
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ  หองประชุมชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

ผูมาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน กรรมการ 
๓. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายฐากร ตัณฑสิทธ์ิ เลขาธิการ กสทช. 
๖. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  

ผูไมมาประชุม 

๑. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผูชวยเลขานุการ  
   ผูอํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
   (ติดภารกิจ) 
๒. นายอดุลย วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักมาตรฐานและ 

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม  
   (ติดภารกิจ) 

เจาหนาท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูอํานวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              

  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผูอํานวยการสวน    

  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญรดาวรรน ธนนันทธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 

 

๕. นายปญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวปยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวนารีรัตน เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห ลูกจาง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผูชี้แจง 

๑. นายจาตุรนต โชคสวัสด์ิ ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ 

๓. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผูอํานวยการสํานักบริหารและ จัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๔. นางสุพินญา จําป ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายวเรศ บวรสิน ผูอํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อ

สังคม 
๖. นายชุติเดช บุญโกสุมภ ผูอํานวยการสํานักโครงขายพื้นฐาน การใชแล ะเช่ือมตอ

โครงขาย 
๗. นายชัยยุทธ มังศรี ผูอํานวยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม 
๘. นางสาวพรพักตร สถิตเวโรจน ผูอํานวยการสวน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๙. นายโสรัจจ ศรีพุฒ ผูอํานวยการสวน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นายปรัชพัฒน  วงษเนติศิลป ผูอํานวยการสวน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๑. นางขวัญใจ  สุปญโญ ผูอํานวยการสวน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๒. นายพีระเชฎฐ  พงษศิริ ผูอํานวยการสวน 
   สํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม 
 



๓ 

 

๑๓. นายประถมพงศ ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๔. นางสาววิไล เถ่ือนทองแถว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๕. นางสาวพิชญนุช  ชลาชีวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๖. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๗. นางสาวณัฐสุดา อัคราวัฒนา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๘. นางสาวเพชรรัตน  จีตนิยม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๙. นางสาวธัญวรัตน พิมุขมนัสกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานัก คาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๐. นายปริญญา เทศบรรทัด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม 
๒๑. นายอิศรา ชวะพันธุ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม 
๒๒. นายณัฐสุต อาจารวงศ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงขายพื้นฐาน การใชและเช่ือมตอโครงขาย 
๒๓. นายประเสริฐ  ธรรมะธารีย พนักงานปฏิบัติการระดับตน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๒๔. นางสาวภัคจิรา  มีศิลารัตน พนักงานปฏิบัติการระดับตน 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๒๕. นางสาวภาสินี  พานิชนันทนกุล พนักงานปฏิบัติการระดับตน 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๒๖. นายอําพล ลือวงศโอภาส พนักงานปฏิบัติการระดับตน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๗. นางสาวรัชดาภรณ รับงาม ลูกจาง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๘. นางสาววัชลาวลี เดชสําราญ ลูกจาง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
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๒๙. นายราเมศร ชัยสกุลโชคดี ลูกจาง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
 
เร่ิมประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๘    
เมื่อวันจันทรท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘    
เมื่อวันจันทรที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ – ๙/๒๕๕๘ 
(สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามมติการประชุม กทค . ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ – 

 ๙/๒๕๕๘ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ ต้ังขอสังเกตตอสวนของตารางเพื่อใหสํานักงาน กสทช . 

ดําเนินการปรับปรุง ดังน้ี 

 ๑) รายงานผลการดําเนินงานตามมติการประชุม กทค . ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๙ ในสวนผลการดําเนินงานมิไดแจงวา สํานักงานไดเสนอ
รางประกาศใหที่ประชุม กสทช . พิจารณาใหความเห็นชอบแลวหรือไม อยางไร ซึ่ง 
กสทช. เปนผูมีอํานาจเห็นชอบใหนํารางประกาศไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ มิใช 
กทค. วาระที่ ๔.๑๑ สํานักงานรายงานวาไดทําบันทึกเสนอประธาน กสทช. เมื่อวันที่ 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งที่ กทค . มีมติต้ังแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นควรให
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มิใหลาชาอีก  วาระที่ ๔.๑๗ –  ๔.๑๘ 
สํานักงาน แจงมติ กทค. แกผูรองเรียนเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งที่ กทค. มีมติ
ต้ังแตวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นควรใหปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
แจงผลเรื่องรองเรียนใหเปนไปดวยความรวดเร็ว  วาระที่ ๔.๑๙ และ ๔.๒๑ 



๕ 

 

สํานักงาน  กสทช . ยังมิไดแจงมติที่ประชุม กทค . ใหผูรองเรียนทราบ  ทั้งที่เวลา
ลวงเลยมากวา ๙๐ วันแลว 

 ๒) รายงานผลการดําเนินงานตามมติการประชุม กทค . ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๑ ในสวนผลการดําเนินงานแจงวา สํานักงานรับทราบมติ
ที่ประชุมและไดรวบรวมความเห็นเพื่อนําเสนอ กทค . เพื่อพิจารณา แต มติที่ประชุม
อนุญาตการขยายระยะเวลาไปแลว จึงไมชัดเจนวาเปนการดําเนินการสอดคลองกับ
มติที่ประชุมหรือไม วาระที่ ๔.๔ สํานักงานรายงานวา สงหนังสือใหผูถูกรองเรียนเมื่อ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งที่มติที่ประชุม กทค . ลวงมากวา ๖๐ วันแลว จึง
สมควรปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการ วาระที่ ๔.๕ – ๔.๗ และ ๔.๙ – ๔.๑๐ 
สํานักงานรายงานเรื่องการแจงมติ กทค . แกผูรองเ รียน ซึ่งใชเวลานานกวา ๖ 
สัปดาหนับแตวันที่ กทค. มีมติ จึงสมควรปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการ วาระ
ที่ ๔.๘ สํานักงานรายงานวาไดมีบันทึกเสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายฯ 
ทั้งที่ในปจจุบัน ไมมีคณะอนุกรรมการที่อางถึงแตอยางใด จึงตองตรวจสอบวาใคร
เปนผูรับบันทึกดังกลาวและมีผลการดําเนินการประการใด 

 ๓) รายงานผลการดําเนินงานตามมติการประชุม กทค . ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๔ ในสวนผลการดําเนินงานมิไดแจงวา สํานักงานไดเสนอ
รางประกาศใหที่ประชุม กสทช . พิจารณาใหความเห็นชอบแลวหรือไม อยางไร ซึ่ง 
กสทช. เปนผูมีอํานาจเห็นชอบใหนํารางประกาศไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ มิใช 
กทค. วาระที่ ๔.๕ – ๔.๗ ยังอยูระหวางดําเนินการทั้งที่ระยะเวลาผานมานานกวา 
๖๐ วันแลว สมควรปรบัปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรือ่งรองเรียน  และให
ความสําคัญกับการคุมครองผูบริโภคย่ิงข้ึน 

 ๔) รายงานผลการดําเนินงานตามมติการประชุม กทค . ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๒ ในสวนผลการดําเนินงาน สํานักงานรายงานวา 
สํานักงานมีหนังสือที่ สทช . ๕๐๐๙ /๑๓๘๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจง
กองทุนฯ ทราบ แตมติที่ประชุมมิไดใหทําหนังสือแจงเพื่อทราบ จึงตองปรับปรุงการ
ดําเนินการใหเปนไปตามมติโดยเร็ว เน่ืองจากเรื่องน้ีกระทบตอผลประโยชน
สาธารณะ  วาระที่ ๔.๑๓-๔.๑๔ สํานักงานรายงานวาอยูระหวางดําเนินการทํา
หนังสือแจงมติที่ประชุม กทค. ทั้งที่ระยะเวลาลวงเลยกวา ๗ สัปดาหนับแตที่ประชุม 
กทค. มีมติ จึงควรเรงรัดการดําเนินการโดยเร็ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานกรณีเพลิงไหมอาคารสํานักงาน

บริการลูกคา กสท ประจวบคีรีขันธ (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการกรณีเพลิงไหมอาคารสํานักงานบริการลูกคา กสท 

ประจวบคีรีขันธ  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  



๖ 

 

หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ในรายงานผลของบริษัท กสทฯ ไดมีการ
รายงานวามีวงจรสื่อสารเกิดความเสียหายไมสามารถใชงานไดอยู จํานวนหน่ึง และมี
มาตรการเยียวยาใหกับผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว แตไมระบุ
รายละเอียดใหทราบวา ทําการเยียวยาอยางไร ขอใหสํานักงาน  กสทช . สอบถาม
บริษัท กสทฯ เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดมาตรการเยียวยาวาเปนอยางไร และได
ดําเนินการเยียวยาใครบาง มูลคาเทาใด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๒๒ ใหแก

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม มติที่ประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงคฯ , กสทช . ประเสริฐฯ 

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 
รับทราบการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๒๒ 
ใหแกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 มติที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระน้ี 
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา กรณีดังกลาวคลายคลึงกับ เรื่องการจัดสรรเลข

หมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๕๒ ใหแก ศูนยปรองดองสมานฉันท
เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยการประชุมคราวน้ันได มีขอสังเกต
วา การมอบอํานาจของ กทช. เดิมเปนตามประกาศฉบับเกาที่ระบุไวชัดเจนใน เรื่อง
ของหลักเกณฑในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมช่ัวคราว ซึ่งขณะน้ีไมมีประกาศ
ช่ัวคราว เปนประกาศถาวร ไมเคยบัญญัติใหมีการมอบอํานาจ ดังน้ันในการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ไดมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอสังเกตไปตรวจสอบ 
แตยังไมมีความคืบหนาจึงมีความเห็นแย งวา  การมอบอํานาจตามประกาศที่ถูก
ยกเลิกไปแลวจะถือวาการมอบอํานาจสิ้นสุดไปแลว แตมิไดขัดแยงการจัดสรรเลข
หมายครั้งน้ี ในกรณีการยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายตองตรวจสอบวาเปนไป ตาม
กฎหมายหรือไม อยางไรก็ตาม ตามหนังสือของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ระบุวายอมรับ เงื่อนไขการอนุญาตของ กสทช . และจะรับผิดชอบคาเชาใชวงจร
โทรคมนาคมหรือใชบริการโครงขายคมนาคมและคาธรรมเนียมอื่นๆ แตโดยหลักการ
สามารถยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายตามประกาศไดหรือไม 

 กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓.๓ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังน้ี  

 การมอบอํานาจของ กทช . ใหประธาน กทช . เปนไปตามประกา ศหลักเกณฑการ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมช่ัวคราว ซึ่งถูกยกเลิกไปแลวโดยประกาศ กทช . เรื่อง
หลักเกณฑการจัดสรรและ บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ และใน



๗ 

 

ปจจุบัน มีประกาศ กสทช . เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ใชบังคับ ซึ่งมิไดมีบทบัญญัติการมอบอํานาจใหประธาน กทค. แตอยาง
ใด และที่ประชุม กทค. ก็ยังไมเคยมีมติมอบอํานาจในลักษณะดังกลาว การพิจารณา
จึงเปนอํา นาจของที่ประชุม กทค . มิใชประธาน กทค . ซึ่งผมไดเคยต้ังขอสังเกตให
สํานักงาน กสทช . ตรวจสอบประเด็นดังกลาวน้ีต้ังแตการประชุม กทค . ครั้งที่        
๓/๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ แตกลับไมปรากฏผลการตรวจสอบขอกฎหมาย และ
ยังมีการดําเนินการในลักษณะเดิมในระเบียบวาระน้ี ผมจึงมิไดขัดของตอการจัดสรร
เลขหมายในครั้งน้ีแตอยางใด 

  ในประเด็นการพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมก็เชนกัน โดยที่ที่ประชุม กทช. ก็
มิไดมอบหมายอํานาจในเรื่องน้ีอยางชัดเจนแตอยางใด ประกอบกับหนังสือขอรับการ
จัดสรรเลขหมายของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ก็ระบุ อยางชัดแจงวา 
ยอมรับเงื่อนไขการอนุญาต และจะรับผิดชอบคาเชาวงจร คาใชบริการโครงขาย และ
คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกิดข้ึน การพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมจึงปราศจากเหตุผลที่
ชัดเจนและไมเปนไปตามกฎหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ คําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดี ออกจาก สารบบความในคดี

หมายเลขดําท่ี ๖/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๐๐ /๒๕๕๘ (สํานักกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจาก สารบบความในคดี

หมายเลขดําที่ ๖/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๐/๒๕๕๘ ตามที่สํานักงาน กสทช . 
เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา สํานักงาน ตองตรวจสอบวามีการอุทธรณตอ

ศาลปกครองสูงสุดหรือไม หากพนกําหนดอุทธรณแลวจึงจะถือวาคดีถึงที่สุด อยางไร
ก็ตาม แมศาลปกครองจะไมรับคําฟอง แตหากผูเสียหายมารองเรียนตอ กสทช . ก็ไม
มีเหตุที่จะปฏิเสธการรับเรื่องโดยอางวาอยูภายใตการพิจารณาคดีของศาล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอใชสิทธิตามประ กาศ กทช. เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วาง
ทอ หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลัก เกณฑ
สิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. คร้ังท่ี ๔-๖/๒๕๕๘) (สํานักวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการพิจารณาใหความเห็ นชอบคําขอใชสิทธิตามประกาศ  กทช. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิ ธีการเกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย 



๘ 

 

วางทอ หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ
สิทธิแหงทาง ) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งที่ ๔-๖/๒๕๕๘) ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ใหสํานักงาน กสทช . ดําเนินการปรับปรุง

ระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอสิทธิแหงทางใหรวดเร็ว
ข้ึน และใหดําเนินการตามมติ กทค. ที่มอบอํานาจเพิ่มเติมในเรื่องดังกลาวดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ รายงานผลก ารปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช . เก่ียวกับการแกไขปญหาเร่ือง

รองเรียนตามมติ กทค . คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีมี
การดําเนินการเสร็จสิ้นแลว (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติ งานของสํานักงาน กสทช . เกี่ยวกับการแกไขปญหา

เรื่องรองเรียนตามมติ กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่มี
การดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน ๕ เรื่อง ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ใหสํานักงาน กสทช . ตรวจสอบ เอกสารความ

ถูกตองของเอกสารวาระและ แนบวาระซึ่งในสวนหลัง ปรากฏ  เรื่อง รองเรียนของ 
นางสาวพัชจิราวดี มัตญา แตในสวนของเอกสารวาระไมมีการระบุไว จึงตอง
ตรวจสอบวา การรายงานในวาระตกหลนหรือใสเอกสารแนบมาเกินหรือไมอยางไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ ผลการหารือคณะอนุกรรมก ารท่ีปรึกษาดานกฎหมาย กสทช . กรณีการทําความ

เขาใจกับประชาชนในบริเวณท่ีจะติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กทช . 
เร่ือง หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจาก
การใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม ขอ ๑๒.๕ (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการหารือคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย กสทช . กรณีการทํา

ความเขาใจกับประชาชนในบริเวณที่จะติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กทช . 
เรื่อง หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจาก
การใชเครื่องวิทยุคมนาคม ขอ ๑๒.๕ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ต้ังขอสังเกตในประเด็นการนําเสนอวาระวา เหตุใดการนําเสนอ

ความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย  กสทช . ในกรณีน้ีจึงเปนการ
รายงานเพื่อทราบ แตกตางจากกรณีความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดาน
กฎหมาย กสทช. ในการบังคับใชมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง ที่มีการนําเสนอเปนวาระเพื่อ
พิจารณา ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ในการประชุมครั้งเดียวกันน้ี จึงตองตรวจสอบวา ควร



๙ 

 

เสนอ กทค. พิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ในเรื่องน้ีหรือไม อีกประเด็น
หน่ึงคือ ในกรณีความเห็นเรื่องการต้ังส ถานีวิทยุคมนาคมน้ี ไมมีผูใดใหขอมูล
คณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับเจตนารมณในการออกประกาศของ กทช .  โดยที่
ประชุม กทช. ครั้งที่ ๔๔/๒๕๔๙ วาระที่ ๔.๒๒  มีมติใหใชกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community Process) เปนสวนหน่ึงของแนวทางการอนุญาตการต้ัง
สถานีวิทยุคมนาค ม เพื่อปองกันปญหาเรื่องรองเรียน  ซึ่งหลักการน้ีเปนจุดกําเนิด
ของข้ันตอนการทําความเขาใจกับประชาชนกอนต้ังสถานี ตามขอ ๑๒ .๕ ของ
ประกาศฯ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญ มิใชเปนเพียงข้ันตอนทั่วไป ทําให คณะอนุกรรมการฯ 
ไมทราบเจตนารมณที่แทจริงในการออกประกาศของ กทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท อีลีทเทค เทเลคอม จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบท่ีสอง ท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง  (สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผูอํานวยการ สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนตฯ ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณี การสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่
สอง ที่มีโครงขายเปนของตนเอง เลขที่ ๒ก/๕๖/๐๐๒ ของบริษัท อีลีทเทค เทเลคอม 
จํากัด 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให บริ ษัท อีลีทเทค เทเลคอม จํากัด  สิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม แบบที่สอง ที่มีโครงขายเปนของตนเอง ต้ังแต ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เปนตนไปทั้งน้ี เปนไปตามขอ ๒๔ (๓) ของเงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม  ระเบียบวาระน้ีในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การพิจารณาแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre Pay) ของ

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ฉบับแก ไข ตามประกาศ กทช . เร่ือง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) นําเสนอแบบสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre Pay) ขอ ๗ เรื่องเงื่อนไขการขอรับเงิน
คืนเมื่อสัญญาเลิกกันของบริษั ท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร
แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ฉบับแกไข 

 



๑๐ 

 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ แบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre Pay ) ขอ ๗ 
เรื่องเงื่อนไขการขอรับเงินคืนเมื่อสัญญาเลิกกันของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด และ
บริษัท  ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ฉบับแกไข โดยใหทั้งสอง
บริษัทแกไขปรับปรุงสัญญาขอ ๗ อีกครั้งหน่ึง โดยตัดขอความวา “กับบริษัทฯ” ออก  
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . แจงผลการพิจารณาการตรวจแบบสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคมแกบริษัท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู  มูฟ เอช ยูนิเวอร
แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงขอกําหนดของสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคมตามผลการพิจารณาใหแลวเสร็จและจัดสงแบบสัญญาฉบับที่
แกไขปรับปรุงดังกลาวมายังสํานักงาน กสทช. ตอไป 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาร ะน้ี ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การพิจารณาอุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ 

กสทช. กรณี บริษัท แอดวานซ  อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และบริษัท    
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเค ชั่น จํากัด (มหาชน) ไมปฏิบัติตามประกาศ กสทช .    
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคม (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี
การอุทธรณคําสั่งกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองของเล ขาธิการ กสทช . กรณี
บริษัท แอดวานซ  อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไมปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ ต้ังขอสังเกตวา กรณีการปรับในอัตราวันละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
น้ัน สํานักงาน กสทช . ไดคํานวณหรือไมวาต้ังแตวันที่ตองนําสงคาปรับจนถึงวันที่
นําสงคาปรับเปนระยะเวลากี่วัน และจํานวนเงินเทาใด  การอุทธรณคําสั่งของ
เลขาธิการ กสทช.เปนการอุทธรณในประเด็นใด 

 สํานักงาน กสทช. ช้ีแจงวา การอุทธรณคําสั่งของเลขาธิการ กสทช .เปนการอุทธรณ
ในประเด็นที่วาคาปรับ ๑๔๐,๐๐๐ บาทตอวันมีความเหมาะสมหรือไม ในกรณีของ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มีระยะเวลาที่ตองปรับ ๔๔๘ วัน 
เปนจํานวนเงิน  ๖๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) มีระยะเวลาที่ตองปรับ ๔๒๑ วัน เปนจํานวนเงิน ๕๘,๙๔๐,๐๐๐ บาท  

 กสทช .รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา หลังจากมีการยืนอุทธรณตามคําสั่งของ
เลขาธิการ กสทช. แลว สํานักงาน กสทช. มีข้ันตอนในการดําเนินการตอไปอยางไร 
สํานักงาน กสทช.ตองมีการพิจารณากรณีกําหนดดอกเบี้ย หากไมมี การชําระภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด การบังคับใชดําเนินการอยางไร และหากไมชําระจะมีผลอยางไร 



๑๑ 

 

 กสทช .พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา กรณีดังกลาวควรมีการพิจารณาใน
กระบวนการวากอนการดําเนินการปรับจะมกีารแจงเตือนไดหรือไม 

