
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๑๙ 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. นางสาวธัญญ�รดาวรรน ธนนันท�ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นายป?ญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 
 

๗. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวป?ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ6าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู"ช้ีแจง 

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

๒. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู6 อํ า น วยกา รสํ านั กบริ ห า รและจั ดก า ร เ ลขหมาย
โทรคมนาคม 

๓. นายชัยยุทธ มังศรี ผู6อํานวยสํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม 

๔. นายเสน0ห� สายวงศ� ผู6อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๕. นางสาวปุณย�สิรี  ฉัตรจินดา ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๖. นางธีตานันตร�  สีวะรา ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๗. นายศันสนะ อัศวช0วง ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๖. นายโสรัจจ�  ศรีพุฒ ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๗. นายธัญญวัฒน�  ต้ังพงษาพันธุ� ผู6อํานวยการส0วน 
   สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๘. นางสาวพิชญนุช ชลาชีวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๙. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๐. นายวรุฒ  ฤทธิ์ธนโสภา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๑. นางสาวธัชวัลย�  พิพัฒน�มงคลชัย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 



๓ 
 

๑๒. นางสาวชาญชญาณ�พัชร�  เทียบรัตน� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๓. นางสาวภัคจิรา  มีศิลารัตน� พนักงานปฏิบัติการระดับต6น 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๔. นางสาววัชลาวลี เดชสําราญ ลูกจ6าง 
   สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น.  
 
ประธาน กล0าวเป?ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ"งให"ท่ีประชุมทราบ 

 ประธาน กทค. แจ6งว0า ได6รับการประสานงานจากท0านนายกรัฐมนตรีว0าให6กําชับ
สํานักงาน กสทช. ให6ตรวจสอบ (ร0าง) ประกาศฯ ท่ีเก่ียวข6องกับการประมูลคลื่นความถ่ี
ท้ังหมด โดยดําเนินการเน6นย้ําและระบุรายละเอียดให6ชัดเจน ในประเด็นของการ
คุ6มครองผู6บริโภคว0าได6รับประโยชน�ในด6านใดบ6าง โดยให6เกิดประโยชน�ต0อประชาชน
โดยรวมมากท่ีสุด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ไม0มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ บริษัท มิลคอมเทเลคอม จํากัด ร"องเรียนการถูกบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ระงับการให"บริการส*งผ*านทราฟฟ:คโทรศัพท'ระหว*างประเทศในกิจการ
ให"บริการโทรคมนาคม (สํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การปรับปรุงแก"ไขร*างประกาศ กทช. เรื่องมาตรการส*งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

และอุตสาหกรรมต*อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป>นร*างประกาศ กสทช. 
(สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม)  

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ สถาบันไฟฟ?าและอิเล็กทรอนิคส' อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิย่ืนขอต*ออายุใบอนุญาตให"
จัดตั้งหน*วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ' ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาตเลขท่ี 
๐๐๒ (สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ ฝLายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๑-๔.๓ เพ่ือนําไปบรรจุเปNน

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ นางพิชชนันท' สัจจกุลวนิชย' ร"องเรียนบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จํากัด กรณีประสบ

