
  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม 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 พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 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. นางสุพินญา  จําปC ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒. นายชัยยุทธ  มังศรี ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครอง      

ผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
๓. นายชุติเดช  บุญโกสุมภ� ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อ

โครงข+าย 
๔. นายจาตุรนต�  โชคสวัสด์ิ ผู3 อํ าน วยการสํ า นั ก ก า ร อนุ ญ าต ประก อบ กิ จก า ร

โทรคมนาคม ๑ 
๕. นายดํารงค�  วัสโสทก ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๖. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู3 อํ า น า ยการสํ านั กบ ริ ห า รและจั ด กา ร เ ล ขหมาย

โทรคมนาคม 
๗. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท� ผู3 อํ าน วยการสํ า นั ก ก า ร อนุ ญ าต ประก อบ กิ จก า ร

โทรคมนาคม ๒ 
๘. นางสาวอรวรี  เจริญพร รักษาการผู3 อํานวยการสํานักค+าธรรมเนียมและอัตรา

ค+าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๙. นายโสรัจจ�  ศรีพุฒ ผู3อํานวยการส+วนสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นางณิชาภัทร  วรสิทธิ์ ผู3อํานวยการส+วนสํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
๑๑. นายบุญธรรม  แสงแก3ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๒. นางขวัญใจ สุปGญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๓. นายศุภกาญจน�  บุญจันทร� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๔. นายภูริต  ประสานศักด์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๕. นายประถมพงศ�  ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๖. นางสาวกนกอร  ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 



๓ 
 

๑๗. นางสาวธัชวัลย�  พิพัฒน�มงคลชัย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๘. นางสาวศิริพร  หงส�ชัชวาล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํ านั กค+ าธรรมเนียมและอัตราค+ าบริ การใน กิจการ

โทรคมนาคม 
๑๙. นางสาวอารยา  พิชิตกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํ านั กค+ าธรรมเนียมและอัตราค+ าบริ การใน กิจการ

โทรคมนาคม 
๒๐. นางสาวรสพร  แต+รุ+งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย 
๒๑. นายคณิน  นิติวงศ� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย 
๒๒. นายยศพล  ขวัญสง+า พนักงานปฏิบัติการระดับต3น 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๓. นายอลงน�กรณ�  อนุรัตน�พานิช พนักงานปฏิบัติการระดับต3น 

  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 

๒๔. นายราเมศร�  ชัยสกุลโชคดี ลูกจ3าง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๕ น.  

 
ประธาน กล+าวเป=ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

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



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการคุ%มครองผู%บริโภคด%านกิจการ
โทรคมนาคม (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการ
โทรคมนาคม ประจําปC ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า จากรายงานดังกล+าว คณะอนุกรรมการฯชุดเดิมท่ี
หมดวาระการปฏิบัติหน3าท่ีลงแล3ว โดยได3รวบรวมผลการดําเนินการ ปGญหา อุปสรรค 
และมีข3อเสนอแนะดังนี้  

 ๑. ในการจัดการเรื่องร3องเรียนให3เปMนระบบมากข้ึน เนื่องจากเรื่องร3องเรียนท่ีมีการ
ร3องเรียนเข3ามามักจะเปMนเรื่องในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงควรมีการแก3ไขปGญหาท้ังระบบเชิง
นโยบาย มีกลไกและกระบวนการท่ีทําให3เกิดการแก3ไขปGญหาท้ังระบบและมีผลเปMนการ
ท่ัวไป  

 ๒. เรื่องร3องเรียนท่ีไม+สามารถดําเนินการได3ภายใน ๓๐ วัน ตามประกาศ กสทช.  ให3
บริหารจัดการกับเรื่องร3องเรียนต+างๆ เช+น การมอบอํานาจให3คณะอนุกรรมการคุ3มครอง
ผู3บริโภค ในการแก3ไขปGญหาเรื่องร3องเรียนกรณีท่ีผิดกฎหมายให3ชัดเจนข้ึนแทนการส+งให3 
กทค. วินิจฉัยทุกเรื่อง ท้ังนี้เพ่ือความคล+องตัวในการดําเนินการ  

๓. หากมีการแก3ไข พ.ร.บ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ในกรณีท่ีกําหนดให3สํานักงาน 
กสทช. ต3องแก3ไขเรื่องร3องเรียนภายใน ๓๐ วัน นั้น เห็นควรแก3ไขเพ่ิมเติมเพ่ือใช3บังคับ   
ผู3ให3บริการฯ ต3องจัดการแก3ไขเรื่องร3องเรียนก+อนด3วย เนื่องจากปGญหาในกิจการ
โทรคมนาคมจําเปMนต3องใช3ข3อเท็จจริงจากผู3ให3บริการ หากขาดข3อเท็จจริง การจัดการ
แก3ไขปGญหาก็ไม+สามารถดําเนินการได3ภายใน ๓๐ วันตามประกาศ กสทช. และควรมีการ
ออกกฎหมายเพ่ือเพ่ิมบทลงโทษผู3ให3บริการกรณีไม+ให3ความร+วมมือ  

๔. ควรมีการบูรณาการ การทํางานระหว+าง สํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือสนับสนุนให3เกิดพัฒนาการทํางานในการแก3ไขปGญหา โดยมี รท. เปMนกลไกเชื่อมโยง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตใช%ดาวเทียม INTELSAT    
๘๕ E เพ่ือให%บริการแก- บริษัท เน็กซ*สเตป จํากัด (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายข+ายสื่อสาร
ผ+านดาวเทียมต+างชาติเพ่ือให3บริการแก+บริษัท เน็กซ�สเตป จํากัด 



๕ 
 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให3บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการขยายข+ายสื่อสาร

บริการรับส+งสัญญาณเปMน Transmission Platform (รหัสบริการ ๓ – ๒ – ๑๐) ผ+าน
ดาวเทียม INTELSAT – ๘๕ E เพ่ือให3บริการแก+บริษัท เน็กซ�สเตป จํากัด เปMน
ระยะเวลา ๓ ปC โดยให3มีผลนับแต+วันท่ี กทค. พิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ ต3องไม+เกินวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงเปMนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ได3ให3ความเห็นชอบไว3 ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บจ. เอ%าท*  ริช อินเตอร* เน ช่ันแนล ขอต-ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 

นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีบริษัท เอ3าท� ริช อินเตอร�เนชั่นแนล ขอต+อใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๑/๐๑๖  เพ่ือให3บริการบัตรโทรศัพท�
ระหว+างประเทศ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า การให3บริการโทรคมนาคมต3องคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู3บริโภคด3วย หลังการสิ้นสุดใบอนุญาตหรือระหว+างในการ
ดําเนินการขอใบอนุญาตใหม+นั้น จะมีผลกระทบและมีการพิจารณาค+าธรรมเนียม
อย+างไร เพราะการดําเนินการระหว+างท่ีรอผลนั้นเปMนการดําเนินการผิดกฎหมาย กรณี
ดังกล+าวเคยให3สํานักงาน กสทช. เสนอแนวทางแล3วว+าต+อไปจะเปMนอย+างไร แต+มิใช+
เสนอแล3วมีการใช3ย3อนหลัง กรณีการขอต+อหลังสิ้นสุดใบอนุญาตไม+ว+าจะเปMนค+าปรับ 
หรือการว+ากล+าวตักเตือนนั้น ต3องคํานึงถึงผลกระทบการให3บริการโทรคมนาคมและ
ผู3บริโภคเพราะระหว+างท่ีรอผลนั้น รายได3จะเปMนอย+างไร มีการให3บริการต+อหรือไม+ 
มาตรการเยียวยาท่ีกําลังจะดําเนินการต+อผู3บริโภคสามารถทําได3หรือไม+ เพราะไม+ใช+
ผู3ประกอบการ เนื่องจากถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล3ว สํานักงาน กสทช. ต3องคิดให3รอบ
ด3านว+า อย+ามีการออกกฎย3อนหลัง หากออกกฎต3องประกาศให3ทราบโดยท่ัวกัน      
แต+กรณีบริษัท เอ3าท� ริช อินเตอร�เนชั่นแนล นั้นประเด็นสําคัญคือการพิสูจน�ทราบ
เจตนา มีความเปMนไปได3ในการเปลี่ยนผู3บริหาร ผู3ดําเนินการ ทําให3เกิดความล+าช3า ต3อง
มองท่ีเจตนาว+าเปMนไปได3หรือไม+ เพราะมิเช+นนั้นจะเกิดปGญหา และหลักเกณฑ�ท่ีเสนอ
มาต3องกําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ก+อนอ่ืนต3องทราบข3อเท็จจริงว+า ท่ีผ+านมา
กรรมการเคยมีมติให3ต+อใบอนุญาตท่ีสิ้นสุดแล3วบ3างหรือไม+ มากน3อยอย+างไร ด3วย
เหตุผลใด เพราะตามข3อกฎหมายท่ีสํานักกฎหมายโทรคมนาคมกล+าวอ3างเปMนกรณีของ
มาตรา ๖๖ ท่ีระบุเง่ือนไขว+า ให3สิทธิแก+บุคคลในการขอขยายระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดไว3ได3 หากมีพฤติการณ�ท่ีจําเปMนอันมิได3เกิดจากความผิดของผู3นั้น โดยต3องยื่น
คําขอภายใน ๑๕ วัน ดังนั้น หากมีการขยายระยะเวลาหลังจาก ๑๕ วัน ได3ท้ังหมด    



๖ 
 

คงไม+สอดคล3องกับมาตรา ๖๖ จึงอยากทราบว+าท่ีผ+านมาหากมีการขอขยายระยะเวลา
มีเหตุผลประกอบหรือไม+ หากไม+มีเหตุผลประกอบก็เปMนปGญหา ในส+วนของกติกาท่ีมี
การเสนอใช3ใหม+ท่ีมีการกําหนดระยะเวลาตายตัวว+าหากไม+เกิน ๑๕ วันแล3วไม+รับ กรณี
นี้จะขัดกับมาตรา ๖๖  

