3ร3องท่ีขอให3ลดหย+อนค+าใช3บริการ จํานวน ๑๒ 
รอบบิล ตามท่ีสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหตุ  ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี          

๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ กรอบหลักการพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ%การคืนคล่ืนเพ่ือนําไปจัดสรรใหม(หรือ

ปรับปรุงการใช!คล่ืนความถ่ี (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 
 ผู3แทนสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นายณัฐวุฒิฯ) นําเสนอกรอบหลักการ (Conceptual 

Framework) ประกอบการพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ�การคืนคลื่นเพ่ือนําไปจัดสรรใหม+



๑๕ 
 

หรือปรับปรุงการใช3คลื่นความถ่ี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ก+อนนําไปหารือกับผู3มี
ส+วนได3ส+วนเสียในลักษณะ Focus Group ต+อไป  

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบกรอบหลักการ (Conceptual Framework) ประกอบการพิจารณาจัดทํา

หลักเกณฑ�การคืนคลื่นเพ่ือนําไปจัดสรรใหม+หรือปรับปรุงการใช3คลื่นความถ่ี ท้ังนี้ 
มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเสนอต+อท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให3ความ
เห็นชอบ ตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน 
กสทช. ต+อไป  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              

๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ สรุปผลการรับฟ7งความคิดเห็นสาธารณะต(อ (ร(าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข!องกับ

การใช!คล่ืนความถ่ีย(าน ๓๘๐ - ๕๑๐ MHz จํานวน ๓ ฉบับ (สํานักบริการคลื่น 
ความถ่ี) 

 ผู3เชี่ยวชาญ (นางพุธชาดฯ) นําเสนอสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะต+อ (ร+าง) 
ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข3องกับการใช3คลื่นความถ่ี ย+าน ๓๘๐ - ๕๑๐ MHz จํานวน     
๓ ฉบับ ดังนี้ 

  ๑. (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช3คลื่นความถ่ี ย+าน
ความถ่ี ๓๘๐ - ๕๑๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 

  ๒. (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ระบบ 
Digital Trunked Radio ย+านความถ่ี ๓๘๐ - ๓๙๙.๙ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 

  ๓. (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางบกและ
กิจการประจําท่ีย+านความถ่ี ๔๐๑ - ๔๐๕.๙ เมกะเฮิรตซ� (MHz) ๔๐๖.๒ - ๔๑๐ 
เมกะเฮิรตซ� (MHz) และ ๔๓๐ - ๔๕๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 

 พร3อมท้ังนําเสนอผลการพิจารณาและแนวทางดําเนินการต+อไป ซ่ึงสํานักงาน กสทช. 
ได3พิจารณาปรับปรุง (ร+าง) ประกาศท้ัง ๓ ฉบับ ภายหลังจากการรับฟDงความคิดเห็น
สาธารณะแล3วก+อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให3ความเห็นชอบต+อไป 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า  ยืนยันตามความเห็นเดิมท่ีสอดคล3องกับสาย
งานกิจการโทรคมนาคม โดยสํานักงาน กสทช. ควรกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมสําหรับ
กิจการหลักและกิจการรอง 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบสรุปผลการรับฟDงความเห็นสาธารณะต+อ (ร+าง) ประกาศ กสทช. ท่ี

เ ก่ียวข3อง กับการใช3คลื่ นความ ถ่ี  ย+ าน ๓๘๐ - ๕๑๐ MHz จํ านวน ๓ ฉบับ 
พร3อมผลพิจารณาและแนวทางดําเนินการต+อไปของ กสทช.ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช.เสนอ 



๑๖ 
 

 ๒. เห็นชอบ (ร+าง) ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข3องกับการใช3คลื่นความถ่ีย+าน ๓๘๐ - ๕๑๐ 
MHz ท่ีสํานักงาน กสทช. ได3พิจารณาปรับปรุงภายหลังจากการรับฟDงความเห็น
สาธารณะแล3ว จํานวน ๓ ฉบับ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

  ๑) (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การปรับปรุงการใช3คลื่นความถ่ี ย+าน
ความถ่ี ๓๘๐ - ๕๑๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 

  ๒) (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ระบบ 
Digital Trunked Radio ย+านความถ่ี ๓๘๐ - ๓๙๙.๙ เมกะเฮิรตซ� (MHz)  