ปEญหาถูกคิดค*าบริการผิดพลาดจากการใช"บริการอินเทอร'เน็ตผ*านโทรศัพท'เคล่ือนท่ี 
(สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข6อเท็จจริงกรณีนางพิชชนันท� สัจจกุลวนิชย� ร6องเรียนบริษัท       
ไอ-โมบาย พลัส จํากัด กรณีประสบปOญหาถูกคิดค0าบริการผิดพลาดจากการใช6บริการ
อินเทอร�เน็ตผ0านโทรศัพท�เคลื่อนท่ี เลขหมาย ๐๙ ๐๕๑๓ ๘๓๒๖ ผู6ร6องเรียนใช6
โปรโมชั่นเหมาจ0ายรายเดือน ๓๙๙ บาท เป?ดใช6บริการมาต้ังแต0วันท่ี ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๕๔ และได6แจ6งเจ6าหน6าท่ีให6จํากัดวงเงินการใช6บริการ หากเกินโปรโมชั่น เจ6าหน6าท่ี
แจ6งว0าระบบจะทําการตัดสัญญาณอินเทอร�เน็ตโดยอัตโนมัติ ต0อมาผู6ร6องเรียนพบว0าใน
รอบบิลวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ - ๙ เมษายน ๒๕๕๕ มียอดเรียกเก็บค0าใช6บริการ
ประมาณ ๓,๘๐๔.๓๒ บาท ผู6ร6องเรียนเห็นว0าเปNนยอดค0าใช6จ0ายท่ีเกินโปรโมชั่น จึงโทร
แจ6งยกเลิกกับเจ6าหน6าท่ีทาง Call Center และไม0ได6ใช6บริการดังกล0าวอีก แต0ยังคงมีบิล
เรียกเก็บค0าบริการ และได6รับใบทวงหนี้จากสํานักงานกฎหมายอัครเดชและนิติธรรม 
จํานวน ๘,๘๓๓.๐๑ บาท ซ่ึงผู6ร6องเรียนเห็นว0าไม0เปNนธรรม ผู6ร6องเรียนจึงยื่นคําขอให6
บริษัทฯ เรียกเก็บค0าบริการตามวงเงินท่ีได6สมัครไว6 และในช0วงเวลาท่ีได6ใช6บริการตาม
จริง หากนอกเหนือจากนี้ ไม0ยินดีชําระค0าบริการ และขอให6ยกเลิกการเรียกเก็บ
ค0าบริการ พร6อมท้ังยกเลิกบริการดังกล0าว   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ว0าบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จํากัด ไม0มีสิทธิเรียก

เก็บค0าบริการเกินกว0ารายการส0งเสริมการขาย เนื่องจากตัวแทนจําหน0ายของบริษัทฯ 
เปNนผู6ให6สัญญาว0า หากมีการใช6บริการครบตามรายงานส0งเสริมการขายจะมีการตัด
สัญญาณอินเทอร�เน็ต แต0เม่ือปรากฏว0า บริษัทฯ ไม0ได6ตัดสัญญาณอินเทอร�เน็ตตามท่ี
แจ6ง จึงไม0มีสิทธิเรียกเก็บเงินค0าบริการในส0วนท่ีเกินกว0ารายการส0งเสริมการขายกับผู6
ร6องเรียน และบริษัทฯ ได6ยอมรับการยกเลิกสัญญาของผู6ใช6บริการแล6ว บริษัทฯ จึงมี
สิทธิเรียกเก็บค0าบริการตามรายการส0งเสริมการขายได6จนถึงวันท่ีผู6ร6องเรียนได6แสดง
เจตนาต6องการยกเลิกสัญญาเท0านั้น 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๑๙/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ นายธวัช ฉายวิวัฒนากร ร"องเรียนบริษัท แอดวานซ' ไวร'เลส เน็ทเวอร'ค จํากัด 
กรณีประสบปEญหาการคิดค*าบริการ Call Center ๑๑๗๕ (สํานักรับเรื่องร6องเรียน
และคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู6อํานวยการสํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข6อเท็จจริงกรณี นายธวัช ฉายวิวัฒนากร ร6องเรียนบริษัท แอด
วานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด กรณีประสบปOญหาการคิดค0าบริการ Call Center 
๑๑๗๕ ซ่ึงนายธวัช ฉายวิวัฒนากร ได6มีหนังสือร6องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ท
เวอร�ค จํากัด ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เนื่องจากเลขหมาย ๐๘ ๑๙๒๖ ๓๕๗๑ 
ไม0สามารถใช6งานได6 จึงได6โทรติดต0อ Call Center ๑๑๗๕ โดยมีการคิดค0าบริการนาที
ละ ๑ บาท ซ่ึงผู6ร6องเรียนแจ6งว0าเนื่องจากผู6ร6องเรียนต6องรอสายนาน และต6องทําตาม
ข้ันตอนท่ีเจ6าหน6าท่ี Call Center ๑๑๗๕ แนะนําเปNนเวลาไม0ตํ่ากว0า ๓๐ นาที          
ผู6ร6องเรียนต6องเสียค0าบริการเปNนเงิน ๓๐ กว0าบาท ผู6ร6องเรียนจึงมีคําขอให6บริษัทฯ คิด
ค0าบริการ Call Center ๑๑๗๕ ครั้งละ ๓ บาท 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว0า ให6สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบ
ระยะเวลาการรอสายโทรศัพท�ในการโทรของผู6ร6องนั้นข้ึนอยู0กับข6อเท็จจริง และเปNน
การรอสายโดยเครื่องอัตโนมัติหรือไม0  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ  แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว0า ให6บริษัทฯ ประชาสัมพันธ�เพ่ิมเติม
ให6ผู6ใช6บริการทราบเก่ียวกับช0องทางในการให6บริการโดยไม0คิดค0าธรรมเนียม ส0วนกรณี
ท่ีโทรเข6า Call Center ๑๑๗๕ จะคิดค0าธรรมเนียมให6เหมาะสมได6อย0างไร 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้  
 ๑. ควรมีการประสานงานให6ผู6ให6บริการพิมพ�หมายเลขการรับเรื่องร6องเรียนฟรี ลงใน