 สํานักงาน กสทช. ช้ีแจงวา กอนดําเนินการใชอํานาจทางปกครองต้ังแตประกาศมีผล
บังคับใช สํานักงาน กสทช. ไดดําเนินการสอบถามติดตามและสงหนังสือแจงใหทั้ง ๒ 
บริษัทแลว แตทั้ง ๒ บริษัทฯ อางขอจํากัดของการดําเนินการตามประกาศ ซึ่งหาก
อางจํากัดตางๆ จะถือวาบริษัทฝาฝนกฎเกณฑตามที่ กสทช . กําหนด เลขาธิการ 
กสทช. จึงจําเปนตองใชอํานาจในการออกคําสั่งซึ่งเปนกระบวนการตามที่กฎ หมาย
กําหนด 

 
มติท่ีประชุม รับอุทธรณของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล    

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน ) กรณีไมปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑและวิ ธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม ไว
พิจารณา และเห็นควรยืนตามคําสั่งเลขาธิการ กสทช . ตามหนังสือที่ ๕๐๑๑ /
๐๖๘๙๕ และ สทช ๕๐๑๑/๐๖๘๙๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระน้ี ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ แนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดําท่ี อ .๑๐๕/๒๕๕๘ 

ระหวาง บริษัท   ทรู มูฟ จํากัด ผูฟองคดี กับ กสทช . ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และ
เลขาธิการ กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผูอํานวยการ สํานักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญา ฯ) นําเสนอ  แนวทาง                      
การดําเนินคดีในศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดําที่ อ .๑๐๕/๒๕๕๘ ระหวาง 
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ผูฟองคดี กับ กสทช. ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และเลขาธิการ กสทช .           
ผูถูกฟองคดีที่ ๒  

 
มติท่ีประชุม    ๑. มอบหมายให ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงคฯ และ กสทช . ประวิทยฯ เปน

ผูรับมอบอํานาจ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และมอบหมายใหสํานักกฎหมายโทรคมนาคมเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินคดีแทน 

 ๒. เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีในช้ันศาลปกครองสูงสุดตามที่สํานักงาน กสทช . 
เสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระน้ี ในการประชุม กทค . ครั้งที่  

๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การบังคับใช มาตรา ๓๙ วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 ผูแทนสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาววิไลฯ) นําเสนอการ
บังคับใช มาตรา ๓๙ วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยสํานักงาน กสทช . ไดตีความมาตรา ๓๙ ดังน้ี ผูรับใบอนุญาตที่มี
ความประสงคจะใชสิทธิตามมาตรา ๓๙ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. กอน
การดําเนินการทุกกรณี ไมจํากัดเฉพาะกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมสามารถเจรจาตกลง
กับผูที่มีกรรมสิทธ์ิหรือมีอํานาจในการดูแลรักษา เสา ทอ สิ่งกอสราง หรือที่ดินได
เทาน้ัน ทั้งน้ี สํานักงาน กสทช. ไดช้ีแจงกับผูประกอบกิจการ ใหทราบแลว และทาง
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย กสทช. ไดมีมติเพื่อใหยึดถือเปนหลักปฏิบัติ
ตอไป 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็น วา สํานักงาน กสทช . ควรเรงรัดกระบวนการ
ดําเนินงานใหมีความกระชับข้ึน เน่ืองจากในเรื่องน้ีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว และขอใหสํานักงาน กสทช. นําสงรายงานการประชุมทุกๆ 
ครั้งของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย  กสทช . แก กสทช . ทุกทาน เพื่อ
ทราบ ตามมติที่ประชุม กสทช. ดวย 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการบังคับใช มาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามมติคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
กสทช. และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการแจงสมาคมโทรคมนาคมและ
ผูประกอบการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระน้ี ในการประชุม กทค . ครั้งที่   

๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบใน (ราง ) รายงานการวิเคราะหระดับความมี

ประสิทธิภาพของการแขงขันของตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวของ กําหนดผูมี
อํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญและกําหนดมาตรการเฉพาะในการกํากับดูแล  
(สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผูแทนสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  ๑ นําเสนอ (ราง) รายงาน
การวิเคราะหระดับความมีประสิทธิภาพของการแขงขันของตลาดโทรคมนาคมที่
เกี่ยวของ กําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญและกําหนดมาตรการเฉพาะ
ในการกํากับดูแล  

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็น ดังน้ี 

 ๑. บทสรุป ผูบริหารยังมีเน้ือหาขัดแยงกับเน้ือหาของรายงาน  ยกตัวอยางเชน ใน
บทสรุปผูบริหารของบริการโทรศัพทประจําที่ภายในประเทศ หนา ii ระบุวา ในขณะ
น้ีถือวาตลาดโทรศัพทประจําที่ภายในประเทศเปนตลาดที่มีระดับการแขงขันที่ มี



๑๓ 

 

ประสิทธิภาพ จึงไมกําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญและมาตรการ
กํากับดูแลลวงหนา แตเน้ือหาในการวิเคราะหสวนตลาดคาปลีกบริการโทรศัพท
ประจําที่ หนา ๑-๑๓ กลับมีขอวิเคราะหวาในตลาดคาปลีกบริการโทรศัพทประจําที่
ยังมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดสําหรับผู ใหบริการรายใหมๆ  ในดานโครงสรางและ
ดานกฎหมาย มีการแขงขันในระดับตํ่า ทั้งหมดเปนสิ่งยืนยันวาการแขงขันในตลาด
คาปลีกบริการโทรศัพทประจําที่ยังไมมีประสิทธิภาพ  อาจตองพิจารณากําหนดผูมี
อํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญ 

 ๒. ในหนา ii บทสรุปผูบริหาร เรื่องบริการโทรศั พทเคลื่อนที่ภายในประเทศ
ระบุวาเปน ตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขัดกับในรายงานหนา  ๒-๑๙ มีการ
วิเคราะหวาตลาดมีการกระจุกตัวสูง โดยมีคา HHI สูงกวา ๒,๕๐๐ อีกทั้งยังมี
อุปสรรคในการเขาสูตลาดสําหรับผูใหบริการรายใหม โดยเฉพาะทางดานโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน ซึ่ งทั้งหมดเปนสิ่งยืนยันวาการแขงขันในตลาดคาปลีกบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ภายในประเทศยังไมมีประสิทธิภาพ อาจตองพิจารณากําหนดผูมี
อํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญ ขอใหสํานักงานฯ ระบุใหชัดเจนวาทําไมตัว
เน้ือหาทั้ง ๒ สวน มีความแตกตางระหวางบทสรุป และบทวิเคราะหซึ่ งทําใหเกิด
ความสับสนได 

 ๓. ขอสังเกตตอภาพรวม ของแนวทาง การ วิเคราะหความมีประสิทธิภาพของการ
แขงขันของ (ราง ) รายงานฯ ใหความสําคัญกับอุปสรรคการเขาสูตลาดทางดาน
กฎหมาย รวมไปถึงอุปสรรคการเขาสูตลาด ดานเศรษฐกิจ อื่นๆ ไมมากเทาที่ควรซึ่ง
เปนผลทําใหรายงานอาจยั งไมสมบูรณเทาที่ควร เน่ืองจากตัว (ราง) รายงานฯ ให
ความสําคัญกับคา HHI เปนหลักเพียงอยางเดียว 

 ๔. ขอมูลในรูปที่ ๒-๕ เรื่องอัตราคาบริการเฉลี่ยตอนาที (Rate per Minute) ที่ระบุ
ในตารางน้ัน เมื่อตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวาคืออัตรารายไดตอนาที (Revenues 
per Minute) มิใชอัตราคาบริการเฉลี่ยตอนาทีแตอยางใด ในฐานะองคกรกํากับดูแล 
อาจตองพัฒนากลไกในการกํากับดูแลอัตราคาบริการ ยกตัวอยางเชน หนวยงาน
กํากับดูแลดานโทรคมนาคมของประเทศอังกฤษ (Ofcom) ใชระบบการแบงตะกรา
ราคายอยของราคาคาบริการโทรคมนาคมในหลายบริการ 

 ๕. ในรูปที่ ๕-๙ และตารางที่ ๕-๕ หนาที่ ๕-๑๐ และ ๕-๑๑ ขอมูลตลาดคาปลีก
บริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ มิไดแสดงวิธีคํานวณ ทําใหไมสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลได สํานักงาน กสทช. ควรระบุวิธีการคํานวณใหชัดเจน 

 ๖. สวนแบงการตลาดเปนปจจัยสําคัญในการประเมินค วามมีประสิทธิภาพของการ
แขงขันของตลาดที่เกี่ยวของ ซึ่งคํานวณ ไดหลายวิธี โดยใช สัดสวนรายไดจากการ
ใหบริการ (Service Revenue) สัดสวนผูใชบริการ (Subscriber) หรือความสามารถ
ในการใหบริการ (Capacity) ซึ่งสํานักงาน กสทช . ควรเลือกใชวิธีการคํานวณจาก
รายไดจากการใ หบริการในตลาดที่เกี่ยวของ ซึ่งจะสามารถสะทอนขนาดและ
ศักยภาพในการแขงขันของผูรับใบอนุญาตไดอยางดี 



๑๔ 

 

 ๗. จากรายงานการวิเคราะหของสํานักงาน กสทช. ตลาดคาสงบริการสําหรับบริการ
เขาถึงบรอดแบรนดเปนตลาดที่มีระดับประสิทธิภาพในการแขงขันตํ่า ซึ่งเมื่อการ
แขงขันในตล าดคาสงบริการขาดประสิทธิภาพแลว ย อมสงผลทําให ตลาดคาปลีก
บริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ไมมีประสิทธิภาพไปดวย  

 ๘. เห็นควรใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการกํากับดูแลลวงหนา ในตลาดคาสงบริการ
เกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ และตลาดคาสงบริการวงจรเชา เน่ืองจากทั้ ง
สองตลาดที่เกี่ยวของอาจมีระดับประสิทธิภาพในการแขงขันตํ่าจากการรวมตัว
แนวต้ังอยางชัดเจน  

