
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ 

วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม 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. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๖. นายก0อกิจ ด0านชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู6ช0วยเลขานุการ  
   ผู6อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
๘. นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน ผู6ช0วยเลขานุการ 

 ผู6อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๙. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู6ช0วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจ าหน าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน� ผู6 อํ านวยการสํ านั กกรรมการ กิจการ โทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู6อํานวยการส0วน    
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นายป?ญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
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๗. นางสาวป?ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ6าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู ช้ีแจง 

๑. นายจาตุรนต� โชคสวัสด์ิ ผู6 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท� ผู6 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร
โทรคมนาคม ๒ 

๓. นายดํารงค� วัสโสทก ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๔. นางสุพินญา จําปC ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายชุติเดช บุญโกสุมภ� ผู6 อํานวยการสํานักโครงข0ายพ้ืนฐาน การใช6และการ

เชื่อมต0อโครงข0าย 
๖. นางสาวอรวรี เจริญพร รักษาการผู6 อํานวยการสํานักค0าธรรมเนียมและอัตรา

ค0าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๗. นางสาวปุณย�สิรี ฉัตรจินดา ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๘. นายปรัชพัฒน� วงษ�เนติศิลปG ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๙. นายโสรัจจ� ศรีพุฒ ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นายประถมพงศ� ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๑. นางสาวพิชญนุช ชลาชีวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๒. นางสาวพลอย เพ็งเพ็ชร� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๓. นางสาวเพชรรัตน� จีตนิยม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๔. นางสาวธัญวรัตน� พิมุขมนัสกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํ านั กค0 าธรรมเนียมและอัตราค0 าบริ การใน กิจการ

โทรคมนาคม 
๑๕. นางสาวอารยา พิชิตกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํ านั กค0 าธรรมเนียมและอัตราค0 าบริ การใน กิจการ

โทรคมนาคม 
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๑๖. นางสาวศิริพร หงส�ชัชวาล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํ านั กค0 าธรรมเนียมและอัตราค0 าบริ การใน กิจการ

โทรคมนาคม 
๑๗. นายคณิน นิติวงศ� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
   สํานักโครงข0ายพ้ืนฐาน การใช6และการเชื่อมต0อโครงข0าย 
๑๘. นางสาวภัคจิรา มีศิลารัตน� พนักงานปฏิบัติการระดับต6น 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๐ น.  
 
ประธาน กล0าวเป?ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ งให ท่ีประชุมทราบ 

 ประธาน กทค. แจ6งให6สํานักงาน กสทช. เตรียมการโดยการตรวจสอบข6อมูลการใช6งาน
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีในเหตุการณ�ระเบิดท่ีราชประสงค�เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่ี
ผ0านมา โดยต้ังคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบข6อมูลการใช6งานโทรศัพท�เคลื่อนท่ีบริเวณจุด
เกิดเหตุเพ่ือใช6ประกอบเปJนหลักฐานหากมีการสืบสวน ท้ังนี้ขอให6สํานักงาน กสทช. 
เพ่ิมความระมัดระวังการนําเสนอต0อสื่อมวลชนเพ่ือไม0ให6มีการขยายผลต0อไป 

 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายก0อกิจฯ) ชี้แจงว0า ได6มีการ
หารือกับ เลขาธิการ กสทช. เพ่ือเตรียมการในกรณีดังกล0าวแล6ว 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘    
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ เม่ือ

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยไม0มีการแก6ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ – ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ (สํานัก
กรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม) 
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มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘ – 
 ๑๕/๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย� ต้ังข6อสังเกตต0อส0วนของตารางเพ่ือให6สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ 

ดังนี้ 
 ๑. ในหน6าท่ี ๔ ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่องข6อเสนอการคืนคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ 

MHz จํานวน ๔.๘ MHz เพ่ือนําไปประมูลร0วมกับคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz 
ภายใต6สัญญาสัมปทานท่ีสิ้นอายุ ขอให6สํานักงาน กสทช. ติดตามความคืบหน6าของ
ข6อเสนอการคืนคลื่นฯ ดังกล0าว 

 ๒. ในหน6าท่ี ๙ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ เรื่องรายงานเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดยคน
ต0างด6าวตามประกาศ กสทช. เรื่องการกําหนดข6อห6ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปJนการ
ครอบงํากิจการโดยคนต0างด6าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปC ๒๕๕๗ เนื่องจากระยะเวลาผ0าน
มา ๑ เดือนแล6ว สํานักงาน กสทช. รายงานว0ายังอยู0ระหว0างการปรับปรุงประกาศฯ จึง
ขอให6พิจารณาว0ามีประเด็นใดบ6างท่ียังต6องปรับปรุงตามข6อสังเกตของท่ีประชุม  และ
เร0งดําเนินการเสนอให6ท่ีประชุม กทค. พิจารณาต0อไป 

 ๓. ในหน6าท่ี ๑๓ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ เรื่องรายงานการศึกษาแนวทางการนําคลื่น
ความถ่ี ๒.๓ GHz และ ๒.๖ GHz เพ่ือใช6สําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
เนื่องจากระยะเวลาผ0านมา ๑ เดือนแล6ว ในมติท่ีประชุมข6อท่ี ๔ ท่ีมอบหมายให6 
สํานักงาน กสทช. กําหนดประเด็นท่ีจะหารือกับทางคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
กฎหมาย สํานักงาน กสทช. ในประเด็นอัพเกรดเทคโนโลยี และประเด็นการกําหนด
และจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม0 หรือจัดสรรคลื่นความถ่ีทดแทน ให6หารือกับทางสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ขอให6สํานักงาน กสทช. เร0งดําเนินการ เพ่ือให6ได6ข6อยุติใน
เรื่องดังกล0าวว0าจะต6องดําเนินการในลักษณะใดต0อไป 

 ๔. ในหน6าท่ี ๑๐ เรื่องร6องเรียนต0างๆ ของสํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม ขอให6เร0งดําเนินการแจ6งมติท่ีประชุม กทค. ให6แก0ผู6ร6องเรียน
ทราบ ท้ัง ๓ วาระ เนื่องจากท่ีประชุมได6พิจารณาเรื่องร6องเรียนดังกล0าวมาแล6วเปJน
เวลา ๑ เดือน 

 ๕. ในหน6าท่ี ๑๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ เรื่องรายงานผลการดําเนินการรับฟWงความ
คิดเห็นของผู6มีส0วนได6เสียและประชาชนท่ัวไปต0อร0างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา
ท่ีน0าจะเปJนการเอาเปรียบผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช6เครือข0าย
หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปJนการค6ากําไร เกินควร หรือก0อให6เกิดความเดือดร6อน
รําคาญ พ.ศ. ... เนื่องจากผ0านการพิจารณาของ กทค. เปJนเวลา ๑ เดือนแล6วขอให6เร0ง
ดําเนินการนําเข6าท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต0อไปโดยด0วน  
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ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการพิจารณาให ความเห็นชอบคําขอใช สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ$และวิธีการเก่ียวกับการใช สิทธิในการป=กหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท'อ 
หรือติดตั้งอุปกรณ$ประกอบใดในการให บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ$สิทธิ
แห'งทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งท่ี ๑๐-๑๓/๒๕๕๘ เดือนเมษายน ๒๕๕๘) 
(สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการพิจารณาให6ความเห็นชอบคําขอใช6สิทธิตามประกาศ กทช. 

เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการใช6สิทธิในการปWกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วาง
ท0อ หรือติดต้ังอุปกรณ�ประกอบใดในการให6บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ�สิทธิ
แห0งทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งท่ี ๑๐-๑๓/๒๕๕๘ เดือนเมษายน ๒๕๕๘) 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การส้ินสุดระยะเวลาการคุ มครองผู ใช บริการเปCนการช่ัวคราวในการส้ินสุดการ
อนุญาตหรือสัมปทานตามคําส่ัง คสช. และการดําเนินการท่ีเก่ียวข อง กรณีการ
บริการโทรศัพท$ เคล่ือนท่ี ๑๘๐๐ MHz (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอคําสั่ง คสช. ท6ายบันทึกข6อความท่ี คสช (สลช)/๖๑๘ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการดําเนินการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปJนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด
การอนุญาตหรือสัมปทาน ตามคําสั่ง คสช. ฉบับท่ี ๙๔/๒๕๕๗ และมาตรการสิ้นสุด
ระยะเวลาการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปJนการชั่วคราวในการสิ้นสุดการอนุญาตหรือ
สัมปทานตามคําสั่ ง  คสช .  รวม ถึงการดํา เนินการ ท่ี เ ก่ียวข6อง กรณีบริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี ๑๘๐๐ MHz เพ่ือให6ผู6ให6บริการสามารถแจ6งการหยุดให6บริการต0อ
ผู6ใช6บริการได6 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0าคําสั่ง คสช. ท่ีออกมานั้นจะเปJนการกําหนดให6
มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปJนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทานหรือ
สัญญาการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลสิ้นสุดลงในวันท่ี กทค. มีมติ 
รับรองผู6ชนะการประมูล โดยต6องผ0านการรับรองเอกสารและชําระเงินงวดแรกร6อยละ 
๕๐ แล6ว และดําเนินการออกใบอนุญาตให6 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า เนื่องจากต6องมีการออกใบอนุญาตหลังจากการ
ประมูล ซ่ึงถ6าทราบผลการประมูลแล6วก็จะทราบว0าวันใดจะเปJนวันครบกําหนดการแจ6ง
ยุติการให6บริการ ควรมีมติท่ีประชุมไปเลย ในการยุติตามมาตรการคุ6มครองฯ ไม0ต6องรอ



๖ 
 

ให6ครบ ๙๐ วันตามประกาศมาตรการคุ6มครองฯ ส0วนในกรณีท่ีไม0สามารถจัดให6มีการ
ประมูล เพ่ือจัดสรรคลื่นความถ่ีได6จึงค0อยดําเนินการตามข6อ ๙ ตามประกาศมาตรการ
คุ6มครองฯ   

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0าการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ท่ีจะเกิดข้ึน
นี้จะอยู0ในเง่ือนไขของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด6วย ดังนั้น การท่ีไม0สามารถออกใบอนุญาตให6แก0ผู6ชนะ
การประมูลได6 สาเหตุมาจากการขยายระยะเวลาคุ6มครองออกไปอีก ๙๐ วันหลังจาก
ทราบผลการประมูล จะทําให6เกิดการฟ[องร6องข้ึนได6 จึงเห็นควรให6กําหนดวันท่ีสิ้นสุด
มาตรการคุ6มครองฯ ไปเลย โดยปWญหาในการพิจารณาครั้งนี้ คือ คําสั่ง คสช. ท่ีมีแต0
เนื้อความในบันทึก ไม0มีคําสั่งต6นฉบับให6พิจารณา แต0ในคําสั่ง ของ คสช. ฉบับนี้
สามารถตีความได6ว0า จะต6องมีมาตรการคุ6มครองฯ ไปจนกว0าจะมีผู6ให6บริการรายใหม0 
ถ6ามีการประมูลเสร็จสิ้น ก็หมายความว0ามีผู6ให6บริการรายใหม0 สามารถสิ้นสุดมาตรการ
คุ6มครองฯ ได6ในทันที จึงมีความเห็นว0า หลังจากการประมูลเสร็จสิ้น สามารถรับรองผล
การประมูลได6ภายในก่ีวัน ก็ขอให6วันนั้นเปJนการสิ้นสุดมาตรการคุ6มครองฯ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า เห็นด6วยกับ กสทช. ประเสริฐฯ โดยตามคําสั่ง 
คสช. นั้นจะทําให6สามารถกําหนดวันท่ีสิ้นสุดมาตรการคุ6มครองฯ ว0าเปJนวันใดได6 ถ6ามี
การยืดระยะเวลาไปอีก ๙๐ วันหลังจากท่ีมีการประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz จะไม0เปJนไป
ตามคําสั่ง คสช.  