ใบแจ6งค0าบริการ ซ่ึงจัดส0งให6ผู6บริโภคเปNนประจําทุกเดือนอยู0แล6ว เพ่ือเปNนการ
ประชาสัมพันธ�ให6ผู6บริโภครับทราบช0องทางการร6องเรียนท่ีไม0คิดค0าบริการ  

 ๒. ในส0วนเลขหมายพิเศษ ๔ หลักซ่ึงผู6ให6บริการคิดค0าธรรมเนียมนั้น เนื่องจากเปNนเลข
หมายสําหรับให6ผู6บริโภคในเครือข0ายของผู6ให6บริการใช6ติดต0อผู6ให6บริการของตน จึงควร
มีการกําหนดมาตรฐานการคิดค0าบริการให6เปNนมาตรฐานเดียวกันท้ังอุตสาหกรรม 
เพราะในปOจจุบัน ผู6ให6บริการบางส0วนคิดค0าบริการเพียงครั้งละ ๓ บาท มิใช0การคิด
ค0าบริการเปNนนาทีดังเช0นท่ีผู6ร6องเรียนกรณีนี้ประสบ ซ่ึงเปNนเหตุให6เกิดภาระค0าใช6จ0ายท่ี
เกินสมควรต0อผู6ร6อง 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบและมอบหมายให6สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ6งผลการพิจารณาไปยังบริษัท 

แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด เพ่ือให6บริษัทฯประชาสัมพันธ�ช0องทางการรับ
เรื่องร6องเรียนและการแก6ไขปOญหาเรื่องร6องเรียน โดยไม0คิดค0าธรรมเนียมและค0าบริการ
เลขหมาย ๐๒ ๒๗๑ ๙๒๖๓ รวมท้ังค0าบริการกรณีท่ีโทรเข6า Call Center ๑๑๗๕ ท่ี



๖ 
 

ซ่ึงตามนโยบายของบริษัทคือคิดตามโปรโมชั่นท่ีเลขหมายนั้นๆ ใช6งานอยู0 ตามท่ี 
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๙/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องร"องเรียนของนางบุญราศรี ตียะภูดิศ ร"องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณี

ประสบปEญหาไม*สามารถยกเลิกบริการได" (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครอง
ผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

  
หมายเหตุ ฝLายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๖ เพ่ือนําไปบรรจุเปNน

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ นายชนันต' ตันจริยานนท' ร"องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิช่ัน จํากัด 

(มหาชน) กรณีประสบปEญหาถูกคิดค*าบริการจากข"อความส้ันโดยท่ีไม*ได"สมัครใช"
บริการ (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู6อํานวยการสํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม     
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข6อเท็จจริงกรณี นายชนันต� ตันจริยานนท� ร6องเรียนบริษัท โท
เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปOญหาการถูกคิดค0าบริการจาก
ข6อความสั้นโดยท่ีไม0ได6สมัครใช6บริการ โดยผู6ร6องเรียนแจ6งว0า ประมาณเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๕ หลานของผู6ร6องเรียนได6ใช6โน]ตบุ]คเข6าเว็บไซต�เพลงและพิมพ�เลขหมาย
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี ๐๘ ๒๔๙๔ ๖๓๖๓ ซ่ึงเปNนของผู6ร6องเรียน ให6บริการโดยบริษัท แอด
วานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด หลังจากนั้นไม0ได6ทําอะไรอีกเลย แต0ท่ีมือถือดังกล0าวมี
ข6อความส0งมาแจ6งว0าให6ล็อกอินเพ่ือรับโทเคนใน www.akazoo.com เพียง ๙ บาท/
ข6อความ จากหมายเลข ๔๘๖๔๘๘๔ โดยส0งมาทุกวันแต0ผู6ร6องเรียนก็ไม0ได6ทําอะไร เม่ือ
สิ้นรอบบิลโทรศัพท�ปรากฏว0า บริษัทฯเรียกเก็บค0าบริการของ www.akazoo.com 
จากหมายเลขหมาย ๔๘๖๔๘๘๔ ซ่ึงผู6ร6องเรียนไม0เคยล็อกอินเข6าไปใช6บริการเลย 
ขณะนี้ผู6ร6องเรียนได6แจ6งบริษัทฯ ระงับบริการดังกล0าวแล6ว ต้ังแต0วันท่ี ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ผู6ร6องเรียนประสงค�ให6บริษัทฯ ชี้แจงเหตุผลของปOญหาดังกล0าว และผลการ
ดําเนินการเปNนลายลักษณ�อักษร 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบและมอบหมายให6สํานักงาน กสทช. แจ6งบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิชั่น 

