
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘ 

วันศุกร�ท่ี ๒๘ 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. นายก+อกิจ ด+านชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๖. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู3ช+วยเลขานุการ  
   ผู3อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
๗. นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน ผู3ช+วยเลขานุการ 

 ผู3อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๘. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู3ช+วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจ!าหน!าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน� ผู3 อํ านวยการสํ านั กกรรมการ กิจการ โทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวธัญญ�รดาวรรน ธนนันท�ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นายป=ญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นางสาวป=ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
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๘. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ3าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู!ช้ีแจง 

๑. นายองอาจ เรื่องรุ+งโสม ผู3เชี่ยวชาญพิเศษ 
๒. นายจาตุรนต� โชคสวัสด์ิ ผู3 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร

โทรคมนาคม ๑ 
๓. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท� ผู3 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร

โทรคมนาคม ๒ 
๔. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู3 อํ า น วยกา รสํ านั กบริ ห า รและจั ดก า ร เ ลขหมาย

โทรคมนาคม 
๕. นางสุพินญา จําปB ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๖. นางนุสรา หนาแน+น ผู3อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๗. นายชัยยุทธ  มังศรี ผู3อํานวยสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคใน

กิจการโทรคมนาคม 
๘ นายชุติเดช บุญโกสุมภ� ผู3 อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และการ

เชื่อมต+อโครงข+าย 
๙. นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล ผู3อํานวยการสํานักอํานวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม 
๑๐. นางสาวอรวรี เจริญพร รักษาการผู3 อํานวยการสํานักค+าธรรมเนียมและอัตรา

ค+าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๑๑. นายนทชาติ จินตกานนท� รักษาการผู3อํานวยการสํานักต+างประเทศ 
๑๒. นายธัญญวัฒน� ต้ังพงษาพันธุ� ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๓. นายอธิวัจน� เอ่ียมดิลกวงศ� ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๔. นายอรรถปรีชา รักษาชาติ ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๕. นายโสรัจจ� ศรีพุฒ ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๖. นางขวัญใจ สุปGญโญ ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๗. นางปุณณภา ลออศรี ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักอํานวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม 
๑๘. นางณิชาภัทร วรสิทธิ์ ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
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๑๙. นางสาวสมจิตต� สาสนรักกิจ ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักต+างประเทศ 
๒๐. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๑. นางสาวรัชดาวรรณ  เพ็ญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
๒๒. นางสาวหทัยภัส กําลังเอก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๒๓. นางสาวอารยา พิชิตกุล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํ านั กค+ าธรรมเนียมและอัตราค+ าบริ การใน กิจการ

โทรคมนาคม 
๒๔. นายวีรศักด์ิ แก3วศรีดํา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๒๕. นางสาวรสพร แต+รุ+งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และการเชื่อมต+อโครงข+าย 
๒๖. นายคณิน นิติวงศ� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และการเชื่อมต+อโครงข+าย 
๒๗. นางสาวธัชวัลย� พิพัฒน�มงคลชัย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๘. นางสาวชาญชญาณ�พัชร� เทียบรัตน� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๙. นางสาวณัฐสุดา อัคราวัฒนา พนักงานระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๓๐ นางสาว วรุณรัตน�  กิจภากรณ� พนักงานระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๓๑. นายกฤษฎา วิเศษพงษ� พนักงานระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๓๒. นางสาวมัลลิกา สิงคะกุล ลูกจ3าง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๓๓. นางสาววัชลาวลี  เดชสําราญ ลูกจ3าง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๓๔. นายราเมศร� ชัยสกุลโชคดี ลูกจ3าง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม   
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เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๕ น.  
 
ประธาน กล+าวเป=ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ!งให!ท่ีประชุมทราบ 

 ไม+มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๘    
เม่ือวันพุธท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๘ เม่ือ

วันพุธท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแก3ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  (๑) หน3าท่ี ๗  ในส+วนหมายเหตุบรรทัดท่ี ๗ แก3ไขข3อความจาก “ไกล+เกลี่ยเพียง 
๒ เรื่องต+อเดือน” เปNน “ไกล+เกลี่ยเฉลี่ยน3อยกว+า ๒ เรื่องต+อเดือน” 

  (๒) หน3าท่ี ๑๙ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ในส+วนหมายเหตุเพ่ิมเติมข3อความตาม
บันทึกข3อความของส+วนงาน กสทช. ประวิทย� ลี่สถาพรวงศา ท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๔๗ 
ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป=ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 
๕.๑ ของการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๘  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๘ (สํานักกรรมการกิจการ

โทรคมนาคม และการประชุม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๘ 

 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒ สัญญาการขายส(งบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีระหว(างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  
 

มติท่ีประชุม รับทราบสัญญาการขายส+งบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีระหว+างบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด   (มหาชน) และ บริษัท ๓๖๕ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 
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หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เปNนเรื่องของการทําสัญญาระหว+างผู3ให3บริการ
รายใหญ+กับรายเล็ก ซ่ึงสัญญาเกิดข้ึนเม่ือท้ังสองฝSายตกลงกัน ท้ังนี้หากพิจารณาตาม
กฎหมายท่ีมีอยู+ก็เห็นว+าเปNนไปตามท่ีสํานักงาน กสทช. อ3างว+า ไม+มีอํานาจเข3าไป
ดําเนินการในเรื่องนี้ แต+การกระทําในลักษณะนี้เปNนการขายส+งบริการ กับการซ้ือเพ่ือ
ไปขายปลีก ดังนั้น รายเล็กจึงมีข3อกําหนดในการต+อรองน3อย ถ3าสัญญาไม+เปNนธรรมจะ
เกิดปGญหา ทําให3บริการ MVNO เกิดข้ึนได3ยาก เนื่องจากเจ3าของโครงข+ายเปNนผู3
กําหนดสัญญาเปNนหลัก เสมือนหนึ่งอย+างไรเสียรายเล็กไม+มีสิทธิปฏิเสธ หากอยากทํา
ธุรกิจด3วย สิ่งท่ีสามารถดําเนินการได3 คือ ให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบว+าประกาศ 
กสทช.เรื่อง บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบโครงข+ายเสมือน นั้น สามารถแก3ไขปรับปรุง
เพ่ือให3เกิดอํานาจเข3าไปดูแลในสัญญาท่ีไม+เปNนธรรมได3หรือไม+อย+างไร เนื่องจากหาก
ปล+อยให3เปNนไปตามประกาศท่ีมีอยู+ก็จะทําให3อํานาจต+อรองไม+เท+าเทียมกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓ 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 ๑๔-๑๖/๒๕๕๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘) 
(สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการพิจารณาให3ความเห็นชอบคําขอใช3สิทธิตามประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการใช3สิทธิในการปGกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วาง
ท+อ หรือติดต้ังอุปกรณ�ประกอบใดในการให3บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ�สิทธิ
แห+งทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งท่ี ๑๔-๑๖/๒๕๕๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘) 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ บันทึกแก!ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช!โครงสร!างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร(วมกันครั้งท่ี ๕ 

ระหว(าง บริษัท  โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบบันทึกแก3ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช3โครงสร3างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร+วมกัน ครั้งท่ี 

๕ ระหว+าง บริษัท  โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ในเฉพาะส+วนท่ีไม+ขัดกับคําสั่งศาล
ปกครอง ท้ังนี้ มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบว+าเรื่องดังกล+าวต3องนําเสนอ
เพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณาและให3ดําเนินการตามประเด็นข3อสังเกตของท่ีประชุมด3วย 

 
 



๖ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ังข3อสังเกต ต+อการนําเสนอเรื่องดังกล+าวว+ามีความสับสน เนื่องจาก
ในภาพรวม สํานักงาน กสทช. นําเสนอเปNนเรื่องเพ่ือทราบแต+ในข3อเสนอย+อยมีการระบุ
ว+า ต3องใช3มติพิเศษตามข3อ 12 ของระเบียบ ซ่ึงมติพิเศษจะเกิดข้ึนได3จากการพิจารณา อีกท้ัง
มีการเลือก checklist ไว3ว+าเรื่องนี้เปNนเรื่องท่ีผลการพิจารณาจะกระทบต+อสิทธิด3วย จึงทําให3
เกิดความไม+ชัดเจนว+าเรื่องนี้ต3องเสนอเพ่ือพิจารณาหรือไม+นอกจากนี้ ข3อเสนอของสํานักงาน 
กสทช. ในตอนท3ายยังเสนอให3รับทราบเฉพาะในส+วนท่ีเก่ียวกับการใช3โครงสร3างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมท่ีไม+ขัดกับคําสั่งของศาลปกครอง จึงเปNนเรื่องท่ีหากจะรับทราบก็ต3องทราบ
ได3ว+าส+วนใดขัดหรือไม+ขัดกับคําสั่งศาลดังกล+าว ดังนั้นสํานักงาน กสทช. ควรต3องระบุด3วย
ว+าในส+วนใดท่ีขัดกับคําสั่งของศาลปกครองเพ่ือจะได3บันทึกเปNนหมายเหตุของมติได3ว+ามี
การรับทราบในลักษณะไหนอย+างไร  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานผลการดําเนินการไกล(เกล่ียข!อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๘ (สํานักรับเรื่องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล+เกลี่ยข3อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ตามเอกสารแนบ ๑ ท่ีสํานักงาน กสทช. นําเสนอ

มานั้นระบุจํานวนผู3ประสงค�จะไกล+เกลี่ยและผู3ไม+ประสงค�เข3าไกล+เกลี่ย มีลักษณะ
เช+นเดียวกับแนวโน3มของทุกเดือนคือผู3ท่ีไม+ประสงค�เข3าร+วมไกล+เกลี่ยรวม ๒๒ ราย    
เข3าร+วมไกล+เกลี่ย ๑ ราย และคงค3าง ๑ ราย กรณีท่ีคงค3างมานั้นมีการประชุมในเดือนท่ี 
๒ แต+ไม+สามารถยุติตามกรอบระยะเวลาของระเบียบ กสทช. ว+าด3วยการไกล+เกลี่ยข3อ
พิพาทฯ ได3 สํานักงาน กสทช. จึงระงับการไกล+เกลี่ยและส+งเรื่องคืนสู+กระบวนการ
จัดการเรื่องร3องเรียนปกติ ในประเด็นนี้จึงมีข3อพิจารณาว+า เม่ือมีกรอบระยะเวลา
ดําเนินการท่ีชัดเจน ก็ควรจะต3องเร+งการดําเนินการให3เร็วข้ึน เพ่ือไม+ให3เกิดปGญหา
ลักษณะดังกล+าวอีก ซ่ึงมูลค+าของกรณีดังกล+าวค+อนข3างสูงด3วย ในขณะท่ีเรื่องไกล+เกลี่ย
สําเร็จท้ังหลายเปNนเรื่องมีมูลค+าน3อย และในภาพรวมก็พบว+า กรณีท่ีไม+ประสงค�ไกล+
เกลี่ยหรือยุติเรื่องกันเองนั้นมีเกือบ 200 ราย ส+วนเรื่องท่ีเข3าไกล+เกลี่ยจริงมีเพียง
ประมาณ 14 รายเท+านั้น ดังนั้นแท3จริงแล3วจึงอาจจะต3องพิจารณาในส+วนกระบวนการ
ไกล+เกลี่ยว+าระหว+างทรัพยากรท่ีใช3ไปกับผลลัพธ�ท่ีได3นั้นมีความสมดุลกันเพียงไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก!ไขป>ญหาเรื่อง