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า ถ6าดูตามข6อ ๙ ของประกาศมาตรการคุ6มครองฯ 
วรรค ๒ ประกอบคําสั่ง คสช. กทค.สามารถมีติให6ผู6ให6บริการแจ6งวันสิ้นสุดมาตรการ
คุ6มครองให6แก0ผู6รับบริการได6ไม0น6อยกว0า ๙๐ วันอยู0แล6ว เม่ือนับจากวันท่ีจะมีการ
ประมูลตามท่ีกําหนดไว6 คือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ใช6ในเวลาการตรวจสอบ
รับรอง ๗ วัน ก็จะไปลงตัววันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข6างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ 

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 
 ๑. รับทราบคําสั่งพลเอก ประยุทธ จันทร�โอชา หัวหน6า คสช. ท6ายบันทึก สลธ. คสช. ท่ี 

คสช(สลธ)/๖๑๘ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการดําเนินการคุ6มครอง
ผู6ใช6บริการเปJนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตหรือสัมปทาน ตามคําสั่ง คสช. 
ฉบับท่ี ๙๔/๒๕๕๗ ซ่ึงอนุมัติให6 กสทช. คุ6มครองผู6ใช6บริการต0อเนื่องไปโดยนําประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปJนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช6บังคับโดย
อนุโลม จนกว0าจะมีการประมูลและได6ผู6ให6บริการรายใหม0 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ   

 ๒. เห็นชอบกําหนดวันท่ีผู6ให6บริการรายเดิมต6องหยุดให6บริการตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปJนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และคําสั่ง คสช. ท่ีเก่ียวข6อง



๗ 
 

เปJนวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมอบหมายให6สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ6ง
ผลการพิจารณาให6ผู6ให6บริการท้ัง ๓ ราย ทราบโดยเร็วภายในวันท่ี  ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

 อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข6างน6อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นข6อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข6อง 

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

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๙๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม กทค. 
ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๒.๑) สํานักงาน กสทช. อ6างถึงข6อเท็จจริงว0า หัวหน6า คสช. ได6มีบันทึก สลธ. คสช. ท่ี 
คสช(สลธ)/๖๑๘ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ อนุมัติให6 กสทช. คุ6มครองผู6ใช6บริการ
ต0อเนื่องไปโดยนําประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปJนการชั่วคราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. 
๒๕๕๖ มาใช6บังคับโดยอนุโลม จนกว0าจะมีการประมูลและได6ผู6ให6บริการรายใหม0 แต0
ทางสํานักงาน กสทช. มิได6แนบเอกสารดังกล0าวมาในวาระเพ่ือพิจารณาด6วย ซ่ึงเปJน
การให6 กสทช. รับทราบคําสั่งดังกล0าวโดยไม0เห็นอะไรเลย ผมจึงไม0อาจพิจารณาทาง
ปกครองต0อเรื่องดังกล0าว เนื่องจากไม0มีข6อเท็จจริงตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ตาม
นัยมาตรา ๒๘ ประกอบมาตรา ๒๙ แห0งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ๒.๒) หากมีเอกสารดังกล0าว ยังมีข6อกฎหมายท่ีต6องพิจารณาต0อไปว0ามีสถานะอย0างไร 
(เทียบความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี ๖๖๗/๒๕๕๘) สามารถแก6ไข
ประกาศ กสทช. ดังกล0าว และคําสั่ง คสช. ฉบับท่ี ๙๔/๒๕๕๗ ได6หรือไม0 กล0าวคือมี
อํานาจท่ีเหนือกว0า (Over rule) ประกาศ กสทช. และคําสั่ง คสช. หรือไม0 ท้ังนี้ การ
เคารพลําดับศักด์ิของกฎหมายเปJนหลักประกันท่ีสําคัญท่ีสุดอย0างหนึ่งของนิติรัฐ 

  อีกท้ัง ขณะนี้มีรัฐธรรมนูญแห0งราชอาณาจักรไทยบังคับใช6แล6ว (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และท่ีแก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘  ดังนั้น 
เอกสารดังกล0าวจึงต6องด6วยรัฐธรรมนูญแห0งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๔ แล6วหรือไม0 
(เทียบกับคําสั่ง คสช. ฉบับท่ี ๒๐/๒๕๕๘) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ แผนความคุ มครองผู ใช บริการของบริษัท แอดวานซ$ อินโฟร$ เซอร$วิส จํากัด 

(มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ มครองผู ใช บริการเปCนการช่ัวคราว
ในกรณีส้ินสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให บริการโทรศัพท$เคล่ือนท่ี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 



๘ 
 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ)  
นําเสนอแผนความคุ6มครองผู6ใช6บริการตามมาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปJนการ
ชั่ ว คร าว ในกร ณีสิ้ นสุ ด  กา รอนุญาตสั มปทาน  หรื อสัญญาการ ให6 บ ริ ก า ร
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความคิดเห็นดังนี้  

๑. ร0างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปJนการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี๒) ท่ี
กําลังอยู0ระหว0างรับฟWงความคิดเห็นสาธารณะนั้น คงจะมีผลบังคับใช6ไม0ทันต0อกรณีนี้ ใน
การพิจารณาแผนความคุ6มครองฯ สํานักงาน กสทช. จึงควรต6องกําหนดภาระหน6าท่ี
ต0างๆ เพ่ือไม0ให6เกิดปWญหาในลักษณะเดียวกับกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของคลื่น 
๑๘๐๐ MHz โดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บรายได6ในช0วงระยะเวลาคุ6มครอง ให6ตรวจสอบ
ดูให6รอบคอบในเรื่องการแยกบัญชี การรายงานรายได6-รายจ0าย รวมถึงต6นทุนค0าใช6
โครงข0ายท่ีบริษัท แอดวานซ�ฯ ต6องชําระให6แก0บริษัท ทีโอทีฯ เพ่ือไม0ให6เกิดปWญหาแบบ
กรณีคลื่น ๑๘๐๐ MHz 

 ๒. ขอให6สํานักงาน กสทช. เร0งรัดติดตามแผนความคุ6มครองผู6ใช6บริการของบริษัท ทีโอทีฯ 
ด6วย เนื่องจากตามประกาศฯ กําหนดให6เปJนผู6ท่ีให6บริการร0วมกันกับบริษัท แอดวานซ�ฯ 
และในกรณีท่ีไม0มีการนําเสนอแผนดังกล0าวเข6ามา คงต6องเร0งดําเนินกระบวนการบังคับ
ทางปกครองต0อไป 

 ๓. ประเด็นเรื่องแผนบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีนั้น บริษัท แอดวานซ�ฯ 
มีข6อเสนอในการยกเว6นค0าธรรมเนียมบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีให6แก0
ผู6ใช6บริการท่ีโอนย6ายภายในกลุ0มบริษัท เห็นควรให6บริษัท แอดวานซ�ฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว0า
เปJนค0าธรรมเนียมลักษณะใด เนื่องจาก บริษัท แอดวานซ�ฯ ไม0มีสิทธิเก็บค0าธรรมเนียม
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีอยู0แล6ว 

 ๔. ประเด็นเรื่องค0าใช6จ0ายการบํารุงรักษาโครงข0าย เห็นควรให6บริษัทแสดงต6นทุนค0าใช6
โครงข0าย (ค0าเช0าโครงข0าย) ท่ีบริษัท แอดวานซ�ฯ จะต6องชําระให6แก0บริษัท ทีโอทีฯ ให6
ชัดเจนด6วย เพ่ือไม0ให6เกิดปWญหาเช0นเดียวกันกับกรณีคลื่น ๑๘๐๐ MHz  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบแผนความคุ6มครองผู6ใช6บริการ ของบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส 

จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปJนการ
ชั่ ว คร าว ในกร ณีสิ้ นสุ ด  กา รอนุญาตสั มปทาน  หรื อสัญญาการ ให6 บ ริ ก า ร
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยยกเว6นข6อเสนอท่ีจะขัดหรือแย6งกับเง่ือนไขท่ี
กําหนดเพ่ิมเติมโดย กทค. ตาม ข6อ ๔ ของประกาศดังกล0าว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ   

 ๒. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. รับข6อสังเกตของท่ีประชุมไปดําเนินการในส0วนท่ี
เก่ียวข6องต0อไป 

 



๙ 
 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     
๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๐๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๒.๑) กรณีการเยียวยาผู6ใช6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีในคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz 
ตามสัญญาสัมปทานระหว0างบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) กับ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีเรื่องเก่ียวเนื่องท่ีต6องพิจารณาแยกเปJนสองส0วน ส0วน
หนึ่งเปJนประเด็นท่ีอยู0ในแผนความคุ6มครองผู6ใช6บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปJนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาการให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และอีกส0วนคือประเด็นท่ีอยู0
นอกเหนือจากแผนฯ เช0น เรื่องเงินรายได6ท่ีต6องนําส0งรัฐ ท้ังนี้ หากร0างประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปJนการชั่วคราวฯ (ฉบับท่ี 2) มีผลบังคับใช6ไม0ทันต0อ
กรณีนี้ แผนความคุ6มครองผู6ใช6บริการนี้ก็จะต6องพิจารณาตามประกาศ กสทช. ฉบับเดิม 
ซ่ึงจะประสบปWญหาในลักษณะเดียวกับกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของคลื่นความถ่ี
ย0าน ๑๘๐๐ MHz เช0น การทํารายงานบัญชี การหักต6นทุนค0าใช6จ0าย การชําระเงินค0า
ใช6โครงข0ายให6กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดังนั้น จึงควรต6องเตรียมการป[องกัน
หรือรองรับปWญหาเพ่ือไม0ให6เกิดปWญหาในลักษณะเดิมอีก 

 ๒.๒) เนื่องจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปJนผู6ให6บริการตามประกาศฉบับดังกล0าว
ด6วย สํานักงาน กสทช. จึงต6องเร0งติดตามให6บริษัทฯ จัดทําและจัดส0งแผนความ
คุ6มครองผู6ใช6บริการมาด6วย และในกรณีไม0สัมฤทธิ์ผลก็ให6ดําเนินกระบวนการบังคับทาง
ปกครองต0อไป 

 ๒.๓) ต0อแผนความคุ6มครองผู6ใช6บริการของบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด 
(มหาชน) ผมมีความเห็นเปJนรายประเด็น ดังนี้ 

  ๒.๓.๑) ประเด็นข6อมูลการให6บริการ เช0น ข6อมูลผู6ใช6บริการ จํานวนเงินคงค6าง
ในระบบ เห็นชอบตามข6อเสนอของสํานักงาน กสทช. ท่ีให6บริษัทฯ ปรับปรุงแก6ไข   
แผนฯ ในส0วนของการนํ าเสนอข6อมูลจํ านวนเ งินคงค6 างในระบบและส0 ง ให6
คณะกรรมการพิจารณาต0อไป และให6บริษัทฯ ดําเนินการตามประกาศ กทช. เรื่อง
หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๑ ท้ังในส0วนของ
การคืนเลขหมายโทรคมนาคมและการชําระค0าธรรมเนียมเลขหมาย โดยบริษัทฯ ไม0
อาจเลือกชําระเฉพาะในส0วนท่ีใช6งานเท0านั้น 

  ๒.๓.๒) ประเด็นการดูแลผู6ใช6บริการในช0วงระยะเวลาคุ6มครอง เห็นชอบตาม
แผนฯ ท่ีบริษัทฯ เสนอ 

  ๒.๓.๓) ประเด็นแผนงานประชาสัมพันธ�ให6ผู6ใช6บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน เห็นชอบตามข6อเสนอของสํานักงาน กสทช. โดยเห็นควรเพ่ิมการกําหนด
ความถ่ีในการส0ง SMS และให6บริษัทฯ ชี้แจงข้ันตอนการขอรับเงินคืนของผู6ใช6บริการใน



๑๐ 
 

ระบบ prepaid ให6ชัดเจน รวมท้ังให6บริษัทฯ ส0ง SMS แจ6งจํานวนเงินคงเหลือหลังจาก
ใช6บริการในช0วงเยียวยา เพ่ือเปJนหลักฐานสําหรับผู6ใช6บริการในการเรียกเงินคืนด6วย 

  ๒.๓.๔) ประเด็นแผนส0งเสริมให6ผู6ใช6บริการสามารถใช6บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีได6อย0างมีประสิทธิภาพ ไม0เลือกปฏิบัติ และเปJนไปอย0างท่ัวถึง การท่ี
บริษัทฯ มีข6อเสนอท่ีจะยกเว6นค0าธรรมเนียมบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี
ให6แก0ผู6ใช6บริการ เห็นควรให6บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมว0าผู6ให6บริการรายใด
เปJนผู6ยกเว6นค0าธรรมเนียม เนื่องจากบริษัทฯ เปJนผู6ให6บริการรายเดิมและไม0มีอํานาจ
หน6าท่ีเรียกเก็บค0าธรรมเนียมได6อยู0แล6ว และข้ันตอนการโอนย6ายเลขหมายเปJนไปตาม
ประกาศท่ีเก่ียวข6องหรือไม0 

  ๒.๓.๕) ประเด็นค0าใช6จ0ายในการให6บริการและภาระจากการท่ีต6องรักษา
คุณภาพมาตรฐานในขณะท่ีจํานวนผู6ใช6บริการลดลงตลอดเวลา เห็นควรให6บริษัทฯ 
แสดงต6นทุนค0าใช6โครงข0าย (ค0าเช0าโครงข0าย) ท่ีบริษัทฯ จะต6องชําระให6แก0บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ให6ชัดเจนด6วย เพ่ือสอดคล6องตามประกาศข6อ ๖(๔) ท่ีกําหนดให6แผน
ความคุ6มครองผู6ใช6บริการจะต6องมีสาระสําคัญคือ ค0าใช6จ0ายในการให6บริการ และภาระ
ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีต6องรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะท่ีจํานวนผู6ใช6บริการลดลง
ตลอดเวลา 