จํากัด (มหาชน) ให6มีหน6าท่ีในการชี้แจงนิติสัมพันธ�ระหว0างบริษัทฯ กับบริษัทท่ี



๗ 
 

ให6บริการเสริม Akazoo Daily perMT เพ่ือพิสูจน�ข6อเท็จจริงหรือแสดงพยานหลักฐาน
เพ่ือยืนยันความถูกต6องในการเรียกเก็บค0าบริการ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๑๙/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เรื่องร"องเรียนของนายมงคล อุดมคําใบ ร"องเรียนบริษัท แอดวานซ' อินโฟร' เซอร'วิส 

จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปEญหาเติมเงินโทรศัพท'เคล่ือนท่ีผิดเลขหมาย (สํานัก
รับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข6อเท็จจริงกรณีของนายมงคล อุดมคําใบ ร6องเรียนบริษัท แอด
วานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปOญหาเติมเงินโทรศัพท�เคลื่อนท่ี
ผิดเลขหมาย โดยผู6ร6องเรียนได6เติมเงินโทรศัพท�ระบบวันทูคอล ๓๐๐ บาท ท่ีห6างโลตัส 
ปรากฏว0าเติมผิดเลขหมาย จากเลขหมาย ๐๘ ๑๘๕๕ ๖๖๔๐ เปNนเลขหมาย ๐๘ 
๑๘๕๕ ๖๑๔๐ ผู6ร6องเรียนยอมรับว0าเปNนความผิดพลาดของผู6ร6องเรียนเอง เพราะทาง
ห6างโลตัสได6ทวนเลขหมายให6ฟOงแล6ว แต0ด6วยเหตุท่ีมีคนจํานวนมาก บวกกับความรีบ
ร6อนจึงตอบว0าถูกต6อง หลังจากนั้น ทางร6านให6โทรหา ๑๑๗๕ ได6รับคําตอบว0าไม0
สามารถช0วยได6 ให6โทรหาเบอร� ๐๒ ๒๗๑ ๙๒๖๓ หลังจากนั้นโทรหาเบอร� ๐๒ ๒๗๑ 
๙๐๐๐ คําตอบท่ีได6รับคือวางสายไปเลย ผู6ร6องเรียนคิดว0า บริษัทฯ น0าจะแก6ไขปOญหาได6
ดีกว0านี้  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให6 บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) คืนเงินจํานวน ๓๐๐ 

บาท ให6แก0ผู6ร6องเรียน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๑๙/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ นายเอกภพ ฟองธนกิจ ร"องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปEญหา

เก่ียวกับการคิดค*าบริการโทรศัพท'เคล่ือนท่ีผิดพลาด (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและ
คุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข6อเท็จจริงกรณีนายเอกภพ ฟองธนกิจ ร6องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปOญหาการคิดค0าโทรศัพท�เคลื่อนท่ีผิดพลาด โดยแจ6งว0าได6
ใช6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเลขหมาย ๐๙ ๔๘๙๖ ๑๑๙๔ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด ประสบปOญหาสมัครแพ็กเกจพร6อมเครื่องรายเดือน เดือนละ ๕๙๙ บาท จ0าย
ล0วงหน6าแล6ว ๖ เดือน จํานวน ๓,๕๙๔ บาท สามารถโทรฟรีได6  ๒๕๐ นาที 
อินเทอร�เน็ตเล0นได6ไม0จํากัด (๑.๕ GB) wifi มูลค0า ๖๙ บาท ผู6ร6องเรียนต6องการให6