  ๓) (ร+าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางบกและ
กิจการประจําท่ีย+านความถ่ี ๔๐๑ - ๔๐๕.๙ เมกะเฮิรตซ� (MHz) ๔๐๖.๒ - ๔๑๐ 
เมกะเฮิรตซ� (MHz) และ ๔๓๐ - ๔๕๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 
๓. มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. รับข3อสังเกตของท่ีประชุม กทค. ไปประกอบการ
พิจารณาเพ่ือปรับปรุงในส+วนท่ีเก่ียวข3องใน (ร+าง) ประกาศ ดังกล+าว แล3วนําเสนอต+อท่ี
ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให3ความเห็นชอบ ตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช. ต+อไป 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี              
๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ การดําเนินการโครงการศึกษาความเป?นไปได! ในการนําเทคโนโลยีระบบ

โทรศัพท% เค ล่ือน ท่ีมาใช!ประโยชน% เ พ่ือการแจ! ง เตือนภัย (ฝS าย เลขานุการ
คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 ประธานคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย     
(นายสุเมธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีการจัดทํา “โครงการศึกษาความเปOนไปได3ในการ
นําเทคโนโลยีระบบโทรศัพท�เคลื่อนท่ีมาใช3ประโยชน�เพ่ือการแจ3งเตือนภัย (Feasibility 
Study on the Use of Mobile Technologies for Emergency Alert” โดยมี
วัตถุประสงค� ดังนี้ 

  ๑. เพ่ือศึกษาความเปOนไปได3ในการนําเทคโนโลยีระบบโทรศัพท�เคลื่อนท่ีมาใช3
ประโยชน�ในการแจ3งเตือนภัยด3วยการทดสอบการส+งข3อมูลการแจ3งเตือนภัยจากศูนย�
เตือนภัยพิบัติแห+งชาติผ+านระบบโทรศัพท�เคลื่อนท่ีไปยังประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา 
หรือจังหวัดท่ีมีความพร3อมของระบบ Cell Broadcast Service 

  ๒. เพ่ือเผยแพร+ความรู3เก่ียวกับการใช3ประโยชน�จากโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเพ่ือการ
แจ3งเตือนภัยให3กับประชาชนท่ัวไป รวมถึงการใช3โทรศัพท�เคลื่อนท่ีอย+างถูกต3องใน
สถานการณ�ฉุกเฉินและเหตุภัยพิบัติ 

  ๓. เพ่ือรวบรวมข3อมูลจากการศึกษาและทดสอบการแจ3งเตือนภัย รวมถึง
ข3 อ เสนอแนะจากประชาชนมาจั ด ทํ าร+ า งน โยบาย เ ก่ี ยว กับการ ให3 บริ การ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีให3สามารถรองรับการแจ3งเตือนภัยรวมท้ังมาตรฐานอุปกรณ�ของระบบ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีสามารถรองรับระบบการแจ3งเตือนภัย 



๑๗ 
 

  ๔. เพ่ือทดสอบความพร3อมของผู3ให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในการเตรียมการ
รองรับสถานการณ�ฉุกเฉินและเหตุภัยพิบัติ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ความเปOนไปได3ของโครงการนี้ข้ึนกับผลการ
ประสานงานกับหน+วยงานอ่ืนว+ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม+ ไม+อาจ
พิจารณาเฉพาะส+วนของ กสทช. เด่ียวๆ ได3 หากเปOนไปในทิศทางเดียวกันก็สามารถ
ริเริ่มจัดทําโครงการได3 การจัดทําโครงการร+วมในข้ันตอนของการปฏิบัติต3องมี
รายละเอียดเพ่ิมเติมในส+วนของการประเมินผลโครงการ มิติการบูรณการหน+วยงาน
ต+างๆในพ้ืนท่ี ข3อกฎหมายท่ีเก่ียวข3องว+ามีข3อจํากัดใดบ3างท่ีจะทําให3การดําเนินการ
ประสบหรือไม+ประสบความสําเร็จ รวมถึงมิติการใช3งานทางสังคมว+ามีการตอบรับมาก
น3อยเพียงใด ท้ังนี้ ในกรณีของงบประมาณนั้นต3องมีการกําหนดท่ีชัดเจนและต3องผ+าน
กระบวนการของสํานักงาน กสทช. 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ ต้ังข3อสังเกตว+า ทางสํานักงาน กสทช. ต3องดําเนินการจัดทํา
งบประมาณเท+าใด  

 ประธานคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจง
ว+า คณะอนุกรรมการฯจะพยายามจัดทําอยู+ในวิสัยท่ีน3อยท่ีสุด โดยดูจากอํานาจหน3าท่ี 
ในกรณีการประเมินผลและการประสานงานในพ้ืนท่ีคณะอนุกรรมการฯมีการหารือว+า
จะมีการประสานในพ้ืนท่ีอย+างไร มีการดําเนินการอย+างไรบ3าง มีผลกระทบอย+างไร 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า โครงการดังกล+าวเปOนโครงการท่ีดี เปOนการ
แจ3งการเตือนภัยให3กับประชาชนทราบ จะทําอย+างไรเพ่ือให3ศูนย�เตือนภัยสามารถเตือน
ภัยผ+านระบบของสํานักงาน กสทช. ไปสู+ประชาชนในพ้ืนท่ีได3 ค+าใช3จ+ายท่ีเกิดข้ึนเปOน
ค+าใช3จ+ายท่ีเก่ียวข3องกับการประชุมในส+วนของความร+วมมือของผู3ประกอบกิจการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีในการสนับสนุนของการวางเครือข+ายในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ในส+วนของศูนย�เตือนภัยพิบัติแห+งชาตินั้น
ต3องมีการดําเนินการในข้ันตอน MOU หรือไม+  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการศึกษาความเปOนไปได3ในการนําเทคโนโลยี

ระบบโทรศัพท�เคลื่อนท่ีมาใช3ประโยชน�เพ่ือการแจ3งเตือนภัย (Feasibility Study on 
the Use of Mobile Technologies for Emergency Alert) ตามท่ีประธาน
คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการปHองกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ ท้ังนี้ 
มอบหมายให3คณะอนุกรรมการฯดําเนินการจัดทํางบประมาณเพ่ือนําเสนอท่ีประชุม 
กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง           
๒.มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการโครงการร+วมกับ
คณะอนุกรรมการฯต+อไป  
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๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ การปรับปรุงโครงสร!างสํานักงาน กสทช. (สํานักงาน กสทช.) 
 ผู3อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล (นางอัจฉราฯ) นําเสนอเพ่ือขอพิจารณาปรับปรุง

โครงสร3างของสํานักงาน กสทช. ในส+วนท่ีอยู+ภายใต3การกํากับดูแลให3มีจํานวนลดลง   
ร3อยละ ๒๕ ดังนี้ 

  ๑. สายงานท่ีอยู+ภายการกํากับดูแลของประธาน กสทช. ได3แก+ กลุ+มสายงาน
ยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร กลุ+มสายงานบริหารองค�กร และกลุ+มสายงานบริหาร
คลื่นความถ่ีและภูมิภาค จํานวน ๒๐ หน+วย ปรับลดลง ๕ หน+วย คงเหลือ ๑๕ หน+วย 

  ๒. สายงานท่ีอยู+ภายใต3การกํากับดูแลของ กสท. ได3แก+ กลุ+มสายงานกิจการ
กระจายเสียง และโทรทัศน� จํานวน ๑๖ หน+วย ปรับลดลง ๔ หน+วย 

  ๓. สายงานท่ีอยู+ภายใต3การกํากับดูแลของ กทค. ได3แก+ กลุ+มสายงานกิจการ
โทรคมนาคม จํานวน ๑๖ หน+วย ปรับลดลง ๔ หน+วย 

 รวม ๕๒ หน+วย ปรับลดลงรวม ๑๓ หน+วย คงเหลือจากการปรับลดครั้งนี้จํานวน       
๓๙ หน+วย 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า การปรับลดโครงสร3างของสํานักงาน กสทช. 
สายงานกิจการโทรคมนาคมนั้นควรมีการปรับลดให3สอดคล3องกับสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน�เพ่ือเปOนไปทิศทางเดียวกัน ในส+วนของคณะอนุกรรมการนั้น 
บางคณะต3องใช3คําสั่งใหม+แต+บางคณะสามารถใช3คําสั่งเดิมได3 คณะใดท่ีมีการปรับลด
องค�ประกอบจากเดิมให3เหลือ ๑๐ ตามมติของท่ีประชุม กสทช. และมีการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อ ต3องมีการออกคําสั่งใหม+ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า เปOนการออกคําสั่งใหม+ท้ังหมด แม3ว+าเพ่ิงจะมี
การออกคําสั่งไป 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า หากจะออกคําสั่งใหม+ท้ังหมดเพ่ือให3ทุกคณะมี
ระยะเวลาสิ้นสุดพร3อมกัน เห็นควรเปOนคําสั่งในลักษณะแก3ไขเฉพาะจุด นั่นคือแก3ไข
วาระการดํารงตําแหน+ง และสําหรับคณะอนุกรรมการท่ีมีมติให3ยุบ เห็นควรมีการออก
คําสั่งยกเลิกคําสั่งแต+งต้ังเดิมด3วย 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบกรอบการปรับปรุงโครงสร3างของสํานักงาน กสทช. ในส+วนท่ีอยู+ภายใต3การ

กํากับดูแลให3มีจํานวนลดลงร3อยละ ๒๕ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
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ประธาน  กล+าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล+าวป=ดประชุม 
                                                                               

เลิกประชุมเวลา       ๑๓.๐๐   น. 

 
 