ร!องเรียนตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีมีการ
ดําเนินการเสร็จส้ินแล!ว (สํานักรับเรื่องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 



๗ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก3ไขปGญหาเรื่อง
ร3องเรียนตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีมีการ
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล3ว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เรื่องร3องเรียนของนายสมศักด์ิ จรัลรุ+งโรจน� นั้น

ประเด็นท่ีสํานักงาน กสทช. ชี้แจงท้ังสองฝSายว+าการระงับการให3บริการเปNนไปโดยชอบ
แล3ว ซ่ึงอ3างมติ กทค. ท่ีผ+านมา แต+โดยข3อเท็จจริงแล3ว มติ กทค. ในครั้งนั้นเปNนกรณี
เรื่องสัญญาณไม+ดี จนทําให3เกิดการผิดนัดชําระค+าบริการ แต+กรณีนี้เปNนเรื่องพิพาท
ค+าบริการโดยตรงมิใช+เรื่องคุณภาพ ดังนั้นจึงเปNนเหตุให3ไม+ชําระค+าบริการ กรณีนี้จึงไม+
สามารถนํามติ กทค. มาเทียบเคียงได3แต+จะต3องอ3างอิงตามมติ กทช. ท่ีว+าถ3ามีกรณี
พิพาทเก่ียวกับค+าบริการจนเกิดการผิดนัดชําระค+าบริการ จะถือเปNนเหตุในการระงับ
บริการไม+ได3 ดังนั้นในอนาคต โดยสํานักงาน กสทช. ต3องตรวจสอบลักษณะการระงับ
การให3บริการให3ชัดเจนว+าเกิดข้ึนด3วยเง่ือนไขในลักษณะใด 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การปรับปรุงเง่ือนไขแนบท!ายใบอนุญาตในส(วนของการกําหนดความเปIนกลางทาง

เทคโนโลยีสําหรับผู!ให!บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต�ฯ) 
นําเสนอการปรับปรุงเง่ือนไขแนบท3ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสําหรับ  
ผู3ให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ในส+วนของการกําหนดความเปNนกลางทางเทคโนโลยี 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ประเด็นเรื่องใบอนุญาต ท่ีจะแก3ไขเง่ือนไข
แนบท3ายยังไม+มีผู3ได3รับใบอนุญาตรายใดขอเปลี่ยนแปลงมา เห็นควรว+า ไม+ควรไป
เปลี่ยนโดยไม+ได3มีการร3องขอเข3ามา ให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการออกประกาศอีก
ฉบับในเนื้อหาท่ีว+าเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจําเปNนต3องเปลี่ยน
เง่ือนไขแนบท3ายใบอนุญาต ถ3าหากผู3ได3รับใบอนุญาตต3องการเปลี่ยนเง่ือนไขเพ่ือให3
เปNนไปตามเทคโนโลยี ก็ขอให3ดําเนินการยื่นเรื่องแจ3งความประสงค�เข3ามาจะเหมาะสม
กว+า   

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า การท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอให3ปรับปรุงเง่ือนไข
แนบท3ายเข3ามานั้นไม+เหมาะสม ควรจะกระทําโดยการออกประกาศหรือแก3ไขประกาศ 
เพ่ือให3มีการขอแก3ไขเง่ือนไขแนบท3ายเข3ามาจากผู3ได3รับใบอนุญาต โดยเห็นชอบ
แนวทางว+าทุกรายมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขท3ายใบอนุญาตแต+ต3องส+งเรื่องเข3า
มา โดยเปNนไปตามกระบวนการตามความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ มีความเห็นสอดคล3องกับ กสทช. ประเสริฐฯ หากมีประกาศ
ข้ึนมาอีกฉบับ จะทําให3การดําเนินการง+ายข้ึน และไม+ขัดกับประกาศเดิม เพ่ือให3



๘ 
 

เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขท3ายใบอนุญาต เพ่ือให3การดําเนินการต+างๆเปNนไปด3วยความ
ถูกต3อง 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการการยื่นเอกสารคําขอปรับปรุงเง่ือนไขแนบท3ายใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมสวนของเทคโนโลยีสําหรับผู3ให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี และ
มอบหมายให3 สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดทําประกาศในส+วนท่ีเก่ียวข3องต+อไป  
   

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     
๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตการให!บริการอินเทอร�เน็ต

แบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให!บริการอินเทอร�เน็ตบนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ (สํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีบริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตการ
ให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบ WiFi บนรถโดยสาร
ประจําทางปรับอากาศ ย+านความถ่ีวิทยุ ๒.๔ GHz ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบแล3ว
พบว+าสามารถให3ใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่งตามกระบวนการ
อัตโนมัติ (Automatic License) ได3 มีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปB ตามประกาศ กทช.         
เรื่อง ระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง  

  ท้ังนี้  บริษัทฯ มีหน3าท่ีต3องชําระค+าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และบริการของบริษัทฯ จะต3องมีคุณภาพการให3บริการท่ีดีเพ่ือให3
ผู3ใช3บริการได3รับบริการท่ีมีคุณภาพและเปNนธรรม 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให3บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ได3รับใบอนุญาตการให3บริการ
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบ WiFi ย+านความถ่ีวิทยุ       
๒.๔ GHz บนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปB  
และให3การให3บริการในลักษณะ ดังกล+าว อยู+ในขอบเขตการให3บริการอินเทอร�เน็ตแบบ 
WiFi ย+านความถ่ีวิทยุ ๒.๔ GHz ท่ีสามารถให3ใบอนุญาตการให3บริการอินเทอร�เน็ต
แบบท่ีหนึ่งตามกระบวนการอัตโนมัติ (Automatic License) ได3 และมีเง่ือนไขในการ
ให3บริการตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  ท้ังนี้  บริษัทฯ มีหน3าท่ีต3องชําระค+าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และบริการของบริษัทฯ จะต3องมีคุณภาพการให3บริการท่ีดีเพ่ือให3
ผู3ใช3บริการได3รับบริการท่ีมีคุณภาพและเปNนธรรม โดยมอบหมายให3สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการแจ3งบริษัทฯ ในเรื่องดังกล+าวต+อไป  

  



๙ 
 

หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การยกเลิกการใช!เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของ

สํานักงานเทศบาลเมืองท(าข!าม และสํานักงานเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ 
(สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี สํานักงานเทศบาลเมืองท+าข3าม และสํานักงานเทศบาลเมือง
ปากน้ําสมุทรปราการ ขอยกเลิกการใช3เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๑๓๒ โดยมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหน3าท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นควรนําเสนอ กทค. เพ่ือยกเลิกการใช3เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น 
๔ หลัก ให3แก+ สํานักงานเทศบาลเมืองท+าข3าม โดยมีผลต้ังแต+วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
และสํานักงานเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ โดยมีผลต้ังแต+วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๘  ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให3ยกเลิกการใช3เลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของ

สํานักงานเทศบาลเมืองท+าข3าม โดยมีผลต้ังแต+วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  และ
สํานักงานเทศบาลเมืองปากน้ําสมุทรปราการ โดยมีผลต้ังแต+วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ กําหนดผู!รับมอบอํานาจ ผู!รับผิดชอบคดี และให!ความเห็นชอบแนวทางการ
ดําเนินคดีในศาลปกครองสูงสุดคดีปกครองหมายเลขดําท่ี อ.๑๓/๒๕๕๘ (คดีศาล
ปกครองกลาง หมายเลขดําท่ี ๙๙๕/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๘๙๕/๒๕๕๗) 
ระหว(างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผู!ฟLองคดี กับ กสทช. ผู!ถูกฟLอง
คดี (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีการ
กําหนดผู3รับมอบอํานาจ ผู3รับผิดชอบคดี และให3ความเห็นชอบแนวทางการดําเนินคดี
ในศาลปกครองสูงสุดคดีปกครองหมายเลขดําท่ี อ.๑๓/๒๕๕๘ (คดีศาลปกครองกลาง 
หมายเลขดําท่ี ๙๙๕/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๘๙๕/๒๕๕๗) ระหว+างบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผู3ฟtองคดี กับ กสทช. ผู3ถูกฟtองคดี 

 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ มอบหมายให3 
กสทช.รศ. ประเสริฐฯ เปNนผู3รับผิดชอบคดี 

  
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขอให!พิจารณาข!อเสนอของนายพุทธิกุล ปMยะ

จันทร� เก่ียวกับการปรับปรุงการให!บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบเติมเงิน (สํานัก
ค+าธรรมเนียมและอัตราค+าบริการในกิจการโทรคมนาคม,สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 รักษาการผู3อํานวยการสํานักค+าธรรมเนียมและอัตราค+าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
(นางสาวอรวรีฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีนายพุทธิกุล ป=ยะจันทร� ได3มีหนังสือถึง
หัวหน3า คสช. และนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เสนอให3มีการปรับปรุง
การให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีประเภทเรียกเก็บค+าบริการล+วงหน3าท้ังในส+วนการ
กําหนดวันหมดอายุของการเติมเงินและการคืนเงินคงค3างในระบบเม่ือถูกระงับการใช3
บริการ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ควรชี้แจงข3อมูลไปยังผู3ร3องตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ นอกจากนี้เห็นควรให3สํานักงาน กสทช. รวบรวมข3อมูลในประเด็นต+างๆ 
ท่ีเก่ียวข3อง เพ่ือเปNนกระบวนการทํางานท่ีต+อเนื่อง ดังนี้  

๑. ตรวจสอบว+าผู3ให3บริการแต+ละรายมีการดําเนินการคืนเงินท่ีค3างชําระให3แก+
ผู3ใช3บริการแล3วหรือไม+ เนื่องจากยังมีผู3ใช3บริการถูกปฏิเสธในการดําเนินการว+าไม+
สามารถดําเนินการได3 ท้ังนี้ อย+างน3อยควรต3องมีระบบการคืนเงินด3วยการโอนไปยังเลข
หมายอ่ืนในเครือข+ายเดียวกัน ซ่ึงเปNนวิธีการท่ีผู3ให3บริการก็ยังคงได3ประโยชน�ด3วย 