๘ 
 

บริษัทฯ หยุดให6บริการทันทีเม่ือระยะเวลาการใช6งานโทรฟรีจํานวน ๒๕๐ นาที ตาม
รายการส0งเสริมการขายสิ้นสุดลง และให6บริษัทฯ แจ6งค0าใช6บริการตามรายการส0งเสริม
การขายให6ผู6ร6องเรียนทราบ ผู6ร6องเรียนต6องการทราบข6อมูลการใช6บริการรอบบิลวันท่ี 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๕๒๙.๗๗ บาท และผู6
ร6องเรียนขอให6บริษัทฯ ปรับลดค0าบริการให6กับผู6ร6องเรียน 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให6สํานักงาน กสทช. แจ6งสิทธิแก0ท้ังสองฝLายว0าผู6ร6องเรียนมีสิทธิเปลี่ยน

โปรโมชั่นได6แต0ต6องชําระส0วนต0างค0าตัวเครื่องตามสัญญาโดยให6คํานวณจากราคาเครื่อง
ซ่ึงเปNนราคาจริงตามท6องตลาดและระยะเวลาการใช6งานท่ีเหลือตามสัญญา ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๑๙/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ เรื่องร"องเรียนของนายรัฐพล วรรณจิตร' ร"องเรียนบริษัท แอดวานซ' อินโฟร' 

เซอร'วิส จํากัด(มหาชน) กรณี ประสบปEญหาเก่ียวกับการคิดค*าบริการส*งข"อความ
ส้ันผ*านโทรศัพท'เคล่ือนท่ีผิดพลาด (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม)  

  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ นางยุพิน ประสิทธิ์มณฑล ร"องเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบปEญหาได"รับ

ความเดือดร"อนจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและ
คุ6มครองผู6บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ เสนอขอแก"ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร"องเรียนและ

พิจารณาเรื่องร"องเรียนของผู"ใช"บริการ (สํานักรับเรื่องร6องเรียนและคุ6มครองผู6บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม,สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ  ฝLายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๑๐-๔.๑๒ เพ่ือนําไปบรรจุ

เปNนระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต0อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ รายงานผลการรับฟEงความคิดเห็นสาธารณะต*อร*างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ'และวิธีการอนุญาตให"ใช"คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย*าน 
๑๘๐๐ MHz และร*างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคล่ือนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย*าน
ความถ่ี ๑๗๑๐ – ๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ' (MHz) (คณะทํางานทบทวน
หลักเกณฑ�การอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ี) 



๙ 
 

 ผู6อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒  (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอสรุปผลการรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะต0อร0างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0าน 
๑๘๐๐ MHz และ ร0างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย0านความถ่ี 
๑๗๑๐-๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) และเสนอแนวทางการดําเนินการ
เพ่ือปรับปรุงแก6ไขร0างประกาศท้ังสองฉบับ รวมท้ังแนวทางการชี้แจงต0อสาธารณะใน
แต0ละประเด็นท่ีได6รับฟOงความคิดเห็น และร0างสรุปข6อสนเทศ ( Information 
Memorandum) สําหรับการอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz 

 เลขาธิการ กสทช. ได6นําเสนอให6ราคาข้ันต6นในการประมูลคือ ร6อยละ ๘๐ ของราคา
ประเมิน เพ่ือให6รัฐได6รับผลประโยชน�จากการประมูลคลื่นความถ่ีสูงสุด และราคา
ค0าบริการต6องลดลงกว0าค0าบริการของ ๓G บนคลื่นความถ่ี ๒๑๐๐ MHz ซ่ึงในวันนี้
อาจจะกําหนดลงไปไม0ได6ว0าตัวเลขของราคาท่ีถูกลงว0าจะเปNนเท0าไหร0 ซ่ึงราคาหลังจาก
การประมูลเสร็จสิ้น จะสามารถรับประกันให6กับประชาชนได6ว0า หลังจากเป?ดให6บริการ
แล6วจะมีราคาถูกลงจากค0าบริการ ๓G ท่ีให6บริการอยู0ในขณะนี้ 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ ได6แสดงความคิดเห็นต0อการแก6ไขประเด็นสําคัญในร0างประกาศฯ 
ดังนี้ 