  ๒.๓.๖) ประเด็นการจัดเก็บรายได6ในช0วงระยะเวลาคุ6มครอง เห็นว0าแผนฯ ของ
บริษัทฯ ท่ีไม0รวมต6นทุนค0าใช6โครงข0าย (ค0าเช0าโครงข0าย) และจะนําเงินส0วนท่ีเหลือ
พร6อมดอกผลให6สํานักงาน กสทช. เพ่ือหักต6นทุนค0าใช6โครงข0ายให6 บมจ. ทีโอทีต0อไป 
นั้น ขัดกับประกาศฯ ข6อ ๗ ดังนั้น จึงมีความเห็นให6บริษัทฯ ต6องแสดงต6นทุนค0าใช6
โครงข0ายท่ีบริษัทฯ จะต6องชําระให6แก0บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ือให6คณะทํางาน
ตามข6อ ๗ พิจารณาตรวจสอบด6วย 

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท คอมมิวนิคเอท 

จํากัด (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอข6อเท็จจริงกรณีการกําหนดแนวทางการให6อนุญาตและคําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บริษัท คอมมิวนิคเอท จํากัด เพ่ือให6บริการ SIP 
Trunk หรือบริการ Call Termination (VoIP Termination) ท่ีไม0มีโครงข0ายเปJนของ
ตนเอง โดยมีข6อเสนอเง่ือนไขการบริการ ดังนี้ 

 ๑. ให6ผู6ให6บริการ SIP Trunk จะต6องแสดงตนในฐานะผู6รับใบอนุญาตในการติดต0อขอ
ใช6บริการจากผู6ให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและผู6ให6บริการโทรศัพท�ประจําท่ี เพ่ือให6ผู6
ให6บริการโทรศัพท�ภายในประเทศดําเนินการให6บริการต0อผู6ให6บริการ SIP Trunk ตาม
ต6นทุนท่ีแท6จริงและความเปJนไปได6ในทางธุรกิจ ซ่ึงเปJนการลดผลกระทบและความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนต0อผู6ให6บริการโทรศัพท�ภายในประเทศ 



๑๑ 
 

 ๒. ผู6ให6บริการต6องแจ6งสถานท่ีของ SIM Trunk Gateway ให6แก0ผู6ให6บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปJนเจ6าของ SIM ทราบด6วย 

 ๓. ให6ผู6ให6บริการ SIP Trunk จะต6องขอความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาลต0างประเทศ องค�กรระหว0างประเทศ หรือ
บุคคลท่ีอยู0ในต0างประเทศเช0นเดียวกับผู6รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสอง และแบบท่ีสาม เพ่ือเปJนการคุ6มครองผู6ใช6บริการภายในประเทศ อัน
เนื่องมาจากการให6บริการ SIP Trunk เปJนการให6บริการในลักษณะของการรับข6อมูล 
(Traffic) เข6ามาจากต0างประเทศ และข6อมูลบางส0วนอาจมีความเก่ียวเนื่อง กับข6อมูล
อาชญากรรม ทางอิเล็กทรอนิกส� 

 ๔. กสทช.ควรกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตให6ผู6ให6บริการ SIP Trunk จะต6องจัดให6มี
บริการแสดงเลขหมายต6นทางท่ีรับเข6ามาจากต0างประเทศ (CLI) เพ่ือให6สามารถ
ตรวจสอบเลขหมายต6นทางได6  ซ่ึงจะเปJนการป[องกันปWญหาอาชญากรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส� และคุ6มครองผู6ใช6บริการภายในประเทศ 

 ๕. กสทช. ควรพิจารณากํากับดูแลหรือสํารวจตรวจตราการกําหนดค0าใช6บริการของผู6
ให6บริการ SIP Trunk เพ่ิมเติมเปJนการเฉพาะ เช0น ให6นําส0งรายการส0งเสริมการขาย
หรืออัตราค0าใช6บริการท่ีเรียกเก็บจากผู6ให6บริการให6 กสทช. ทราบ และใช6เปJนข6อมูลใน
การกํากับดูแลการแข0งขันเพ่ือป[องกันมิให6เกิดการแข0งขันท่ีไม0เปJนธรรมต0อผู6รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืน 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า หากจะไม0อนุญาตให6บริษัทฯ ประกอบกิจการ 
สํานักงาน กสทช. ต6องชี้แจงประเด็นให6ชัดเจนว0าไม0อนุญาตเพราะผิดหลักเกณฑ�หรือ
ประกาศในข6อใด หากมีการใช6บริการดังกล0าวในต0างประเทศ แต0ไม0มีการให6บริการใน
ประเทศไทยอาจจะเกิดมีข6อคิดเห็นต0างๆ ท่ีมีผลกระทบกลับมา จึงอยากให6 สํานักงาน 
กสทช. มีมาตรการในการกํากับดูแลเพ่ิมมาอีกระดับหนึ่ง โดยอาจมีประกาศเฉพาะ
ข้ึนมาเพ่ือใช6ในการกํากับกิจการในลักษณะดังกล0าว 

 กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ังข6อสังเกตว0า การกําหนดเง่ือนไขดังกล0าวก0อนการให6บริการมี
ประกาศหรือกฎหมายใดให6อํานาจหรือไม0 และเป�นมาตรการท่ีเป�นธรรมหรือไม� ท้ังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ระบุว0าใบอนุญาต
ประเภทท่ีหนึ่งเปJนใบอนุญาตสําหรับผู6ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไม0มีโครงข0ายเปJน
ของตนเอง และเปJนกิจการท่ีมีลักษณะสมควรให6มีบริการได6โดยเสรี หากมีความ
ประสงค�ประกอบกิจการให6แจ6งคณะกรรมการ ซ่ึงหากบริการท่ีขอในกรณีนี้เข,าตาม
ประเภทท่ีหนึ่ง ยิ่งไม�มีเหตุผลท่ีจะไม�อนุญาต ส�วนข,อวิเคราะห3ของสํานักงาน กสทช. ก็
มีประเด็นอยู�บ,าง เพียงแต�บางประเด็น เช�นเรื่องภาระ Traffic เพ่ิมไม�น�าจะต,องให,
ความสําคัญ เนื่องจากในการใช,โครงข�ายมีการจ�ายค�าบริการตามอัตราขายปลีกด,วยซํ้า 
ดังนั้นโดยรวมจึงเห็นว�าสํานักงาน กสทช.ต6องวิเคราะห�ว0าการบริการในลักษณะ
ดังกล0าวควรจะกําหนดรูปแบบในการกํากับดูแลอย0างไร หากบริการดังกล0าวมี
ผลกระทบต0อการบริการอ่ืนอาจต6องออกประกาศเพ่ือแยกออกจากใบอนุญาตประเภท
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ท่ี ๑ โดยดูแนวทางการกํากับดูแลของต0างประเทศว0าเปJนอย0างไรแต�สําหรับในกรณีนี้มี
ประเด็นคําถามสําคัญเบ้ืองต,นก็คือการกําหนดเง่ือนไข ๔ ข6อนั้นสอดคล6องกับกฎหมาย
หรือไม0 อย0างไร 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า บริการในลักษณะนี้ยังไม0เคยได6รับการอนุญาตให6บริการใน
ประเทศไทยมาก0อน สํานักงาน กสทช. จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมว0ามีผลกระทบต0อ
การบริการอ่ืนหรือไม0 เนื่องจากการให6บริการดังกล0าวเคยมีข6อกังวลในระดับของการ
สัมมนา International Roaming ว0าเปJนการลักลอบในการนํา Traffic มา 
Terminate ในประเทศไทย หากจะนําเข6ามาสู0ระบบการให6อนุญาตควรมีการกํากับ 
ดูแลท่ีไม0ให6กระทบการบริการอ่ืนๆ ท่ีอยู0ภายใต6การกํากับดูแลของ กสทช. จึงนําเสนอ
ว0าควรกําหนดเง่ือนไขสําหรับการให6บริการฉบับนี้ก0อนการอนุญาต ไม0ได6มีเจตนาท่ีจะ
ไม0อนุญาตให6บริการนี้เกิดข้ึนแต0เพ่ือให6ผู6ประกอบการนําเง่ือนไขกลับไปปรับปรุงแผน
ธุรกิจในการให6บริการและจะนําเสนอเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ังข6อสังเกตว0าเม่ือรูปแบบธุรกิจเป�นการซ้ือซิมการ3ดจากผู,ให,บริการ
โทรศัพท3โดยมีการจ�ายค�าบริการเช�นเดียวกับผู,ใช,บริการรายย�อยอ่ืนๆ ย�อมไม�ถือว�าเป�น
บริการเถ่ือน แต�ประเด็นจริงๆ ท่ีต,องพิจารณาในขณะนี้ก็คือ เง่ือนไขก�อนการเป:ด
ให,บริการตามท่ีกําหนด โดยเฉพาะเง่ือนไขข6อท่ี ๒ และ ข6อท่ี ๓ สอดคล6องกับประกาศ
หรือไม0  

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ในเง่ือนไขข6อท่ีระบุว0าให6แสดงตนเปJนการ
นําไปใช6ในทางธุรกิจซ่ึงมีการกําหนดกติกาหรือไม0 ในขณะเดียวกันนั้นกติกาท่ีประกาศ
ออกไปนั้นต6องไม0กีดกันการประกอบกิจการของรายอ่ืน ในฐานะท่ี กสทช. มีหน6าท่ี
กํากับดูแลจะมีการดําเนินการอย0างไรให6รายอ่ืนเข6ามาแข0งขัน ซ่ึงต6องมีการออก
ประกาศให6ครอบคลุม มีความเห็นสอดคล6องกับ กสทช.พลเอก สุกิจฯ ในกรณีการออก
ใบอนุญาตว0าหากผู6ประกอบการมีคุณสมบัติครบแต0ไม0อนุญาตอาจจะทําให6เกิดประเด็น 
เพราะฉะนั้นสํานักงาน กสทช. ต6องเตรียมพร6อมหากเกิดกรณีเช0นเดียวกันในอนาคต 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า อยากให6สํานักงาน กสทช. ออกใบอนุญาตและ
ออกมาตรการกํากับดูแล โดยต6องดําเนินการควบคู0กันไป และประสานงานกับ
ผู6ประกอบการเพ่ือหาผู6ขอรับใบอนุญาตเพ่ิม ซ่ึงหลักเกณฑ�ในการขอใบอนุญาตต6องมี
การอ6างอิงจากต0างประเทศว0าการกํากับดูแลอย0างไร 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติในหลักการการให6บริการ SIP Trunk หรือบริการ Call Termination (VoIP 

Termination)  ท่ีไม0มีโครงข0ายเปJนของตนเอง ต6องได6รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งจาก กสทช. ตามหลักเกณฑ�และวิธีการตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง โดยกําหนด
เง่ือนไขสําหรับการให6บริการ VoIP Termination โดยเช0าใช6บริการโทรศัพท� เคลื่อนท่ี
และบริการโทรศัพท�ประจําท่ี สําหรับการให6บริการ ดังนี้ 
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   ๑.๑ ผู6ให6บริการ VoIP termination จะต6องแสดงตนในฐานะผู6รับใบอนุญาตใน
การติดต0อขอใช6บริการจากผู6ให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีและผู6ให6บริการโทรศัพท�ประจํา
ท่ี เพ่ือให6บริการของตนเอง 

   ๑.๒ ผู6ให6บริการ VoIP termination จะต6องจัดส0งสัญญาในการเช0าใช6บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี หรือบริการโทรศัพท�ประจําท่ีให6สํานักงาน กสทช. ทราบก0อนการเป?ด
ให6บริการ 

   ๑.๓ ผู6ให6บริการ VoIP termination จะต6องส0งสัญญาท่ีทํากับผู6ให6บริการ
ต0างประเทศท่ีจะรับทราฟฟ?กมา terminate ในประเทศไทยให6สํานักงาน กสทช. 
ทราบก0อนเป?ดให6บริการ 

   ๑.๔ ผู6ให6บริการ VoIP termination จะต6องจัดส0งอัตราค0าใช6บริการให6
สํานักงาน กสทช. เพ่ือใช6เปJนข6อมูลประกอบการกํากับดูแลบริการในลักษณะเดียวกัน
อย0างเหมาะสมต0อไป 

 ๒. อนุมัติในหลักการให6บริษัท คอมมิวนิคเอท จํากัด ได6รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให6บริการ Call Termination (VoIP Termination) โดยให6
บริษัทฯ ปรับปรุงแผนธุรกิจในการให6บริการให6สอดคล6องตามเง่ือนไขดังกล0าวข6างต6น 
และปฏิบัติตามเง่ือนไขท้ังหมดต0อไปด6วย 

 ๓. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. รับข6อสังเกตของท่ีประชุมในประเด็นการกํากับดูแล
ไปดําเนินการในส0วนท่ีเก่ียวข6องต0อไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท สมาร$โท จํากัด แจ งความประสงค$ไม'ต'ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งเลขท่ี ๑/๕๓/๐๐๘ (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอข6อเท็จจริงกรณีการสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง
เลขท่ี ๑/๕๓/๐๐๘ ของบริษัท สมาร�โท จํากัด เนื่องจากบริษัทฯยังไม0สามารถบรรลุ
ข6อตกลงทางธุรกิจกับลูกค6าได6 และมีความประสงค�ไม0ต0ออายุใบอนุญาต ซ่ึงปWจจุบัน
บริษัทฯไม0มีผู6ใช6บริการแต0อย0างใด ส0งผลให6การสิ้นสุดในอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัทฯ ไม0ส0งผลกระทบ และไม0ก0อให6เกิดความเดือดร6อน
เสียหายต0อผู6ใช6บริการ 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบการสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี       