 ๒. ตรวจสอบกับผู3ให3บริการแต+ละรายว+าภายหลังจากท่ี กทค. มีมติกําหนดมาตรการ
เรื่องวันหมดอายุของเงินท่ีเติมแล3ว จํานวนเลขหมายและจํานวนเงินท่ีถูกยึดมีน3อยลง
หรือไม+ จํานวนเรื่องร3องเรียนเก่ียวกับกรณีดังกล+าวน3อยลงหรือไม+ ซ่ึงข3อมูลดังกล+าวจะ
สะท3อนได3ว+ามาตรการท่ีกําหนดมีผลลัพธ�อย+างไร หากผลออกมาดีก็ไม+มีเหตุผลท่ีจะไป
ปรับมาตรการ แต+ถ3าปGญหายังคงมีอยู+มากก็จําเปNนต3องทบทวน 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า เนื่องจากข3อมูลผู3ร3องเรียนนั้นไม+มีท่ีอยู+หรือ
เบอร�โทรศัพท�ระบุไว3ทําให3ไม+สามารถติดต+อกลับเพ่ือชี้แจงข3อมูล ในเบ้ืองต3นหากมีการ
ร3องเช+นเดียวกับกรณีดังกล+าวและมีข3อมูลท่ีสามารถติดต+อกลับได3สํานักงาน กสทช. ก็
ดําเนินการชี้แจงข3อมูลเพ่ิมเติมได3หากผู3ร3องเรียนยังไม+ทราบว+ามีประกาศออกมาแล3ว 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า กรณีดังกล+าวต3องมีการชี้แจงไปทางต3นเรื่องให3
ชัดเจนว+าได3มีกระบวนการในการปรับปรุงระบบโทรศัพท�เคลื่อนท่ีประเภทเติมเงินไป
แล3วเม่ือวันท่ีเท+าไร โดยมีหลักการสําคัญอย+างไรบ3าง เพราะอาจมีเรื่องร3องเรียนไปยัง
สํานักนายกรัฐมนตรีอีก ในกรณีท่ี กสทช.ประวิทย�ฯ ชี้แจงในประเด็นเรื่องการ
ประชาสัมพันธ�ท่ีเก่ียวข3องสิทธิผู3บริโภค อยากให3มีการกระตุ3นเตือนผู3ให3บริการในการ
ประชาสัมพันธ�ผ+านช+องทางต+างๆ ในกรณีดังกล+าวด3วย และต3องตรวจสอบว+า Call 



๑๑ 
 

Center ของสํานักงาน กสทช. มีความรู3ในเรื่องดังกล+าวถูกต3องหรือไม+ เพราะต3อง
สามารถชี้แจงในประเด็นดังกล+าวในกรณีท่ีมีผู3สอบถามเข3ามาได3ให3ชัดเจน 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบต+อบทวิเคราะห�และความเห็นของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับข3อเสนอของ 

นายพุทธิกุล ป=ยะจันทร� ในเรื่องการปรับปรุงการให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบเติม
เงิน ตามท่ีได3รับแจ3งจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ มอบหมายให3
สํานักงาน กสทช. รับข3อสังเกตของท่ีประชุม กทค. เพ่ือดําเนินการในส+วนท่ีเก่ียวข3อง
และแจ3งผลการพิจารณาให3ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับทราบ ต+อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๓๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป=ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๒.๑) กรณีการคืนเงินค�าบริการหลังจากสัญญาใช�บริการสิ้นสุดลง ท้ังนี้ ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข�อ ๓๔ 
กําหนดให�ผู�ให�บริการอาจคืนด�วยเงินสด เช็ค หรือนําเข�าบัญชีเงินฝากของผู�ใช�บริการ 
หรือตามวิธีการท่ีผู�ใช�บริการได�แจ�งความประสงค7ไว� อย�างไรก็ตาม เม่ือไม�นานมานี้มี
ผู�บริโภครายหนึ่งให�ข�อมูลกับผมว�าไม�สามารถขอคืนเงินโดยวิธีการโอนเงินคงเหลือใน
ระบบไปยังเลขหมายอ่ืนได� ไม�ว�าจะใช�วิธีแจ�งผ�านคอลเซ็นเตอร7หรือเดินทางไปยัง
ศูนย7บริการด�วยตนเอง ท้ังท่ีการคืนเงินโดยการโอนเงินคงเหลือไปยังเลขหมายอ่ืนของผู�
ให�บริการน�าจะเป<นวิธีการท่ีง�ายและเป<นประโยชน7กับท้ังสองฝ=าย จึงควรตรวจสอบให�
เกิดความชัดเจนว�า ผู�ให�บริการทุกรายจัดให�มีการคืนเงินโดยการโอนเงินแล�วหรือไม� 

 ๒.๒) ตามท่ี กทค. มีมติกําหนดให�การเติมเงินแต�ละครั้งจะได�รับวันใช�งานข้ันตํ่าไม�น�อย
กว�า 30 วัน และสะสมวันได�อย�างน�อย 365 วัน ซ่ึงมาตรการตามมติดังกล�าวเกิด
ข้ึนมานานกว�า ๑ ปC แล�ว ดังนั้นจึงควรท่ีจะต�องประเมินผล ด�วยการตรวจสอบว�า
จํานวนหมายเลขโทรศัพท7ท่ีถูกยึดและกรณีการริบเงินคงค�างในระบบของผู�ใช�บริการมี
แนวโน�มลดลงหรือไม� จํานวนเรื่องร�องเรียนในเรื่องนี้มีแนวโน�มลดลงหรือไม�อย�างไร 
ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบว�าผลลัพธ7เป<นไปในทางท่ีดี ก็จะช�วยยืนยันว�ามาตรการท่ี กทค. 
กําหนดมีความเหมาะสมแล�ว ไม�จําเป<นต�องปรับปรุงหรือแก�ไข แต�หากข�อมูลสะท�อนว�า
ผู�บริโภคยังคงมีปDญหา ก็อาจมีความจําเป<นต�องพิจารณาแก�ไขปรับปรุงมาตรการเรื่อง
ดังกล�าวต�อไป 

 ๒.๓) ท้ังผู�ให�บริการและสํานักงาน กสทช. ต�องเน�นการประชาสัมพันธ7ให�ผู�ใช�บริการได�
ทราบถึงมาตรการเก่ียวกับการเติมเงิน สิทธิของผู�ใช�บริการตามท่ีกฎหมายคุ�มครอง 
รวมท้ังมีข�อแนะนําในการใช�บริการมิให�เกิดปDญหา ฯลฯ 

 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บันทึกแก!ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช!โครงข(ายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๒ ระหว(าง บริษัท โท
เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมช่ัน 
ไฮเวย� จํากัด  (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย)   

 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 
 นําเสนอบันทึกแก3ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๒ ระหว+าง 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น  
ไฮเวย� จํากัด  โดยบันทึกแก3ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๒ มี
 ข3อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล3อง กับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข3อ ๒๗ และข3อ ๔๗ ของ ประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

  
มติท่ีประชุม                 ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาบันทึกแก3ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมครั้ง

ท่ี ๒ ระหว+างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว+าบันทึกแก3ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช3โครงข+าย
โทรคมนาคมครั้งท่ี ๒ ระหว+างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
และ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด มีข3อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล3อง
กับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข3อ ๒๗ และข3อ ๔๗ ของ ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

  
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ สัญญาการใช!โครงข(ายโทรคมนาคม ระหว(างการไฟฟLาฝPายผลิตแห(งประเทศไทย 

และ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+าย) 

 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอผลการพิจารณาสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม ระหว+างการไฟฟtาฝSาย
ผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด โดยสัญญามีข3อกําหนดและ
ลักษณะท่ีสอดคล3องกับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ข3อ ๒๗ และ ข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมส+งสําเนาสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคม ให3 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3ลงนาม
ในสัญญา ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ



๑๓ 
 

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข3อ ๒๘ และ ข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ประเด็นเรื่องการส+งสัญญาการใช3โครงข+าย
โทรคมนาคมล+าช3าเห็นควรให3สํานักงาน กสทช. ต3องกําชับให3การไฟฟtาฝSายผลิตแห+ง
ประเทศไทยส+งสัญญาฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเพราะในบางครั้งท่ีสัญญาฯ ไม+ตรง
จะมีผลกระทบต+อผู3ใช3บริการ ในส+วนเรื่องอัตราค+าบริการประเด็นท่ีติดใจไม+ใช+เรื่อง
วิธีการคํานวณและการกําหนดราคา แต+คือเรื่องการไม+เป=ดเผยอัตราค+าบริการในสัญญา 
ซ่ึงเปNนการขัดต+อประกาศ กสทช.เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ มีความเห็นสอดคล3องกับ กสทช.ประวิทย�ฯ ว+าการเป=ดเผยสัญญา
การใช3โครงข+ายโทรคมนาคมต3องเป=ดเผยอัตราค+าบริการด3วย ซ่ึงอยากให3สํานักงาน 
กสทช. กําชับให3เปNนไปตามประกาศ กสทช.เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ทางสํานักงาน กสทช. ได3มีการหารือและชี้แจงกับผู3บริหาร
ของการไฟฟtาฝSายผลิตแห+งประเทศไทย ซ่ึงได3มีการดําเนินการครบถ3วนเรียบร3อยแล3ว 

 
มติท่ีประชุม               ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม ระหว+างการไฟฟtา

ฝSายผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  
๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว+า สัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม 
ระหว+างการไฟฟtาฝSายผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล       เน็ทเวิร�ค จํากัด 
มีข3อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล3องกับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข3อ ๒๗ และข3อ ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมส+งสําเนาสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคม ให3 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3มีการ
ลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข3อ ๒๘ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให3ปฏิบัติอย+าง    
เคร+งครัดต+อไป และให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมเป=ดเผยสัญญา
การใช3โครงข+ายโทรคมนาคมเปNนการท่ัวไป ต+อสาธารณะอย+างครบถ3วนผ+านทาง
เว็บไซต�ของตนภายในสิบห3าวันนับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3มีการลงนามในสัญญา
แล3ว ตามมาตรา ๒๙ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบข3อ ๒๘ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 



๑๔ 
 

หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ สัญญาการใช!โครงข(ายโทรคมนาคม ระหว(างการไฟฟLาฝPายผลิตแห(งประเทศไทย 

และ บริษัท ทีทีแอนด�ที จํากัด (มหาชน) (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+าย) 

 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอผลการพิจารณาสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม ระหว+างการไฟฟtาฝSาย
ผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท ทีทีแอนด�ที จํากัด (มหาชน) โดยสัญญามีข3อกําหนด
และลักษณะท่ีสอดคล3องกับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ข3อ ๒๗ และ ข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมส+งสําเนาสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคม ให3 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3ลงนาม
ในสัญญา ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ข3อ ๒๘ และ ข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม              ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม ระหว+างการไฟฟtา

ฝSายผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท ทีทีแอนด�ที จํากัด (มหาชน) ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  
๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว+า สัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม 
ระหว+างการไฟฟtาฝSายผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท ทีทีแอนด�ที จํากัด (มหาชน) 
มีข3อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล3องกับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข3อ ๒๗ และข3อ ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        ท้ังนี้ ให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมส+งสําเนาสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคม ให3 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3มีการ
ลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบข3อ ๒๘ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให3ปฏิบัติอย+างเคร+งครัด
ต+อไป และให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมเป=ดเผยสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคมเปNนการท่ัวไป ต+อสาธารณะอย+างครบถ3วนผ+านทางเว็บไซต�ของ
ตนภายในสิบห3าวันนับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3มีการลงนามในสัญญาแล3ว ตาม
มาตรา ๒๙ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข3อ ๒๘ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 



๑๕ 
 

หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ สัญญาการใช!โครงข(ายโทรคมนาคม ระหว(างการไฟฟLาฝPายผลิตแห(งประเทศไทย 

และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และ
เชื่อมต+อโครงข+าย) 

 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอผลการพิจารณาสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม ระหว+างการไฟฟtาฝSาย
ผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยสัญญามี
ข3อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล3องกับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ข3อ ๒๗ และ ข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมส+งสําเนาสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคม ให3 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3ลงนาม
ในสัญญา ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข3อ ๒๘ และ ข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม           ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม ระหว+างการไฟฟtา

ฝSายผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  
๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว+า สัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม 
ระหว+างการไฟฟtาฝSายผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) มีข3อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล3องกับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข3อ ๒๗ และข3อ ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมส+งสําเนาสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคม ให3 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3มีการ
ลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข3อ ๒๘ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให3ปฏิบัติอย+างเคร+งครัด
ต+อไป และให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมเป=ดเผยสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคมเปNนการท่ัวไปต+อสาธารณะอย+างครบถ3วนผ+านทางเว็บไซต�ของ
ตนภายในสิบห3าวันนับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3มีการลงนามในสัญญาแล3ว ตาม
มาตรา ๒๙ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข3อ ๒๘ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 



๑๖ 
 

หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ สัญญาการใช!โครงข(ายโทรคมนาคมเส!นทาง สฟ.แจ!งวัฒนะ-สฟ.หาดใหญ( 1 

ระหว(างการไฟฟLาฝPายผลิตแห(งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมช่ัน 
ไฮเวย� จํากัด (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 

 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอผลการพิจารณาสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมเส3นทาง สฟ. แจ3งวัฒนะ - 
สฟ. หาดใหญ+ ๑ ระหว+างการไฟฟtาฝSายผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อิน
ฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด โดยสัญญามีข3อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล3องกับมาตรา ๒๗ 
แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ข3อ ๒๗ 
และ ข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมส+งสําเนาสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคม ให3 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3ลงนาม
ในสัญญา ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ข3อ ๒๘ และ ข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม               ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมเส3นทาง สฟ. แจ3ง

วัฒนะ-สฟ.หาดใหญ+ 1 ระหว+างการไฟฟtาฝSายผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท 
ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว+า สัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม
เส3นทาง สฟ.แจ3งวัฒนะ-สฟ.หาดใหญ+ 1 ระหว+างการไฟฟtาฝSายผลิตแห+งประเทศไทย 
และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด มีข3อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล3อง
กับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข3อ ๒๗ และข3อ ๔๗ ของ ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมส+งสําเนาสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคม ให3 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3มีการ
ลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบข3อ ๒๘ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให3ปฏิบัติอย+างเคร+งครัด
ต+อไป และให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมเป=ดเผยสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคมเปNนการท่ัวไป ต+อสาธารณะอย+างครบถ3วน ผ+านทางเว็บไซต�
ของตนภายในสิบห3าวันนับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3มีการลงนามในสัญญาแล3ว ตาม
มาตรา ๒๙ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 



๑๗ 
 

ประกอบข3อ ๒๘ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ สัญญาการใช!โครงข(ายโทรคมนาคมเส!นทาง สฟ.ลําปาง2 - สฟ.ลําพูน2 สฟ.สระบุรี

2 - สฟ.นครราชสีมา1 สฟ.ประจวบคีรีขันธ� - สฟ.ชุมพร ระหว(าง การไฟฟLาฝPาย
ผลิตแห(งประเทศ และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมช่ัน ไฮเวย� จํากัด (สํานักโครงข+าย
พ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 

 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอผลการพิจารณาสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมเส3นทาง สฟ.ลําปาง2 - 
สฟ.ลําพูน2 สฟ.สระบุรี2 - สฟ.นครราชสีมา1 สฟ.ประจวบคีรีขันธ� - สฟ.ชุมพร 
ระหว+าง การไฟฟtาฝSายผลิตแห+งประเทศ และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� 
จํ า กัด โดยสัญญามีข3อ กําหนดและลักษณะท่ีสอดคล3องกับมาตรา ๒๗ แห+ ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ข3อ ๒๗ และ 
ข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมส+งสําเนาสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคม ให3 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3ลงนาม
ในสัญญา ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ข3อ ๒๘ และ ข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม              ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใช3 โครงข+ายโทรคมนาคมเส3นทาง             

สฟ.ลําปาง2 - สฟ.ลําพูน2 สฟ.สระบุรี2 - สฟ.นครราชสีมา1 สฟ.ประจวบคีรีขันธ� - 
สฟ.ชุมพร ระหว+าง การไฟฟtาฝSายผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�
เมชั่น ไฮเวย� จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว+า สัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม
เส3นทาง สฟ.ลําปาง2 - สฟ.ลําพูน2 สฟ.สระบุรี2 - สฟ.นครราชสีมา1                
สฟ.ประจวบคีรีขันธ� - สฟ.ชุมพร ระหว+าง การไฟฟtาฝSายผลิตแห+งประเทศไทย และ
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมชั่น ไฮเวย� จํากัด มีข3อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคล3องกับ
มาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข3อ ๒๗ และข3อ ๔๗ ของ ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมส+งสําเนาสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคม ให3 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3มีการ



๑๘ 
 

ลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบข3อ ๒๘ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให3ปฏิบัติอย+างเคร+งครัด
ต+อไป และให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมเป=ดเผยสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคมเปNนการท่ัวไปต+อสาธารณะอย+างครบถ3วนผ+านทางเว็บไซต�ของ
ตนภายในสิบห3าวันนับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝSายได3มีการลงนามในสัญญาแล3ว ตาม
มาตรา ๒๙ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข3อ ๒๘ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ ข!อเสนอการเช่ือมต(อโครงข(ายโทรคมนาคมของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) (สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย) 

 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) เพ่ือให3 บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคมกับผู3รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมต+อไปได3 ภายใต3
หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให3บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเป=ดเผยข3อเสนอ
การเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมดังกล+าวเปNนการท่ัวไป โดยผ+านทางเว็บไซต�ของตน
ภายในสิบห3าวันนับแต+วันท่ีได3รับหนังสือแจ3งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข3อ ๑๘ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ประเด็นท่ียังมีความเห็นไม+สอดคล3องกับสํานักงาน 
กสทช. คือ อัตราค+าบริการ SMS และ MMS ท่ียังไม+เป=ดเผยในสัญญาฯ ซ่ึงสัญญาของผู3
ให3บริการรายอ่ืนต+างมีการเป=ดเผยอัตราค+าบริการดังกล+าวตามท่ีประกาศฯ กําหนด 
ดังนั้นต3องมีการเป=ดเผยเพ่ือให3ผู3ประกอบการรายอ่ืนสามารถพิจารณาได3 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า มีความเห็นสอดคล3องกับ กสทช.ประวิทย�ฯ โดยจากการท่ี
ได3มีการหารือกับบริษัทฯ แล3ว บริษัทฯ อยากให3 กทค. มีมติเพ่ือให3บริษัทฯ ดําเนินการ
แก3ไขเพ่ิมเติมและยินดีดําเนินการตามมติ กทค. 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า กทค. สามารถมีมตินอกเหนือจากประกาศได3
หรือไม+ สํานักงาน กสทช. ระบุว+าต3องมีการส+งสัญญาแต+ในประกาศฯ มิได3ระบุไว3การ
ดําเนินการดังกล+าวจะเปNนการ Overrule หรือไม+ หากจะมีการดําเนินการสั่งให3ส+ง



๑๙ 
 

สัญญาต3องมีการแก3ไขประกาศฯ ดังนั้นมติควรเปNนให3บริษัทฯ พิจารณาเพ่ิมเติม ให3
สอดคล3องกับข3อเสนอของผู3ให3บริการรายอ่ืนๆเพ่ือให3เปNนไปในแนวทางเดียวกัน 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า สํานักงาน กสทช. ต3องดูข3อกฎหมายว+าข3อ ๑๔ 
(๕) อัตราค+าตอบแทนการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมในประเด็นของ SMS ท่ีจะมี
การเก็บค+าใช3บริการ ซ่ึงหากเปNนอัตราค+าตอบแทนเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม
จะต3องเปNนเรื่องท่ีกรรมการจะต3องพิจารณา หากมิได3เปNนอัตราค+าตอบแทนเชื่อมต+อ 
โครงข+ายโทรคมนาคม ก็จะเปNนอีกแนวทางหนึ่ง ฉะนั้นประเด็นดังกล+าวจึงข้ึนอยู+กับ
การตีความข3อกฎหมาย 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า มาตรฐานการคํานวณมีการวิเคราะห�ไว3จํานวน ๓ รายการ
คือ   

 ๑. บริการเรียกจากจุดเริ่มต3น (call origination)  
 ๒. บริการเรียกถึงจุดปลายทาง (call termination) 
 ๓. บริการเรียกผ+านโครงข+ายโทรคมนาคมของตน (call transit)  
 โดยกําหนดไว3ในอัตราอ3างอิงซ่ึงในส+วนนี้จะเปNนประเด็นเพ่ิมเติม 
 
มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมเสียงข3างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค�ฯ, กสทช. ประเสริฐฯ 

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 

เห็นชอบข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) เพ่ือให3 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สามารถเจรจา
เก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมกับผู3รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคมต+อไปได3 ภายใต3หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด และให3 บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) พิจารณากําหนดอัตราค+าตอบแทนบริการเชื่อมต+อ
โครงข+ายสําหรับทราฟฟ=คประเภทข3อมูล เช+น บริการส+งข3อความสั้น (SMS) และบริการ
ส+งข3อความแบบมัลติมีเดีย (MMS) ในข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม
เพ่ิมเติม เพ่ือให3สอดคล3องเปNนไปในแนวทางเดียวกับข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคมฉบับเดิมของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ท่ีเคยได3รับความ
เห็นชอบ และข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของผู3รับใบอนุญาตท่ีมี
โครงข+ายโทรคมนาคมรายอ่ืนในอุตสาหกรรม  

อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข3างน3อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
กําหนดอัตราค+าตอบแทนบริการเชื่อมต+อโครงข+ายสําหรับทราฟฟ=กประเภทข3อมูล 

  ท้ังนี้ ให3บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเป=ดเผยข3อเสนอ
การเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมดังกล+าวเปNนการท่ัวไป ต+อสาธารณะอย+างครบถ3วน 
ผ+านทางเว็บไซต�ของตนภายในสิบห3าวันนับแต+วันท่ีได3รับหนังสือแจ3งจากสํานักงาน 
กสทช. ตามนัยข3อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๒๐ 
 