 ๑. วิธีและข้ันตอนการประมูล ในส0วนของกฎการประมูล ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอนั้น ให6ราคาประมูลเพ่ิมข้ึนรอบละ ๑% ของราคาข้ันตํ่า นั้นจะทําให6เสียเวลาใน
การประมูลมากข้ึนจากการเคาะราคา และเปNนห0วงในกรณีท่ีราคาเพ่ิมข้ึนจากราคาข้ัน
ตํ่าเพียง ๖% จะทําให6รายได6ของรัฐหายไปหรือไม0 ซ่ึงวิธีตามท่ีสํานักงานเสนอ จะมีผลดี
ตอนท่ีไม0มีการเสนอราคา เห็นควรกลับมากําหนดการเคาะราคาเพ่ิมเปNนรอบละ ๕% 
ของราคาข้ันตํ่าเหมือนเดิม โดยหลังจากมีการเคาะราคาแล6วก็อยากให6กําหนดลงไปเลย
ว0าราคาต6องเพ่ิมข้ึน ถึงจะสามารถชนะการประมูลได6 ไม0สามารถชนะการประมูลไปท่ี
ราคาต้ังต6นได6  

 ๒. ประเด็นการกํากับดูแลอัตราค0าบริการหรือลดราคาค0าบริการลงนั้น มีความเห็นว0า
ควรมี package Entry level ท้ังบริการ Voice และ Data เพ่ือจะให6ผู6ท่ีมีรายได6น6อย
สามารถเข6าถึงบริการ ๔G ได6 ส0วนการกําหนดห6ามมีการปOดเศษค0าบริการลงไปใน
ประกาศหลักเกณฑ�การประมูลครั้งนี้ ยังไม0เห็นควรให6ระบุลงไป ควรมีการศึกษาเรื่อง
การปOดเศษค0าบริการให6ละเอียดก0อนเพราะยังมีประเด็นเรื่องหน0วยนับเพ่ือคิดค0าบริการ
ท่ียังไม0ชัดเจน ควรจะมีประกาศ กสทช. เก่ียวกับการห6ามปOดเศษค0าบริการ เพ่ือมา
กํากับดูแลภายหลังจะเหมาะสมกว0า 

 ๓. ประเด็นการสร6างโครงข0ายเพ่ือการให6บริการ (Coverage Obligation) ในร0าง
หลักเกณฑ� กําหนดไว6ว0าโครงข0ายต6องให6บริการครอบคลุมครบจํานวนประชากรไม0น6อย
กว0าร6อยละ ๔๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมดภายใน ๔ ป}นับแต0วันท่ีได6รับใบอนุญาต
นั้น จากข6อมูลการใช6งาน Broadband Internet ในเขตเมืองนั้นมีการใช6งานเพียง    



๑๐ 
 

ร6อยละ ๓๖ เท0านั้น ซ่ึงปOจจุบันอาจจะเพ่ิมเปNนร6อยละ ๔๐ ก็เห็นความเหมาะสมในการ
กําหนดความครอบคลุมของโครงข0าย ในหลักเกณฑ�ไม0น6อยกว0า ๔๐ เพ่ือให6
ผู6ประกอบการรายเล็กหรือรายใหม0 กล6าท่ีจะเข6ามาร0วมประมูลในครั้งนี้และมีการลงทุน
ท่ีตํ่าลงจากการท่ีหลักเกณฑ�ไม0ได6บังคับให6ผู6ประกอบการต6องลงทุนในการทําโครงข0าย
มากเกินไปในช0วงต6นของการเป?ดให6บริการ 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ ได6แสดงความคิดเห็นต0อการแก6ไขประเด็นสําคัญในร0างประกาศ
ดังนี้ 

 ๑. วิธีและข้ันตอนการประมูล ในส0วนของกฎการประมูล ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอให6มีการปรับลดราคาประมูลในแต0ละรอบให6เหลือรอบละ ๑% นั้นมีผู6เสนอ
ความเห็นก่ีราย รายใดบ6าง เนื่องจากการท่ีราคาประเมินเพ่ิมข้ึนรอบละ ๑% สํานักงาน 
กสทช. ต6องมีเหตุผลตอบได6ว0าทําไมเปNน ๑% 