๑/๕๓/๐๐๘ เพ่ือให6บริการมูลค0าเพ่ิมการบันทึกและส0ง (Store and Retrieve Value-
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Added Service: GPS tracking) ของบริษัทฯ ตามข6อ ๒๖(๑) ของเง่ือนไขในการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ในวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. เห็นชอบให6บริษัทฯ มีหน6าท่ีต6องชําระค0าธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปC ๒๕๕๗ ช0วง
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และค0าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประจําปC ๒๕๕๘ ช0วงวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง ค0าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี
สํานักงานฯ เสนอ 

 ๓. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. บันทึกการกระทําผิดเง่ือนไขในการอนุญาตในบัญชี
รายชื่อผู6ไม0ปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาต เพ่ือเปJนข6อมูลในการพิจารณาการขอรับ
ใบอนุญาตของบริษัทฯ ครั้งต0อไป 

  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การส้ินสุดใบอนุญาตของผู รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

และผู รับใบอนุญาตการให บริการอินเทอร$เน็ตแบบท่ีหนึ่ง จํานวน ๔ ราย (สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอการสิ้นสุดใบอนุญาตของผู6รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
หนึ่ง และผู6รับใบอนุญาตการให6บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง จํานวน ๖ ราย ท่ีไม0ได6
ดําเนินการยื่นคําขอต0ออายุใบอนุญาตภายหลังจากใบอนุญาตหมดอายุในปC ๒๕๕๗ 
ดังนี้ 

 ๑. บจ.วันเวิลด� เทเลคอมมิวนิเคชั่น  เลขท่ีใบอนุญาต ๑/๕๒/๐๑๑ วันท่ีใบอนุญาตสิ้น
อายุ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 ๒. บจ. สมาร�ทโรม เลขท่ีใบอนุญาต ๑/๕๒/๐๑๗ วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 

 ๓. บจ.เวิลด�เว็บ เลขท่ีใบอนุญาต ๑/๕๐/๐๒๘ วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๗ 

 ๔. บจ. ซิพโฟน (ประเทศไทย) เลขท่ีใบอนุญาต NTC/MM/INT/ISP/I/021/2549 วันท่ี
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 ๕. บจ. เวิลด�เว็บ เลขท่ีใบอนุญาต NTC/MM/INT/ISP/I/019/2548 วันท่ีใบอนุญาต
สิ้นอายุ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ๖. บจ. ซิพโฟน (ประเทศไทย) เลขท่ีใบอนุญาต ๑/๕๑/๐๐๕ วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ              
๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 

  ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการบันทึกรายชื่อของผู6รับใบอนุญาตท้ัง ๖ 
ราย รวมถึงรายชื่อ กรรมการ ผู6จัดการ หรือผู6มีอํานาจในการจัดการนิติบุคคลของผู6รับ
ใบอนุญาต ไว6ในบัญชีรายชื่อ ผู6ไม0ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาต เพ่ือใช6ประกอบการ



๑๕ 
 

พิจารณาให6อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต0อไป และจะติดตามผู6รับใบอนุญาต
ท้ัง ๖ ราย เพ่ือดําเนินการชําระค0าธรรมเนียมประจําปC ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 
แล6วแต0กรณี ให6ถูกต6องและครบถ6วนตามกฎหมายต0อไป  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า ให6สํานักงาน กสทช. แยกการพิจารณากรณี
การสิ้นสุดใบอนุญาตของผู6รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยให6แยกความแตกต0าง ไม0
ต0อใบอนุญาตประกอบกิจการ ไม0ชําระค0าธรรมเนียมการประกอบกิจการ และ แจ6ง
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ นั้นแตกต0างกันอย0างไรให6ชัดเจน รวมท้ังควรใช6
ถ6อยคําเรียกแต0ละประเภทการสิ้นสุดใบอนุญาตว0าอย0างไร 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า เห็นควรให6สํานักงาน กสทช. เพ่ิมเติมเง่ือนไข
ท6ายใบอนุญาต เช0น เม่ือครบระยะเวลา ๑ ปC ให6ผู6ได6รับใบอนุญาตต6องมีหน6าท่ียื่น
เอกสารเช0นเดียวกับการยื่นเสียภาษีอากร เพ่ือการกํากับดูแล 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการสิ้นสุดใบอนุญาตของผู6รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี

หนึ่ง จํานวน ๔ ราย และผู6รับใบอนุญาตการให6บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง จํานวน 
๒ รายท้ังหมด ๖ ราย ดังนี้ 

 ๑. บจ.วันเวิลด� เทเลคอมมิวนิเคชั่น  เลขท่ีใบอนุญาต ๑/๕๒/๐๑๑ วันท่ีใบอนุญาตสิ้น
อายุ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 ๒. บจ. สมาร�ทโรม เลขท่ีใบอนุญาต ๑/๕๒/๐๑๗ วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 

 ๓. บจ.เวิลด�เว็บ เลขท่ีใบอนุญาต ๑/๕๐/๐๒๘ วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๗ 

 ๔. บจ. ซิพโฟน (ประเทศไทย) เลขท่ีใบอนุญาต NTC/MM/INT/ISP/I/021/2549 วันท่ี
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

 ๕. บจ. เวิลด�เว็บ เลขท่ีใบอนุญาต NTC/MM/INT/ISP/I/019/2548 วันท่ีใบอนุญาต
สิ้นอายุ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ๖. บจ. ซิพโฟน (ประเทศไทย) เลขท่ีใบอนุญาต ๑/๕๑/๐๐๕  วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ              
๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 

  ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. ดําเนินการบันทึกรายชื่อของผู6รับใบอนุญาตท้ัง ๖ ราย 
รวมถึงรายชื่อกรรมการ ผู6จัดการ หรือผู6มีอํานาจในการจัดการนิติบุคคลของผู6รับ
ใบอนุญาต ไว6ในบัญชีรายชื่อ ผู6ไม0ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาต เพ่ือใช6ประกอบการ
พิจารณาให6อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต0อไป และให6บริษัทฯ ดําเนินการใน
ส0วนของค0าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข6องต0อไป ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด ขอส้ินสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๐/๐๓๖ (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอกรณีบริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๐/๐๓๖ เพ่ือให6บริการบัตรโทรศัพท�ระหว0าง
ประเทศ (International Calling Card) โดยให6สิ้นสุดลงต้ังแต0วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เปJนต6นไป  

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบให6 บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด สิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๐/๐๓๖ เพ่ือให6บริการบัตรโทรศัพท�ระหว0าง
ประเทศ (International Calling Card) โดยให6สิ้นสุดลงต้ังแต0วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เปJนต6นไป 

 ๒. เห็นชอบแผนการดําเนินการเพ่ือเยียวยาผู6ใช6บริการตามท่ีบริษัทฯ เสนอ โดย    
บริษัทฯ จะต6องสรุปผลการดําเนินการตามแผนเยียวยาท่ีบริษัทฯ เสนอ ให6สํานักงาน 
กสทช.ทราบ ภายหลังจากท่ีได6รับแจ6งมติท่ีประชุม กทค. 

  ท้ังนี้ บริษัทฯต6องดําเนินการในเรื่องชําระค0าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง รอบประจําปC ๒๕๕๗ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
ค0าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ การขออนุญาตใช เครื่องวิทยุคมนาคม และนําเข าเครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือใช งาน

จริงในโครงการศึกษาวิจัย Smart Substation เพ่ือรองรับ Smart Grid ในกิจการ
ของการไฟฟZาส'วนภูมิภาค (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข6อเท็จจริงกรณีการไฟฟ[าส0วนภูมิภาคขอใช6คลื่นความถ่ีย0าน ๕ GHz และใช6เครื่องวิทยุ
คมนาคม โดยสํานักงาน กสทช. พิจารณาแล6วมีความเห็น ดังนี้ 

 ๑. เห็นควรให6การไฟฟ[าส0วนภูมิภาคใช6คลื่นความถ่ี ๕๘๐๐ MHz ความกว6างแถบ
ความถ่ี   ๒๐ MHz กําลังส0ง ๕๐ วัตต� (e.i.r.p) สําหรับอุปกรณ�สื่อสารระยะสั้น (Short 
Range Device) ย0านความถ่ีวิทยุ ๕ GHz ต้ังสถานีฐาน (Base Station)  จํานวน ๑๒ 
สถานี ใช6เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile Service) เพ่ือ
ใช6ในโครงการวิจัยศึกษาและทดลองติดต้ัง Smart Substation เพ่ือรองรับ Smart 
Grid ระบบ Wireless Network ในภารกิจของการไฟฟ[าส0วนภูมิภาค โดยมีเง่ือนไข 
ดังนี้ 

  ๑.๑ ให6ใช6ความถ่ีวิทยุดังกล0าวเปJนระยะเวลา ๑ ปC สําหรับใช6ในภารกิจของ
หน0วยงานเท0านั้นและการขอขยายระยะเวลาการใช6ความถ่ีวิทยุจะต6องแจ6งขออนุญาต



๑๗ 
 

ใช6ความถ่ีวิทยุก0อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล0าว เพ่ือให6ถูกต6องตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

  ๑.๒ การใช6ความถ่ีวิทยุสําหรับอุปกรณ�สื่อสารระยะสั้น (Short Range 
Devices) ย0านความถ่ีวิทยุ ๕ GHz ให6ถือเปJนกิจการรอง (Secondary Service) ไม0ได6
รับสิทธิคุ6มครองการรบกวน และหากก0อให6เกิดการรบกวนระดับรุนแรงต0อการใช6
ความถ่ีวิทยุของข0ายสื่อสารวิทยุคมนาคมอ่ืน ผู6ใช6ความถ่ีวิทยุต6องระงับการใช6ความถ่ี
วิทยุดังกล0าวทันที 

  ๑.๓ การใช6เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล0าวต6องได6รับใบอนุญาตให6ใช6เครื่องวิทยุ
คมนาคม และใบอนุญาตให6ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

  ๑.๔ เครื่องวิทยุคมนาคม ต6องเปJนตราอักษร แบบ/รุ0น ท่ีได6ผ0านการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ�แล6ว 

  ๑.๕ ต6องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข 
ตามท่ี กสทช. กําหนดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง 

 ๒. ให6การไฟฟ[าส0วนภูมิภาค ชําระค0าตอบแทนในการใช6ความถ่ีวิทยุ เปJนเ งิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาทและภาษีมูลค0าเพ่ิม (VAT) ในอัตราร6อยละ ๗ เปJนจํานวนเงิน ๗,๐๐๐ 
บาท รวมเปJนเงินท้ังสิ้น ๑๐๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ6วน) ภายใน ๖๐ วัน 
นับแต0วันท่ีได6รับหนังสือฉบับนี้ ท่ีสํานักการคลัง สํานักงาน กสทช. เลขท่ี ๘๗ ซอย
พหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

 ๔. ให6บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด� โปรเจ็ค จํากัด นําเข6าเครื่องวิทยุคมนาคมพร6อม
อุปกรณ�ประกอบ เพ่ือส0งมอบให6การไฟฟ[าส0วนภูมิภาค นําไปใช6งานตามท่ีได6รับอนุญาต
และให6ติดต0อสํานักงาน กสทช. เพ่ือยื่นขอรับใบอนุญาตให6นําเข6าเครื่องวิทยุคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให6การไฟฟ[าส0วนภูมิภาคใช6คลื่นความถ่ี ๕๘๐๐ MHz ความกว6างแถบความถ่ี 

๒๐ MHz กําลังส0ง ๕๐ วัตต� (e.i.r.p) สําหรับอุปกรณ�สื่อสารระยะสั้น (Short Range 
Device) ย0านความถ่ีวิทยุ ๕ GHz ต้ังสถานีฐาน (Base Station)  จํานวน ๑๒ สถานี 
ใช6เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile Service) เพ่ือใช6ใน
โครงการวิจัยศึกษาและทดลองติดต้ัง Smart Substation เพ่ือรองรับ Smart Grid 
ระบบ Wireless Network ในภารกิจของการไฟฟ[าส0วนภูมิภาค โดยมีเง่ือนไขตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ'าน

ระบบอินเทอร$เน็ต (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 
 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ

แนวทางการจัดทํากระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และ



๑๘ 
 

ประกาศนียบัตรผ0านระบบอินเทอร�เน็ตเพ่ือนําไปดําเนินการจัดทําประกาศ กสทช. 
เก่ียวกับกระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมายและประกาศนียบัตร
ผ0านระบบอินเทอร�เน็ต  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการจัดทํากระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย 

และประกาศนียบัตรผ0านระบบอินเทอร�เน็ต ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให6
นําไปจัดทําเปJนประกาศ กสทช. เก่ียวกับกระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ0านระบบอินเทอร�เน็ตต0อไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ พิจารณาอุทธรณ$คําส่ังทางปกครองกรณีไม'รับคําขอและไม'อาจพิจารณาออก

ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมสมัครเล'น (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุ
คมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอการ
พิจารณาคําอุทธรณ�คําสั่งทางปกครอง กรณีไม0รับคําขอและไม0อาจพิจารณาออก
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมสมัครเล0นให6กับนางโฉม เหมหรรษา นายประกวด 
หงษาชาติ และนายเฉลิมพล เหมหรรษา ได6 เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม0ครบถ6วน 
และเสนอไม0พิจารณาทบทวนคําสั่งศาลปกครองกรณีนี้ เนื่องจากหลักฐานและข6อมูลไม0
ครบถ6วนสมบูรณ�ในสาระสําคัญตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและ
กํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล0น ข6อ ๑๔  และผู6ให6อุทธรณ�ท้ังสาม ดําเนินการให6เปJนไป
ตามประกาศหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข6องโดยเคร0งครัด 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นดังนี้  
 ๑. ตามความเห็นของสํานักงาน กสทช. ระบุไว6ในข6อ ๑ ว0า “เพ่ือให6การพิจารณาเปJน

ตามกฎหมายและประกาศหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข6อง สํานักงาน กสทช. พิจารณาแล6ว
เห็นสมควรมีหนังสือแจ6งผู6อุทธรณ�ท้ังสามราย เพ่ือทราบว0า สํานักงาน กสทช. ได6รับคํา
อุทธรณ�ไว6แล6ว” แต0ในข6อ ๒ ระบุว0า “ สํานักงาน กสทช. พิจารณาแล6วเห็นสมควรไม0
พิจารณาคําอุทธรณ�และทบทวนคําสั่งทางปกครอง” จึงเปJนข6อขัดแย6งกันว0าถ6ารับ
อุทธรณ�แล6วก็ควรพิจารณา หากพิจารณาแล6วจะยืนตามเดิมหรือไม0นั้นเปJนอีกประเด็น
หนึ่ง 

 ๒. ในกรณีนี้ผู6อุทธรณ�ดังกล0าวท้ัง ๓ ราย เปJนผู6ท่ีเคยมีใบอนุญาตมาก0อนแล6ว มีเจตนา
ท่ีจะไม0ต0อใบอนุญาตหรือไม0 หากมีช0องทางท่ีสามารถต0ออายุใบอนุญาตได6และไม0ได6มี
การนําไปใช6ทางท่ีผิดกฎหมายก็ควรให6มีการขอต0ออายุใบอนุญาตได6 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า ในกรณีความเห็นของสํานักงาน กสทช. มี
ความเห็นสอดคล6องกับ กสทช.รศ.ประเสริฐฯ ว0าในข6อ ๑ และ ๒ มีความขัดแย6งกัน แต0



๑๙ 
 

ในกรณีการต0ออายุใบอนุญาตเดิมพนักงานวิทยุสมัครเล0นไม0จําเปJนต6องสังกัดสมาคม 
เพราะฉะนั้นจะสามารถใช6สถานีควบคุมข0ายใดก็ได6และไม0ปฏิบัติตามกติกา ไม0สามารถ
กํากับดูแลกันเองตามลําดับข้ัน การกํากับดูแลจะมาอยู0ท่ีสํานักงาน กสทช. ท้ังหมด 
ปWจจุบันพนักงานวิทยุสมัครเล0นต6องสมัครเปJนสมาชิกของสมาคมใดสมาคมหนึ่ง 
โดยเฉพาะสมาคมท่ีอยู0ในภูมิลําเนาของตนเอง แต0ประเด็นดังกล0าวคือจะขอต0ออายุ
ใบอนุญาตโดยไม0สมัครสมาชิกโดยเหตุท่ีไม0รู6หรือจงใจไม0สมัครสมาชิก ในทางปฏิบัติ 
สํานักงาน กสทช. และสมาคมวิทยุสมัครเล0นแห0งประเทศได6มีการประชาสัมพันธ�อย0าง
แพร0หลายให6ทราบโดยชัดเจนตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนดไว6หรือไม0 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า จากการพิจารณาจากคําอุทธรณ�ของสมาชิกแล6ว 
เนื่องจาก ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตฯ นั้นทําให6มีความเข6าใจในอีก
ความหมายหนึ่ง หากมีการเขียนให6ชัดเจนสมาชิกอาจไม0สามารถโต6แย6งได6 ดังนั้นควรมี
การแก6ไขประกาศฯ ในอนาคตเพ่ือให6เกิดความชัดเจนและป[องกันการเข6าใจผิดพลาด
ของผู6ท่ีจะสมัคร โดยต6องประสานกับสํานักกฎหมายโทรคมนาคมให6พิจารณาว0าตามท่ีผู6
อุทธรณ�ท้ัง ๓ ราย อุทธรณ�มานั้นสามารถปฏิบัติได6หรือไม0 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า โดยหลักการแล6วบัตรพนักงานท่ียังไม0หมดอายุยังมีสิทธิใน
การเปJนพนักงานตามอายุใบอนุญาตฉบับเก0าท่ีมีผลบังคับใช6 เม่ือใบอนุญาตหมดอายุ
ต6องมาดําเนินการขอใบอนุญาตฉบับใหม0และต6องปฏิบัติตามระเบียบทันทีว0าต6องเปJน
สมาชิกของสมาคมก0อน 

 
มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข6างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ 

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 
๑. รับคําอุทธรณ�ของ นางโฉม เหมหรรษา นายประกวด หงษาชาติ และนายเฉลิมพล 
เหมหรรษา ได6 เนื่องจากการอุทธรณ�ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
๒.ยืนตามคําสั่งทางปกครอง เนื่องจากหลักฐานและข6อมูลไม0ครบถ6วนสมบูรณ�ใน
สาระสําคัญตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการ
วิทยุสมัครเล0น ข6อ ๑๔  และให6ผู6อุทธรณ�ท้ัง ๓ รายดําเนินการให6เปJนไปตามประกาศ
หลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข6องโดยเคร0งครัด  

อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข6างน6อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นนี้ 
 ๓. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. รับข6อสังเกตของท่ีประชุม กทค. ในกรณีการ

ปรับปรุงข6อกฎหมายของประกาศฯ ให6ชัดเจน 
 ๔. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. แจ6งผลการพิจารณาให6ผู6 อุทธรณ�ท้ัง ๓ ราย 

รับทราบ 
 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



๒๐ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๐๑ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ของการประชุม กทค. 
ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘  รายละเอียด ดังนี้ 

 ๒.๑) ผมมีความเห็นว0า แม6ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแล
กิจการวิทยุสมัครเล0น จะมีหลายฝ�ายฟ[องร6องเปJนคดีต0อศาลปกครองอยู0แล6วก็ตาม แต0
เม่ือศาลปกครองยังไม0มีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปJนอย0างอ่ืน จึงทําให6พนักงานวิทยุ
สมัครเล0น และสํานักงาน กสทช. ในฐานะเจ6าหน6าท่ีของรัฐ มีหน6าท่ีต6องปฏิบัติตาม 

 ๒.๒) ผมได6พิจารณาเนื้อหาตามอุทธรณ�ของผู6อุทธรณ�ท้ังสามแล6ว มีความเห็นว0า ในบท
เฉพาะกาล ข6อ ๔๓ ของประกาศดังกล0าว กําหนดว0า “ความในข�อ ๑๔ มิให�ใช�บังคับกับ
ผู�ท่ีได�รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล$นก$อนประกาศฉบับนี้มีผลใช�บังคับ” อันเปJน
บทกําหนดคุ6มครองผู6ท่ีได6รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล0นก0อนท่ีประกาศดังกล0าวมี
ผลใช6บังคับ หากประกาศดังกล0าวต6องการให6ผู6 ท่ีได6รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุ
สมัครเล0นทุกราย แม6แต0ผู6ท่ีได6รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล0นก0อนประกาศฉบับนี้
มีผลใช6บังคับ ก็มิจําต6องกําหนดบทเฉพาะกาลดังกล0าว เพราะโดยหลักเม่ือกฎหมายมี
ผลบังคับใช6ย0อมมีผลเปJนการท่ัวไปกับพนักงานวิทยุสมัครเล0นทุกราย มิได6จํากัดเฉพาะ
กลุ0มบุคคลหนึ่งบุคคลใด ท้ังนี้ ประกาศดังกล0าวได6มีผลบังคับใช6ในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ แต0โดยท่ีผู6อุทธรณ�ท้ังสามเปJนผู6ได6รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล0นก0อนวัน
ดังกล0าว และเปJนเพียงผู6ยื่นคําขอต0อบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล0นเท0านั้น ประกาศ
ดังกล0าวจึงมิได6มีผลนํามาใช6บังคับกับผู6อุทธรณ�ท้ังสามซ่ึงเปJนผู6ได6รับใบอนุญาตพนักงาน
วิทยุสมัครเล0นก0อนท่ีประกาศดังกล0าวมีผลใช6บังคับตามบทเฉพาะกาล 

  ประกอบกับ กรณีการขอต0อบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล0นท่ีหมดอายุก0อน
ประกาศดังกล0าวมีผลใช6บังคับหรือภายหลังท่ีประกาศดังกล0าวมีผลใช6บังคับ ก็ไม0อาจ
ตีความว0าการขอต0อบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล0นใหม0 เปJนการออกใบอนุญาตพนักงาน
วิทยุสมัครเล0น เห็นได6จากหมวด ๓ ข6อ ๑๐ และ ๑๑ ของประกาศดังกล0าว 

  ผู6อุทธรณ�ท้ังสามจึงไม0มีหน6าท่ีต6องปฏิบัติตามข6อ ๑๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล0น 

  ดังนั้น อุทธรณ�ของผู6อุทธรณ�ท้ังสามฟWงข้ึน และเจ6าหน6าท่ี กสทช. ซ่ึงเปJนเจ6า
พนักงานผู6ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และตาม
ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข6อง จึงไม0อาจปฏิเสธไม0ต0อบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล0นให6แก0ผู6
อุทธรณ�ท้ังสาม และเห็นควรให6เจ6าพนักงานผู6ออกใบอนุญาตดังกล0าวรับต0อบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล0นให6แก0ผู6อุทธรณ�ท้ังสามตามคําขอได6 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ ขอให พิจารณาและมีคําส่ังระงับการปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห'ง

พระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน$ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (สํานัก
กฎหมายโทรคมนาคม)  



๒๑ 
 

 ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอกรณีท่ี คสช. มี
หนังสือด0วนท่ีสุด ท่ี คสช (กย)/๙๔๙ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม เพ่ือขอให6 กสทช. พิจารณา
ดําเนินการในกรณีท่ีนายสังวรณ� พุ0มเทียน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. 
กสท โทรคมนาคม มีหนังสือนําเรียน คสช. ให6พิจารณาและมีคําสั่งระงับการปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๔ วรรคสาม แห0งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยมีหลักการในการชี้แจงตอบ คสช. ดังนี้ 

 ๑. บมจ. กสท โทรคมนาคม มีหน6าท่ีต6องนําส0งส0วนแบ0งรายได6จากสัญญาสัมปทาน
ภายหลังหักค0าใช6จ0ายให6 กสทช. นั้น เปJนหน6าท่ีตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว6ในมาตรา ๘๔ 
วรรคสาม แห0งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยหากจะ
ขอให6พิจารณาระงับการปฏิบัติตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห0งพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. 
กสท โทรคมนาคมเสนอมานั้น จะต6องเปJนกรณีท่ีมีการปรับปรุงกฎหมาย ซ่ึงทาง
สํานักงาน กสทช. ไม0ขัดข6องหากมีการแก6ไขปรับปรุงบทบัญญัติ มาตรา ๘๔ วรรคสาม 
แห0งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต0ในปWจจุบันการแก6ไข
กฎหมายดังกล0าวอยู0ในอํานาจหน6าท่ีของรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห0งชาติ (สนช.) 
เปJนผู6ดําเนินการ 

 ๒. โดยหน6าท่ีของ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๘๔ วรรคสาม ท่ีให6รัฐวิสาหกิจนําส0งรายได6จากการอนุญาต สัมปทานหรือ
สัญญาต0อกระทรวงการคลังนั้น ให6นําส0งผ0าน กสทช. ก0อน อันเปJนกรณีท่ี กสทช. มี
หน6าท่ีรับและนําส0งให6กระทรวงการคลังในลักษณะส0งผ0านโดยไม0อาจตรวจสอบความ
ถูกต6องของรายได6และค0าใช6จ0ายจากผลประกอบการดังกล0าวแต0อย0างใด 