 
หมายเหตุ   ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๓๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ผมยังมีความเห็นแตกต+างกับสํานักงาน กสทช. ในเรื่องท่ีผู3รับใบอนุญาตรายนี้ 
ยังมิได3เป=ดเผยอัตราบริการส+งข3อความสั้น (SMS) และข3อความแบบมัลติมีเดีย (MMS) 
ไว3ในข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคมของตน ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ควรต3อง
ตรวจสอบข3อกฎหมายว+า ข3อ ๑๔ (๕) ตามประกาศการใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีกําหนดให3ต3องระบุอัตราค+าตอบแทนการเชื่อมต+อ
โครงข+ายฯ ไว3ในข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายฯ นั้น ค+าตอบแทนบริการ SMS และ 
MMS ท่ีเรียกเก็บถือเปNนอัตราการเชื่อมต+อโครงข+ายฯ ด3วยหรือไม+ ท้ังนี้หากเปNนการ
เชื่อมต+อโครงข+ายฯ แล3ว ผู3รับใบอนุญาตย+อมต3องดําเนินการตามประกาศดังกล+าว ท้ังนี้ 
ผมมีความเห็นว+า ข3อ ๑๔ (๕) ของประกาศฯ มีเนื้อหาท่ีครอบคลุมการเป=ดเผยอัตรา
ค+าตอบแทนการเชื่อมต+อโครงข+ายฯ ประเภทข3อมูล ท้ังบริการ SMS และ MMS ไว3ใน
ข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายฯ แล3ว ส+วนท่ีมีการอ3างว+าประกาศฯ กําหนดมาตรฐาน
การคํานวณไว3เพียง ๓ ส+วน คือ อัตราค+าตอบแทนบริการเรียกจากจุดเริ่มต3น (call 
origination) บริการเรียกถึงจุดปลายทาง (call termination) และบริการเรียกผ+าน
โครงข+ายโทรคมนาคม (call transit) นั้นเปNนการกําหนดท่ีครอบคลุมเฉพาะ 
“บางส+วน” ของ “การเชื่อมต+อโครงข+ายฯ” แต+มิได3หมายความว+าการเชื่อมต+อ
โครงข+ายฯ มีเพียง ๓ ส+วนดังกล+าว 

  นอกจากนี้ เม่ือตรวจสอบข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายฯ ของผู3รับใบอนุญาต
รายอ่ืนๆ ยกตัวอย+างเช+น บริษัทแอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค (AWN) บริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด (DTN) ก็พบว+าผู3รับใบอนุญาตเหล+านี้ได3เป=ดเผยอัตราค+าตอบแทนของ
บริการ SMS และ MMS ไว3ในข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายฯ แล3ว หรือแม3แต+
ข3อเสนอการเชื่อมต+อโครงข+ายฯ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ก+อนหน3านั้นเองก็มีการ
เป=ดเผยอัตราค+าตอบแทนของบริการ SMS และ MMS ไว3ด3วยเช+นกัน 

  ดังนั้น หากปล+อยให3 บมจ. กสท โทรคมนาคม ไม+ดําเนินการเป=ดเผยอัตรา
ค+าบริการ SMS และ MMS ไว3ในข3อเสนอเชื่อมต+อโครงข+ายฯ ของตนเองแล3ว ก็จะเกิด
ความไม+เปNนธรรม และอาจกลายเปNนบรรทัดฐานให3ผู3รับใบอนุญาตรายอ่ืนไม+ยินยอม
เป=ดเผยอัตราค+าบริการดังกล+าวไว3ในข3อเสนอเชื่อมต+อโครงข+ายฯ ของตนเอง อันจะทํา
ให3เกิดปGญหาในการกํากับดูแลได3 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ บริษัท มิลคอมเทเลคอม จํากัด ร!องเรียนการถูกบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) ระงับการให!บริการส(งผ(านทราฟฟMคโทรศัพท�ระหว(างประเทศในกิจการ
ให!บริการโทรคมนาคม (สํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม) 



๒๑ 
 

 ผู3อํานวยการสํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม (นายพิชัยฯ)  นําเสนอข3อพิจารณา
วินิจฉัยการกระทําของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ท่ีระงับการ
ให3บริการส+งผ+าน ทราฟฟ=คโทรศัพท�ระหว+างประเทศกับ บริษัท มิลคอมเทเลคอม จํากัด 
ว+าเปNนการฝSาฝ~นต+อบทบัญญัติตามนัยมาตรา ๒๐ แห+ง พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม+  หากการกระทําของ บริ ษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปNนความผิดตามนัยมาตรา ๒๐ แห+ง พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ สํานักงาน กสทช. จะใช3อํานาจตาม
มาตรา ๖๔ แห+ง พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มี
คําสั่งทางปกครองแจ3งไปยัง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ต+อไป 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า กรณีดังกล+าวมีความสําคัญท่ีจะต3องวินิจฉัยชี้ขาด
เพ่ือเปNนบรรทัดฐานว+า เม่ือผู3ประกอบการค3าส+งและค3าปลีกมีประเด็นปGญหากันในเรื่อง
ค+าบริการหรือหนี้สิน จะใช3มาตรการระงับบริการไม+ได3 เนื่องจากส+งผลกระทบต+อ
ผู3ใช3บริการปลายทาง ดังนั้นการดําเนินการกรณีนี้ไม+ควรทําเพียงแจ3งไปยัง บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ให3ระมัดระวังการกระทําท่ีฝSาฝ~น แต+ต3องแจ3งว+าการกระทําดังกล+าวเปNน
การฝSาฝ~นประกาศ แต+ด3วยเหตุท่ีกรณีนี้มีการยุติบริการไปแล3ว กสทช. จึงไม+มีความ
จําเปNนต3องสั่งการใดๆ อย+างไรก็ตาม เห็นควรกําหนดแนวทางเปNนบรรทัดฐานไว3เลยว+า 
พฤติการณ�ลักษณะนี้กระทําไม+ได3 ถือเปNนความผิด และหากเกิดพฤติการณ�ลักษณะ
เดียวกันอีก ให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการบังคับโดยเร็ว โดยไม+จําเปNนต3องรอเสนอ
ต+อกรรมการ ซ่ึงจะทําให3การระงับปGญหาล+าช3า ไม+ทันการณ� ส+วนประเด็นปGญหาของ
ผู3ประกอบการท้ังสองฝSายเปNนคดีทางแพ+งท่ีสามารถฟtองร3องกันได3 หากจะใช3มาตรการ
ระงับบริการจริงๆ ก็จะต3องได3รับอนุญาตจาก กสทช. ซ่ึงมีเง่ือนไขว+าต3องยื่นข3อเสนอ
ล+วงหน3า เพ่ือมีเวลาแจ3งแก+ผู3ใช3บริการปลายทางทราบต+อไป 

 กสทช. พลเอก สุกิจ แสดงความคิดเห็นว+า ในกรณีดังกล+าว บริษัท มิลคอมเทเลคอมฯ 
ไม+ใช+ผู3ประกอบกิจการโทรคมนาคม เนื่องจากใบอนุญาตสิ้นอายุแล3ว ถึงแม3จะอยู+
ระหว+างมาตรการเยียวยาก็ตามที ไม+ควรเก็บเงินจากผู3บริโภค ส+วนในกรณีของ บริษัท 
กสทฯ ในกรณีของความผิดทางวินัยมาตรา ๒๐ แห+ง พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒๕๔๔ นั้น ให3คิดแยกเปNนอีกกรณี ว+า บริษัท กสทฯ ได3ให3บริการ
ท่ีเปNนธรรมกับผู3ขายส+งอย+าง บริษัท มิลคอมเทเลคอม จํากัด และผู3ขายต+ออย+าง บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือไม+ และเนื่องจากยังมีผู3บริโภคอยู+ในระบบการ
ให3บริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เกิดรายจ+ายข้ึนในการให3บริการ
โทรศัพท�ระหว+างประเทศสามารถไปเก็บค+าใช3จ+ายส+วนนี้กับใครได3 ในอนาคตต3องหา
มาตรการปtองกันการเกิดเหตุการณ�ในลักษณะนี้ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุม กทค. พิจารณาแล3วเห็นว+า การกระทําของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) ท่ีระงับการให3บริการส+งผ+านทราฟฟ=คโทรศัพท�ระหว+างประเทศกับบริษัท     
มิลคอมเทเลคอม จํากัด โดยไม+ได3รับอนุญาตจาก กสทช. เปNนการกระทําท่ีฝSาฝ~นต+อ
บทบัญญัติตามนัยมาตรา ๒๐ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 



๒๒ 
 

๒๕๔๔ ท้ังนี้ หาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะระงับการให3บริการไม+ว+า
ท้ังหมดหรือบางส+วนจะต3องส+งเรื่องให3 กสทช. พิจารณาอนุญาตก+อน จึงจะดําเนินการได3 
และ เนื่องจากบริษัท มิลคอมเทเลคอม จํากัด ได3รับอนุญาตให3ยกเลิกบริการและสิ้นสุด
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ต้ังแต+วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตามมติ กทค. ครั้ง
ท่ี ๑๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  ดังนั้น จึงไม+มีเหตุท่ีจะมีคําสั่งทางปกครอง
เพ่ือสั่งให3บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  เป=ดให3บริการส+งผ+านทราฟฟ=คให3กับ
บริษัท มิลคอมเทเลคอม จํากัด ดังนั้นจึงมีมติดังนี้ 

 ๑. มอบหมายสํานักงาน กสทช. แจ3งผลการพิจารณาของ กทค. ให3บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ทราบ พร3อมท้ังให3บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) กําชับเจ3าหน3าท่ีผู3เก่ียวข3องระมัดระวังมิให3เกิดกรณีดังกล+าวอีก และเพ่ือมิให3
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กระทําการฝSาฝ~นต+อกฎหมายตามมาตรา ๒๐ 
แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ต+อไป 

 ๒. ให3สํานักงาน กสทช. เร+งรัดจัดทําหลักเกณฑ�และวิธีการพักหรือหยุดให3บริการตาม
มาตรา ๒๐ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือใช3
เปNนแนวปฏิบัติ  และเพ่ือความเปNนธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู3รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีให3บริการขายส+งและขายต+อบริการ  

  

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     
๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ การปรับปรุงแก!ไขร(างประกาศ กทช. เรื่องมาตรการส(งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

และอุตสาหกรรมต(อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปIนร(างประกาศ กสทช. 
(สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (นางนุสราฯ)  นําเสนอ
รายงานผลการดําเนินการในการปรับปรุงแก3ไขประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการส+งเสริม
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต+อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให3
เปNน ร+าง ประกาศ กสทช. และข3อพิจารณาการขอยกเลิกบังคับใช3ประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรการส+งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต+อเนื่องในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ สํานักงาน กสทช. เรื่อง การเพ่ิมเติมเง่ือนไข
สําหรับผลิตภัณฑ�โทรคมนาคม ท่ีผลิตจากผู3ผลิตภายในประเทศ ตามข3อ ๗ ของ
ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการส+งเสริม อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรม
ต+อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. กรณีการปรับปรุงแก3ไข

ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการส+งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรม
ต+อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให3เปNน (ร+าง) ประกาศ กสทช.           