 สํานักงาน กสทช. แสดงความเห็นว+า ท่ีผ+านมามีการต+อใบอนุญาตท่ีสิ้นสุดลงตลอด    
ท้ังในช+วงของ กทช. และ กทค. โดย กทช. มีการอนุโลมให3ต+ออายุโดยมิต3องนําเสนอ
เข3าท่ีประชุมในหลายๆกรณี ในปGจจุบันเม่ือพิจารณาแล3วหากใช3ดุลยพินิจในทุกรณีว+า
ระยะเวลาช+วงใดเหมาะสมในการต+อใบอนุญาตย3อนหลังหรือสิ้นสุด จะเปMนการใช3    
ดุลยพินิจไม+สอดคล3องกันในแต+ละกรณีสํานักงาน กสทช. จึงอยากกําหนดแนวทาง
ข้ึนมา เช+น ในกรณีท่ีหนึ่งการประยุกต�ใช3ภายใน ๑๕ วัน หากมีการขอต+ออายุภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด กทค. มิต3องใช3ดุลยพินิจในการพิจารณาว+าเกิดเหตุการณ�หรือ
พฤติการณ�จําเปMนต3องขอหรือต+ออายุหรือไม+ ระยะเวลา ๑๕ วันจึงเปMนเวลาท่ีเหมาะสม
ในการอนุญาตย3อนหลังได3 กรณีท่ีสอง หลังจาก ๑๕ วัน - ๖ เดือน เปMนระยะเวลาเพียง
พอท่ีจะอนุญาต ผู3ใช3บริการท่ีบริษัทให3บริการอยู+ขอให3บริษัทส+งมาตรการเยียวยาในช+วง
นั้นว+ามีการดําเนินการอย+างไร กรณีค+าปรับในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดว+าค+าปรับต3องไม+ตํ่ากว+าวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
สํานักงาน กสทช. จึงมองว+าค+าปรับดังกล+าวเปMนภาระของผู3ประกอบการมากเกินไป จึง
เห็นควรให3มีแค+การตักเตือนและส+งมาตรการเยียวยาเท+านั้น 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า กรณีเหล+านี้เกิดข้ึนหลายครั้งและข3อสังเกตของ
กรรมการคือ สํานักงาน กสทช. ต3องมีระบบการตรวจสอบเพ่ือดูว+าผู3ประกอบการราย
ใดสิ้นสุดใบอนุญาตและมีหนังสือแจ3งเตือนให3ทราบว+ามีความประสงค�ขอต+ออายุหรือไม+ 
หากไม+ประสงค�ต+ออายุจะมีการเยียวยาอย+างไร 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า กรณีของค+าปรับนั้นจะมีห3วงระยะเวลาในการ
ดําเนินการปรับ มิใช+ปรับต้ังแต+วันแรกท่ีสิ้นสุดใบอนุญาต ต3องมีหลักเกณฑ�ท่ีทําให3
ผู3ประกอบการต่ืนตัว 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ฝากสํานักงาน กสทช. วิเคราะห�มาตรา ๓๙ ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในประเด็นการออกคําสั่ง
ทางปกครองย3อนหลังว+าทําได3หรือไม+ และตามประกาศ กสทช. มีข3อจํากัดการใช3
ดุลพินิจหรือไม+ ถ3าไม+มีข3อจํากัดไว3ก็ใช3ข3ออนุโลมตามมาตรา ๓๙ ได3 แต+ต3องวิเคราะห�
ด3วยว+ามีเง่ือนไขอย+างไร 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า  การออกประกาศควรเพ่ิมในส+วนของ
ค+าปรับให3มีความเหมาะสม 

 

มติท่ีประชุม ๑. ให3ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๑/๐๑๖ เพ่ือ
ให3บริการบัตรโทรศัพท�ระหว+างประเทศ ของบริษัท เอ3าท� ริช อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด 
สิ้นสุดลงโดยมีผลต้ังแต+วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซ่ึงเปMนวันท่ีใบอนุญาตดังกล+าว



๗ 
 

หมดอายุ และหากบริษัทฯ มีความประสงค�จะให3บริการต+อไป จะต3องยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมใหม+ โดยบริษัทฯ จะต3องส+งมาตรการเยียวยา
ผลกระทบท่ีจะเกิดต+อผู3ใช3บริการภายหลังจากการสิ้นสุดการอนุญาตให3ประกอบกิจการ 
เพ่ือให3ผู3ใช3บริการได3รับบริการท่ีต+อเนื่อง และมอบหมายให3สํานักงาน กสทช. บันทึก
การกระทําท่ีไม+ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาตของบริษัทฯ กล+าว คือ มิได3แจ3งขอต+อ
อายุใบอนุญาตในระยะเวลาท่ีกําหนดในบัญชีรายชื่อผู3ไม+ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการ
อนุญาต 

  ๒. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการในการพิจารณาคําขอต+ออายุใบอนุญาต     
ภายหลังจากท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุลง โดยมอบหมายให3สํานักงาน กสทช. รับข3อสังเกต
ของท่ีประชุมไปปรับปรุงแนวทางให3เปMนไปตามกรอบของกฎหมายและสอดคล3องกับ
แนวทางมติท่ีประชุม กทค. ในการพิจารณากรณีต+างๆ ท่ีผ+านมา 

  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี  

๑๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท เนสท*เล- (ไทย) จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท*แบบสั้น ๔ 

หลัก (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี บริษัท เนสท�เล+ (ไทย) จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เห็นควรเสนอ กทค. 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก กลุ+มเลขหมาย ๑๑XX ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ซ่ึงเลขหมายว+างในลําดับถัดไป ได3แก+ 
หมายเลข ๑๑๖๒ ท้ังนี้ บริษัทฯ ได3ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับจัดสรร และ
ชําระค+าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ ตามข3อ ๔๐ และ ๗๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล3ว โดยบริษัทฯมีหน3าท่ีต3อง
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช.ฯ ให3ครบถ3วนต+อไป 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติ จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น หมายเลข ๑๑๖๒ ให3แก+ บริษัทเนสท�เล+ 
(ไทย) จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท-งเซียเซี่ยงตึ้ง) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท*
แบบส้ัน ๔ หลัก (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท+งเซียเซี่ยงตึ้ง) ใช3เลขหมายในพ้ืนท่ี
จังหวัดสงขลาและรอบจังหวัดสงขลา และขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบ
สั้น ๔ หลัก โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุม
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เห็นควรเสนอ กทค. พิจารณาอนุมัติ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก กลุ+มเลขหมาย ๑๑XX ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ซ่ึงเลขหมายว+างในลําดับถัดไป ได3แก+ หมายเลข 
๑๑๖๓ ท้ังนี้ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ได3ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับจัดสรร 
และชําระค+าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ ตามข3อ ๔๐ และ ๗๒ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล3ว โดยมูลนิธิมิตรภาพ
สามัคคีได3รับค+ายกเว3นค+าธรรมเนียมเลขหมายฯรายปC ตามข3อ ๗๗ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมและมีหน3าท่ีต3อง
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช.ฯ ให3ครบถ3วนต+อไป 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติ จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น หมายเลข ๑๑๖๓ ให3แก+ มูลนิธิมิตรภาพ
สามัคคี (ท+งเซียเซี่ยงตึ้ง)  โดยให3มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท+งเซียเซี่ยงตึ้ง) ได3รับการ
ยกเว3นค+าธรรมเนียมเลขหมายฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท*

แบบส้ัน ๔ หลัก (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  
 ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 

นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี บริษัท ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จํากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เห็นควรเสนอ 
กทค. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก กลุ+มเลขหมาย ๑๑XX 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ซ่ึงเลขหมายว+างในลําดับถัดไป 
ได3แก+ หมายเลข ๑๑๖๘ ท้ังนี้ บริษัทฯ ได3ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับจัดสรร 
และชําระค+าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ ตามข3อ ๔๐ และ ๗๒ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล3ว โดยบริษัทฯมีหน3าท่ี
ต3องปฏิบัติตามประกาศ กสทช.ฯ ให3ครบถ3วนต+อไป 

 



๙ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น หมายเลข ๑๑๖๘ ให3แก+ บริษัท ซิเคียว
ริทัส (ประเทศไทย) จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บจ.  ๓๖๕ คอมมูนิ เค ช่ัน ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท* สําหรับบริการ
โทรศัพท*เคล่ือนท่ี (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 

หมายเหตุ ฝiายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระดังกล+าว เนื่องจาก กทค. ได3ดําเนินการ
พิจารณาในเรื่องนี้ไปแล3ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บจ.แอดวานซ* ไวร*เลส เน็ทเวอร*ค ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท*สําหรับบริการ

เคล่ือนท่ีเพ่ิมเติม (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี บจ.แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค ขอรับจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท�สําหรับบริการเคลื่อนที่เพิ่มเติม จํานวน ๒,๖๒๐,๐๐๐ เลขหมาย โดย
ความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เห็นควรเสนอ กทค. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมาย
สําหรับบริการเคลื่อนที่เพิ่มเติม จํานวน ๒,๖๒๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยการจัดสรร   
เลขหมายดังกล+าวจะเรียงลําดับก+อนหลัง และยกเว3นกลุ+มเลขหมายคาดว+าจะนํามา
จัดสรรเปMนเลขสวย ดังนี้ 

     
กลุ-มเลขหมาย จํานวน 

๐๖ ๒๙๘๓ XXXX - ๐๖ ๒๙๙๘ XXXX 
๐๖ ๓๐๐๑ XXXX - ๐๖ ๓๐๙๘ XXXX 
๐๖ ๓๑๐๑ XXXX - ๐๖ ๓๑๙๘ XXXX 
๐๖ ๓๒๐๑ XXXX- ๐๖ ๓๒๗๓ XXXX 

๑๕๐,๐๐๐ 
๙๐๐,๐๐๐ 
๙๐๐,๐๐๐ 
๖๗๐,๐๐๐ 

รวม ๒,๖๒๐,๐๐๐ 
  

 หมายเหตุ ไม+รวมถึงกลุ+มเลขหมายที่มีเลขหมาย ๖ ตัวเหมือนติดกัน ตามมติ กทช. ครั ้งท่ี      
๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได3แก+ ๐๖๑ X๑  X๒  X๓  X๔  X๕  X๖  X๗  โดย    
X =   ๐ - ๙ และ X๒ = X๓ 

 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข3อสังเกต เก่ียวกับข3อมูลของเลขหมายท่ียุติการใช3 และเลข
หมายท่ีถูกห3ามนําออกมาใช3เปMนเวลา ๑๘๐ วัน จํานวนท่ีแจกแจงไว3 ๓,๖๑๘,๐๒๖ 
หมายเลขนั้น ซ่ึงไม+ได3ลงรายละเอียดไว3ว+าเปMนจํานวนท่ียุติการใช3งานและเลขหมายถูก
ห3ามนําออกใช3งาน กรณีดังกล+าวแสดงให3เห็นถึงการใช3เลขหมายไม+มีประสิทธิภาพ จึง