 ๓. ปWจจุบันปลัดกระทรวงการคลังได6เห็นชอบแต0งต้ังคณะทํางานพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให6
สํานักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปJนหน0วยงานหลัก เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติในการหักค0าใช6จ0ายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาของรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห0ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงได6มีการแจ6งหลักเกณฑ�
การหักค0าใช6จ0ายและวิธีปฏิบัติในการนําส0งส0วนแบ0งรายได6ท่ีเกิดจากการดําเนินการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาของรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห0ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให6รัฐวิสาหกิจทราบแล6ว โดย
วิสาหกิจท้ังสองแห0งได6ขอให6กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ�ดังกล0าว 
ขณะนี้อยู0ระหว0างการพิจารณา 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า คําตอบตามท่ีสํานักงานเสนอในข6อ ๒. เห็นควรตัด
ประเด็นท่ีว0าด6วยเรื่องการตรวจสอบออกไป เนื่องจากเปJนประเด็นท่ี กสทช. และ
กระทรวงการคลังยังมีความเห็นไม0ตรงกัน ขณะท่ีกฎหมายก็ไม0ได6ระบุไว6ชัด ดังนั้นควร
ตอบในกรอบกฎหมาย ส0วนทางปฏิบัติจริงค0อยหารือกับกระทรวงการคลัง ท้ังนี้ตามท่ีท่ี
ประชุม กทค. เคยมีมติไว6แล6ว  



๒๒ 
 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า ในการตอบหนังสือนั้น ต6องชัดเจน ให6
สํานักงาน กสทช.ดู Footnote ของ ผชพ. พากเพียรฯ ตอนร0างพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในประเด็นกฎหมาย สํานักงาน กสทช. เก่ียวข6องแค0
ไหน อย0างไร ตอบไปตามนั้น และดําเนินการในส0วนท่ีเก่ียวข6องไปแล6วอย0างไรบ6างก็พอ  

 กสทช.รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ให6แนบเอกสารประกอบเพ่ือแจ6ง คสช. ว0า
เรื่องนี้มีข6อหารือแล6ว กระทรวงการคลังได6รับหนังสืออุทธรณ�คําสั่งจากบมจ. กสท 
โทรคมนาคม แล6ว  

  
มติท่ีประชุม  ให6สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ6งตอบถึงคณะรักษาความสงบแห0งชาติ (คสช.) ให6

ทราบถึงอํานาจหน6าท่ีของสํานักงาน กสทช. ตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว6ในมาตรา ๘๔ 
วรรคสาม แห0งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในกรณีท่ี 
บมจ. กสท โทรคมนาคม มีหน6าท่ีต6องนําส0งส0วนแบ0งรายได6จากสัญญาสัมปทาน
ภายหลังหักค0าใช6จ0ายให6 กสทช.ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และให6รายงานการ
ดําเนินการ พร6อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวข6องให6เปJนปWจจุบัน ในกรณีดังกล0าวด6วย  

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ ความเห็นทางกฎหมาย กรณีศาลปกครองมีคําส่ังให ใช วิธีการช่ัวคราวเพ่ือคุ มครอง

ประโยชน$ขณะดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ในคดีหมายเลขดําท่ี ค. ๘/๒๕๕๗ 
และคดีหมายเลขแดงท่ี ค. ๒/๒๕๕๘ ระหว'าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) (กสท.) ผู ร อง กับ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
(ดีแทค) ผู คัดค าน และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ดีแทค ไตรเน็ต) ผู ร องสอด 
(สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม(นางสุพินญาฯ) นําเสนอความเห็นทาง
กฎหมาย กรณีศาลปกครองมีคําสั่งให6ใช6วิธีการชั่วคราวเพ่ือคุ6มครองประโยชน�ขณะ
ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ในคดีหมายเลขดําท่ี ค. ๘/๒๕๕๗ และคดีหมายเลข
แดงท่ี ค. ๒/๒๕๕๘ ระหว0าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท.) ผู6ร6อง 
กับ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ดีแทค) ผู6คัดค6าน และ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ดีแทค ไตรเน็ต) ผู6ร6องสอด กรณีนี้เปJนข6อพิพาทท่ีอยู0ใน
ชั้นการระงับข6อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ อันเปJนเรื่องของคู0สัญญาและมี
ประเด็นพิพาทเก่ียวกับการผิดสัญญาสัมปทาน ซ่ึงขณะนี้ ดีแทค ได6ยื่นอุทธรณ�ต0อคําสั่ง
ศาลปกครองดังกล0าวแล6ว จึงมีผลกระทบต0ออํานาจหน6าท่ีของ กทค. ในการพิจารณา
อนุญาตให6ใช6โครงข0ายพ้ืนฐานโทรคมนาคมและกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0ามีผลกระทบต0อการกํากับดูแลการใช6โครงสร6าง
พ้ืนฐานรวมกันหรือไม0 เห็นว0าเปJนเรื่องของผลประโยชน� จึงควรแค0รับทราบ 



๒๓ 
 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ เห็นสอดคล6องกับ กสทช.รศ.ประเสริฐฯ ว0าเพียงรับทราบ 
เนื่องจากบริษัทฯ ไม0สามารถใช6เอกสารของสํานักงาน กสทช. เพ่ือนําไปเปJนหลักฐาน
ในชั้นศาลได6 ถ6าหากศาลปกครองกลางจะมีคําสั่งให6สํานักงาน กสทช.ปฏิบัติ ท้ังนี้    
บริษัทฯ ต6องปฏิบัติตามสัญญาและเง่ือนไขท6ายใบอนุญาต รวมท้ังประกาศและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข6องด6วย  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า รับทราบหนังสือดีแทคและรับทราบความเห็น
ของสํานักงาน กสทช. ส0วนอ่ืนไม0พิจารณา 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบความเห็นทางกฎหมาย กรณีศาลปกครองมีคําสั่งให6ใช6วิธีการชั่วคราวเพ่ือ

คุ6มครองประโยชน�ขณะดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ในคดีหมายเลขดําท่ี           
ค. ๘/๒๕๕๗ และคดีหมายเลขแดงท่ี ค. ๒/๒๕๕๘ ระหว0าง บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ผู6ร6อง กับ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผู6
คัดค6าน และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ผู6ร6องสอด และมอบหมายให6สํานักงาน 
กสทช. มีหนังสือแจ6งผลการพิจารณาโดยให6บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ให6มีหน6าท่ีปฏิบัติตามคําสั่งศาลปกครอง 

   
หมายเหตุ   ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี   

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๐๒ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘  รายละเอียด ดังนี้ 

  กรณีคําสั่งศาลปกครองดังกล0าว แม6เปJนเพียงข6อพิพาทท่ียังอยู0ในชั้นการระงับ
ข6อพิพาทตามสัญญาสัมปทานและเปJนเรื่องระหว0างคู0สัญญา แต0บริษัทดีแทคก็อาจจะ
ยกเปJนเหตุแห0งการปฏิเสธการให6ร0วมใช6โครงสร6างพ้ืนฐานโทรคมนาคมกับผู6รับ
ใบอนุญาตรายอ่ืนได6 จึงทําให6 กสทช. และสํานักงาน กสทช. มีอํานาจหน6าท่ีในส0วนการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและประเมินผลกระทบการกํากับดูแลอีก
ด6วย โดยผมเห็นว0า คําสั่งศาลปกครองดังกล0าวมีส0วนเก่ียวข6องต0ออํานาจกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมของ กสทช. ดังนี้ 

 ๒.๑) ผลต0อการไม0อาจบังคับใช6ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6โครงสร6างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร0วมกันสําหรับโครงข0ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากคําสั่ง
ศาลปกครองดังกล0าวมีผลทําให6บริษัท ดีแทค และผู6รับใบอนุญาตรายอ่ืนๆ ไม0อาจ
บังคับใช6ประกาศ กสทช. ดังกล0าวในส0วนท่ีตกอยู0ภายใต6เง่ือนไขของสัญญาสัมปทาน
ระหว0างบริษัท กสท กับบริษัทดีแทค โดยผู6รับใบอนุญาตรายอ่ืนไม0สามารถเช0าใช6
โครงสร6างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร0วมกันสําหรับโครงข0ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีของบริษัท
ดีแทค และบริษัทดีแทคยังสามารถปฏิเสธมิให6ผู6รับใบอนุญาตรายอ่ืนร0วมใช6โครงสร6าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมดังกล0าว ทําให6โครงข0ายโทรคมนาคมในคดีดังกล0าวไม0อาจนํามาใช6



๒๔ 
 

ตามเจตนารมณ�ของกฎหมายและตามท่ีหลักเกณฑ�กําหนดไว6เพ่ือให6เกิดประโยชน�ใน
การสนับสนุนการแข0งขันโดยเสรีอย0างเปJนธรรม 

 ๒.๒) ผลต0อการจัดให6มีโครงข0ายโทรคมนาคมเพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคมอย0าง
ครอบคลุม เนื่องจากผู6รับใบอนุญาตต6องจัดให6มีโครงข0ายโทรคมนาคมเพ่ือให6บริการ
ภายใต6ขอบเขตการอนุญาต ซ่ึงผู6รับใบอนุญาตท่ีได6รับอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ี IMT 
ย0าน ๒.๑ GHz จะต6องจัดให6มีโครงข0ายโทรคมนาคมเพ่ือให6บริการภายใต6ขอบเขตการ
อนุญาตและตามกําหนดเวลา นั่นคือให6บริการครอบคลุมจํานวนประชากรไม0น6อยกว0า
ร6อยละแปดสิบของจํานวนประชากรท้ังหมดภายในสี่ปCนับจากวันท่ีได6รับใบอนุญาต 
ตามข6อ ๑๖.๓.๑ (๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunications - IMT) ย0าน ๒.๑ GHz พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น อาจทําให6ผู6รับ
ใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลฯ อาจปฏิบัติหน6าท่ีดังกล0าวล0าช6า อันส0งผล
ต0อการใช6บริการของผู6บริโภค และกรณีผู6รับใบอนุญาตไม0สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขใน
การจัดให6มีโครงข0ายโทรคมนาคม ผู6รับใบอนุญาตจะต6องชําระค0าปรับรายวันในอัตรา
ร6อยละศูนย�จุดศูนย�ห6าของราคาประมูลสูงสุดของผู6รับใบอนุญาต ตลอดระยะเวลาท่ีไม0
สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด ตามข6อ ๑๖.๓.๔ 
ของประกาศ กสทช. ดังกล0าว 

  ท้ังนี้ แม6ผู6รับใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. ดังกล0าว จะสามารถเช0าใช6
โครงข0ายของผู6รับใบอนุญาตรายอ่ืนแทนได6ก็ตาม แต0ก็อาจได6รับผลกระทบตามคําสั่ง
ศาลปกครองดังกล0าวได6 เนื่องจากตลาดโครงข0ายโทรคมนาคมของไทยยังไม0มีการ
แข0งขันมากนัก ซ่ึงเม่ือบริษัทดีแทคไม0สามารถเข6าเปJนผู6ให6บริการโครงข0ายโทรคมนาคม
ในส0วนท่ีพิพาทดังกล0าว จะทําให6ตลาดแข0งขันน6อยลงไปอีก ส0งผลให6เกิดความ
ยากลําบากในการเช0าใช6โครงข0ายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการของผู6รับ
ใบอนุญาต 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ การพิจารณาแบบสัญญาให บริการโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ$ จํากัด 

(บริการอินเทอร$เน็ต) ฉบับแก ไข ตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญา
ให บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ)  นําเสนอแบบสัญญาการ
ให6บริการโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ� จํากัด(บริการอินเทอร�เน็ต) ฉบับแก6ไข ซ่ึง
แบ0งเปJน ๓ ส0วน ได6แก0 (๑) ใบสมัครและสัญญาใช6บริการ (๒) เง่ือนไขและระเบียบการ
ใช6บริการ และ (๓) เอกสารแนบท6ายสัญญาใช6บริการ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0าการท่ีบริษัท แอมเน็กซ� ยังไม0ดําเนินการแก6ไข
สัญญาตามมติ กทค. นั้น ถือเปJนการประวิงเวลา ซ่ึงส0งผลไม0ให6เกิดสัญญาบริการท่ีเปJน
ธรรม ดังนั้นจึงเห็นควรต6องมีการปรับกระบวนการการพิจารณาและการแก6ไขแบบ



๒๕ 
 

สัญญาลักษณะนี้ให6เกิดความกระชับและไม0มีลักษณะเปJนการส0งเรื่องวนกันไปวนกันมา
ไม0จบสิ้น สําหรับในส0วนของเนื้อหาสาระ มีประเด็นท่ีเห็นแย,งก็คือเรื่องท่ีว�า เม่ือสัญญา
เลิกกันและกําหนดให,ผู,ใช,บริการต,องชําระค�าสินค,าภายใน ๑๕ วัน โดยเห็นว�าควร
ดําเนินการเป�น ๓๐ วัน เพ่ือให,เปJนไปตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญา
ให6บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีกําหนดให,ผู,ให,บริการต,องชําระเงินคืนแก�
ผู,ใช,บริการภายใน ๓๐ วัน หรือมิเช�นนั้นก็ควรกําหนดให6เปJน ๑๕ วันท้ังสองฝ�ายท้ังผู6
ให6บริการและผู6ใช6บริการไม0ใช0กําหนดเพียงฝ�ายผู6ใช6บริการท่ีเปJนฝ�ายท่ีต6องชําระภายใน 
๑๕ วัน  