๒๓ 
 

เรื่อง มาตรการส+งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต+อเนื่องในกิจการ
โทรคมนาคม 

 ๒. เห็นชอบให3ยกเลิก ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการส+งเสริมอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต+อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การเพ่ิมเติมเง่ือนไขสําหรับผลิตภัณฑ�โทรคมนาคมท่ี
ผลิตจากผู3ผลิตในประเทศ ตามข3อ ๗ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการส+งเสริม 
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต+อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และให3นําเสนอเข3าท่ีประชุม กสทช. เพ่ือ
พิจารณาตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต+อไป 

  

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     
๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ สถาบันไฟฟLาและอิเล็กทรอนิคส� อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิย่ืนขอต(ออายุใบอนุญาต

ให!จัดตั้งหน(วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาต
เลขท่ี ๐๐๒  (สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (นางนุสราฯ) นําเสนอ
ข3อเท็จจริงกรณีสถาบันไฟฟtาและอิเล็กทรอนิคส� อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิยื่นขอต+อ
อายุใบอนุญาตให3จัดต้ังหน+วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� ประเภทท่ีสอง 
ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๒ โดยมีรายละเอียดขอบข+ายการให3บริการทดสอบตามท่ีได3รับ
อนุญาตไว3เดิม จํานวน ๑๙ ผลิตภัณฑ� และขอบข+ายการให3บริการทดสอบท่ีขออนุญาต
เพ่ิมเติมด3านความปลอดภัยทางไฟฟtา (Electrical Safety) จํานวน ๓ ผลิตภัณฑ� 
ใบอนุญาตท่ีต+ออายุในครั้งนี้ให3ใช3ได3จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๓ ปB นับ
ถัดจากวันท่ีใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติการต+ออายุใบอนุญาตการจัดต้ังหน+วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� 

ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๒ ของสถาบันไฟฟtาและอิเล็กทรอนิคส� 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยให3ใบอนุญาตมีอายุถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ระยะเวลา ๓ ปB นับถัดจากวันท่ีใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ ตามท่ี สํานักงาน กสทช. 
เสนอ  

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 



๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ เรื่องร!องเรียนของนางบุญราศี ตียะภูดิศ ร!องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณี
ประสบป>ญหาไม(สามารถยกเลิกบริการได! (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครอง
ผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี นางบุญราศี ตียะภูดิศ ได3มีหนังสือร3องเรียน 
ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ กรณีประสบปGญหาจากการใช3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี
ของ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด จึงต3องการยกเลิกบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี จํานวน ๔ เลข
หมาย เนื่องจากใช3งานได3ไม+ดี ดังนี้ 

 (๑ )  เบอร�  ๐๘ ๘๗๖๘ ๐๔๘๙ (๒ )  เบอร�  ๐๘ ๖๓๖๘ ๕๓๐๘ (๓ )  เบอร�                 
๐๘ ๖๓๗๔ ๑๒๔๖ (๔) เบอร� ๐๘ ๖๓๖๘ ๒๗๔๖  

  คณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคมในการประชุม ครั้งท่ี 
๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  มีความเห็นว+า บริษัทฯ ไม+สามารถพิสูจน�
ข3อเท็จจริง ๓ ประการ คือ ไม+ได3พิสูจน�ว+าผู3ร3องเรียนได3ใช3บริการโทรคมนาคมของ
บริษัทด3วยคุณภาพท่ีได3มาตรฐานตามท่ีได3โฆษณาไว3 และไม+ได3พิสูจน�ว+ากรณีท่ีเกิด
เหตุขัดข3องจากการใช3บริการนั้น เกิดข้ึนจากความผิดของผู3ใช3บริการ รวมถึงไม+ได3
พิสูจน�ว+าผู3ร3องเรียนมีการใช3บริการจริงในช+วงระยะเวลาท่ีมีการโต3แย3ง ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงไม+สามารถเรียกเก็บค+าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท้ัง ๔ เลขหมาย ตามข3อ ๑๓ และ 
๑๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให3บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และให3บริษัทฯ ดําเนินการยกเลิกบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท้ัง ๔ เลขหมาย ตามท่ีผู3ร3อง
ประสงค� เพ่ือให3เปNนไปตามข3อ ๓๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ให3บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมท้ัง ไม+มีสิทธิกําหนดให3ผู3ร3องเรียนต3องใช3
บริการจนครบ ๓ เดือนจึงจะสามารถยกเลิกบริการได3  ท้ังนี้ ผู3ร3องยังคงมีเงินค+าบริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีชําระไว3ล+วงหน3าค3างอยู+ในระบบท้ัง ๔ เลขหมาย 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบว+าบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ไม+สามารถเรียกเก็บค+าบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท้ัง 

๔  เลขหมาย  และให3  บริ ษัท  เ รี ยล  มูฟ  จํ า กัด  ดํ า เนินการยกเลิ กบริ การ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีท้ัง ๔ เลขหมาย และไม+มีสิทธิกําหนดให3ผู3ร3องเรียนต3องใช3บริการจน
ครบ ๓ เดือน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

   
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 



๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ เรื่องร!องเรียนของนายรัฐพล วรรณจิตร� ร!องเรียนบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� 
เซอร�วิส จํากัด(มหาชน) กรณีประสบป>ญหาเก่ียวกับการคิดค(าบริการส(งข!อความ
ส้ันผ(านโทรศัพท�เคล่ือนท่ีผิดพลาด (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม     
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี นายรัฐพล วรรณจิตร� ได3มีบันทึกเม่ือวันท่ี ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ กรณีใช3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเลขหมาย ๐๘๑ ๒๘๘ ๓๗๘๑ 
ประสบปGญหาเก่ียวกับการคิดค+าบริการข3อความสั้นผ+านโทรศัพท�เคลื่อนท่ีผิดพลาด 
โดยเม่ือวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู3ร3องเรียนได3ส+งข3อความไปยังเลขหมายปลายทาง
เปNนลูกค3าของผู3ร3องเรียนเลขหมาย ๐๘ ๘๒๖๙ ๑๖๖๘ และเลขหมาย ๐๘ ๕๒๔๒ 
๒๐๑๓ แต+เลขหมายปลายทางท้ังสองดังกล+าว ไม+ได3รับข3อความของผู3ร3องเรียน จึงทํา
ให3เกิดความเสียหายต+อรายได3ของผู3ร3องเรียน และบริษัทฯได3ทําการคิดค+าบริการแล3ว 
ซ่ึงผู3ร3องเรียนเห็นว+าไม+เปNนธรรม ผู3ร3องเรียนจึงมีคําขอให3บริษัทฯ ตรวจสอบความ
ผิดพลาดความบกพร+องท่ีเกิดข้ึน และเรียกร3องให3บริษัทฯ รับผิดชอบและชดใช3
ค+าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทุกด3าน ท้ังด3านธุรกิจ ความน+าเชื่อถือ ชื่อเสียง เวลา ความรู3สึกใน
ด3านจิตใจ พร3อมท้ังชี้แจงเปNนลายลักษณ�อักษรให3ผู3ร3องเรียนรับทราบ  

 คณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคมในการประชุม ครั้งท่ี      
๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  มีมติว+าบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส 
จํากัด(มหาชน) ไม+มีสิทธิเรียกเก็บค+าบริการในการส+งข3อความสั้นท่ีผู3ร3องได3โต3แย3ง 
เนื่องจากบริษัทฯ ไม+สามารถพิสูจน�ข3อเท็จจริงได3ว+า ส+งข3อความสั้นสําเร็จ สําหรับการ
ขอให3บริษัทฯ รับผิดชอบและชดใช3ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทุกด3าน เปNนเรื่องท่ี กสทช. 
ไม+มีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะดําเนินการให3ได3  

  ท้ังนี้ ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม (นายชัยยุทธฯ)  ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีเสนอวาระเข3าท่ีประชุม 
กทค. ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะนํากรณีเรื่องร3องเรียนพร3อมความเห็นสํานักงาน เสนอ
ต+อคณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคม และเม่ือได3รับ
ความเห็นจากคณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคมแล3ว จะขอ
นําเรื่องเสนอต+อท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาต+อไป  

  
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบว+าบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด(มหาชน) ไม+มีสิทธิเรียกเก็บ

ค+าบริการในการส+งข3อความสั้นท่ีผู3ร3องได3โต3แย3ง เนื่องจากบริษัทฯ ไม+สามารถพิสูจน�
ข3อเท็จจริงได3ว+า ส+งข3อความสั้นสําเร็จ  สําหรับการขอให3บริษัทฯ รับผิดชอบและชดใช3
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทุกด3าน เปNนเรื่องท่ี กสทช. ไม+มีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะ
ดําเนินการให3ได3 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบในแนวทางปฏิบัติในการนําเรื่องร3องเรียนเสนอต+อท่ีประชุม กทค. ตามท่ี 
สํานักงาน กสทช. เสนอ 



๒๖ 
 

หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ นางยุพิน ประสิทธิ์มณฑล ร!องเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบป>ญหาได!รับ
ความเดือดร!อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและ
คุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อร3องเรียนของนางยุพิน ประสิทธิ์มณฑล กรณีประสบปGญหา
ได3รับความเดือดร3อนจากการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด โดยผู3
ร3องเรียนเห็นว+าการต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ไม+มีการรับฟGงความคิดเห็นจากประชาชนใน
บริเวณใกล3เคียง อีกท้ังผู3ร3องยังมีอาการปวดศีรษะ นอนไม+หลับ ปวดเม่ือย จึงมีคําขอให3
บริษัทฯ ดําเนินการรื้อถอนสถานีวิทยุคมนาคมดังกล+าว คณะอนุกรรมการคุ3มครอง
ผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได3พิจารณาเรื่องร3องเรียนดังกล+าว ในการประชุมครั้งท่ี 
๕/๒๕๕๗ เม่ือวันจันทร�ท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันจันทร�ท่ี 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยท่ีประชุมมีมติดังนี้ 

 ๑. เนื่องจากหลักฐานท่ีบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ส+งมาชี้แจงเรื่องการทําความ
เข3าใจกับชุมชนยังไม+เพียงพอท่ีจะฟGงได3ว+าบริษัทฯ ได3ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง
หลักเกณฑ�และมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัยต+อสุขภาพของมนุษย�จากการใช3
เครื่องวิทยุคมนาคม จึงขอให3ส+งหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีสามารถแสดงให3เห็นว+าบริษัทฯ ได3
ปฏิบัติตามประกาศแล3ว โดยมีการทําความเข3าใจกับชุมชน ท้ังนี้ให3ส+งให3ฝSายเลขานุการ
ภายใน ๑๕ วัน หากบริษัทฯ ไม+ดําเนินการทําความเข3าใจกับชุมชนในการขออนุญาต
ติดต้ังเสาโทรคมนาคม ขอให3 ฝSายเลขานุการ ทําความเห็นเสนอ กทค. ให3ทบทวนและ
เพิกถอนใบอนุญาตสถานีวิทยุคมนาคมในกรณีร3องเรียนนี้ 

๒. เนื่องจากบริษัท ทรูมูฟ จํากัด ยังไม+ได3ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามมติ กทช. 
หาก กทค. เห็นว+า บริษัท ทรูมูฟ จํากัด ยังไม+ได3ทําตามกระบวนการทําความเข3าใจกับ
ประชาชนอย+างครบถ3วน ขอให3สั่งการให3บริษัทฯ ทําความเข3าใจกับประชาชนตาม
กระบวนการท่ีแสดงได3ว+า ได3รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีแล3ว 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ควรมีการทําเรื่องแนวทางการทําความเข3าใจกับ
ประชาชน ต+อการต้ังสถานีวิทยุคมนาคม เพ่ือให3เกิดการยอมรับการต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม กับทุกฝSาย และบริษัทสามารถดําเนินการตามแนวทางท่ีทําไว3 รวมท้ังเพ่ือลด
เรื่องร3องเรียนท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีตั้งสถานีฯ    

 กสทช.รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ขอให3ดําเนินการเรื่องแนวทางการจัดต้ังสถานี
วิทยุคมนาคมให3แล3วเสร็จโดยไว เพ่ือให3ได3วิธีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว+าท่ี
ดําเนินการกันอยู+ในปGจจุบัน 

   



๒๗ 
 

มติท่ีประชุม เห็นควรให3บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ดําเนินการกระบวนการทําความเข3าใจกับประชาชน
ตามกระบวนการท่ีแสดงได3ว+า ได3รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีแล3วภายในเวลา 
๙๐ วัน และมอบหมายให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดทําแนวทางการยอมรับของ
ประชาชนต+อการต้ังสถานีวิทยุคมนาคมโดยเร็วต+อไป  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ เสนอขอแก!ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร!องเรียนและ

พิจารณาเรื่องร!องเรียนของผู!ใช!บริการ (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมและสํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (นาย
ชัยยุทธฯ) นําเสนอร+าง ประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่อง
ร3องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...   