๑๐ 
 

ขอให3สํานักงาน กสทช. ติดตามข3อมูลเลขหมายประเภทดังกล+าวของผู3รับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการเคลื่อนท่ี  

 กสทช. ประวิทย� ได3แสดงความคิดเห็นและความห+วงใยเก่ียวกับทรัพยากรหมายเลข
โทรศัพท� ๑๐ หลักท่ีเหลืออยู+ว+าจะมีเพียงพอสําหรับผู3ประกอบการ MVNO ท่ีจะเกิดข้ึน 
ในอนาคตหรือไม+ ขอให3สํานักงานฯ รับข3อสังเกตดังกล+าว และนําไปดําเนินการเตรียม
แผนรองรับต+อไป  

 

มติท่ีประชุม อนุมัติ การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการเคลื ่อนที่เพิ ่มเติม จํานวน 
๒,๖๒๐,๐๐๐ เลขหมาย ให3แก+ บจ.แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

ท้ังนี้ มอบหมายให3สํานักงาน รับข3อสังเกต ของท่ีประชุม ไปดําเนินการเพ่ือ
ปรับปรุงระบบการจัดสรรเลขหมายต+อไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การขอยกเลิกมติ ท่ีประชุม กทค. เ ก่ียวกับการขยายระยะเวลาการใช%บังคับ

บทบัญญัติของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ*การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการ
วิทยุสมัครเล-น (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข3อเท็จจริงกรณีการยกเลิกมติท่ีประชุม กทค. ครั้ง ท่ี ๒๘/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการใช3บังคับบทบัญญัติของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล+น ท่ีได3มีมติ
เห็นชอบให3จัดทํา (ร+าง) ประกาศ กสทช. เพ่ือขยายระยะเวลาบังคับใช3บทบัญญัติ    
ข3อ ๑๔ ข3อ ๒๙ (๑) และข3อ ๔๓ ของประกาศฯ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติการยกเลิกมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการใช3บังคับบทบัญญัติของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล+น ท่ีได3มีมติเห็นชอบให3จัดทํา 
(ร+าง) ประกาศ กสทช. เพ่ือขยายระยะเวลาบังคับใช3บทบัญญัติข3อ ๑๔ ข3อ ๒๙ (๑) 
และข3อ ๔๓ ของประกาศฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ การอนุญาตให%กรมเจ% าท-าใช% เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห*ความถ่ี 
(Synthesizer) ประเภท ๑ (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข3อเท็จจริง กรณีกรมเจ3าท+าขออนุญาตใช3เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห�ความถ่ี 
(Synthesizer) ประเภทท่ี ๑ ซ่ึงตามระเบียบ กสทช. จะอนุญาตใช3ได3เฉพาะหน+วยงาน
ด3านความม่ันคง อย+างไรก็ตาม นิยามหน+วยงานของรัฐ ตามประกาศ กทช. เรื่องการใช3
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห�ความถ่ี ให3หมายถึงหน+วยงานท่ีมีหน3าท่ีปrองกันและ
รักษาความสงบม่ันคงของประเทศ ปราบปรามผู3กระทําความผิดตามกฎหมาย เพ่ือ
ความสงบเรียบร3อย หรืออารักขาบุคคลสําคัญจากต+างประเทศ ซ่ึงกรมเจ3าท+ามีหน3าท่ี
ปฏิบัติการร+วมกับกองทัพเรือ หรือผู3บัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจสอบสวนกลาง 
ในการถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยทางน้ํา ตาม พรบ. เดินเรือใน
น+านน้ําไทย รวมท้ังรับผิดชอบในความปลอดภัยตามอนุสัญญาว+าด3วยความปลอดภัย
แห+งชีวิตทรัพย�สินในทะเล และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย�ประสานงานการ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน�แห+งชาติทางทะเล และมีการปrองกันการกระทําตาม
กฎหมายเรือประมง ซ่ึงเปMนเรื่องเก่ียวกับความม่ันคง ดังนั้นจึงเสนอท่ีประชุม กทค. 
พิจารณา ดังนี้ 
๑. อนุญาตให3กรมเจ3าท+าใช3เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห�ความถ่ี (Synthesizer) 
ประเภทท่ี ๑ เฉพาะบุคคลท่ีดํารงตําแหน+ง ดังต+อไปนี้ 

  ๑.๑ ระดับผู%บริหาร ประกอบด3วยอธิบดีกรมเจ3าท+า และรองอธิบดีกรมเจ3าท+า 
  ๑.๒ ระดับอํานวยการระดับสูง ประกอบด3วย ผู3อํานวยการสํานัก ผู3อํานวยการ

สํานักงานเจ3าท+าภูมิภาค และผู3อํานวยการศูนย�ฝsกพาณิชย�นาวี 
  ๑.๓ ระดับผู% อํานวยการระดับต%น ประกอบด3วย เลขานุการกรมเจ3าท+า 

ผู3อํานวยการกองและผู3อํานวยการเจ3าท+าภูมิภาคสาขา 
  ๑.๔ ระดับหัวหน%า ประกอบด3วย หัวหน3าส+วน/กลุ+ม/ศูนย�/ฝiาย  
 ๒. การดําเนินการปรับปรุงแก3ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ

สังเคราะห�ความถ่ี (Synthesizer) ของหน+วยงานของรัฐ เพ่ือบรรจุหน+วยงานเพ่ิมเติมให3
กรมเจ3าท+าเปMนหน+วยงานท่ีได3รับอนุญาตให3ใช3เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข3อ ๑ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า เรื่องดังกล+าวเข3ามาต้ังแต+ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ดังนั้นควรต3องเร+งรัดการดําเนินการให3แล3วเสร็จ 

  
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให3กรมเจ3าท+าใช3เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห�ความถ่ี (Synthesizer) 

ประเภทท่ี ๑ เฉพาะบุคคลท่ีดํารงตําแหน+ง ในระดับผู3บริหาร ระดับอํานวยการระดับสูง 
ระดับอํานวยการระดับต3น และระดับหัวหน3า ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงแก3ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ใช3เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห�ความถ่ี (Synthesizer) ของหน+วยงานของรัฐ 
เพ่ือบรรจุหน+วยงานเพ่ิมเติมให3กรมเจ3าท+าเปMนหน+วยงานท่ีได3รับอนุญาตให3ใช3เครื่อง   
วิทยุคมนาคม ตามข3อ ๑ 

 



๑๒ 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     
๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ การพิจารณายกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานนักวิทยุสมัครเล-นและสงวน

สัญญาณเรียกขานไว%เฉพาะบุคคลตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ*การ
อนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล-น (สํานักอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู3 อํานวยการสํานักอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ ) นําเสนอ
ข3อพิจารณาการยกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล+นและสงวน
สัญญาณเรียกขานไว3เฉพาะบุคคลเปMนรายกรณี ตามข3อ ๒๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล+น  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็น ดังนี้ 

 ๑. กรณีพนักงานวิทยุสมัครเล+นเสียชีวิต ให3ยกเลิกสัญญาณเรียกขาน เว3นแต+กรณี
ผู3สืบสันดานมีความประสงค�ขอใช3สัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล+นท่ี
เสียชีวิต คงทําไม+ได3เพราะสัญญาณเรียกขาน ไม+ใช3ทรัพย�สินตามประมวลกฎหมาย  
แพ+งฯ เพราะสัญญาณเรียกขานเปMนของสํานักงาน กสทช. ขอให3สํานักงาน กสทช. หา
แนวทางอ่ืน ท่ีเหมาะสมให3การมอบสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุฯท่ีเสียชีวิต
ให3กับผู3สืบสันดาน ต+อไป หรือให3คณะอนุกรรมการวิทยุสมัครเล+นพิจารณา 

 ๒. กรณีแนวทางการขอสงวนสัญญาณเรียกขานไว3เฉพาะบุคคล ให3กับบุคคลท่ีทํา
คุณประโยชน�ให3กับสังคมและสร3างชื่อเสียงให3กับกิจการวิทยุสมัครเล+นในระดับพ้ืนท่ี
หรือระดับจังหวัดนั้น ขอให3สํานักงาน กสทช. นําเรื่องดังกล+าว ไปพิจารณาร+วมกับ 
คณะอนุกรรมการวิทยุสมัครเล+นฯ เพ่ือวางกรอบการแนวทางการขอสงวนสัญญาณ
เรียกขานฯ ดังกล+าวต+อไป 

 กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ังข3อสังเกตดังนี้ 

  ๑. เรื่องข3อเสนอเพ่ือพิจารณาดังกล+าวเปMนไปตามกฎหมายหรือไม+ ในกรณีพนักงาน
วิทยุสมัครเล+นเสียชีวิต ให3ยกเลิกสัญญาณเรียกขาน เว3นแต+กรณีผู3สืบสันดานมีความ
ประสงค�ขอใช3สัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล+นท่ีเสียชีวิต นั้นมีกฎหมาย
รองรับหรือไม+ ขอให3 สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบประเด็นฐานกฎหมายให3มีความ
ชัดเจน ว+าสามารถยึดหลักตามประมวลกฎหมายแพ+งและพาณิชย�ในเรื่องมรดกมาใช3
ประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล+าวได3หรือไม+ 

  ๒. เรื่อง การพิจารณายกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล+นในกรณีท่ี
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล+นฉบับเดิมหมดอายุไปแล3วเปMนระยะเวลาเกินกว+าสองปC
นับต้ังแต+วันถัดจากวันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ ซ่ึงพนักงานวิทยุสมัครเล+นนั้นยังไม+ได3
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฉบับใหม+และชําระค+าปรับกรณีการยื่นคําขอฯ นั้นขอให3
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให3เปMนไปตามข3อกฎหมายดังกล+าวด3วย   

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า เรื่องกรณีพนักงานวิทยุสมัครเล+นเสียชีวิต ให3
ยกเลิกสัญญาณเรียกขาน เว3นแต+กรณีผู3สืบสันดานมีความประสงค�ขอใช3สัญญาณเรียก