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า การท่ีไม0ได6แก6ไขสัญญาตามมติ กทค. นั้น เปJน
การท่ีบริษัทฯ ไม0ได6ดําเนินการตามมติ กทค. ท่ีสั่งให6แก6ไข โดยการส0งเข6ามาให6พิจารณา
ในครั้งนี้ แล6วถ6ามีมติเห็นชอบสัญญาฉบับดังกล0าวออกไป จะเปJนกรณีตัวอย0างให6บริษัท
อ่ืนๆ ในอนาคตดําเนินการในแบบเดียวกัน  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0า การดําเนินการให6เปJนไปตามมาตรฐานสัญญา
ควรดําเนินการออกมาให6เหมือนกัน โดยเฉพาะอย0างยิ่งในส0วนการคุ6มครองสิทธิ
ผู6บริโภคต6องไม0ให6ตํ่ากว0ามาตรฐาน จะเปJนประโยชน�ให6ผู6บริโภคสามารถเลือกได6 ว0า
สัญญาของผู6ให6บริการรายใดดีกว0ากัน การไปกําหนดให6สัญญาของทุกบริษัทต6อง
เหมือนตามมาตรฐานอาจไม0ส0งผลดี  

 กสทช. ประวิทย3ฯ แสดงความเห็นว�า กรณี กทค. พิจารณาสัญญาแล,วมีมติให,แก,ไข 
เม่ือบริษัทฯ ไม�แก,ก็เท�ากับไม�ทําตามมติ การท่ีสํานักงาน กสทช. นําเสนอกลับมาอาจ
เข,าข�ายเป�นการเสนอให,ทบทวนมติ ซ่ึงควรต,องมีข,อเท็จจริงและเหตุผลประกอบให,
สมบูรณ3ว�าบริษัทฯ มีเหตุผลอย�างไรในการยืนยันสาระของสัญญา โดยไม�แก,ไขตามมติ 
ท้ังนี้หากเหตุผลนั้นมีน้ําหนัก กรรมการก็สามารถพิจารณาเปลี่ยนมติได, แต�การยืนยัน
ไม�แก,โดยไม�ชี้แจงเหตุผลใดๆ ย�อมไม�มีเหตุท่ีกรรมการจะเปลี่ยนมติ เท�ากับว�าสัญญา
ส�วนท่ีไม�แก,ตามมติก็ไม�มีผล แต�ปAญหาก็คือถ,ายันกันอยู�เพียงเท�านี้ก็ทําให,สัญญาบริการ
ท่ีเป�นธรรมไม�เกิด ดังนั้นจึงเป�นเรื่องท่ีต,องเร�งรัดกระบวนการด,วย ดังท่ีกล�าวไปแล,ว 

 

มติท่ีประชุม มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. รับข6อสังเกตของท่ีประชุม ไปดําเนินการในส0วนท่ี
เก่ียวข6องต0อไป และนําเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  

  

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     
๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ การพิจารณาข อเสนอการขายส'งบริการโทรศัพท$เคล่ือนท่ีของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากัด (ฉบับแก ไข) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$ 
และกิจการโทรคมนาคมแห'งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท$เคล่ือนท่ีแบบโครงข'าย
เสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 



๒๖ 
 

 ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ)  นําเสนอข6อเสนอการขายส0ง
บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (ฉบับแก6ไข) ตามประกาศ 
กสทช. แห0งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบโครงข0ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบข,อเสนอการขายส�งบริการโทรศัพท3เคลื่อนท่ีของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

(ฉบับแก,ไข) โดยให,บริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงแก,ไขเนื้อหาตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ  

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     
๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ การให ความเห็นชอบร'างข อตกลงและเง่ือนไขการให บริการอินเทอร$เน็ตบรอด

แบนด$ของบริษัท ซุปเปอร$บรอดแบนด$ เน็ทเวอร$ค จํากัด (สํานักกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอร0างสัญญาให6บริการ
อินเทอร�เน็ตบรอดแบนด�ของบริษัท ซุปเปอร�บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให6บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึง 
สํานักงาน กสทช. ได6 ดําเนินการตามมติ กทค. ครั้ง ท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๔ 
กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ โดยตรวจสอบข6อสัญญาของบริษัท ซุปเปอร�บรอดแบนด� เน็ท
เวอร�ค จํากัด และแจ6งให6แก6ไขปรับปรุงข6อสัญญาเรียบร6อยแล6ว 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแบบสัญญาให6บริการอินเทอร�เน็ตบรอดแบนด�ของบริษัท ซุปเปอร�บรอด

แบนด� เน็ทเวอร�ค ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให6สํานักงาน กสทช. 
แจ6งผลการพิจารณาการตรวจแบบสัญญาให6บริการโทรคมนาคมให6บริษัทฯ ทราบต0อไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ การให ความเห็นชอบแบบสัญญาให บริการโทรคมนาคมประจําท่ีของบริษัท       

แอดวานซ$ ไวร$เลส เน็ทเวอร$ค จํากัด (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู6 อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอแบบสัญญา
ให6บริการโทรคมนาคมประจําท่ีของบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให6บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึง 
สํานักงาน กสทช. ได6 ดําเนินการตามมติ กทค. ครั้ง ท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๔ 
กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ โดยตรวจสอบข6อสัญญาของบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 
จํากัด และแจ6งให6แก6ไขปรับปรุงข6อสัญญาเรียบร6อยแล6ว 



๒๗ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแบบสัญญาให6บริการโทรคมนาคมประจําท่ีของบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ท
เวอร�ค จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให6สํานักงาน กสทช. แจ6ง
ผลการพิจารณาการตรวจแบบสัญญาให6บริการโทรคมนาคมให6บริษัทฯ ทราบต0อไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ รายงานความคืบหน าการดําเนินงานการศึกษาการกํากับดูแลอัตราค'าบริการ

โทรคมนาคมด วยวิธี Price Cap (สํานักค0าธรรมเนียมและอัตราค0าบริการในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 ผู6 อํานวยการสํานักค0าธรรมเนียมและอัตราค0าบริการในกิจการโทรคมนาคม       
(นางสาวอรวรีฯ) นําเสนอรายงานความคืบหน6าการดําเนินงานการศึกษาการกํากับดูแล
อัตราค0าบริการโทรคมนาคมด6วยวิธี Price Cap ในส0วนของการคํานวณโดยการใช6สูตร 
CPI – X และ CPI – CPI ในกรณี Entry level product และการกําหนดผู6ท่ีจะถูก
กํากับดูแล  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า วิธีการกําหนดปCฐานไม0ควรเปJนการคิดจาก
ค0าบริการโปรโมชั่นต0างๆ ของผู6ให6บริการในตลาดแต0ละรายมาหาค0าเฉลี่ย แล6วกําหนด
เปJนปCฐาน ในการคํานวณ สิ่งท่ีสํานักงาน กสทช. ควรปฏิบัติคือการทําการศึกษาหา
ข6อเท็จจริงว0า ปCฐานท่ีจะกําหนดมีความเหมาะสมแค0ไหนหรือไม0อย0างไร โดยท่ีปCฐานนั้น
ต6องตอบโจทย�ท้ังหมด มิใช0การไปปรับ ในค0า x-factor ในภายหลังเพ่ือให6สะท6อนราคา
ท่ีแท6จริง โดยปกติในต0างประเทศนั้น ปCฐานมีการกําหนดข้ึนมาไม0ได6ใช6ค0าเฉลี่ยจากใน
ท6องตลาด และการหาค0า X ก็เช0นกันมีท่ีมาอย0างไรควรมีหลักวิชาการมาประกอบให6
ชัดเจนยิ่งข้ึน รวมถึงการสร6างดัชนีราคาค0าบริการ (Actual Price Index) นั้นไม0ถูกต6อง
และไม0สอดคล6องกับหลักการสร6างดัชนีราคาโดยท่ัวไป อาจจะมีความไม0คงเส6นคงวา ถ6า
เปลี่ยนจากวิธี Rate of Return (ROR) มาเปJนวิธี Price Cap นั้น สํานักงาน กสทช. 
ต6องศึกษาต6นทุนการให6บริการ และความสัมพันธ�ระหว0างต6นทุนและราคาค0าบริการ 
เพราะเนื่องจากต6นทุนการให6บริการในปWจจุบันลดลงจากต6นทุนการให6บริการในอดีต
อย0างมาก โดยเฉพาะการใช6เทคโนโลยีใหม0ๆ และอยากให6สํานักงาน กสทช. หาคําตอบ
ในประเด็นท่ีว0า การกํากับดูแลด6วยวิธี Price Cap สอดคล6องกับมาตรา ๕๕ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒๕๔๔ หรือไม0 เนื่องจากการใช6 
Price Cap ค0าบริการบางตัวอาจจะสูงกว0าค0าบริการท่ีกําหนดตาม วิธี ROR ดังนั้นสิ่ง
สําคัญนอกจากเรื่องความเปJนวิชาการท่ีน0าเชื่อถือของตัวเลขท่ีใช6แทนค0าต0างๆ ประเด็น
พ้ืนฐานก็คือต6องพิจารณาข6อกฎหมายว0าวิธี Price Cap นั้นสอดคล6องกับมาตรา ๕๕ 
หรือไม0 เพ่ือป[องกันไม0ให6มีการฟ[องร6องเกิดข้ึน 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0าการเลือกปCฐานท่ีใช6ปC ๒๕๕๗ มีความเหมาะสม
ดีแล6วเนื่องจากผ0านการประมูลคลื่นความถ่ี ๒๑๐๐ MHz มาซักระยะหนึ่งแล6วจึงมี
ความสมบูรณ�ของตัวเลข หากเลือกปCฐานย6อนหลังไปอีกใน ๒๕๕๖ หรือ ๒๕๕๕ ตัวเลข



๒๘ 
 

อาจยังไม0สมบูรณ�ดี ส0วนค0า X-factor เท0ากับ ๓ ท่ีผู6ประกอบการท้ัง ๓ รายเสนอเข6ามา
นั้นค0อนข6างสมเหตุสมผลเพราะในตัวอย0างของประเทศท่ีพัฒนาแล6วจะใช6ตัวเลขท่ีสูง
กว0านี้ แต0อย0างไรก็ตามก็ขอให6สํานักงาน กสทช. เตรียมคําตอบไว6ตอบคําถามเรื่องค0า 
X-factor ท่ีเลือกใช6ด6วย 

 ประธาน กทค. แสดงความเห็นว0า มีความเห็นสอดคล6องกับ กสทช. ประเสริฐ และ 
กสทช. ประวิทย�ฯ ในการวิเคราะห�ปCฐาน และค0า X-factor นั้นต6องมีหลักวิชาการมา
ยืนยันให6ครบถ6วนมากข้ึน 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว0าการเปลี่ยนวิธีการกํากับดูแลจากวิธี Rate of 
Return (ROR) เปJนวิธี Price Cap นั้นต6องมีเหตุผลท่ีมาท่ีไป ไว6ตอบคําถามเวลานําไป
รับฟWงความคิดเห็นสาธารณะได6ครบถ6วน ในเรื่องการกําหนดค0าต0างๆ ตัวเลขต0างๆ นั้น
ถ6าหากไม0เหมาะสมกับผู6บริโภค ต6องหาหลักการมาสนับสนุนให6มากท่ีสุด ถึงตัวแปร
ต0างๆ ท่ีทําให6เกิดตัวเลขเหล0านี้ 

 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบความคืบหน6าการดําเนินงานการศึกษาการกํากับดูแลอัตราค0าบริการ
โทรคมนาคมด6วยวิธี Price Cap 

 ๒. เห็นชอบหลักเกณฑ�การกํากับดูแลด6วยวิธี Price Cap ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 ๓. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช.ดําเนินการจัดทําประกาศ กสทช. เพ่ือกํากับดูแล
อัตราค0าบริการโทรคมนาคมด6วยวิธี Price Cap และรับข6อสังเกตของท่ีประชุม กทค.ไป
ดําเนินการในส0วนท่ีเก่ียวข6องต0อไป 

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

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๐๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน 

๒๕๕๘ เรื ่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  กรอบแนวคิดและสูตรการคํานวณของการกํากับดูแลค0าบริการด6วยวิธี Price 
Cap อาจไม0เปJนปWญหามากนัก แต0ปWญหาสําคัญอยู0ท่ีตัวแปรท่ีจะนํามาแทนค0า ข6อมูลท่ี
ใช6 และประเด็นทางกฎหมาย ซ่ึงผมมีความเห็นเปJนรายประเด็น ดังนี้ 

 ๒.๑ สํานักงาน กสทช. ควรตรวจสอบว0าการกํากับดูแลค0าบริการด6วยวิธี Price Cap 
สอดคล6องตามมาตรา ๕๕ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ หรือไม0 และจะส0งผลต0อเนื่องให6บทบัญญัติมาตรา ๕๗ ขาดสภาพบังคับหรือไม0 
เนื่องจากการกํากับดูแลด6วยวิธีการดังกล0าวเปJนการยอมรับว0าจะมีบางรายการส0งเสริม
การขายท่ีมีค0าบริการสูงกว0าค0าบริการท่ีกําหนดไว6 ตราบใดท่ีราคาเฉลี่ยยังไม0สูงเกินกว0า
ท่ีกําหนด 