 ๙. โดยรวมไมเห็นชอบการกําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาดในแตละตลาดที่เกี่ยวของ
และมาตรการเฉพาะในการกํากับดู แล ดวยเหตุที่กลาวมาขางตน แ นวทาง การ
กําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาดตามที่ สํานักงาน กสทช . เสนอ อาจไมนําไปสูการลด
อุปสรรคในการเขาสูตลาด และสงเสริมการแขงขันที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง    
ทําใหผูบริโภคไมไดรับประโยชนเทาที่ควร  

 ๑๐. มาตรการเฉพาะที่สํานักงาน กสทช. เสนอ มีลักษณะซ้ําซอนกับขอกําหนดตาม
ประกาศที่บังคับใชอยูกอนแลว 

 ๑๑ . เห็นควรแบงตลาดยอยและกําหนดผูมีอํานาจเหนือตลา ดอยางมีนัยสําคัญ
เพิ่มเติมในตลาดคาสงบริการเกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ ตลาดคาสงบริการ
สําหรับบริการเขาถึงบอรดแบนดและตลาดคาสงบริการวงจรเชา  

 ๑๒. เห็นควรกําหนดอัตราคาตอบแทนการใชโครงขายโทรคมนาคมสําหรับผูมีอํานาจ
เหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองตามหลักปฏิบัติสากลตามแนวทางการ
ควบคุมราคาตาม European Union Regulation Framework และองคกรอยาง 
Ofcom 

 ๑๓. เห็นควรกําหนดมาตรการเพิ่มเติมโดยกําหนดใหผูมีอํานาจเหนือตลาด อยางมี
นัยสําคัญในตลาดที่เกี่ยวของ จัดสงขอมูลที่เปนประโยชนในการประเมินผลกระทบ
จากการกําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญและมาตรการเฉพาะตอ
โครงสรางและระดับการแขงขันในตลาดที่เกี่ยวของ 

 กสทช. ประเสริฐฯ ไดต้ังขอสังเกต ดังน้ี  

 ๑. เน่ืองจากมีการบังคับใชประกาศ กสทช.เรื่อง ผูมีอํานาจเหนือตลาดฯ ๒๕๕๗ แลว 
สํานักงาน กสทช .จึงตองดําเนินการตามประกาศดังกลาว โดยตองมีรายงานการ
วิเคราะหผูมีอํานาจเหนือตลาดภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน หากการดําเนินการ
ดังกลาวลาชากวาที่กําหนดไวในประกาศ จะสงผลกระทบตอการกํากับดูแลใน
อนาคต 

 ๒. การกํากับดูแลโทรศัพ ทประจําที่ภายในป ระเทศ เห็นควร ไมตอง ไปกํากับดูแล
เน่ืองจากตลาดโทรศัพทประจําที่ภายในประเทศน้ันกําลังอยูในชวงที่มีผูใชบริการ
ลดลง และมีบริการทางอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันมาทดแทนแลว  



๑๕ 

 

 ๓. ตลาดที่ควรเรงเขาไปกํากับดูแลคือตลาดบริการอินเทอรเน็ตประจําที่ เน่ืองจาก
เปนที่ชัดเจนวา มีผูมีอํานาจเหนือตลาดอยางชัดเจน โดยดําเนินการใหมีประกาศผูมี
อํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญโดยเร็ว 

 กสทช. ประวิทยฯ มีความเห็นสอดคลองกับ กสทช .ประเสริฐฯ เรื่องตลาดคาปลีก
โทรศัพทประจําที่ภายในประเทศ ไมจําเปนตองกํากับดูแล เน่ืองดวยเหตุผลอื่นๆ 
ไมใชประเด็นที่ในรายงานระบุวาเหตุจากไมมีประสิทธิภาพในการแขงขัน และขอให
สํานักงาน กสทช. กําหนดประเภทของตลาดเพิ่มข้ึนตามขอสังเกตที่ไดอภิปรายไป 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นสอดคลองกับ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ เห็นควร
ใหสํานักงาน กสทช . เรงดําเนินการตามประกาศผูมีอํานาจเห นือตลาดฯ ตอไป
โดยเร็ว เพื่อเปนประโยชนตอตลาดอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และหากยังมีการ
กําหนดตลาดประเภทใดไมชัดเจน ขอใหสํานักงาน กสทช . นําไปรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในภาพรวม 

 กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ขอใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับรายงาน
ตามขอสังเกต 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ (ราง) รายงานการวิเคราะหระดับความมีประสิทธิภาพของการแขงขัน

ของตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวของ กําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญและ
กําหนดมาตรการเฉพาะในการกํากับดูแล 

 ๒. เห็นชอบการกําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคั ญในแตละตลาดที่
เกี่ยวของและมาตรการเฉพาะในการกํากับดูแล 
๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . รับขอสังเกตของที่ประชุม กทค . ไปทําบท
วิเคราะหในประเด็นสองตลาดที่เกี่ยวเน่ืองกันใหมีความชัดเจนในการกํากับดูแล และ
ปรับปรุงการเขียนรายงานในสวนของบทสรุปผูบริหารกับเน้ือหารายงานใหสอดคลอง
กัน และทบทวนบทวิเคราะหในสวนของตลาดที่เสนอไมกํากับดูแลใหมีความชัดเจน
และเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระน้ีในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๖ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังน้ี  

 ๑.) ผมเห็นดวยในหลักการที่สํานักงาน กสทช . ดําเนินการวิเคราะหระดับความมี
ประสิทธิภาพของการแขงขันของตลาดโทรคมนาคม เพื่อพิจารณากําหนดผูมีอํานาจ
เหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญและกําหนดมาตรการเฉพาะในการกํากับดูแลตอไป 
อยางไรก็ตาม ผมเห็นวาขอเสนอโดยรวมน้ันยังกํากับดูแลตลาดนอยเกินไป อันอาจไม
นําไปสูการแกไขอุปสรรคการเขาสูตลาดหรือการสงเสริมการแขงขันที่ประสิทธิภ าพ



๑๖ 

 

อยางแทจริง ทําใหผูบริโภคไมไดรับประโยชนเทาที่ควรจากประสิทธิภาพการแขงขัน 
อีกทั้งยังมีบางตลาดที่ควรตองเขาไปกํากับดูแล ลวงหนา  คือ ตลาดคาสงบริการ      
เกตเวยอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ และตลาดคาสงบริการวงจรเชา เน่ืองจากทั้ง ๒ 
ตลาดที่เกี่ยวของมีป ระสิทธิภาพการแขงขันตํ่าจากการรวมตัวแนวต้ังอยางชัดเจน 
สํานักงาน กสทช. จึงควรจะแบงตลาดยอยและกําหนดผูมีอํานาจเหนือตลาดเพิ่มเติม
ในตลาดดังกลาวดวย 

 ๒.) บางมาตรการที่สํานักงาน กสทช. เสนอมีการกําหนดไวแลวในประกาศที่บังคับใช
อยูปจจุบัน  จึงเกิด คําถามวา เปนมาตรการพิเศษสําหรับกํากับดูแลผูมีอํานาจเหนือ
ตลาดจริงหรือไม  เชน การเปดเผยขอเสนอการเช่ือมตอโครงขาย การเรียกเก็บคา
เช่ือมตอโครงขายในลักษณะสะทอนตนทุน ซึ่งซ้ําซอนกับประกาศ กสทช . เรื่อง การ
ใชและเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง อัตรา
คาตอบแทนการเช่ือมตอโทรคมนาคมที่เปนอัตราอางอิง พ .ศ. ๒๕๕๗ ดังน้ันตอง
ทบทวน ในสวนน้ี อีกทั้งผม เห็นควรกําหนดอัตราคาตอบแทนการ ใชและ เช่ือมตอ
โครงขายสําหรับผูมีอํานาจเหนือตลาด เพิ่มเติมในตลาด คาสงบริการเกตเวย
อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ ตลาดคาสงบริการเขาถึงบอรดแบนด และตลาดคาสง
วงจรเชา เพื่อสงเสริมการแขงขันในตลาดคาปลีกบริการ ซึ่ง สอดคลองตามแนวของ 
European Union Regulation Framework และองคกรกํากับดูแลในตางประเทศ  
รวมทั้งเห็นควรกําหนดมาตรการเพิ่มเติมใหผูมีอํา นาจเหนือตลาดจัดสงขอมูลที่เปน
ประโยชนในการประเมินผลกระทบการกํากับดูแลตอโครงสรางและระดับการแขงขัน
มายัง กสทช. ดวย อยางไรก็ตาม การกําหนดมาตรการตางๆ น้ันยังอาจจะ พิจารณา
อยางจริงจังในอนาคตได 

 ๓.) บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) น้ันจําเปนตองปรับปรุงใหม เน่ืองจาก
ยังมีเน้ือหาที่ไมสอดคลองกับรางรายงานฯ ซึ่งอาจทําใหเกิดความสับสนและเกิด
ความผิดพลาดในการกําหนดนโยบายได ยกตัวอยางเชนกรณีของตลาดคาปลีก
โทรศัพทประจําที่  ในเน้ือหารายงานไมไดระบุวามีประสิทธิภาพ แตสวนบทสรุป
ผูบริหารกลับระบุวาตลาดน้ีไมตอ งกํากับดูแลเน่ืองจากมีประสิทธิภาพ ทั้งที่เหตุผล
แทจริงที่ทําใหอาจไมตองเขาไปกํากับดูแลลวงหนาในตลาดน้ี เน่ืองเพราะตลาดมี
จํานวนผูใชบริการลดลงอยางตอเน่ือง ซึ่งประเด็นลักษณะน้ีควรที่จะตองแยกแยะให
ชัดเจน มิเชนน้ันจะเปนขอมูลที่สับสนและไมนาเช่ือถือ 

 ๔.) ผมมีขอสังเกตตอเน้ือหารายงานในประเด็นอื่นๆ ที่เห็นควรปรับปรุง ดังน้ี  ๑) 
ผูจัดทํารางรายงานฯ ใหความสําคัญกับอุปสรรคการเขาสูตลาดทางดานกฎหมายและ
อุปสรรคดานเศรษฐกิจอื่นๆ ไมมากนัก จึงทําใหรางรายงานน้ีใหความสําคัญกับ ดัชนี 
HHI เปนหลัก ซึ่งอาจจะไมสมบูรณเทาที่ควร ๒) ขอมูลในรูป ๒-๕ ของรางรายงานฯ 
ที่ระบุวาเปน Rate Per Minute แทจริง คือ Revenue Per Minute (RPM) 
สํานักงาน กสทช. จึงอาจตองพิจารณาวาจะสามารถพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อติดตาม Rate 
Per Minute จริง ๆ ไดอยางไร ดังเชนที่ องคกรกํากับดูแลของประเทศอังกฤษ 
(Ofcom) ใชระบบตะกราราคา (Price Basket) ตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลง



๑๗ 

 

ของราคา เปนตน ๓) ขอมูลบางสวนในตลาดคาปลีกอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ไมมีการ
แสดงวิธีคํานวณ  ทําใหไมสามารถตรวจสอบไดวามีความถูกตองแมนยํามากนอย
เพียงใด อยางเชนในรูปที่ ๕-๙ ตารางที่ ๕-๕ หนาที่ ๕-๑๐ และ ๕-๑๑ เปนตน และ
ขอมูลที่นํามาวิเคราะหบางสวนอาจไมครบถวน เชนจํานวนผูรับใบอนุญาตตลาดคา
ปลีกอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ ระบุวามีผูรับใบอนุญาตทั้งที่มีโครงขายและเชาโครงขาย
เสมือน ๑๕ ราย แตในการวิเคราะหมีผูรับใบอนุญาต ๗ ราย ๔) การคํานวณสวนแบง
การตลาด สามารถทําไดหลากหลายวิธี  ทั้งคํานวณจาก สัดสวนรายได สัดสวน
ผูใชบริการ หรือสัดสวน Capacity เปนตน แตวิธีที่มีความนาเช่ือถือมากที่สุดคือการ
คํานวณจาก สัดสวนรายได ดังน้ัน  สํานักงาน กสทช . อาจจะตองเลือกใชวิธีการ
คํานวณให สอดคลองกับ การประเมิน ประสิทธิภ าพการแขงขัน  จะไดทราบวามีผูมี
อํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญหรือไมอยางไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ (ราง) คําชี้ขาดขอพิพาทการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ี ๒/๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม) 

(สํานักโครงขายพื้นฐาน การใชและเช่ือมตอโครงขาย) 

 ผูอํานวยการ สํานักโครงขายพื้นฐาน กา รใชและเช่ือมตอโครงขาย  (นายชุติเดชฯ ) 
นําเสนอขอพิจารณา (ราง ) คําช้ีขาดขอพิพาทการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมที่         
๒/๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) ระหวาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) และ บริษัท 
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) ตามคําขอใหพิจารณาใหมขอ งบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งรองขอให กสทช . พิจารณาแกไขคําช้ีขาดขอ
พิพาทการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมที่ ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ 
ใหสอดคลองกับคําช้ีขาดขอพิพาทการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมที่ ๑/๒๕๕๓ 
(ใหม ) ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ระหว าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน ) และบริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน ) โดยอาศัย
อํานาจมาตรา ๕๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ.
๒๕๓๙ 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ มอบหมายใหสํานักงาน  กสทช . วิเคราะหกรณีขอพิพาท
ดังกลาวที่ยุติลงไ ด จะมีผลกระทบตอการแขงขันในตลาดหรือไม และมีผลกระทบ
มากนอยเพียงใดเพื่อเปนขอมูลในการกํากับดูแลในอนาคตตอไป 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบใหรับ หนังสือ บมจ. แอดวานซฯ ที ่BRD.BRD ๐๙๘๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ และ หนังสือ  บมจ . กสทฯ ที่ กสท  รม.(ชร )/๑๓๘๘ ลงวันที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๕๖ ไวเปนสวนหน่ึงของคําช้ีขาดขอพิพาทที่ ๒/๒๕๕๓ เพิ่มเติม 

 ๒. เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมคําช้ีขาดขอพิพาทที่ ๒/๒๕๕๓ ตาม (ราง) คําช้ีขาดขอ
พิพาทการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมที่ ๒ / ๒๕๕๓ เพิ่มเติม ที่
สํานักงาน  กสทช . เสนอมาได เพื่อใหสอดคลองกับคํา ช้ีขาดขอพิพาทการเช่ือมตอ
โครงขายโทรคมนาคมที่ ๑/๒๕๕๓ (ใหม) โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๔ (๑) แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 



๑๘ 

 

 ๓. มอบหมายให สํานักงาน  กสทช . เสนอ (ราง ) คําช้ีขาดขอพิพาทการเช่ือมตอ
โครงขายโทรคมนาคมที่ ๒/๒๕๕๓ เพิ่มเติม ให กทค. ทุกทานลงนาม เพื่อใหมีผลใช
บังคับและแจงใหคูกรณีทราบตอไป 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระน้ีในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การชําระบัญชีการจัดใหมีการบริการโทรคมนาคม พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ

เพ่ือสังคม (USO) ตามแผนปฏิบัติการ USO ประจําป ๒๕๕๓ ของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (สํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม) 

 ผูอํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (นายวเรศฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงดังน้ี 

 ๑. กรอบวงเงินภาระคาใชจายในการจัดใหมีบริการ USO ภายใตแผนปฏิบัติการ
ประจําป ๒๕๕๓ ที่ผานการรับรองจากผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายแลว 
จํานวนทั้งสิ้น ๑,๓๖๙,๖๘๐,๓๓๗.๖๐ บาท (หน่ึงพันสามรอยหกสิบเกาลานหกแสน
แปดหมื่นสามรอยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค)  

 ๒. ผลการชําระบัญชีการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ
สังคม (USO) ตามแผนปฏิบัติการ USO ประจําป ๒๕๕๓ ของ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) จํานวนเงินคาใชจายในการดําเนินการจริงทั้งสิ้น 
จํานวน ๑,๑๕๒,๑๔๙ ,๑๕๕ .๕๙ บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาสิบสองลานห น่ึงแสนสี่
หมื่นเกาพันหน่ึงรอยหาสิบหาบาทหาสิบเกาสตางค)  

 ๓. กรอบวงเงินคงเหลือจากการชําระบัญชี (โดยนํากรอบวงเงินภาระคาใชจายตาม
ขอ ๑ หักกับคาใชจายในการดําเนินการจริงตามขอ ๒) จํานวน ๒๑๗,๕๓๑,๑๘๒.๐๒ 
บาท (สองรอยสิบเจ็ดลานหาแสนสามหมื่นหน่ึงพันหน่ึงรอ ยแปดสิบสองบาทสอง
สตางค)  

 ๔. หลักการและมาตรฐานราคากลางเพิ่มเติม เพื่อใชในการคํานวณคาใชจายในการ
ชําระบัญชีการจัดใหมีบริการ USO ตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๓ ของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) ในครั้งน้ี และเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการ
ชําระบัญชีของผูรับใบอนุญาตรายอื่นๆตอไป อันเน่ืองมาจากการดําเนินการติดต้ังจริง
มีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน ปรับปรุง รายการอุปกรณ การใหบริการอินเ ทอรเน็ต
และการกอสราง เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของแตละพื้นที่ รวมถึง
ขอเท็จจริงอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากขอกําหนดและเงื่อนไขฯ ในป ๒๕๕๓ โดย
มีประเด็นดังน้ี 

  ๔.๑ พิจารณาอนุมัติใหสามารถติดต้ังอุปกรณแทนวางโทรศัพทสาธารณะ   
สเตนเลสเพิ่มเติมจากที่ กําหนดใหติดต้ังตูโทรศัพทสาธารณะแบบครึ่งทอนเพียงอยาง
เดียว เพื่อทดแทนในกรณีที่มีขอจํากัดและเปนความประสงคของหนวยงานผูรับมอ บ 



๑๙ 

 

รวมถึงการกําหนดมาตรฐานราคากลางแทนวางโทรศัพทสาธารณะสแตนเลสในศูนย
อินเทอรเน็ตในสถานศึกษา 

  ๔.๒ ขออนุมัติหลักการในการคํานวณคาใชจายในการปรับปรุงสถานที่  
(กรณีพื้นที่ตํ่ากวา ๕๐ ตารางเมตร) 

  ๔ .๓ การคํานวณราคาคาใชจายสําหรับการเช่ือมตออินเทอรเน็ต                     
ที่นอกเหนือจากขอกําหนดและเงื่อนไขฯ ป ๒๕๕๓ อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี 

  ๔.๔ หลักเกณฑการคิดคาใชจาย สนับสนุนเงินคาเสี่ยงภัยเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ 
๔ อําเภอ ของจังหวัดสงขลา ตามประกาศคณะรัฐมนตรี  

  ๕. การอุดหนุนคาใชจายในการขย ายระยะเวลาการใหบริการโทรศัพทสาธารณะ 
USO ระยะที่ ๑ ภายใตแผนปฏิบัติการ USO ประจําป ๒๕๕๖ ใหกับ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเปาหมายในภาพรวมของแผนการ
จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ -  
๒๕๕๙ ) จํานวน ๑๒,๒๓๘,๘๗๒ .๘๖ บาท (สิบสองลานสองแสนสามหมื่นแปดพัน
แปดรอยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบหกสตางค)  

 ๖. การดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมเพิ่มเติม 
ภายใตภาระที่เหลือ โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) ไดมีหนังสือที่ 
กสท รญ .(ปร .)/๘๗๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไดตรวจสอบและขอยืนยัน
สรุปผลการชําระบัญชีการดําเนินการจัดใหมีบริการ USO ประจําป ๒๕๕๓ ในวงเงิน
คาใชจายในการดําเนินการทั้งสิ้น ๑,๑๕๒,๑๔๙,๑๕๕.๕๙ บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหา
สิบสองลานหน่ึงแสนสี่หมื่นเกาพันหน่ึงรอยหาสิบหาบาทหาสิบเกาสตางค ) และแจง
ความประสงคจะดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อ
สังคม ตามวงเงินภาระคา USO ที่คงเหลือ จํานวน ๒๑๗,๕๓๑,๑๘๒.๐๒ บาท (สอง
รอยสิบเจ็ดลานหาแสนสามหมื่นหน่ึงพันหน่ึงรอยแปดสิบสองบาทสองสตางค) 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดังน้ี 

 ๑. เห็นชอบกรอบวงเงินภาระคาใชจายในการจัดใหมีบริการ USO ภายใตแผนปฏิบัติ
การประจําป ๒๕๕๓ ที่ผานการรับรองจากผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย
แลว จํานวนทั้งสิ้น ๑,๓๖๙,๖๘๐,๓๓๗.๖๐ บาท (หน่ึงพันสามรอยหกสิบเกาลานหก
แสนแปดหมื่นสามรอยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค)  

 ๒. ผลการชําระบัญชีการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ
สังคม (USO) ตามแผนปฏิบัติการ USO ประจําป ๒๕๕๓ ของ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) จํานวนเงินคาใชจายในการดําเนินการจริงทั้งสิ้น 
จํานวน ๑,๑๕๒,๑๔๙ ,๑๕๕ .๕๙ บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาสิ บสองลานหน่ึงแสนสี่
หมื่นเกาพันหน่ึงรอยหาสิบหาบาทหาสิบเกาสตางค)  



๒๐ 

 

 ๓.กรอบวงเงินคงเหลือจากการชําระ จํานวน ๒๑๗,๕๓๑,๑๘๒.๐๒ บาท (สองรอย
สิบเจ็ดลานหาแสนสามหมื่นหน่ึงพันหน่ึงรอยแปดสิบสองบาทสองสตางค) 

 ๔. ในหลักการและมาตรฐานราคากลางเพิ่มเติม เพื่อใชในการคํา นวณคาใชจายใน
การชําระบัญชีการจัดใหมีบริการ USO ตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๓ ของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในครั้งน้ี และเพื่อใชเปนกรอบแนวทางใน
การชําระบัญชีของผูรับใบอนุญาตรายอื่นๆตอไป อันเน่ืองมาจากการดําเนินการ
ติดต้ังจริงมีความจําเปนตองปรับเ ปลี่ยน ปรับปรุง รายการอุปกรณ การใหบริการ
อินเทอรเน็ตและการกอสราง เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของแตละ
พื้นที่ รวมถึงขอเท็จจริงอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมจากขอกําหนดและเงื่อนไขฯ 
ในป ๒๕๕๓ โดยมีประเด็นตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

  ๕. การอุดหนุนค าใชจายในการขยายระยะเวลาการใหบริการโทรศัพทสาธารณะ 
USO ระยะที่ ๑ ภายใตแผนปฏิบัติการ USO ประจําป ๒๕๕๖ ใหกับ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม (มหาชน) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเปาหมายในภาพรวมของแผนการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ -  ๒๕๕๙ ) 
จํานวน ๑๒,๒๓๘,๘๗๒.๘๖ บาท (สิบสองลานสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดรอย
เจ็ดสิบสองบาทแปดสิบหกสตางค)  

 ๖. ใหดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมเพิ่มเติม 
ภายใตภาระที่เหลือ ตามหนังสอื บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) ที่ กสท 
รญ.(ปร.)/๘๗๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ตรวจสอบและขอยืนยันสรุปผล
การชําระบัญชีการดําเนินการจัดใหมีบริการ USO ประจําป ๒๕๕๓  ในวงเงิน
คาใชจายในการดําเนินการทั้งสิ้น ๑,๑๕๒,๑๔๙,๑๕๕.๕๙ บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหา
สิบสองลานหน่ึงแสนสี่หมื่นเกาพันหน่ึงรอยหาสิบหาบาทหาสิบเกาสตางค ) และแจง
ความประสงคจะดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อ
สังคม ตามวงเงินภาระคา USO ที่คงเหลือ จํานวน ๒๑๗,๕๓๑,๑๘๒.๐๒ บาท (สอง
รอยสิบเจ็ดลานหาแสนสามหมื่นหน่ึงพันหน่ึงรอยแปดสิบสองบาทสองสตางค) 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กท ค. รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระน้ี ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ นายสดายุทธ หุตะสรเชษฎ รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน ) กรณีประสบปญหาไมสามารถใชบริการอินเทอรเน็ตต ามท่ีไดแจงไว  
(สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ นางพิชชนันท สัจจกุลวนิชย รองเรียนบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จํากัด กรณีประสบ

ปญหาถูกคิดคาบริการผิดพลาดจากการใชบริการอินเทอรเน็ตผาน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี (สํานัก รับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม)  



๒๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร รองเรียนบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 
กรณีประสบปญหาการคิดคาบริการ Call Center ๑๑๗๕   (สํานักรับเรื่อง
รองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

หมายเหตุ ฝายเลขานุการ กทค . ขอถอนระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๙ - ๔.๑๑ เพื่อนําไป
บรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ รายงานผลการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชน

ท่ัวไปตอราง ประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทําท่ีนาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใชเครือขายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะ
เปนการคากําไร เกินควร หรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ พ.ศ. .... (สํานักรับ
เรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม , สํานักกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช . 
เรื่อง การกระทําที่นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัย
การใชเครือขายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปนการคากําไรเกินควร หรือกอใหเกิด
ความเดือดรอนรําคาญ พ.ศ. ... และรางประกาศฯ ที่ไดปรับปรุงแลว ซึ่ งมีการแกไข
เน้ือหาใน ๗ ประเด็น ไดแก  

 ๑. นิยามคําวาการใชเครือขายในขอ ๔ ซึ่งเปนการแกไขตามที่มีผูใหความเห็น เพื่อให
เกิดความชัดเจนย่ิงข้ึน  

 ๒. นิยามเรื่องโฆษณา ในรางขอ ๔ เพื่อใหสอดคลองกันทั้งรางประกาศฯ  

 ๓. แกไขขอ ๕ (๓) เปนการโฆษณาในลกัษณะเกินจริง หรือกอใหเกิดความเขาใจผิด
ในสาระสําคัญ เกี่ยวกับบริการทั้งโดยตรงหรือโดยออม  

 ๔. ใหตัดกรณีที่กําหนดวา “หรือมีลักษณะเปนการคากําไรเกินควร ” ออก เน่ืองจาก
ไดกําหนดไวในวรรคแรกของขอ ๕ แลว  

 ๕. เพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเกิดความชัดเจนในขอ ๕ (๕) โดยกําหนดวาผูบริโภคไดแจง
ไมยอมรับโทรศัพท หรือขอความ ดังกลาวไปยังผูประกอบกิจการโทรคมนาคมแลว 
เพื่อใหผูบริโภคไดยืนยันไปยังผูประกอบการวา กรณีใดจะรับหรือไมรับ  

 ๖. แกไข ขอ ๕ (๖) จาก “กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ” เปน “กรณี
อื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด”  

 ๗. เปนการเพิ่มภาคผนวกแนบทายประกาศฯ ซึ่งเปนตัวอยางลักษณะการกระทํา
ตามขอ ๕ วรรคสอง 

  ทั้งน้ี ในช้ันของการกลั่นกรอง ประธาน กทค. กสทช. ประเสริฐฯ และ กสทช. 
พลเอกสุกิจฯ เห็นควรนําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณา สวน กสทช . ประวิทยฯ มี



๒๒ 

 

ความเห็นตอเน้ือหาของรางประกาศฯ ใน ๑๐ ประเด็น รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบวาระ 

 กสทช . ประวิทยฯ ต้ังขอสังเกตเรื่องความลาชาของการดําเนินงานและการที่ฝาย
สํานักงาน กสทช. ไมนําเรื่องมาปรึกษาหารือ ทั้งๆ ที่เปนงานของสํานักที่อยูภายใต
การกํากับดูแลตามที่ที่ประชุม กทค. ไดเคยมีมติแบงงานไว สวนในประเด็นความเห็น
ตอเน้ือหาของรางประกาศฯ น้ัน การที่สํานักงาน กสทช. พิจารณาและยอมรับเพียง 
๓ ประเด็น โดยมีขอโตแยงตอประเด็นที่นําเสนอสวนใหญ น้ัน พิจา รณาจากขอ
โตแยงแลวเห็นวา สํานักงาน กสทช. อาจไมเขาใจตอประเด็นที่เสนอดีพอ ยกตัวอยาง
เชน การเสนอใหกําหนดนิยามผูบริโภคใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค ความมุงหมายก็คือเพื่อใหครอบคลุมถึงผูที่ไดรับการเชิญชวนหรือเสนอ
บริการดวย มิใชเพียงผู ใชบริการโทรคมนาคม แตมิไดตองการขยายไปยังผูบริโภค
สินคาและบริการอื่นๆ ตามที่สํานักงาน กสทช . เขาใจแตอยางใด เชนเดียวกับ
ขอเสนอที่ใหรวมปญหาเรื่องการจํากัดพื้นที่บริการไวเปนกรณีของการกระทําเอา
เปรียบดวย และการกําหนดเรื่องการกระทําที่มีลักษณะจํากัดโอกาสในก ารเลือกซื้อ 
หรือเลือกใชบริการ ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดการแขงขันเพิ่มข้ึน แตสํานักงาน กสทช. กลับอาง
วาหากกําหนดไวจะเปนการกีดกันการแขงขันหรือกระทบการแขงขัน ซึ่งเปนการใช
ตรรกะลักษณะยอนแยง สะทอนถึงความไมเขาใจมิติเรื่องการคุมครองผูบริโภคเปน
อยางย่ิง 

  สวนประเด็นเรื่องกลฉอฉล ที่อางวาจะทําใหเปนความผิดตามกฎหมายอาญา 
ทั้งที่เปนเพียงเรื่องของถอยคําที่ตรงกัน ซึ่งมีอีกหลายคําที่ตรง เชน การเอาเปรียบ 
เรื่องคากําไรเกินควร เปนตน ซึ่งการระบุในประกาศฯ ก็หมายถึงตองการบัญญัติให
ครอบคลุมสําหรับกิจการโทรคมนาคมน่ันเอง 

  และกรณีที่ไมสมควรอยางย่ิงก็คือ การที่สํานักงาน กสทช . ปรับแกราง
ประกาศฯ เองในบางประเด็น ทั้งที่ไมมีผูใดแสดงความเห็นในประเด็นดังกลาวไว 
ยกตัวอยางเชน กรณีการตัดเรื่องการคากําไรเกินควรออกไป และเรื่องการเพิ่ม
ถอยคําใน ๕ (๕) ที่สงผลเปนการจํากัดการ คุมครองผูบริโภค จากเดิมที่หามการ
โฆษณาหรือการกระทํารบกวนความเปนสวนตัวตอผูบริโภคผานเครื่องโทรคมนาคม 
กลายเปนใหทําได เวนแตผูบริโภคจะแจงไมยอมรับ เปนตน การกระทําดังกลาวของ
สํานักงาน กสทช . เปนเรื่องนอกอํานาจ และไมสมควร เน่ืองจากสํานักงานเปนผู
เสนอรางแรกอยูแลว ประกอบกับรางที่นําไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะก็ไดผาน
การพิจารณาจากที่ประชุม กสทช. แลว 