 ๒. ประเด็นการกํากับดูแลอัตราหรือลดราคาค0าบริการลง นั้นมีความเห็นว0าจะเปNนการ
ยากถ6ามีการกําหนดอัตราค0าบริการข้ันตํ่าลงไปเปNนเง่ือนไขการประมูลครั้งนี้ เนื่องจาก
ยังไม0มีข6อมูลต6นทุนประกอบกับในอนาคตจะมีประกาศ กสทช. เก่ียวกับการกํากับดูแล
ราคาค0าบริการด6วย วิธี Price cap อยู0แล6ว จึงเห็นควรกํากับดูแลโดยการออกเปNน
ประกาศฯ ต0อไป 

 ๓. ประเด็นการสร6างโครงข0ายเพ่ือการให6บริการ (Coverage Obligation) ในร0าง
หลักเกณฑ� กําหนดไว6ว0าโครงข0ายต6องให6บริการครอบคลุมครบจํานวนประชากรไม0น6อย
กว0าร6อยละ ๔๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมดภายใน ๔ ป} มีความเห็นว0าเปNนเรื่องของ
กลไกการตลาดจึงมีความคิดเห็นสอดคล6องกับ กสทช. พลเอกสุกิจฯ ว0าผู6ประกอบการ
ทุกรายก็อยากจะทําโครงข0ายให6ครอบคลุมภายใน ๕ ถึง ๖ ป} เพ่ือให6ฐานผู6ใช6บริการ
ของตนเพ่ิมข้ึนตามกลไกตลาด ซ่ึงถ6าพยากรณ�แล6วว0าใน ๔ ป}ความครอบคลุมของ
โครงข0ายอาจมากกว0าร6อยละ ๔๐ ท่ีกําหนดไว6ก็เปNนได6 

 ๔. ประเด็นอายุใบอนุญาตควรเปลี่ยนอายุใบอนุญาตจากเดิมท่ีกําหนดไว6 ๑๙ ป} ควร
เปลี่ยนเปNน ๑๘ ป}เพ่ือให6หมดอายุพร6อมกับสัญญาสัมปทานคลื่น ๑๘๐๐ MHz ท่ีจะ
หมดลงในป} ๒๕๖๑  

 กสทช. ประวิทย�ฯ ได6แสดงความคิดเห็นต0อการแก6ไขประเด็นสําคัญในร0างประกาศดังนี้ 

 ๑. วิธีและข้ันตอนการประมูล ในส0วนของกฎการประมูล ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอให6ปรับลดราคาประมูลแต0ละรอบเหลือ ๑% เม่ือมีการเคาะไปถึงราคาประเมิน
แล6วนั้น ต6องชี้แจงด6วยว0า มีฐานคิดหรือมีตัวอย0างจากไหนอย0างไร ตามหลักในการ
ประมูลของต0างประเทศจะมีการเป?ดเผยข6อมูลเฉพาะราคาต้ังต6น และราคาท่ีชนะการ
ประมูล แต0จะไม0รู6ราคาประเมินมูลค0าคลื่นของแต0ละประเทศ ดังนั้นการกําหนดปรับลด
อัตราเพ่ิมการเคาะราคาโดยใช6ราคาประเมินเปNนเส6นแบ0งจะกลายเปNนเหมือนการ
สารภาพว0าราคาคลื่นท่ีประเมินไว6นั้นตํ่ากว0าท่ีเอกชนเสนอ นอกจากนั้น ประเด็น
ดังกล0าวท่ีมีการเสนอในการรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะคือ ๒% จึงควรเตรียมเหตุผล
ไว6ชี้แจงด6วยว0าเหตุใดจึงกลายเปNน ๑% โดยบางทีในหลักเกณฑ�อาจปรับนิยามจากราคา



๑๑ 
 

ข้ันตํ่าเปNนราคาเริ่มต6น (Starting price) แทนแล6วระบุลงให6ชัดเจนว0าการเข6าร0วมการ
ประมูลต6องมีการเคาะราคาจากราคาเริ่มต6น ๑ ครั้งเปNนอย0างน6อย 