๑๓ 
 

ขานของพนักงานวิทยุสมัครเล+นท่ีเสียชีวิต นั้นขอให3มีแนวทางการพิจารณา คําว+า 
ผู3สืบสันดานให3ชัดเจน ว+าผู3ใดจะเปMนผู3มีสิทธิสืบทอดสัญญาณเรียกขาน  

 

มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข3างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ 
และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 

๑. เห็นชอบการยกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานนักวิทยุสมัครเล+นตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล+น ข3อ ๒๙ โดย
ท่ีใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุไปแล3วเปMนระยะเวลาเกินกว+าสองปCนับตั้งแต+วันถัดจาก
วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ จํานวน ๑๔๒,๑๒๕ ฉบับ เว3นแต+พนักงานวิทยุสมัครเล+น
นั้นได3มาดําเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล+นฉบับใหม+และชําระ
ค+าปรับกรณีการยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายหลังจากใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุ
ตามท่ีกําหนด จนถึงวันท่ี กสทช. มีมติให3ยกเลิกสัญญาณเรียกขาน 

 ๒ เห็นชอบให3ยกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล+นกรณีท่ีใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเล+นฉบับเดิมหมดอายุไปแล3วเปMนระยะเวลาเกินกว+าสองปC
นับตั้งแต+วันที่ถัดจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ซึ่งพนักงานวิทยุสมัครเล+นนั้นยังไม+
ได3มาดําเนินการขอรับใบอนุญาตฉบับใหม+และชําระค+าปรับกรณียื ่นคําขอรับ
ใบอนุญาตภายหลังจากใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุตามที่กําหนด และกรณี
พนักงานวิทยุสมัครเล+นเสียชีวิต นับตั้งแต+วันที่ กสทช. มีมติยกเลิกสัญญาณเรียก
ขาน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  ท้ังนี้มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. รับข3อสังเกตของท่ีประชุม กทค. ไป
ดําเนินการโดยให3สํานักงาน กสทช. ร+วมกับคณะอนุกรรมการวิทยุสมัครเล+น ไป
พิจารณาจัดทําหลักเกณฑ� และการอนุญาต แล3วนําเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณา
อีกครั้ง ต+อไป 

 มติท่ีประชุมเสียงข3างน3อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 

 

หมายเหตุ ๑.ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี        
๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๓๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป=ดเผยเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ผมไม+มีข3อขัดแย3งแต+ประการใดต+อแนวทางการดําเนินการในทางปฏิบัติตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ แต+เห็นว+ามีข3อติดขัดในทางกฎหมายท่ีทําให3 กทค. ไม+อาจใช3
ดุลพินิจขัดต+อสิ่งท่ีบัญญัติไว3ตามกฎหมายได3 เนื่องจากตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล+น ข3อ ๒๙ (๑) กําหนดให3 
“กสทช. จะพิจารณายกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล�นในกรณีท่ี



๑๔ 
 

ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล�นฉบับเดิมหมดอายุไปแล(วเป)นระยะเวลาเกินกว�าสองป*
นับต้ังแต�วันถัดจากวันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ ซ่ึงพนักงานวิทยุสมัครเล�นนั้นยังไม�ได(
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฉบับใหม�และชําระค�าปรับกรณีการยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ภายหลังจากใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุตามท่ีกําหนด” โดยข3อ ๔๔ ของประกาศฯ 
กําหนดให3ความในข3อ ๒๙ นี้ใช3บังคับเม่ือประกาศฯ มีผลใช3บังคับไปแล3วหนึ่งร3อยแปด
สิบวัน 

  อีกท้ัง สํานักงาน กสทช. ได3กําหนดเง่ือนไขไว3ในประกาศสํานักงาน กสทช. 
ฉบับเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง เง่ือนไขการออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุ
สมัครเล+น อย+างชัดเจนแล3วว+า “…ซ่ึงในระหว�างท่ี กสทช. ยังมิได(พิจารณาและมีมติ
ยกเลิกสัญญาณเรียกขาน....สํานักงาน กสทช. จะรับและพิจารณาออกใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเล�นฉบับใหม�โดยมีเง่ือนไขการออกใบอนุญาตให(ใช(ได( จนกว�า 
กสทช. จะพิจารณาและมีมติยกเลิกสัญญาณเรียกขานก�อนครบกําหนดวันหมดอายุ
ใบอนุญาต โดยจะมีผลเป)นการยกเลิกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล�นด(วย 

  นอกจากนี้ โดยท่ีประกาศท้ังสองฉบับดังกล+าวไม+ได3กําหนดข3อยกเว3นให3 กสทช. 
สามารถพิจารณายกเว3นไม+ยกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล+นท่ีไม+ได3
ดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกรอบกฎหมายกําหนดตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอได3 

  ดังนั้น เม่ือ กสทช. กําหนดกฎเกณฑ�ในลักษณะนี้ไว3แล3ว แต+กลับจะบังคับใช3ใน
ลักษณะอ่ืน ก็จะเปMนปGญหาในเรื่องข3อกฎหมาย 

  ผมจึงเห็นควรต3องพิจารณาให3เปMนไปตามบทบัญญัติแห+งกฎกติกาท่ี กสทช. 
กําหนดไว3เองนั้น กล+าวคือ หากเกิน ๒ ปCก็ต3องถูกยกเลิก แล3วขอใหม+เท+านั้น ท้ังนี้ 
กสทช. หรือ กทค. ย+อมไม+อาจมีมติในทางท่ีขัดต+อกติกาท่ีบัญญัติข้ึนผูกพันไว3ได3 เว3นแต+
จะแก3ไขบทบัญญัตินั้น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ การอนุญาตให%บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด ใช%คล่ืนความถ่ีสําหรับการเช่ือมโยง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน*เพ่ือการให%บริการโทรทัศน*ภาคพ้ืนดินในระบบ Digital 
(สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับกิจการโทรคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข3อเท็จจริงกรณีบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด ขอรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุสําหรับการ
เชื่อมโยงใช3ในการประกอบกิจการทางด3านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน� เพ่ือ
ออกอากาศตามท่ีได3รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือการให3บริการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบ Digital ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ จํานวน ๓ ใบอนุญาต 
ได3แก+ความถ่ีขนาด ๘๓๑๘ ๘๓๗๔ ๘๔๓๐ และ ๘๔๓๗ MHz และขอรับการจัดสรร
ความถ่ีทางด3านดาวเทียมซ่ึงใช3ความกว3าง ๑๘ MHz พร3อมท้ังขอใช3เครื่องวิทยุคมนาคม 
โดยเปMนการต้ังสถานีต+างๆ ท่ีเก่ียวข3อง 

    
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให3บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด ต้ังสถานีประจําท่ี (Fixed Station) 

จํานวน ๒ สถานี ต้ังสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินประจําท่ี จํานวน ๑ สถานี ต้ังสถานี



๑๕ 
 

ดาวเทียมภาคพ้ืนดินเคลื่อนท่ีจํานวน ๓ สถานี ใช3เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจํา
ท่ี (Fixed Service) โดยให3ใช3ความถ่ีวิทยุ ๘๓๑๘ ๘๓๗๔ ๘๔๓๐ และ ๘๔๓๗ MHz 
ความกว3างแถบความถ่ีไม+เกิน ๑๔ MHz ใช3เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ีผ+าน
ดา ว เ ที ย ม  (Fixed-Satellite Service) ท่ี ใ ช3 ว ง โ ค จ ร ขอ งด า ว เ ที ย มประจํ า ท่ี 
(Geostationary-Satellite orbit) คลื่นความถ่ีย+าน C-band ความกว3างแถบความถ่ี
ไม+เกิน ๑๘ MHz ในกิจการประจําท่ีผ+านดาวเทียม (Fixed-Satellite Service) สําหรับ
การเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุโทรทัศน� ระหว+างสถานีห3องส+งโทรทัศน�ชอง ๓ HD ช+อง
รายการ ๓ SD และช+องรายการ ๓ FAMILY ของบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด กับ
สถานีถ+ายทอดสัญญาณนอกสถานท่ีและสถานีโทรทัศน�ไทยพีบีเอส สําหรับการ
ถ+ายทอดรายการและการรายงานข+าวสดจากสถานท่ีต+างๆเพ่ือให3การบริการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบ Digital และมีเง่ือนไข ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. ให3ใช3คลื่นความถ่ีในข3อ ๑ เปMนเวลา ๑ ปC โดยใช3ในกิจการวิทยุคมนาคมตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม เท+านั้น ห3ามมิให3นํา
คลื่นความถ่ีได3รับอนุญาตไปให3บริการแก+บุคคลอ่ืนท่ัวไปในลักษณะประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติการประกอบโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๓. การใช3งานคลื่นความถ่ีในกิจการเคลื่อนท่ี ในลักษณะเฉพาะกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน�เพ่ือการเชื่อมโยงสัญญาณระหว+างอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร�) กับห3องส+ง
สถานีโ ท รทัศน�  แ ละ เชื ่อ ม โ ย ง ร ะหว+า ง กล3องไร3สายหรืออากาศยานไร3คนขับ 
(Wireless camera or Drone) กับรถถ+ายทอดสดนอกสถานท่ีเนื่องจาก ปGจจุบันยังไม+
มีแผนความถ่ีรองรับ จึงไม+สามารถอนุญาตให3ใช3งานคลื่นความถ่ีในกิจการเคลื่อนท่ีเพ่ือ
การเชื่อมโยงสัญญาณสําหรับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน�ตามท่ีขอมาได3 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ กําหนดผู%รับมอบอํานาจ ผู%รับผิดชอบคดี และให%ความเห็นชอบแนวทางการ

ดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ส.๑๗/๒๕๕๗ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม ) 
 ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอการกําหนดผู3รับมอบ

อํานาจ ผู3รับผิดชอบคดี และให3ความเห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลข
ดําท่ี ส.๑๗/๒๕๕๗ ระหว+างนางวิวรรธ�น วงษ�วัฒนา ผู3ฟrองคดี กับ กสทช. ผู3ถูกฟrองคดี
ท่ี ๑ เลขาธิการ กสทช. ผู3ถูกฟrองคดีท่ี ๒ เทศบาลเมืองหนองปรือ ผู3ถูกฟrองคดีท่ี ๓ 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให3 กสทช. ประวิทย�ฯ เปMนผู3รับผิดชอบคดีนี้ 
 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ กําหนดผู%รับมอบอํานาจ ผู%รับผิดชอบดําเนินคดี และให%ความเห็นชอบแนวทางการ
ดําเนินคดีในศาลปกครองสูงสุดคดีปกครองหมายเลขดําท่ี อ.๔/๒๕๕๘ ระหว-าง
บริษัท แอดวานซ* อินโฟร* เซอร*วิส จํากัด (มหาชน) (บมจ.แอดวานซ*) (ผู%ฟ]องคดี) 
กับ กสทช. (ผู%ถูกฟ]องคดี) กับ กสทช. (ผู%ถูกฟ]องคดี) (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม ) 

 ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอการกําหนดผู3รับมอบ
อํานาจ ผู3รับผิดชอบดําเนินคดี และให3ความเห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีในศาล
ปกครองสูงสุดคดีปกครองหมายเลขดําท่ี อ.๔/๒๕๕๘ ระหว+างบริษัท แอดวานซ� อิน
โฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) (บมจ.แอดวานซ�) (ผู3ฟrองคดี) กับ กสทช. (ผู3ถูกฟrองคดี) 
กับ กสทช. (ผู3ถูกฟrองคดี) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให3 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เปMนผู3รับผิดชอบคดีนี้ 
 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ ข%อเสนอหลักเกณฑ*การกํากับดูแลอัตราค-าบริการโทรคมนาคมด%วยวิธี Price Cap 

(สํานักค+าธรรมเนียมและอัตราค+าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 
 รักษาการผู3อํานวยการสํานักค+าธรรมเนียมและอัตราค+าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

(นางสาวอรวรีฯ) นําเสนอหลักการการกํากับดูแลอัตราค+าบริการโทรคมนาคมด3วยวิธี 
Price Cap และให3พิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ�ดังกล+าวก+อนสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการต+อไป 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เนื่องจากมาตรา ๕๕ ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดให3กรรมการประกาศกําหนด
ประเภทและอัตราข้ันสูงของค+าธรรมเนียมและค+าบริการท่ีเรียกเก็บจากผู3ใช3บริการตาม
ลักษณะและประเภทบริการ และมาตรา ๕๖ กําหนดว+าการกําหนดอัตราข้ันสูง 
ค+าธรรมเนียม ค+าบริการตามมาตรา ๕๕ ต3องมีวิธีการคํานวณท่ีชัดเจน เปMนอัตราท่ี
ยุติธรรมแก+ผู3รับใบอนุญาตและผู3ใช3บริการซ่ึงไม+มีลักษณะท่ีแบ+งแยก หรือกีดกัน 
ตลอดจนมาตรา ๕๗ ยังกําหนดด3วยว+าผู3รับใบอนุญาตเรียกเกินกว+าอัตราข้ันสูงตาม
มาตรา ๕๕ ไม+ได3 ดังนั้น เท+ากับว+า ตามข3อกฎหมายกําหนดให3ต3องมีการกํากับดูแล
ค+าบริการด3วยอัตราข้ันสูง จึงไม+แน+ใจว+า ในส+วนนี้สํานักงาน กสทช. มี สองแนวทาง 
หรือแนวทางเดียว แต+อย+างไรตัวเลขของสํานักงาน กสทช. น+าจะทําให3เกิดความสับสน
ในเชิงวิชาการ คือ Price และ Revenue โดยน+าจะเปMนคนละเรื่องจึงเกิดคําถามว+า 
กระบวนการการคํานวณ Price Index ของสํานักงาน กสทช.  เปMนตัวแปรท่ีข้ึนอยู+กับ 
Revenue จํานวนการใช3งานยังไม+สะท3อนต3นทุน เพราะโดยรวมถ3อยคําของกฎหมาย
คืออัตราท่ีสะท3อนต3นทุน ตรงนี้ไม+ได3มีโครงสร3างต3นทุนข้ึนมาเปMนเรื่องรายได3ในตลาด
และปริมาณการใช3งานในตลาด ส+วนเรื่อง Entry Level Product โดยรวมเห็น
สอดคล3องกับแนวทางท่ีว+าจะทําอย+างไรท่ีจะประกาศอัตราท่ีคนท่ัวไปเข3าถึงบริการได3 



๑๗ 
 

แต+สิ่งท่ีเสนอมา เปMนลักษณะของการเหมา โดยท่ีผ+านมามีการประกาศอัตราค+าโทร   
ข้ันสูง เปMนนาที แต+เม่ือมีการดําเนินการเปMน Basket แล3ว เหมาว+า X นาที จ+าย X บาท 
ปGญหาคือข้ันตํ่า Entry Level ถูกบังคับให3ต3องซ้ือเหมาท้ังๆท่ีอาจใช3งานไม+ถึง แล3วก็จะ
เกิดปGญหากับผู3ท่ีไม+ค+อยอยากใช3งาน ซ่ึงสุดท3ายจึงไม+ได3เข3าถึงบริการในราคาท่ีถูก 

 กสทช .  รศ .  ประเสริ ฐฯ  แสดงความเห็นว+ า  โดยหลักการ  Price Cap เปMน
มาตรฐานสากลแต+ก็วิตกกังวล ซ่ึงในบางประเด็นคล3ายคลึงกับท่ี กสทช.  ประวิทย�ฯ ต้ัง
ข3อสังเกตว+า การคํานวณหาค+า Price Cap Index ท้ังในปริมาณการใช3อัตราค+าบริการ 
ซ่ึงส+วนนี้ต3องมาเปMนตัวเลขรวมของท้ังอุตสาหกรรม ทางสํานักงาน กสทช. จะต3องเก็บ
ข3อมูลให3มีความถูกต3องอย+างไร รวมถึงประเด็นเรื่อง X Factor ของเรื่อง Productivity 
ของอุตสาหกรรม ในส+วนของรายงานท่ีนําเสนอ ข3อ ๗.๒ การตอบความเห็นของ 
กสทช. ประวิทย�ฯ ในตารางข3อ ๔ Price Cap Index เปMนของปC พ.ศ. ๒๕๕๘ เปMน
หลักการท่ีดี สามารถทําย3อนหลังได3หรือไม+ ว+า ปC ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ หากนํา Price 
Cap มาเปMนตัวกํากับจะได3ข3อมูลแล3วนํามาคํานวณหา Productivity Factor หา 
Total Revenue ของแต+ละปC ว+าจะเปMนอย+างไร มีปGญหาหรือไม+  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า เห็นด3วยในหลักการ เปMนการดําเนินการใน
หลักสากลในการกํากับโดยใช3 Price Cap หากใช3การกํากับแบบเดิม อัตราข้ันสูงราคา
หนึ่ง พอมีการกํากับแบบใหม+ ใช3 Price Cap แล3วอัตราข้ันสูงเพ่ิมข้ึนจะเปMนการเอ้ือ
ประโยชน�กับผู3ประกอบการในการกําหนดราคา ซ่ึงประเด็นนี้เปMนข3อห+วงใยอย+างยิ่ง 
ต3องมีการประชาสัมพันธ�ท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือชี้ให3เห็นถึงการเปรียบเทียบท่ีชัดเจน ผู3บริโภคได3
ประโยชน�อย+างไร และทําความเข3าใจกับประชาชนด3วยว+า ประเทศใดบ3างมีการกํากับ
ดูแลโดยใช3หลักการ Price Cap หรือโดยวิธีอ่ืน มีข3อดีข3อเสียท่ีชัดเจน โดยต3องมีการ
วิจัยในมุมกว3างและศึกษาให3ละเอียด 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า มาตรา ๕๕  ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่องหน3าท่ีของ กสทช. ในการกําหนดอัตราข้ันสูง ก+อนท่ีมี
การนําเสนอได3มีการหารือกับสํานักกฎหมายโทรคมนาคมแล3วว+า กรณีนี้ไม+ได3เปMนอัตรา
ข้ันสูง rate per unit แต+เปMนการกําหนดดัชนีอัตราข้ันสูงซ่ึงทางสํานักกฎหมาย
โทรคมนาคมดูแล3วว+ามีความเปMนไปได3ว+าเปMนการกํากับดูแลแบบหนึ่งท่ีเปMนอัตราข้ันสูง
เหมือนกันเพราะมีการกําหนดดัชนีราคาไว3 

  ประเด็นเรื่องการคํานวณท่ีชัดเจน ทางสํานักงาน กสทช. คํานวณแล3วว+าดัชนีท่ี
กล+าวมีความเปMนมาอย+างไร จะสะท3อนต3นทุนในการกําหนดค+า X เพราะว+าสํานักงาน 
กสทช. พยายามท่ีจะดําเนินการในทางปฏิบัติให3เหมาะสมกับสภาพตลาดจริง เนื่องจาก
ไม+สามารถคํานวณต3นทุนของผู3ให3บริการแต+ละรายเพราะมีโครงข+ายท่ีไม+เท+ากัน บาง
รายไม+ มีโครงข+ายเปMนของตนเอง จึงมองภาพรวมว+าการท่ีจะสะท3อนความมี
ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของตลาดโทรคมนาคมในปGจจุบัน ควรมี
ประสิทธิภาพเท+าใด 



๑๘ 
 

  ข3อสังเกตเรื่อง Entry Level Product สํานักงาน กสทช. ยังมิได3กําหนดว+าต3อง
เหมาจ+าย เพราะแพ็คเก็จราคาปGจจุบันมีท้ังในลักษณะของรายเดือนท่ีเปMนแบบเหมา
จ+ายอยู+แล3ว แต+ในส+วนของ Pre-paid จะวิเคราะห�อีกครั้งว+าจะต3องกําหนดอย+างไร 
เพราะหากกําหนดเหมาจ+ายว+าเปMนจํานวนเงินเท+าใด ผู3ใช3บริการ Pre-paid จะใช3
พฤติกรรมเดิม  ซ่ึงจะไม+สอดคล3องกันต3องวิเคราะห�ว+าท่ีเหมาะสมคือเท+าใด โดยจะขอ
ความเห็นชอบในหลักการและขอทราบความเห็นของกรรมการเพ่ือนําไปดําเนินการ
ปรับปรุงต+อไป 