๒๙ 
 

 ๒.๒ การกําหนดอัตราค0าบริการข้ันสูงตามนัยของกฎหมายนั้นหมายถึงอัตราข้ันสูงท่ี
สะท6อนต6นทุนค0าบริการด6วย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงแนวทางการกํากับดูแลอัตรา
ค0าบริการจากวิธี Rate of Return (ROR) มาเปJนวิธี Price Cap สํานักงาน กสทช. 
ต6องดําเนินการทบทวนต6นทุนการให6บริการของผู6รับใบอนุญาตใหม0 เนื่องจากต6นทุน
การให6บริการในปWจจุบันลดลงจากในอดีตอย0างมาก โดยเฉพาะการให6บริการบน
เทคโนโลยีใหม0ๆ โดยในปCแรกท่ีเริ่มกํากับดูแล ควรกําหนดอัตราค0าบริการข้ันสูงตามวิธี 
ROR ท่ีมีการทบทวนต6นทุนการให6บริการแล6ว เพ่ือให6ราคาค0าบริการท่ีจะกําหนดข้ึนใน
ปCแรกหรือปCฐานนี้เปJนราคาท่ีสะท6อนต6นทุนการให6บริการ แล6วปCถัดไปจึงเริ่มกํากับดูแล
ด6วยวิธี Price Cap ซ่ึงจะทําให6การเปลี่ยนแปลงราคาค0าบริการสะท6อนต6นทุนและ
ความมีประสิทธิภาพ หากสํานักงาน กสทช. ไม0ดําเนินการทบทวนต6นทุนการให6บริการ 
โดยนําเอาราคาค0าบริการในตลาดปWจจุบันมากําหนดเปJนปCแรกหรือปCฐานในการ
คํานวณดัชนีราคาแล6ว ราคาดังกล0าวย0อมไม0สะท6อนต6นทุนการให6บริการ และเปJนเพียง
ดัชนีท่ีสะท6อนราคาตลาดเท0านั้น 

 ๒.๓ วิธีการสร6างดัชนีราคาค0าบริการตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอนั้น ยังไม0ถูกต6อง 
เนื่องจากดัชนีราคาถูกสร6างข้ึนมาจากรายได6ของผู6รับใบอนุญาตมิใช0ราคาค0าบริการ ทํา
ให6ผลจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช6บริการมิได6ถูกขจัดออกจากดัชนี ซ่ึงขัดแย6งกับ
หลักการในการสร6างดัชนีราคาโดยท่ัวไป 

 ๒.๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอค0า X-factor เท0ากับ ๓ นั้น ยังขาดการแสดงฐาน
การคิดคํานวณและไม0มีรายงานศึกษาอย0างเปJนระบบหรือหลักฐานทางวิชาการใดๆ ท่ี
จะสามารถประกอบพิจารณาได6ว0าค0า X-Factor ท่ีคํานวณข้ึนนั้นมีความถูกต6อง
ครบถ6วนและมีเหตุผลทางวิชาการท่ีน0าเชื่อถือหรือไม0 อีกท้ังจากประสบการณ�ใน
ต0างประเทศ ยกตัวอย0างเช0นประเทศออสเตรเลีย พบว0ามีการกําหนดค0า X-factor 
เท0ากับ ๕.๕ และ ๗.๕ เปJนต6น ดังนั้น ค0า X-factor ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอนั้น 
อาจเปJนอัตราท่ีตํ่าเกินไปและไม0สะท6อนระดับความมีประสิทธิภาพเหมาะสม และอาจ
ทําให6เครื่องมือกํากับดูแลดังกล0าวไม0สามารถสร6างแรงจูงใจให6ผู6รับใบอนุญาตเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการได6 

 ๒.๕ Entry-level Product ควรเปJนผลิตภัณฑ�ท่ีทุกคนสามารถเข6าถึงได6 โดยมี
คุณลักษณะสําคัญโดยสรุปก็คือ ต6องเปJนผลิตภัณฑ�ท่ีไม0ขายพ0วงกับบริการอ่ืน เช0น 
บริการ Wi-Fi เปJนต6น ต6องคิดค0าบริการตามท่ีผู6ใช6บริการใช6งานจริง เศษของนาทีไม0
สามารถปWดเปJน ๑ นาทีได6 ราคาถูก และมีอัตราค0าบริการประเภทเสียงเปJนอัตราเดียว
ในทุกโครงข0ายและทุกช0วงเวลา รวมถึงสามารถใช6งานอินเทอร�เน็ตได6แบบไม0จํากัด
ตลอดท้ังเดือนหรือตลอดรอบบิล โดยผู6ให6บริการสามารถจํากัดความเร็วในการรับส0ง
ข6อมูลให6อยู0ในระดับไม0สูงนักได6 เพ่ือจํากัดอัตราราคาไม0ให6สูงจนเกินไป เพ่ือให6ผู6ท่ีมี
ฐานะทางรายได6ต่ําสามารถเข6าถึงบริการได6 

 



๓๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลานําส'งรายงานบัญชี
แยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปdบัญชี ๒๕๕๗ (สํานักค0าธรรมเนียมและ
อัตราค0าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักค0าธรรมเนียมและอัตราค0าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นางอรวรีฯ)  
นําเสนอคําขอขยายระยะเวลาในการนําส0งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ
โทรคมนาคมของปCบัญชี ๒๕๕๗ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
จัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)   

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า จากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
จัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม นั้น สํานักงาน กสทช. สามารถ
พิจารณาได6เอง โดยไม0ต6องนําเข6ามาให6 กทค. พิจารณา  

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า เหตุผลของ กสท. มีน้ําหนักไม0เพียงพอต0อการขอ
ขยายระยะเวลา ประกอบกับการขาดเอกสารของ หนังสือของสํานักงานการตรวจเงิน
แผ0นดิน ท่ีตั้งข6อสังเกตตามท่ีบริษัท กสทฯ กล0าวอ6าง  

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

ให6ส0งเอกสารเพ่ิมเติมเก่ียวกับข6อสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผ0นดิน เพ่ือเปJน
ข6อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาการขอขยายระยะเวลานําส0งรายงานบัญชีแยก
ประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปCบัญชี ๒๕๕๗ ต0อไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ การพิจารณาให ความเห็นชอบใน (ร'าง) คําส่ัง กสทช. เรื่อง ระบุผู มีอํานาจเหนือ

ตลาดอย'างมีนัยสําคัญในแต'ละตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข อง และให ผู มีอํานาจ
เหนือตลาดอย'างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะท่ีกําหนด (สํานักวิชาการ
และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 ผู6แทนสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นายประถมพงศ�ฯ)  นําเสนอ 
(ร0าง) คําสั่ง กสทช. เรื่อง ระบุผู6มีอํานาจเหนือตลาดอย0างมีนัยสําคัญในแต0ละตลาด
โทรคมนาคมท่ีเก่ียวข6อง และให6ผู6มีอํานาจเหนือตลาดอย0างมีนัยสําคัญปฏิบัติตาม
มาตรการเฉพาะท่ีกําหนด  

  
มติท่ีประชุม  เนื่องจากกรณีนี้มีประเด็นท่ีเก่ียวข6องทางด6านกฎหมาย จึงมอบหมายให6สํานักงาน 

กสทช. ไปดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะห�ข6อกฎหมาย แล6วนําเสนอท่ีประชุม กทค. 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 



๓๑ 
 

หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ ข อเสนอการเช่ือมต'อโครงข'ายโทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซ$ อินโฟร$ เซอร$วิส 
จํากัด (มหาชน) (สํานักโครงข0ายพ้ืนฐาน การใช6และเชื่อมต0อโครงข0าย)   

 ผู6อํานวยการสํานักโครงข0ายพ้ืนฐาน การใช6และเชื่อมต0อโครงข0าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอข6อเสนอการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� 
เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) เพ่ือให6บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต0อ
โครงข0ายโทรคมนาคมกับผู6รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมต0อไปได6 
ภายใต6หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่องการใช6และเชื่อมต0อ
โครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด  

  ท้ังนี้ ให6บริษัทฯ ดําเนินการเป?ดเผยข6อเสนอการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม
ดังกล0าวเปJนการท่ัวไป โดยผ0านทางเว็บไซต�ของตนภายในสิบห6าวันนับแต0วันท่ีได6รับ
หนังสือแจ6งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข6อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6
และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม   ๑. เห็นชอบข6อเสนอการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� 

เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) เพ่ือให6สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต0อโครงข0าย
โทรคมนาคมกับผู6รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมต0อไปได6 ภายใต6
หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อโครงข0าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให6บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเป?ดเผย
ข6อเสนอการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมดังกล0าวเปJนการท่ัวไป โดยผ0านทางเว็บไซต�
ของตนภายในสิบห6าวันนับแต0วันท่ีได6รับหนังสือแจ6งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข6อ 
๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช6และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. โดยสํานักโครงข0ายพ้ืนฐาน การใช6และเชื่อมต0อ
โครงข0าย ปฏิบัติหน6าท่ีในการตรวจสอบและประเมินรายละเอียดของข6อเสนอและ
สัญญาท่ีอยู0ในความรับผิดชอบของสํานัก และประสานกับผู6รับใบอนุญาตท่ีเก่ียวข6องใน
เบ้ืองต6นเพ่ือดําเนินการให6สอดคล6องตามประกาศท่ีเก่ียวข6องกําหนด แล6วนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินการไปพร6อมกับจัดทําวาระเรื่องข6อเสนอและสัญญาฯ เพ่ือ
นําเสนอต0อท่ีประชุม กทค. พิจารณาในคราวเดียว โดยผ0านคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ท้ังนี้ เพ่ือเปJนการแบ0งเบาภาระงานในการพิจารณาข6อเสนอและสัญญาฯ ของ กทค. 
และทําให6การปฏิบัติงานเปJนไปด6วยความรวดเร็ว รวมท้ังเปJนการอํานวยความสะดวก
แก0ผู6รับใบอนุญาตท่ีเก่ียวข6อง 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 



๓๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ บริษัท มิลคอมเทเลคอม จํากัด ร องเรียนการถูกบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ระงับการให บริการส'งผ'านทราฟฟeคโทรศัพท$ระหว'างประเทศในกิจการ
ให บริการโทรคมนาคม (สํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ การปรับปรุงแก ไขร'างประกาศ กทช. เรื่องมาตรการส'งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

และอุตสาหกรรมต'อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปCนร'างประกาศ กสทช. 
(สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม)  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ สถาบันไฟฟZาและอิเล็กทรอนิคส$ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิย่ืนขอต'ออายุใบอนุญาตให 

จัดตั้งหน'วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ$ ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาตเลขท่ี 
๐๐๒ (สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม)  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ นางพิชชนันท$ สัจจกุลวนิชย$ ร องเรียนบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จํากัด กรณีประสบ

ป=ญหาถูกคิดค'าบริการผิดพลาดจากการใช บริการอินเทอร$เน็ตผ'านโทรศัพท$เคล่ือนท่ี 
(สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร ร องเรียนบริษัท แอดวานซ$ ไวร$เลส เน็ทเวอร$ค จํากัด 

กรณีประสบป=ญหาการคิดค'าบริการ Call Center ๑๑๗๕ (สํานักรับเรื่องร6องเรียน
และคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ เรื่องร องเรียนของนางบุญราศรี ตียะภูดิศ ร องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณี

ประสบป=ญหาไม'สามารถยกเลิกบริการได  (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครอง
ผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ นายชนันต$ ตันจริยานนท$ ร องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิช่ัน จํากัด 

(มหาชน) กรณีประสบป=ญหาถูกคิดค'าบริการจากข อความส้ันโดยท่ีไม'ได สมัครใช 
บริการ (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๗ เรื่องร องเรียนของนายมงคล อุดมคําใบ ร องเรียนบริษัท แอดวานซ$ อินโฟร$ เซอร$วิส 

จํากัด (มหาชน) กรณีประสบป=ญหาเติมเงินโทรศัพท$เคล่ือนท่ีผิดเลขหมาย      
(สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๘ นายเอกภพ ฟองธนกิจ ร องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบป=ญหา

เก่ียวกับการคิดค'าบริการโทรศัพท$เคล่ือนท่ีผิดพลาด (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและ
คุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  



๓๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๙ เรื่องร องเรียนของนายรัฐพล วรรณจิตร$ ร องเรียนบริษัท แอดวานซ$ อินโฟร$ 
เซอร$วิส จํากัด(มหาชน) กรณี ประสบป=ญหาเก่ียวกับการคิดค'าบริการส'งข อความ
ส้ันผ'านโทรศัพท$เคล่ือนท่ีผิดพลาด (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม)  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๐ นางยุพิน ประสิทธิ์มณฑล ร องเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบป=ญหาได รับ

ความเดือดร อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและ
คุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๑ เสนอขอแก ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร องเรียนและ

พิจารณาเรื่องร องเรียนของผู ใช บริการ (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม, สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ฝ�ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๒๐-๔.๓๑ เพ่ือนําไปบรรจุ

เปJนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
 
 
 
 
 
ประธาน  กล0าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล0าวป?ดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๔.๐๕    น. 

 

 