  นอกจากน้ี ขอยืนยันในประเด็นที่วา เมื่อพบการกระทําผิดตามประกาศฯ 
แลว กสทช. ยอมมีอํานาจดําเนินการระงับไดโดยไมจําเปนตองรอใหมีการรองเรียน 
รวมถึงกรณีใดเป นเรื่องรองเรียนที่กรรมการวินิจฉัยแลวก็ใหถือเปนบรรทัดฐานได 
ทั้งน้ี โดยสรุปในภาพรวมคือ มีความเห็นสนับสนุนหลักการของรางประกาศฉบับน้ี 
แตเห็นวาการพยายามที่จะแกไขดัดแปลงในประเด็นที่ไมมีคนเสนอนาจะเปนเรื่องที่
ไมถูกตองชอบธรรม และการพยายามที่จะไมใหใ สขอความที่เปนการคุมครอง
ผูบริโภคก็นาจะเปนการเอาเปรียบผูบริโภคในทางหน่ึงดวย 



๒๓ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนระเบียบวาระดังกลาวตามที่ฝายเลขานุการ กทค. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอเปดเผย ความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังน้ี  
๑. ผมเห็นชอบในหลักการของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําที่นาจะเปนการเอา
เปรียบผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใชเครือขายหรือการโฆษณา
อันมีลักษณะเปนการคากําไรเกินควรหรือกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ พ .ศ. ...  
และการกําหนดตัวอยางการกระทําที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภคไวในภาคผนวก
เพื่อใหเกิดความชัดเจน  รวมทั้งเห็นควรเรงออกประกาศฯ ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว
ตอไป  เพื่อประโยชนในการคุมครองผูบริโภค ซึ่งที่ผานมา กระบวนการ จัดทํา
ประกาศฯ น้ีมีความลาชาผิดปกติมากแลว 

๒. การที่สํานักงาน กสทช. แกไขรางประกาศ ฯ อันสงผลลดสิทธิผูบริโภค  ทั้งที่ไมมี
ผูใดใหความเห็นในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ไมเปนไปตามหลักการพิจารณา
รางประกาศฯ ที่ กสทช . ถือปฏิบัติมาโดยตลอด จึงตอง แกไขใหเปนไป ตามรางเดิม  
ซึ่งในสวนที่สํานักงานยอมรับแลวก็คือ  กรณีการตัดขอความ “หรือมีลักษณะเปน
การคากําไรเกินควร ” ในขอ ๕ วรรคสอง (๔) และกรณีการ เพิ่มขอความ “โดย
ผูบริโภคไดแจงไมยอมรับโทรศัพทหรือขอความดังกลาวไปยังผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคม” ในขอ ๕ วรรคสอง (๕) 

๓. เห็นควรเพิ่มเติมประเด็นขอเสนอแนะที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
ดังตอไปน้ี 

  ๑) ควรแกไขช่ือประกาศใหสอดคลองกับประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ซึ่งอาศัยอํานาจตาม พ .ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ ม. 
๓๑ วรรคสอง และ ม. ๒๗(๑๓) เชนเดียวกัน 

  ๒) แกไขนิยาม “ผูบริโภค” ใหสอดคลองกับ พ .ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ .ศ. 
๒๕๒๒ ที่หมายรวมถึงผูไดรับการชักชวนหรือเสนอบริการ แมยังไมไดสมัครใชบริการ 
และตัดขอความ “เพื่อใหผูบริโภคเขาใชบริการ ” ในคํานิยาม “การโฆษณา ” ออก 
เพื่อใหคุมครองถึงผูที่ไดรับการโฆษณาที่ยังไมไดใชบริการดวย 

  ๓) ควรเพิ่มขอกําหนดขอ ๕ วรรคสอง (๑) ใหครอบคลุมถึงการใชกลฉอฉล
ดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหมีผลเปนการสมัครใชบริการโทรคมนาคม ขอ ๕ วรรคสอง (๒) 
ใหครอบคลุมถึงกรณีการจํากัดสิทธิในการใชบริการ และเพิ่ม (๗) กรณีเรื่องรองเรียน
ที่คณะกรรมการไดวินิจฉัยแลววาเปนการกระทําที่เปนการเอาเปรียบ 

  ๔) เน่ืองจากตาม ม . ๓๑ ที่เปนฐานอํานาจในการออกประกาศ กําหนดให 
กสทช. สามารถตรวจสอบและสั่งการไดเองเมื่อปรากฏวามีการกระทําในลักษณะที่เปน
การเอาเปรียบผูบริโภค โดยไมจํากัดวาตองมีผูรองเรียน ดังน้ันจึงควรแกไขประกาศใหมี
ลักษณะเปดกวางสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย 



๒๔ 

 

  ๕) ในภาคผนวก ควรเพิ่มเติมตัวอยางในขอตางๆ ดังน้ี 

 - ขอ ๕ วรรคสอง (๑) เพิ่มกรณีการแจกซิมการดฟรี โดยไมไดใหขอมูลแก
ผูบริโภคอยางครบถวน วา จะตองเสียคาบริการรายเดือน หรือไมแจง
รายละเอียดใหผูบริโภคทราบอยางครบถวน เกี่ยวกับเงื่อนไขการใหบริการ 
อัตราคาบริการ มาตรฐานการใหบริการ เปนตน และกรณีผูประกอบการสง
ขอความมายังอุปกรณของผูบริโภคและถือวาการเปดอานขอความดังกลาวมี
ผลเปนการสมัครใชบริการ 

 - ขอ ๕ วรรคสอง (๒) เพิ่มกรณีการจํากัดผูใหบริการเพียงเฉพาะรายใหบาง
พื้นที่ 

 -  ขอ ๕ วรรคสอง (๓) เพิ่มกรณี คุณภาพการใหบริการไมตรงตามที่มีการ
โฆษณาไว 
- ขอ ๕ วรรคสอง (๔) กรณีการคิดคาโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเสียงเปน
นาที ควรตัดขอความ “โดยไมแจงเงื่อนไขที่ชัดเจนใหผูบริโภคทราบกอน ” 
ออก เน่ืองจากขอน้ีเปนเรื่องการกําหนดเงื่อนไขในการคิดคาบริการที่ไมเปน
ธรรม ไมใชเรื่องการแจงเงื่อนไ ข และการมีขอความน้ี ทําใหสิทธิผูบริโภค
ลดลง นอกจากน้ี ควรเพิ่มตัวอยางเรื่องการปดเศษคาบริการอินเทอรเน็ต  
และเพิ่มกรณีการกําหนดเงื่อนไขในการคิดคาบริการโทร คมนาคมที่ไมเปน
ธรรม ไมสมเหตุสมผล หรือมีลักษณะเปนการคากําไรเกินควร 
๖) เห็นควรเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ ที่มีการแสดงความเห็นใน การรับฟงความ

คิดเห็นสาธารณะ เชน มาตรการกํากับดูแลผูใหบริการ content provider แนวทาง
ดําเนินการตอกรณีการกระทําความผิดซ้ําซาก และกรณีการพิจารณากําหนดคาปรับ
ทางปกครอง ที่คํานึงถึง ความเสียหายที่ผูใชบริการไดรับ จํานวนผูไดรับความ
เดือดรอนเสียหาย และผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม เปนตน 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ นายสราวุธ ศุภสัญญา รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

(มหาชน ) กรณีประสบปญหาไดรับความเดือดรอนจากการติดต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม  (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ เร่ืองรองเรียนของนางบุญราศรี ตียะภูดิศ รองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณี

ประสบปญหาไมสามารถยกเลิกบริการได  (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ นายชนันต ตันจริยานนท รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิชั่น จํากัด 

(มหาชน) กรณีประสบปญหาถูกคิดคาบริการจากขอความสั้นโดยท่ีไมไดสมัครใช
บริการ  (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 



๒๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ เร่ืองรองเรียนของนายมงคล อุดมคําใบ รองเรียนบริษัท แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาเติมเงินโทรศัพทเคลื่อนท่ีผิดเลข
หมาย (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ นายเอกภพ ฟองธนกิจ รองเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปญหา

เก่ียวกับการคิดคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีผิดพลาด  (สํานักรับเรื่องรองเรียนและ
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ รายงานเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวตามประกาศ กสทช. เร่ืองการ

กําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําป ๒๕๕๗  (คณะทํางานเพื่อดําเนินการตามประกาศ กสทช . 
เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตาง
ดาว พ.ศ. ๒๕๕๕ , สํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ รายงานการศึกษาแนวทางการนําคลื่นความถ่ี ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz เพ่ือใช

สําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม (คณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางการนํา
คลื่นความถ่ียาน ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz เพื่อใชสําหรับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม, สํานักบริหารคลื่นความถ่ี)  

 
หมายเหตุ ฝายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๑๓ - ๔.๑๙ เพื่อนําไป

บรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การขอเพ่ิมบริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเท ศ (International Private 
Leased Circuit: IPLC) ภาคพ้ืนนํ้าและภาคพ้ืนดินภายใตใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนตฯ ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีบริษัท ล็อกซเลย ไวรเลส จํากัด (มหาชน) ขอเพิ่มบริการวงจร
เชาสวนบุคคลระหวางประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) 
ภาคพื้นนํ้า ภายใตใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๕๑/
๐๐๑ 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตใหบริษัท ล็อกซเลย ไวรเลส จํากัด (มหาชน) เพิ่มบริการวงจรเชาสวนบุคคล

ระหวางประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) ภาคพื้นนํ้า 
ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๕๑/๐๐๑ โดย
มีระยะเวลาการอนุญาตเทาใบอนุญาตเดิม และใหสิ้นสุดอายุในวันที่ ๕ กุมภาพันธ 
๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการอนุญาต ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 



๒๖ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระน้ี ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ มูลนิธิณภาฯ ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ขอรับกา ร

จัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีการจดัสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๑๘๙ ของมูลนิธิณภาฯ ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ซึ่ง
ไดดําเนินการตามขอ ๔๐ ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม แลว 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา สํานักงาน กสทช . ตองระบุนิยามใหชัดเจนวา
กรณีใดเปนภารกิจพิเศษ ประเด็นที่สํานักงาน กสทช. อางอิงขอ ๔๓ (๕) ที่กําหนดวา 
“การจัดสรรเลขหมายตามความจําเปน ผูขอรับการจัดสรรเลขหมายจะแสดงความ
จํานงขอเลือกเลขหมายมิได ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขสําหรับการจัดสรรเลขหมายเปนกรณีพิเศษ ” ซึ่ง
ขอความดังกลาวไมสามารถใหดุลยพินิจโดยไมมีขอบ เขตได ดังน้ันหากในอนาคตจะ
ใชแนวทางดังกลาวก็ตองมีความชัดเจนวาจะ กําหนดใหบุคคลหรือองคกรลักษณะ ใด
เลือกเลขที่ขอรับการจัดสรรไดบาง เน่ืองจากเมื่อมีการเปดโอกาสครั้งแรกแลว ยอม
จะตองมีครั้งตอไป 

 
มติท่ีประชุม มติที่ประชุมเสียงขางมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศร ษฐพงคฯ , กสทช . ประเสริฐฯ 

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 

อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๘๙ ของมูลนิธิ  
ณภาฯ ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ตามที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

มติที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทยฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระน้ี 
 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระน้ี ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๕๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจา รณาระเบียบวาระที่ ๕.๒ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังน้ี  

  ผมเห็นชอบใ นหลัก การใหจัดสรรเลขหมายใหแกมูลนิธิณภาฯ ซึ่งตอง
ดําเนินการตามประกาศที่เกี่ยวของ คือการจัดสรรเรียงตามเลขหมายที่วาง กรณีที่
สํานักงาน  กสทช . กลาวอางขอ ๔๓ ของประกาศวา ค ณะกรรมการอาจกําหนด



๒๗ 

 

หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขการจัดสรรเลขหมายกรณีพิเศษ จึงไมตองเรียงเลข
หมายน้ัน มิใชกรณีตามประกาศที่กลาวอาง เน่ืองจากกรณี พิเศษ ดังกลาว มีการ
ยกตัวอยางประกอบ เชน การประมูล การทําขอเสนอแขงขัน หรือวิธีอื่น เปนตน โดย
ตองคํานึงถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตร ความคุมคา และความขาดแคลนของทรัพยากร 
จึงมิใชกรณีการใชดุลพินิจไดโดยอําเภอใจแตอยางใด 

  ในสวนการยกเวนคาธรรมเนียมน้ัน เมื่อสํานักงาน  กสทช . กลาวอางวาเปน
กรณีภารกิจพิเศษ สมควรที่จะมีการนิยามภารกิจพิเศษใหมีขอบเขตจํากัดชัดเจน 
เน่ืองจากเป นกรณีการขอรับการจัดสรรโดยนิติ บุคคล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หากมิไดดําเนินการพิจารณาอยางรอบคอบ ตอไปหากมีหนวยงานที่ดําเนินการใน
ลักษณะคลายคลึงกันขอรับการจัดสรร ยอมมิอาจเลือกปฏิบัติได แตหากสํานักงาน  
กสทช. หมายความถึงภารกิจของมูลนิธิฯ ที่จัดต้ังโดยบุคคลสํา คัญ ตอไปควรตองมี
แนวทางที่ชัดเจนวา รวมถึงบุคคลสําคัญลักษณะใดบาง เน่ืองจากที่ผานมาเคยมีกรณี
มูลนิธิฯ ที่จัดต้ังโดยบุคคลสําคัญ แตมิไดมีการพิจารณาในลักษณะน้ี ซึ่งอาจทําให
เกิดผลกระทบตอองคกร กสทช. ที่จะถูกครหาไดวา มีการเลือกปฏิบัติที่แตกตางกัน 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ รางประกาศ กสทช . เร่ืองมาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณี

สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) 
(คณะทํางานพิจารณาแกไขปรบัปรงุประกาศ กสทช . มาตรการคุมครองผูใชบริการ
เปนการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดกา รอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 คณะทํางานพิจารณาแกไขปรบัปรงุประกาศ กสทช . มาตรการคุมครองผูใชบริการ
เปนการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ รางประกา ศ กสทช . เรื่อง
มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) โดยมีประเด็น ดังน้ี  

 ๑. ตองประชาสัมพันธเพื่อใหผูใชบริการโอนยาย เครือขาย ๗๕ วันกอน สิ้นสุด
ระยะเวลาการคุมครองผูใชบริการ โดยสงขอความสั้น หรือโทรหาผูใชบริการ 

 ๒. การคืนเลขหมายที่ไมเต็มกลุม จะตองเปนเลขหมายที่วางและตองเปนเลขหมาย
ซึ่งไดมีการใหบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเทาน้ัน 

 ๓. กําหนดเงินรายไดข้ันตํ่าที่จะนําสงรัฐ โดยไมนํามาใชบังคับยอนหลัง และใหจัดทํา
รายงานทุกสิ้นเดือน นําสงทุกสิ้นเดือน สวนรายไดใหนําสงรายไดเปนรายป 

 ๔. กําหนดใหมีการจัดสงขอมูลจํานวนเงินคงเหลือในระบบเพื่อใชในการตรวจสอบ
การคืนเงินคางชําระแกผูใชบริการ 

 เลขาธิการ กสทช . (นายฐากรฯ ) ช้ีแจงวา การปรับปรุงแกไขรางประกาศ กสทช . 
เรื่องมาตรก ารคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 



๒๘ 

 

สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) น้ัน จะตองอยูบน
หลักการสําคัญ คือ  

 ๑. รัฐตองไดประโยชน ไมทําใหรัฐเสียหาย 

 ๒. ไมแกไขในรายละเอียดปลีกยอย โดยการนําสงเงินรายไดใหรัฐ ควรกําหนดใหมีข้ัน
ตํ่าไมนอยกวารายไดที่ผูใหบริการเคยนําสงตามสัญญาสัมปทาน ณ วันกอนวันที่
สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง โดยเงื่อนไขดังกลาวไมนํามาใชบังคับยอนหลังกับผูให
บริการที่เขาสูมาตรการเยียวยาคุมครองผูใชบริการแลว แมในปจจุบันยังไมสิ้นสุด
มาตรการเยียวยาก็ตาม 

 ๓. กรณีเกี่ยวกับเลขหมาย ควรดําเนินการแกไขปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับ เรื่อง
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ซึ่งเปนประกาศทั่วไปแทน
การกําหนดไวใน รางประกาศ กสทช . เรื่องมาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการ
ช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
(ฉบับที่ ๒)  

 ๔. สํานักงาน กสทช . จะตอง นํารางประกาศ กสทช . เรื่องมาตรการคุมครอง
ผูใชบริการเปนการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ไปจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตามมาต รา ๒๘ 
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการรางประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปน

การช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบ แนวทาง การจัดรับฟง ความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช . 
เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ตาม แนวทาง ที่ 
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

  ทั้งน้ี ใหสํานักงาน กสทช. ปรับแกรางประกาศฯ ใหสอดคลองกับ หลักการที่
กลาวมาขางตน และแจงเวียน  กทค . ทุกทาน กอน นําเสนอตอที่ประชุม กสทช . 
พิจารณาตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ  เพื่อนํา ราง 
ประกาศฯ ไปจัดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอไป 

  อน่ึง กสทช . ประวิทยฯ สงวนความเห็นในประเด็นที่วา การแกไขประกาศ
ดังกลาวในครั้งน้ีมิไดทําใหประเด็นปญหาเรื่องความชอบดวยกฎหมายของประกาศฯ 
เปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด 

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองมติที่ประชุม ระ เบียบวาระน้ี ในการประชุม กทค . ครั้งที่ 

๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 



๒๙ 

 

 ๒. กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๓ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ รายละเอียด ดั งน้ี  

 ๑.) ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ มี
ปญหาหลายดาน จึงสมควรไดรับการปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะเรือ่งการจัดเก็บรายได
จากการใหบริการของผูใหบรกิารในชวงระยะเวลาการคุมครองผูใชบริการเปนการ
ช่ัวคราว ประกอบกับมีความจําเปนตองเรงดําเนินการแกไขปรับปรุงประกาศ กสทช. 
ดังกลาว มิฉะน้ันจะไมสามารถนํามาบังคับใชกับกรณีการ สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
ระหวาง บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน) กับบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน ) ซึ่งกําลังจะหมดสัญญาสัมปทานในเร็ววันน้ี และอาจทําใหเกิดความ
เสียหายตอรัฐจากปญหารายไดที่จะนําสงเปนรายไดแผนดินเชนกัน  ดังน้ันในช้ันน้ีจึง
เห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการการแกไขประกาศฯ ตามที่สํานักงาน กสทช . 
เสนอมา ทั้งน้ีเพื่อใหดําเนินการข้ันตอนตอไปได ตอเมื่อผานการ รับฟงความคิดเห็น
สาธารณะแลวยังคงสามารถพิจารณาเน้ือหาในรายละเอียดของรางประกาศฯ ได 

 ๒.) ผมมีความเห็นเกี่ยวกับปญหาฐานอํานาจตามกฎหมายของประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราวฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาต้ังแตตน  ดังน้ัน แม
ผมจะเห็น สมควร ที่จะมีการ ปรับปรุงแกไข รางประกาศ ฯ ก็ไมใชวาผมเห็นชอบวา
ประกาศ กสทช. ดังกลาวชอบดวยกฎหมายแตอยางใด และการแกไขรางประกาศฯ 
ในครั้งน้ีก็ใชวาจะทําใหความชอบดวยกฎหมายของประกาศน้ีเกิดข้ึนมาได แตเปน
การแกเพื่อใหเกิดความเสียหายตอรัฐนอยที่สุดเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 

                                                            
เลิกประชุมเวลา      ๑๓.๓๐    น. 

 

 

   
      พันเอก  
               ........................................... 
                 (สมมาส สําราญรัตน) 

    ผูอํานวยการสํานักกรรมการ                              
กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

                ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

............................................. 
(นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน) 

ผูอํานวยการสํานักวิชาการและจัดการ 
ทรัพยากรโทรคมนาคม 

ผูชวยเลขานุการ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
พันเอก   
         ......................................... 
         (เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) 
  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
        ผูรับรองรายงานการประชุม 

 

 
 
 
   
  ............................................. 
     (นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร) 
       รองเลขาธิการ กสทช. 
             เลขานุการ 
     ผูตรวจรายงานการประชุม 
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