  กรณีการกําหนด X Factor ทาง ITU กําหนดมาค+อนข3างมีความรอบคอบ
กล+าวคือ X=๒ โดยท่ี ITU มองว+าตลาดในไทยคือภาคโทรคมนาคม ควรมีประสิทธิภาพ
จริง แต+ในประเทศไทย ตลาดในด3านอ่ืนๆ มีการเจริญเติบโตท่ีไม+แพ3กัน ค+า X ควร
สะท3อนความต+างของภาคโทรคมนาคมกับภาคอุตสาหกรรมอ่ืน อีกท้ังยังไม+มีข3อมูลท่ี
ชัดเจนจึงค+อนข3างระมัดระวังในการดําเนินการครั้งแรก หลังจากนั้นควรมีการทบทวน
เปM น ร ะ ย ะ ๆ  ว+ า ค+ า  X ค ว ร เ ปM น เ ท+ า ใ ด  โ ด ย ต อ น นี้ ไ ด3 มี ก า ร ป ร ะ ส า น กั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม+ให3ศึกษาว+าค+า X ควรเปMนเท+าใด  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ตามข3อชี้แจงของสํานักงาน แม3ในส+วนของมาตรา 
๕๕ และ ๕๖ พอมีความเปMนไปได3ท่ีจะตีความเช+นนั้น แต+ในส+วนมาตรา ๕๗ ท่ีระบุ
ชัดเจนว+า ผู3รับใบอนุญาตเรียกเก็บค+าธรรมเนียมสูงเกินกว+าอัตราข้ันสูงท่ีกรรมการ
กําหนดตามมาตรา ๕๕ ไม+ได3 ดังนั้น หากไม+แก3กฎหมายให3มีความสอดคล3องก็ยังเปMน
ประเด็นปGญหาอยู+ 

 

มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข3างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ 
และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 

 เห็นชอบในหลักการการกํากับดูแลอัตราค+าบริการโทรคมนาคมด3วยวิธี Price Cap 
และวัตถุประสงค�ในการกํากับดูแลท่ีมุ+งเน3นการส+งเสริมให3ผู3บริโภคสามารถเข3าถึง
บริการโทรคมนาคมในอัตราค+าบริการท่ีเหมาะสม (Entry Level Product) ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

  ท้ังนี้มอบหมายให3สํานักงาน กสทช.รับข3อสังเกตของประชุม กทค. เพ่ือไป
ดําเนินการ ศึกษาเพ่ิมเติม ในกรณีของการคํานวณค+าต+างๆ เพ่ือให3มีความชัดเจนข้ึน
มาก แล3วให3นําเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุมเสียงข3างน3อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     
๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



๑๙ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๓๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป=ดเผยเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ผมเห็นชอบในหลักการท่ีควรมีการกํากับดูแลอัตราค+าบริการโทรคมนาคมด3วย
วิธี  Price Cap แต+ยังไม+สามารถเห็นชอบต+อวิธีการกํากับดูแลตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอได3  เนื่องจากมีเนื้อหาบางส+วนท่ีต3องปรับปรุงให3 ถูกต3องครบถ3วน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. สํานักงาน กสทช. ควรตรวจสอบว+าการกํากับดูแลค+าบริการโทรคมนาคมด3วยวิธี 
Price Cap สอดคล3องกับข3อกฎหมายท่ีเก่ียวข3องหรือไม+ เนื่องจาก พรบ.ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕๕ กําหนดให3คณะกรรมกําหนดอัตราข้ันสูง
ของค+าบริการท่ีผู3รับใบอนุญาตเรียกเก็บ และมาตรา ๕๗ ยังกําหนดด3วยว+า ผู3รับ
ใบอนุญาตจะเรียกค+าบริการเกินกว+าอัตราข้ันสูงท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๕ ไม+ได3 แต+การ
กํากับดูแลด3วยวิธี Price Cap อาจมิใช+การกําหนดอัตราข้ันสูงตามนัยของมาตรา ๕๕ 
เนื่องจากเปMนวิธีการกํากับดูแลท่ีเป=ดโอกาสให3ผู3รับใบอนุญาตต้ังราคาค+าบริการมากกว+า
อัตราท่ีกําหนดได3 ตราบใดท่ีดัชนีราคาท่ีคํานวณข้ึนไม+สูงกว+าดัชนี Price Cap 

 ๒. สํานักงาน กสทช. ควรปรับปรุงวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม (Compliance) 
เนื่องจากวิธีการคํานวณดัชนี Price Cap เปMนการกํากับดูแลราคาค+าบริการ แต+
สํานักงาน กสทช. กลับใช3รายได3ของผู3รับใบอนุญาตมาคํานวณดัชนีราคา ทําให3ดัชนี
ดังกล+าวไม+สามารถสะท3อนการเปลี่ยนแปลงของราคาท่ีแท3จริงในตลาดโทรคมนาคมได3 
การใช3รายได3ต+อหน+วย (Revenue per Unit) มาคํานวณยังไม+สะท3อนต3นทุนของการ
ให3บริการ ทําให3ดัชนีราคาท่ีคํานวณข้ึนนี้เปMนเพียงดัชนีท่ีแสดงความสัมพันธ�ระหว+าง
รายได3ท่ีเกิดข้ึนกับปริมาณการใช3งานเท+านั้น ประกอบกับตามแนวคิดการสร3างดัชนี
ราคาจําเปMนต3องกําหนดให3ปริมาณการใช3งานเปMนค+าคงท่ี ณ ปCฐาน แต+วิธีการสร3างดัชนี
ของสํานักงาน กสทช. ทําให3ค+าดัชนีท่ีได3คลาดเคลื่อนและแปรผันตามปริมาณการใช3
งาน ณ ปCนั้นๆ การใช3ข3อมูลรายได3และปริมาณการใช3งานมาสร3างดัชนีราคายังทําให3
สํานักงาน กสทช.ต3องพ่ึงพาข3อมูลจากผู3รับใบอนุญาตเปMนหลัก และยากแก+การ
ตรวจสอบความถูกต3องของข3อมูลท่ีได3รับ นอกจากนี้ ควรกําหนดการตรวจสอบเปMน
ประจําอย+างน3อยทุก ๓ เดือน เพ่ือทันต+อการเปลี่ยนแปลงราคาค+าบริการในตลาด
โทรคมนาคม 

 ๓. เห็นควรสร3างดัชนีราคาในบริการบรอดแบนด�ผ+านโครงข+ายประจําท่ี รวมไปถึง
กําหนด Price Cap Index เช+นเดียวกันกับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี การท่ีสํานักงาน 
กสทช. ชี้แจงว+าตลาดบริการ บรอดแบนด�ผ+านโครงข+ายประจําท่ีมีการแข+งขันท่ีเพียงพอ
แล3วนั้นยังคงขาดข3อมูลสนับสนุนท่ีเพียงพอ 

 ๔. เห็นชอบวัตถุประสงค�ในการกํากับดูแลท่ีมุ+งเน3นการส+งเสริมให3ผู3บริโภคสามารถ
เข3าถึงบริการโทรคมนาคมในอัตราค+าบริการท่ีเหมาะสม (Entry Level Product) แต+
การกําหนดตะกร3าย+อย (Sub Basket) ท่ีเปMน Entry-Level Product จําเปMนต3องระบุ



๒๐ 
 

ปริมาณการใช3และราคาท่ีชัดเจน ท้ังในบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและบริการบรอด
แบนด�ผ+านโครงข+ายประจําท่ี โดยคํานึงถึงการส+งเสริมการเข3าถึงบริการโทรคมนาคม
ของผู3 มี ร ายได3 น3 อยหรื อผู3 ใ ช3บ ริ การ ในปริมาณตํ่า เปM นหลัก  สํ าหรับบริ การ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี Entry-Level Product ไม+ควรเปMนแพ็คเกจท่ีมีลักษณะเหมาจ+าย 
เนื่องจากจะทําให3ผู3ใช3บริการถูกบังคับให3ต3องจ+ายค+าบริการมากเกินกว+าปริมาณท่ี
ต3องการใช3 สําหรับการเชื่อมต+ออินเตอร�เน็ตนั้น อาจจํากัดความเร็วในการเชื่อมต+อฯ ได3 
แต+ต3องไม+เปMนการจํากัดปริมาณการใช3 อีกท้ัง Entry-Level Product ควรมีอัตรา
ค+าบริการตํ่ากว+าแพ็คเกจท่ีอยู+ในตลาดปGจจุบันเพ่ือจูงใจให3ผู3ท่ียังไม+เคยใช3บริการหันมา
ใช3บริการมากข้ึน ท้ังนี้  การกําหนดหลักเกณฑ�การกํากับดูแลอัตราค+าบริการ
โทรคมนาคม โดยเฉพาะการกําหนดรายละเอียดรายการส+งเสริมการขาย Entry-level 
Product สํานักงาน กสทช. ควรหารือร+วมกับผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให3 
Entry-level Product ท่ีกําหนดข้ึน สอดคล3องกับความต3องการของผู3บริโภคด3วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ สัญญาการใช%โครงข-ายโทรคมนาคม ระหว-างการไฟฟ]านครหลวง และบริษัท ดีแทค 

ไตรเน็ต จํากัด (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 
 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 

นําเสนอสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม ระหว+างการไฟฟrานครหลวงและบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด โดยสํานักงาน กสทช. เห็นว+าสัญญาดังกล+าวมีข3อกําหนดและ
ลักษณะท่ีสอดคล3องกับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข3อ ๒๗ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม ระหว+างการไฟฟrา     

นครหลวง และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว+า สัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม 
ระหว+างการไฟฟrานครหลวง และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด มีข3อกําหนดและ
ลักษณะท่ีสอดคล3องกับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข3อ ๒๗ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ ข%อเสนอการใช%โครงข-ายโทรคมนาคมของการไฟฟ]านครหลวง (สํานักโครงข+าย

พ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 

 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอข3อเสนอการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมของการไฟฟrานครหลวง ซ่ึงสํานักงาน 



๒๑ 
 

กสทช. ได3ตรวจสอบวิเคราะห�แล3วเห็นว+าข3อเสนอดังกล+าวมีรายละเอียดท่ีชอบด3วย
กฎหมายแล3ว 

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบข3อเสนอการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมของการไฟฟrานครหลวง เพ่ือให3การ

ไฟฟrานครหลวง สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมกับผู3รับ
ใบอนุญาตท่ีขอใช3โครงข+ายโทรคมนาคมต+อไปได3 ภายใต3หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้  ให3การไฟฟrานครหลวง ดําเนินการเป=ดเผยข3อเสนอการใช3โครงข+าย
โทรคมนาคมดังกล+าวเปMนการท่ัวไป โดยผ+านทางเว็บไซต�ของตนภายในสิบห3าวันนับแต+
วันท่ีได3รับหนังสือแจ3งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข3อ ๔๖ ประกอบข3อ ๑๘ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ ข%อเสนอการเช่ือมต-อโครงข-ายโทรคมนาคมของบริษัท เรียล ฟbวเจอร* จํากัด (สํานัก

โครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 
 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 

นําเสนอข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของบริษัท เรียล ฟ=วเจอร� จํากัด 
เพ่ือให3บริษัท เรียล ฟ=วเจอร� จํากัด สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต+อโครงข+าย
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได3ตรวจสอบวิเคราะห�แล3วเห็นว+าข3อเสนอดังกล+าวมีรายละเอียด  
ท่ีชอบด3วยกฎหมายแล3ว 

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของบริษัท เรียล ฟ=วเจอร� จํากัด 

เพ่ือให3บริษัท เรียล ฟ=วเจอร� จํากัด สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคมกับผู3รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมต+อไปได3 ภายใต3
หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให3บริษัท เรียล ฟ=วเจอร� จํากัด ดําเนินการเป=ดเผยข3อเสนอการเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคมดังกล+าวเปMนการท่ัวไป โดยผ+านทางเว็บไซต�ของตนภายในสิบห3า
วันนับแต+วันท่ีได3รับหนังสือแจ3งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข3อ ๑๘ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 



๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ ข%อเสนอการเช่ือมต-อโครงข-ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู ยูนิเวอร*แซล คอนเวอร*
เจ%นซ* จํากัด (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 

 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอน
เวอร�เจ3นซ� จํากัด ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได3ตรวจสอบวิเคราะห�แล3วเห็นว+าข3อเสนอ
ดังกล+าวมีรายละเอียดท่ีชอบด3วยกฎหมายแล3ว 

   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล     

คอนเวอร�เจ3นซ� จํากัด เพ่ือให3บริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ3นซ� จํากัด สามารถ
เจรจาเก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมกับผู3รับใบอนุญาตท่ีขอ
เชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมต+อไปได3 ภายใต3หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ให3บริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ3นซ� จํากัด ดําเนินการเป=ดเผย
ข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมดังกล+าวเปMนการท่ัวไป โดยผ+านทางเว็บไซต�
ของตนภายในสิบห3าวันนับแต+วันท่ีได3รับหนังสือแจ3งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข3อ 
๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ ข%อเสนอการเช่ือมต-อโครงข-ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปbลที บรอดแบนด* 

จํากัด (มหาชน) (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 
 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 

นําเสนอข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเป=ลที บรอดแบนด� 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได3ตรวจสอบวิเคราะห�แล3วเห็นว+าข3อเสนอ
ดังกล+าวมีรายละเอียดท่ีชอบด3วยกฎหมายแล3ว 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเป=ลที บรอดแบนด� 

จํากัด (มหาชน) เพ่ือให3บริษัท ทริปเป=ลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน)  สามารถเจรจา
เก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมกับผู3รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคมต+อไปได3 ภายใต3หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให3บริษัท ทริปเป=ลที บรอดแบนด� จํากัด(มหาชน) ดําเนินการเป=ดเผย
ข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมดังกล+าวเปMนการท่ัวไป โดยผ+านทางเว็บไซต�
ของตนภายในสิบห3าวันนับแต+วันท่ีได3รับหนังสือแจ3งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข3อ 
๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๒๓ 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     
๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ สัญญาการใช%โครงข-ายโทรคมนาคมฉบับแก%ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒ ระหว-างบริษัท โท

เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
(สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 
ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ)
นําเสนอสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมฉบับแก3ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒ ระหว+างบริษัท 
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด โดย 
สํานักงาน กสทช. เห็นว+า สัญญาดังกล+าวมีข3อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล3องกับ
มาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข3อ ๒๗ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมฉบับแก3ไขเพ่ิมเติม   
ครั้งท่ี ๒ ระหว+างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒.รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว+า สัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม    
ฉบับแก3ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒ ระหว+างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด มีข3อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล3องกับ
มาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข3อ ๒๗ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ สัญญาการเช่ือมต-อโครงข-ายโทรคมนาคมฉบับแก%ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒ ระหว-างบริษัท 
ทรู ยูนิเวอร*แซล คอนเวอร*เจ%นซ* จํากัด และบริษัท ทรู อินเตอร*เนช่ันแนล คอมมิวนิ
เคช่ัน จํากัด (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 

 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ)
นําเสนอสัญญาการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมฉบับแก3ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒  ระหว+าง
บริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ3นซ� จํากัด และบริษัท ทรู อินเตอร�เนชั่นแนล   
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด โดยสํานักงาน กสทช. เห็นว+า สัญญาดังกล+าวมีข3อกําหนดและ
ลักษณะท่ีสอดคล3องกับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข3อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และ
เชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๒๔ 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมฉบับแก3ไข
เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒  ระหว+างบริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ3นซ� จํากัด และบริษัท 
ทรู อินเตอร�เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว+า สัญญาการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม
ฉบับแก3ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒  ระหว+างบริษัท ทรู ยูนิเวอร�แซล คอนเวอร�เจ3นซ� จํากัด 
และบริษัท ทรู อินเตอร�เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด มีข3อกําหนดและลักษณะท่ี
สอดคล3องกับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบข3อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอยกเว%นการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ

กําหนดข%อห%ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปdนการครอบงํากิจการโดยคนต-างด%าว พ.ศ. 
๒๕๕๕  (สํานักดูแลกํากับกิจการโทรคมนาคม,คณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกําหนดข3อห3ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปMนการครอบงํากิจการโดยคน
ต+างด3าว พ.ศ. ๒๕๕๕)  

 รักษาการผู3อํานวยการสํานักดูแลกํากับกิจการโทรคมนาคม (นายพิชัยฯ) นําเสนอ
ข3อเท็จจริงกรณี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอถอนเรื่องการยกเว3นการปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข3อห3ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปMนการครอบงํา
กิจการโดยคนต+างด3าว พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศ กสทช.ฯ) ของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) (บมจ. ทีโอที) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติ เรื่อง การยกเว3นการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนด

ข3อห3ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปMนการครอบงํากิจการโดยคนต+างด3าว พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ประกาศ กสทช.ฯ) ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ เสนอขอแก%ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร%องเรียนและ

พิจารณาเรื่องร%องเรียนของผู%ใช%บริการ (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (นาย
ชัยยุทธฯ) นําเสนอร+างระเบียบ กสทช. ว+าด3วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่อง



๒๕ 
 

ร3องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... ก+อนนําเสนอเข3าท่ีประชุม 
กสทช. และนําไปจัดทํารับฟGงความเห็นสาธารณะตามมาตรา ๒๘ แห+งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ตามหลักท่ีสํานักงาน กสทช. ถือปฏิบัติมาโดย
ตลอด ระเบียบจะหมายถึงการกําหนดแนวทางภายในไม+เก่ียวกับการกําหนดหน3าท่ี
บุคคลภายนอก หากเปMนการกําหนดหน3าท่ีของบุคคลภายนอกต3องออกเปMนประกาศ 
ในฉบับนี้มีการกําหนดหน3าท่ีผู3รับใบอนุญาตและบอกว+าเปMนระเบียบซ่ึงท่ีผ+านมาไม+เคย
มีลักษณะนี้ ถ3ารับรองสิทธิสามารถเปMนระเบียบได3 แต+หากเปMนการกําหนดหน3าท่ีอาจ
เปMนฉบับแรกๆ ท่ีมีการจัดทําเปMนระเบียบ อีกประเด็นคือ เม่ือมีการแก3ไขปรับปรุงแล3ว
ผู3บริโภคได3สิทธิท่ีดีข้ึนหรือไม+ หากมีการกําหนดหลักเกณฑ�ท่ีเปMนภาระของผู3บริโภคแล3ว
จะเกิดปGญหา 

  ในกรณีการกล+าวอ3างเรื่องมาตรา ๕๗ (๔) ของ พระราชบัญญัติองค�จัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ ตามกฎหมายเดิมปC พ.ศ. ๒๕๔๓  มีอยู+แล3ว เปMนมาตรา ๕๗ (๓) รับเรื่อง
ร3องเรียนเก่ียวกับกิจการโทรคมนาคม เพ่ือเสนอต+อ กทช. สําหรับมาตรา ๕๗ นี้      
เปMนบทกําหนดหน3าท่ีของสํานักงาน กสทช. แต+บทเฉพาะเรื่องนี้ปรากฏอยู+ในมาตรา 
๔๕ ของ พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ตามหลักกฎหมาย
ต3องดําเนินการตามบทกําหนดเฉพาะ เพราะบทกําหนดเฉพาะเขียนมาเพ่ือจัดการกับ
ปGญหาท่ีบทท่ัวไปใช3ไม+ได3 ดังนั้นโดยรวมแล3วถ3าเปMนกรณีท่ีผู3ใดได3รับความเสียหายจาก
กิจการโทรคมนาคม ผู3นั้นสามารถใช3สิทธิตามมาตรา ๔๕ ของ พระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ โดยจะสิ้นสุดท่ีกรรมการต3องดําเนินการ
ภายใน ๓๐ วัน หากจะอ3างอิงมาตรา ๕๗ (๔) ของ พระราชบัญญัติองค�จัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ ต3องรวมถึงกรณีเรื่อง อ่ืนท่ีไม+ ใช+ความเดือดร3อนเสียหายจากบริการ
โทรคมนาคมด3วย เพราะตามถ3อยคําระบุว+า เรื่องร3องเรียนเก่ียวกับการใช3คลื่นความถ่ี
ถ3าใช3คลื่นรบกวนกันสามารถร3องเรียนได3 การประกอบกิจการกระจายเสียง การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม หากประชาชนใช3สิทธิร3องเรียน เรื่องสายพาดเสาล3มหน3า
บ3านหรือล3มถนนอ่ืน ยังสามารถใช3สิทธิดังกล+าว เพราะบทดังกล+าวคือเรื่องร3องเรียน
ท่ัวไป หากเปMนเรื่องร3องเรียนเฉพาะของตนเองจะเข3ามาตรา ๔๕ ของ พระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ซ่ึงจะมีกระบวนการเฉพาะ จึงอยากให3ทํา
ความเข3าใจในเรื่องของบทบาทอํานาจหน3าท่ีของ สํานักงาน กสทช. ว+าเปMนอย+างไร    
มติท่ี กทค. เคยให3แนวทางไปนั้นถูกต3องแล3วถ3ามีบรรทัดฐานหรือข3อกฎหมายอยู+แล3ว
สามารถดําเนินการให3เสร็จสิ้นได3เลย เพ่ือไม+ให3เรื่องร3องเรียนค3างคามากเกินไป ซ่ึง 
(ร+าง) ระเบียบฯ ท่ีเสนอมามีถ3อยคําท่ีระบุว+า ข3อ ๙ ให3ผู3รับใบอนุญาตมีหน3าท่ีต3อง
พิจารณาแก3ไขปGญหาเรื่องร3องเรียนให3แล3วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต+วันท่ีได3รับเรื่อง
ร3องเรียน แต+บทบัญญัติดังกล+าวนั้นเปMนเพียงบทเร+งรัดมิใช+บทบังคับ 