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นต+อร+าง ประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและ
พิจารณาเรื่องร3องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมดังนี้ 

 ๑. ประเด็นเรื่องข3อกฎหมายการอ3างอํานาจตามมาตรา ๕๗ (๔) แห+งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ควรต3องพิจารณาผลดีผลเสีย เนื่องจากบทบัญญัติ
ดังกล+าวเป=ดให3ใครท่ีมีปGญหาก็สามารถร3องเรียนได3หมด ในขณะท่ีตามประกาศเดิมมี
การจํากัดเฉพาะเจาะจงว+าเปNนผู3ได3รับความเดือดร3อนเสียหายจากการให3บริการ
โทรคมนาคม ซ่ึงจะสอดคล3องตามมาตรา ๔๕ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้นควรต3องชั่งผลดีผลเสียให3รอบคอบ 

 ๒. ประเด็นข3อ ๒๒ ของประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให3บริการ
โทรคมนาคม เก่ียวกับ การเรียกเก็บค+าธรรมเนียมหรือค+าบริการไม+ถูกต3องนั้น ควร
เพ่ิมเติมมาตรการ เพ่ือเร+งรัดให3ผู3รับใบอนุญาตทําการพิสูจน�ข3อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความ
ถูกต3องของการเรียกเก็บค+าธรรมเนียมหรือค+าบริการท่ีมีผู3ร3องเรียนเข3ามา เนื่องจาก
ตามร+างประกาศมีลักษณะเปNนเพียงแนวทาง ยังไม+ใช+มาตรการ 

 ๓. ประเด็นร+างข3อ ๙ ท่ีกําหนดว+าให3ผู3รับใบอนุญาต เร+งรัดการพิจารณา นั้นเห็นว+าเปNน
เพียงแนวทางยังไม+เปNนมาตรการบังคับ 

 ๔. ควรนําข3อ ๕ วรรค ๓ ของประกาศ กทช. เรื่องการรับและพิจารณาเรื่องร3องเรียน
เดิมท่ีว+าด3วย ในระหว+างการพิจารณาเรื่องร3องเรียนหากเรื่องร3องเรียนเปNนข3อพิพาท
เก่ียวกับสัญญาการให3บริการ มาตรฐานบริการท่ีดี ให3ผู3รับใบอนุญาตหยุดการ
ดําเนินการใดๆ อันเปNนเหตุแห+งการร3องเรียนนั้นมากําหนดเพ่ิมเติมไว3ด3วยซ่ึงจะเปNน
ประโยชน�ในการคุ3มครองผู3ใช3บริการ  



๒๘ 
 

 ๕. ประเด็นท่ีผู3รับใบอนุญาตต3องส+งหลักฐาน ต3องกําหนดระยะเวลาเพ่ือให3ผู3รับ
ใบอนุญาตส+งหลักฐาน มิเช+นนั้นจะเกิดการยืดเยื้อประวิงเวลาของเรื่องร3องเรียนนั้น 
การกําหนดระยะเวลาจะแก3ปGญหาให3เรื่องร3องเรียนยุติเร็วข้ึน 

 ๖. ประเด็นตามร+างประกาศข3อ ๑๔ ท่ีมีการกําหนดเก่ียวกับกรณีเรื่องร3องเรียนท่ีไม+
ซับซ3อน เปNนการกําหนดถ3อยคําท่ีไม+ชัดเจนซ่ึงอาจจะทําให3ต3องขยายความอีก เห็นควร
ให3พิจารณากําหนดให3ชัดเจนว+าเปNนกรณีใดบ3าง  

  

มติท่ีประชุม เห็นชอบร+างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร3องเรียนเก่ียวกับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... โดยให3ดําเนินการปรับปรุงในประเด็น
ข3อสังเกตของท่ี ประชุม และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการ 
ข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติก+อนนําไปรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะตาม
มาตรา ๒๘ แห+งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต+อไป 

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

๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๘ เรื ่อง ขอเป=ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ผมเห็นชอบการปรับแก3ประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและ
พิจารณาเรื่องร�องเรียนของผู�ใช�บริการ บนหลักการสําคัญท่ีว+าการปรับแก3นั้นจะต3องไม+
ลดทอนการปกปtองคุ3มครองสิทธิของผู3ใช3บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและ
การก+อให3เกิดความเปNนธรรมในกระบวนการจัดการเรื่องร3องเรียน ท้ังนี้ ในส+วนของ
สาระของร+างประกาศฯ ตามท่ีสํานักงานเสนอ ผมมีข3อสังเกตเพ่ือให3ปรับปรุงก+อน
นําเสนอท่ีประชุม กสทช. ดังนี้ 

 ๒.๑) ไม�มีความจําเป<นต�องอ�าง ม. 57 (4) ของ พ.ร.บ. องค7กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ในบทอาศัยอํานาจ เนื่องจาก ม. ๕๗(๔) เป<นการร�องเรียนในเรื่องท่ัวไป
ต�อสํานักงาน กสทช. ซ่ึงเป<นคนละกรณีกับการรับเรื่องร�องเรียนตามประกาศฉบับนี้ท่ี
เป<นการร�องเรียนตาม ม. ๔๕ และ ม. ๔๖ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงเป<นการร�องเรียนของผู�ได�รับความเดือดร�อนเสียหายอัน
เนื่องมาแต�การให�บริการโทรคมนาคมของผู�รับใบอนุญาต ซ่ึงเป<นการร�องเรียนต�อ
คณะกรรมการโดยตรง 

 ๒.๒) ข�อ ๙ ของร�างประกาศ ใช�คําว�า “ให�ผู�รับใบอนุญาตเร�งรัดการพิจารณาให�แล�ว
เสร็จภายใน ๑๕ วัน” เห็นควรให�ใช�คําท่ีมีสภาพเป<นบทบังคับท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

 ๒.๓) ผมเห็นควรให�คงข�อความในข�อ ๕ วรรคสามของประกาศ กทช. ฉบับเดิมท่ี
กําหนดให� “ในระหว�างการพิจารณาเรื่องร�องเรียนหากเรื่องร�องเรียนเป<นข�อพิพาท
เก่ียวกับสัญญาการให�บริการ มาตรฐานบริการท่ีดี ให�ผู�รับใบอนุญาตหยุดการ



๒๙ 
 

ดําเนินการใดๆ อันเป<นเหตุแห�งการร�องเรียนซ่ึงอาจก�อให�เกิดความเสียหายแก�ผู�
ร�องเรียนจนกว�าจะได�ข�อยุติในเรื่องร�องเรียนนั้น เว�นแต�จะเป<นกรณีท่ีมีผลกระทบอย�าง
ร�ายแรงต�อการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู�รับใบอนุญาต” เนื่องจากเป<น
ประโยชน7กับผู�บริโภค โดยจะช�วยหยุดยั้งปDญหาของผู�บริโภคไม�ให�เดือดร�อนเสียหาย
เพ่ิมมากข้ึน และช�วยไม�ให�ปDญหาเพ่ิมความซับซ�อนจนยากแก�การแก�ไขเยียวยา 

 ๒.๔) ผมมีข�อสังเกตต�อข�อ 14 ของร�างประกาศฉบับใหม� ท่ีกําหนดถึงกรณี “เรื่อง
ร�องเรียนท่ีไม�ซับซ�อนต�อการดําเนินการแก�ไข” ซ่ึงไม�มีความชัดเจนว�าหมายถึงกรณีใด
และใครเป<นผู�วินิจฉัย โดยหากสํานักงาน กสทช. หมายถึงเรื่องร�องเรียนตามแนวทาง
ของมติ กทค. ก็ควรแก�ไขให�ชัดเจนและบุคคลภายนอกสามารถเข�าใจได� 

 ๒.๕) ผมเห็นควรให�มีการกําหนดระยะเวลาในการพิสูจน7ข�อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความ
ถูกต�องของการเรียกเก็บค�าธรรมเนียมหรือค�าบริการ ในร�างประกาศข�อ ๒๑ ด�วย โดย
ผมเห็นว�าการใช�ระยะเวลาตามร�างประกาศข�อ ๑๒ ท่ีกําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตต�อง
แสดงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�องภายในเวลา ๗ วัน อาจมีประเด็นปDญหาตามมาได� 
เนื่องจากข�อ ๒๑ เป<นเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการเรียกเก็บค�าธรรมเนียมหรือค�าบริการ
ไม�ถูกต�องหรือสูงกว�าท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือสูงกว�าท่ีเรียกเก็บจากผู�ใช�บริการราย
อ่ืนในลักษณะหรือประเภทเดียวกันของผู�รับใบอนุญาตรายนั้น ซ่ึงตามประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได�กําหนดระยะเวลาไว�
ในข�อ ๒๒ ให�ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าท่ีพิสูจน7ข�อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกต�องภายใน
ระยะเวลาไม�เกิน ๖๐ วัน มิฉะนั้นให�ถือว�าผู�รับใบอนุญาตสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บ
ค�าบริการท่ีผู�ใช�บริการโต�แย�ง ดังนั้น จึงควรมีการกําหนดระยะเวลาให�ชัดเจน โดย
พิจารณาจากกฎหมายฉบับอ่ืนประกอบด�วย ท้ังนี้ อาจกําหนดไว�ในข�อเดียวกันว�า หาก
ไม�ส�งพยานหลักฐานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการจะพิจารณาจาก
พยานหลักฐานเท�าท่ีมี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ การจัดสอบ และจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล(น

ข้ันต!น ปU ๒๕๕๙ (สํานักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม) 
 ผู3เชี่ยวชาญพิเศษ  (นายองอาจฯ) นําเสนอ กรณีสมาคมวิทยุสมัครเล+น จํานวน ๑๒ 

สมาคม แจ3งความประสงค�ขอจัดการสอบ และจัดการอบรมและสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล+นข้ันต3น เพ่ือเป=ดโอกาสให3ประชาชนในพ้ืนท่ีได3มี
โอกาสสมัครเข3าอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุสมัครเล+นข้ันต3น ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล+น ลงวันท่ี ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๗   

  ท้ังนี้ การกําหนดลําดับการจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบฯ จะให3สิทธิ์
สมาคมท่ียังไม+เคยดําเนินการเปNนลําดับแรก และกําหนดลําดับสมาคมท่ีเคยดําเนินการ
มาแล3วในปBก+อนหน3านี้ตามจํานวนครั้งจากน3อยไปหามาก เปNนไปตามลําดับการยื่นคํา
ขอก+อนหลัง  

 