  กรณีท่ีจะเพ่ิมเรื่องกระบวนการไกล+เกลี่ย ข3อเท็จจริงท่ีมีการระบุลงในข3อ ๑๓ 
หมวดท่ี ๒ ส+วนท่ี ๒ การพิจารณาและตรวจสอบเพ่ือแก3ไขปGญหาเรื่องร3องเรียนในชั้น
สํานักงานว+าหากคู+กรณีตกลงยุติข3อพิพาท ให3สํานักงานดําเนินการให3คู+กรณีทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน ซ่ึงหมายความว+าเปMนการไกล+เกลี่ยโดยธรรมชาติอยู+แล3ว  



๒๖ 
 

แต+หากยุติข3อพาทไม+ได3ให3ดําเนินการไกล+เกลี่ยซ่ึงกระบวนการดังกล+าวเปMนการ
ดําเนินการซํ้าซ3อนของสํานักงาน กสทช. ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ควรใช3กฎหมายลักษณะ
เดียวกับข3อ ๒๒ ของประกาศมาตรฐานสัญญาการให3บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ว+าหากพ3นกําหนดระยะเวลาแล3วให3ถือว+าสิ้นสิทธิเพราะไม+เช+นนั้นแล3วจะเกิดการประวิง
เวลาและจะทําให3เกิดปGญหาได3 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็น ดังนี้ 
 ๑. จะดําเนินการเปMนระเบียบหรือประกาศ หากเปMนประกาศต3องรับฟGงความเห็น

สาธารณะ 
 ๒. ในสาระสําคัญคือมีการลดข้ันตอนหรือไม+ ข3อห+วงใยคือเปMนอํานาจของกรรมการและ

ต3องวิเคราะห�สามารถมอบอํานาจได3หรือไม+ 
 ๓. กรณีบัตรประจําตัวประชาชนเห็นว+าไม+เปMนภาระมากเกินไป เพราะถือเปMนหน3าท่ี

ของประชาชนโดยท่ัวไปท่ีต3องพกบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ควรมีการระบุว+า หากมีข3อสงสัยสามารถ
เรียกตรวจสอบได3 เพ่ือลดภาระ 

 

มติท่ีประชุม มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. รับข3อสังเกตของท่ีประชุม กทค. เพ่ือปรับปรุงร+าง
ประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร3องเรียนและพิจารณาเรื่องร3องเรียนของ
ผู3ใช3บริการ แล3วให3นําเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

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

๑๐/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๓๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป=ดเผยเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒๓ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. แนวทางปฏิบัติท่ีผ+านมาของสํานักงาน กสทช. ในการจัดทําระเบียบจะเปMนเรื่องของ
การกําหนดแนวทางปฏิบัติภายใน แต+หากมีการกําหนดหน3าท่ีของบุคคลภายนอก
จะต3องเปMนประกาศ ดังนั้น เม่ือเรื่องนี้มีผลใช3บังคับกับบุคคลภายนอก ท้ังผู3ร3องเรียน
และผู3รับใบอนุญาต จึงควรทําเปMนประกาศ กสทช. 

 ๒. การแก3ไขประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร3องเรียนและพิจารณาเรื่อง
ร3องเรียนของผู3ใช3บริการ ควรแก3ไขประเด็นท่ีเปMนปGญหาของประกาศฉบับเดิม และ
ปรับปรุงให3ผู3บริโภคได3รับสิทธิ และมีความสะดวกมากข้ึน เช+น การให3ผู3ร3องเรียน
สามารถร3องเรียนทางวาจาโดยวิธีโทรศัพท�ได3 หรือการไม+ต3องให3ส+งสําเนาบัตร
ประชาชนเพ่ือประกอบการร3องเรียน เพราะบางเรื่องมีการละเมิดสิทธิแล3ว แต+การรอ
ให3ผู3ร3องเรียนส+งสําเนาบัตรประชาชนก+อนแล3วค+อยเริ่มดําเนินการจะทําให3ความเปMน
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ธรรมเกิดล+าช3า ท้ังนี้จึงควรให3มีการแสดงสําเนาบัตรประชาชนเพ่ือการระบุตัวตน แต+ไม+
ควรเปMนอุปสรรคในการเข3าถึงความเปMนธรรม 

 ๓. แม3 พรบ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ม. ๕๗(๔) บัญญัติให3สํานักงาน 
กสทช. มีอํานาจหน3าท่ีรับและพิจารณาเรื่องร3องเรียนเก่ียวกับการใช3คลื่นความถ่ี การ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม แต+ พรบ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติในหมวดสิทธิของผู3ใช3บริการ ม. ๔๕ 
ให3ผู3ใดท่ีได3รับความเดือดร3อนเสียหายอันเนื่องมาแต+การให3บริการโทรคมนาคมของผู3รับ
ใบอนุญาต ผู3นั้นมีสิทธิร3องเรียนต+อคณะกรรมการได3 ดังนั้น ในกรณีการร3องเรียนของ
ผู3ใช3บริการจึงเปMนการใช3สิทธิตาม ม. ๔๕ ซ่ึงเปMนบทบัญญัติเฉพาะ และเปMนเรื่องท่ี
กรรมการต3องพิจารณาให3แล3วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ไม+ใช+ใช3 ม. ๕๗(๔) ของ พ.ร.บ. 
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีเปMนบทบัญญัติว+าด3วยการรับและพิจารณา
เรื่องร3องเรียนท่ัวไป นอกจากนี้  ร+างระเบียบข3อ 16 ท่ีว+า กสทช. อาจส+งให3
คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคพิจารณาและให3ความเห็นประกอบก็ได3 ยังขัดกับ 
พรบ. องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 เนื่องจากเป*นการตัดอํานาจของ
คณะอนุกรรมการ ตาม ม. 31 

 ๔. ผมเห็นด3วยท่ีจะกําหนดว+า หากเรื่องร3องเรียนใดสามารถยุติได3ต้ังแต+ในชั้นสํานักงาน 
เช+น เรื่องท่ีผู3รับใบอนุญาตแก3ไขปGญหาให3ผู3ร3องเรียนจนผู3ร3องเรียนพึงพอใจ ก็ไม+
จําเปMนต3องส+งให3คณะอนุกรรมการฯ หรือ กสทช. พิจารณา และหากเรื่องร3องเรียนใด
เปMนเรื่องท่ีคณะกรรมการเคยวินิจฉัยเปMนบรรทัดฐานไว3แล3ว สํานักงาน กสทช. ก็
สามารถดําเนินการออกคําสั่งตามแนวทางนั้นได3เลย แต+ไม+เห็นด3วยท่ีจะแบ+งการรับ
เรื่องเปMน ๓ ประเภท คือ เรื่องร3องเรียนท่ีคู+กรณียุติกันได3 เรื่องร3องเรียนท่ีไม+ยุ+งยาก
ซับซ3อน และเรื่องร3องเรียนท่ียุ+งยากซับซ3อน อันเปMนถ3อยคําท่ีไม+ชัดเจนและเป=ดโอกาส
ให3มีการใช3ดุลพินิจโดยไม+มีความจําเปMน ซ่ึงทําให3เกิดปGญหาในกระบวนการจัดการเรื่อง
ร3องเรียนได3และไม+เกิดประโยชน�แต+อย+างใด 

 ๕. เนื่องจากปGญหาท่ีสําคัญในกระบวนการจัดการเรื่องร3องเรียนคือผู3ประกอบการไม+
แสดงพยานหลักฐาน ดังนั้น จึงควรกําหนดกรอบระยะเวลาในการแสดงพยานหลักฐาน
ให3ชัด โดยหากพ3นกําหนดก็ให3ถือว+าสิ้นสิทธิในลักษณะเดียวกับข3อ ๒๒ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด3าน
กฎหมายของ กสทช. ได3พิจารณาแล3วเห็นว+าเปMนเรื่องท่ีกรรมการมีสิทธิกําหนดได3 โดย
ให3กรรมการวินิจฉัยเรื่องร3องเรียนตามพยานหลักฐานท่ีมี ท้ังนี้ เพ่ือตัดปGญหาเรื่องการ
ประวิงเวลาและเร+งรัดให3เรื่องร3องเรียนยุติโดยเร็ว หากผู3ประกอบการจะโต3แย3งก็ให3ใช3
สิทธิทางศาลต+อไป 

 ๖. ประกาศเดิม กําหนดให�ผู�รับใบอนุญาต “ต�อง” พิจารณาแก�ไขเรื่องร�องเรียนให�แล�ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน แต9ร9างระเบียบข�อ ๙ แก�ไขโดยให�ผู�รับใบอนุญาต “เร9งรัด” การ
พิจารณาให�แล�วเสร็จภายใน ๑๕ วัน แทน มีผลให�ข�อดังกล9าวกลายจะเป*นบทเร9งรัด
ไม9ใช9บทบังคับ และทําให�ผู�ร�องเรียนเสียประโยชน� 
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 ๗. ร+างระเบียบข3อ ๑๓ ท่ีกําหนดว+า หากคู+กรณีตกลงยุติข3อพิพาทกันไม+ได3 ให3เข3าสู+
กระบวนการไกล+เกลี่ยได3 เปMนการดําเนินการท่ีซํ้าซ3อนและทําให3เรื่องมีลักษณะวนเวียน
โดยไร3ประโยชน� 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

 ไม+มี 

 
ประธาน  กล+าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล+าวป=ดประชุม                                                      
เลิกประชุมเวลา       ๑๓.๐๐   น. 