๓๐ 
 

มติท่ีประชุม อนุญาตให3 สมาคมวิทยุสมัครเล+น จัดการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล+นข้ันต3น จํานวน ๑๒ สมาคม และจัดการสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล+นข้ันต3น จํานวน ๖ สมาคม โดยใช3หลักสูตรและ
วิธีการท่ีกําหนดตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแล
กิจการวิทยุสมัครเล+น ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๒๐/๒๕๕๘     วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การปรับลดงบประมาณรายจ(าย ประจําปU ๒๕๕๘ และคําของบประมาณรายจ(าย

กลางปU ประจําปU ๒๕๕๘ ของสายงานกิจการโทรคมนาคม (สํานักอํานวยการสายงาน
กิจการโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักอํานวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม (นางสาวสุภัทราฯ)  นําเสนอ
ข3อเสนอให3พิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ+าย ประจําปB ๒๕๕๘ และคําขอ
งบประมาณรายจ+ายกลางปB ประจําปB ๒๕๕๘ ของสายงานกิจการโทรคมนาคม   

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ในปB ๒๕๕๙ หากมีการต้ังงบประมาณ มีการ
ใช3จ+ายงบประมาณสํานักงาน กสทช. ต3องตอบโจทย�ต+อสังคมได3 การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�ในแผนแม+บทฯให3ทันตามเปtาหมาย ทันเวลา เพ่ือให3ผ+าน KPI ท่ีกําหนด 
รวมถึงการกําชับการใช3จ+ายงบประมาณอย+างมีประสิทธิภาพของสํานักต+างๆในสายงาน
กิจการโทรคมนาคม 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ท่ีผ+านมามีการต้ังงบประมาณประจําปBสําหรับ
โครงการในปBนั้นๆ แล3วขอให3ยกเลิก โดยมีการขอนํากลับเข3ามาพิจารณาใหม+กลางปB 
นั้นเปNนสิ่งท่ีไม+ควรกระทํา การต้ังงบประมาณกลางปBควรเปNนโครงการใหม+ท่ีมีความ
จําเปNน ซ่ึงการยกเลิกโครงการกลางปBจะมีผลกระทบต+อ KPI ประจําปBของสํานักงาน 
กสทช. ในอนาคตปBงบประมาณ ๒๕๕๙ ต3องมีวินัยในการใช3จ+าย การปรับลด
งบประมาณไปแล3วไม+ควรนําเข3ามาพิจารณาใหม+ รวมถึงการต้ังงบผูกพันข3ามปBด3วย 
ควรให3มีน3อยท่ีสุดเพ่ือไม+ให3กระทบต+องบประมาณปBถัดไป  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า สํานักงาน กสทช. ต3องมีแนวทางให3ชัดเจน เรื่อง
การปรับลดงบประมาณรายจ+ายควรจะมีกรอบและแนวทางการอนุมัติ การท่ีจะขอต้ัง
โครงการฯ กลับเข3ามาอีกครั้งหลังจากท่ียกเลิกไปนั้น ไม+ควรกระทํา การขอต้ัง
งบประมาณเพ่ือโครงการกลางปBไม+ควรเปNนงบท่ีผูกพันไปถึงปBถัดไป ควรเปNนโครงการท่ี
สามารถดําเนินการให3แล3วเสร็จภายในปBนั้น เพ่ือไม+ให3เงินงบประมาณเกินเพดาน
งบประมาณท่ีต้ังไว3 เพราะมีการอนุมัติแผนงบประมาณของปBนั้นๆมาแล3ว ซ่ึงการต้ัง
งบประมาณผูกพันต3องอยู+ในกรอบท่ีกําหนดไว3 



๓๑ 
 

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

 เห็นชอบให3ปรับลดงบประมาณรายจ+าย ประจําปB ๒๕๕๘ จํานวนท้ังสิ้น ๔๓.๘๖๘ ล3าน
บาท และให3ต้ังงบประมาณรายจ+ายกลางปB ประจําปB ๒๕๕๘ จํานวน ๓๖.๗๖๒ ล3าน
บาท ของสายงานกิจการโทรคมนาคม เพ่ือนําไปดําเนินกิจกรรม/โครงการใหม+ ซ่ึง
เปNนไปตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข3างน3อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นในส+วนของการ
ต้ังงบประมาณรายจ+ายกลางปB ประจําปB ๒๕๕๘ 

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

๒๐/๒๕๕๘ วันศุกร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ผมไม+อาจให3ความเห็นชอบในส+วนของการต้ังงบประมาณรายจ+ายกลางปB 
ประจําปB ๒๕๕๘ ของสายงานกิจการโทรคมนาคมได3 ด3วยเหตุผลดังนี้ 

 ๒.๑) การปรับเพ่ิมงบประมาณในส+วนของงบดําเนินการนั้น แม3ว+าคณะอนุกรรมการฯ 
มิได3อนุมัติตามข3อเสนอของสํานักงาน กสทช. ท่ีขอไว3จํานวน ๕๖ ล3านบาท โดย
คณะอนุกรรมการอนุมัติเพ่ิมให3เพียง ๑๐.๗๖๒ ล3านบาท แต+โดยเหตุท่ีในจํานวน
ดังกล+าวเปNนส+วนของ “รายจ+ายอ่ืน” ถึง ๑๐ ล3านบาท ดังนั้น ผมจึงมีความเปNนห+วงว+า
จะเปNนภาระในการใช3จ+าย เนื่องจากงบประมาณท่ีคงเหลืออยู+เดิมในส+วนนี้ก็มีมากกว+า 
๕๖ ล3านบาทแล3ว อีกท้ัง ผมเห็นว+าการเสนอต้ังงบประมาณโดยไม+ได3แจกแจง
รายละเอียดท่ีชัดเจนอาจไม+ใช+วิธีการท่ีถูกต3องนัก และควรต3องมีการทบทวนวิธีการจัด
หมวดงบประมาณในหมวด “รายจ+ายอ่ืน” ให3มีขอบเขตท่ีชัดเจนข้ึนด3วย เพ่ือมิให3เปNน
หมวดท่ีรวมรายการค+าใช3จ+ายใดก็ได3 จนมีสัดส+วนงบประมาณท่ีมากเกินไป โดยผมเห็น
ควรท่ีจะมีการกําหนดกรอบว+าหมวดนี้จะประกอบด3วยรายการค+าใช3จ+ายลักษณะใดได3
บ3าง และอาจต3องกําหนดกรอบไว3ด3วยว+าจะต3องมีสัดส+วนไม+เกินร3อยละเท+าใดของ
งบประมาณท้ังหมด 

 ๒.๒) ในส+วนค+าใช3จ+ายโครงการท่ีได3รับการปรับเพ่ิมงบประมาณนั้น มีอยู+ ๓ โครงการท่ี
เปNนโครงการเก+าในส+วนท่ีมีการเสนอปรับลดงบประมาณลงไป ดังนั้นจึงเท+ากับว+าท้ัง ๓ 
โครงการนี้ได3รับการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ ท้ังๆ ท่ีท้ัง ๓ โครงการมี
การต้ังงบประมาณดําเนินการมาต้ังแต+ปB ๒๕๕๗ แต+ดําเนินการได3ล+าช3าและอยู+ในข+ายมี
ปGญหาเรื่องประสิทธิภาพการดําเนินการ นอกจากนี้ การอนุมัติปรับเพ่ิมงบประมาณแก+
ท้ัง ๓ โครงการในครั้ งนี้ ยั งส+ งผลให3 เ กิดภาระทางงบประมาณท่ีเ พ่ิม ข้ึนไปยัง
ปBงบประมาณต+อไป (ปB ๒๕๕๙) ท้ังท่ีบางโครงการควรจะต3องสิ้นสุดการดําเนินการลง
ในปB ๒๕๕๘ แล3ว และบางโครงการเคยมียอดการก+องบผูกพันปB ๒๕๕๙ น3อยกว+ายอด



๓๒ 
 

ท่ีเสนอใหม+ในครั้งนี้ ในทํานองเดียวกัน สําหรับโครงการใหม+อีก ๔ โครงการ ก็มีเพียง
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของระบบฐานข3อมูลเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับ
สําหรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีเปNนเลขหมาย
สวย (จท.) เท+านั้นท่ีมีลักษณะอยู+ในเกณฑ�ท่ีเหมาะสม กล+าวคือ เปNนโครงการท่ีขอต้ัง
งบประมาณเฉพาะปB ๒๕๕๘ โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการไว3ไม+เกิน ๙๐ วัน (๓ 
เดือน) ส+วนอีก ๓ โครงการท่ีเหลือล3วนแต+มีการต้ังงบประมาณผูกพันไปยังปBถัดไป ใน
สัดส+วนท่ีมากกว+างบประมาณท่ีต้ังในปB ๒๕๕๘ ท้ังนี้ ในภาพรวมแล3ว การปรับเพ่ิม
งบประมาณโครงการท้ัง ๗ โครงการ พบว+าเปNนการขอต้ังงบประมาณปB ๒๕๕๘ เพ่ิม
จํานวน ๒๖ ล3านบาท โดยส+งผลให3เกิดการผูกพันงบประมาณของปB ๒๕๕๙ รวมเปNน
เงินถึง ๓๙.๒๕ ล3านบาท 

 ๒.๓) ผมมีข3อสังเกตในประการอ่ืนๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

  ๒.๓.๑) เนื่องจากสัดส+วนการเบิกจ+ายและการก+องบผูกพันของสายงานกิจการ
โทรคมนาคมในระยะครึ่งแรกของปB ๒๕๕๘ นั้นตํ่ามาก โดยเฉพาะอย+างยิ่งในส+วนของ
งบดําเนินการ (ร3อยละ ๒๑.๖๕) โดยเฉพาะในส+วนของรายการ “ครุภัณฑ�” (เบิกจ+าย
และก+องบผูกพันร3อยละ ๑.๕๖ เท+านั้น) แต+ในการปรับเพ่ิมงบกลางปBครั้งนี้กลับพบการ
ปรับเพ่ิมงบประมาณรายการนี้ด3วย ซ่ึงอาจสะท3อนถึงปGญหาเรื่องการบูรณาการระหว+าง
สํานักและส+วนงานต+างๆ ตลอดจนความบกพร+องด3านประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณของสายงาน 

  ๒.๓.๒) ในส+วนของโครงการท่ีเสนอใหม+ของ จท. นั้น ควรต3องตรวจสอบการ
กรอกรายละเอียดตามแบบคําขอต้ังงบประมาณของโครงการ ในหัวข3อการจําแนกงบ 
(ข3อ ๔. และข3อ ๗.) ว+าระบุหมวดถูกต3องหรือไม+ เนื่องจากมีการแสดงว+างบประมาณ
ท้ังหมดเปNนค+าใช3จ+ายด3านบุคลากรและค+าตอบแทน ในขณะท่ีตามเอกสารแนบมีการ
แสดงค+าใช3จ+ายซอฟต�แวร�และเครื่องมือท่ีใช3ในการพัฒนาระบบด3วย ส+วนโครงการจิต
อาสาเพ่ือสังคม NBTC-ITU Volunteers ระยะท่ี ๒ (ถท.) มีประเด็นว+าโครงการได3มี
การประเมินผลการดําเนินการระยะท่ี ๑ แล3วหรือไม+ และเดิมโครงการใช3งบประมาณ
จากส+วนใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ประธาน  กล+าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล+าวป=ดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๒.๔๐    น. 

 

 