 ๒. ประเด็นการกํากับดูแลอัตราค0าบริการหรือลดราคาค0าบริการลงนั้น มีความเห็นว0า
สิ่งท่ีควรจะกําหนดไว6ในหลักเกณฑ�การประมูลครั้งนี้ได6เลยก็คือการมี Entry level 
product เพ่ือเปNนมาตรฐานข้ันตํ่าของให6การให6บริการ 4G ซ่ึงมีความต6องการของคน
พิการทางการได6ยิน ต6องการใช6 VDO Call จากความเร็วของอินเทอร�เน็ตผ0านเครือข0าย
ท่ีความเร็วสูงกว0า ๒ MB ต0อวินาทีรวมท้ังการกําหนดให6รายการส0งเสริมการขายนี้ต6อง
คิดค0าบริการตรงตามปริมาณการใช6โดยไม0มีการปOดเศษ ซ่ึงการกําหนด Entry level 
product ลงไปในหลักเกณฑ�การประมูลฯ นี้ควรทําอย0างยิ่ง ไม0ต6องรอให6มีประกาศการ
กํากับดูแลอัตราค0าบริการด6วยวิธี Price cap ออกมาบังคับใช6 เพราะไม0แน0ใจว0า Price 
cap จะเกิดข้ึนเม่ือไหร0เนื่องจากยังอยู0ในระหว0างการดําเนินการ 

 ๓. ประเด็นการสร6างโครงข0ายเพ่ือการให6บริการ (Coverage Obligation) ในร0าง
หลักเกณฑ� กําหนดไว6ว0าโครงข0ายต6องให6บริการครอบคลุมไม0น6อยกว0าร6อยละ ๔๐ ของ
จํานวนประชากรท้ังหมดภายใน ๔ ป}เข6าใจว0าการกําหนดเช0นนั้นเนื่องจากไม0ต6องการให6
เอกชนมีภาระการลงทุนมากเกินไปในระยะ ๔ ป}แรก ประกอบกับการนําคลื่น ๑๘๐๐ 
MHz มาทํา ๔G LTE นั้นเปNนการเสริมโครงข0าย Data ในเขตเมืองให6เพียงพอต0อ
ปริมาณความต6องการใช6 Data ท่ีเพ่ิมข้ึนในเขตเมือง อย0างไรก็ตาม เห็นควรมีการ
กําหนดความครอบคลุมเพ่ิมเติมในระดับท่ีสอง ให6มีการขยายความครอบคลุมเพ่ิมข้ึน
ในระดับท่ีสนองต0อประชากรส0วนใหญ0ได6จริง ซ่ึงอาจเปNนในระยะ ๖ หรือ ๘ ป}           
มิเช0นนั้น บางทีในระยะ ๑๘ ป}ของอายุใบอนุญาต ผู6รับใบอนุญาตอาจจะทําโครงข0าย
ครอบคลุมเพียงร6อยละ ๔๐ ก็เปNนได6 ท้ังนี้ถ6ามีข6อมูลประชากรเขตเมืองว0ามีจํานวน
เท0าไหร0อาจจะแก6โจทย�ท่ีว0าตัวเลขร6อยละท่ีเหมาะสมคือ เท0าไรได6 

 ๔. ประเด็นเรื่องการจํากัดการถือครองคลื่นความถ่ีไม0เกิน ๖๐ MHz และการคืนคลื่น
ความถ่ี เห็นควรตัดเง่ือนไขในประเด็นนี้ออกไป เพ่ือตัดปOญหาเรื่องความไม0ราบรื่นของ
การประมูลและเพ่ือให6มีการศึกษาหาค0าท่ีเหมาะสมก0อน 

 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะ แนวทางการปรับปรุงแก6ไข ร0าง 
ประกาศฯ ท้ังสองฉบับ และแนวทางการชี้แจงต0อสาธารณะในแต0ละประเด็นท่ีได6รับฟOง
ความคิดเห็นต0อ ร0าง ประกาศฯ กสทช. ดังนี้ 

๑.๑ ร0างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ี  
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0าน ๑๘๐๐ MHz 

๑.๒  ร0างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย0านความถ่ี ๑๗๑๐ 
๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 

๒. เห็นชอบร0างประกาศ กสทช. จํานวน ๒ ฉบับ ดังต0อไปนี้ 



๑๒ 
 

๒.๑ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0าน ๑๘๐๐ MHz 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ มีความเห็นแตกต0างจากท่ีประชุมเสียงข6างมากใน
ประเด็นเรื่องการกําหนดอัตราค0าบริการไว6ในร0างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตฯ และขอสงวนความเห็นในประเด็นดังกล0าว 

๒.๒ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย0านความถ่ี 
๑๗๑๐-๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ� (MHz) 

๓. เห็นชอบสรุปข6อสนเทศ (Information Memorandum) วิธีการอนุญาตให6ใช6คลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย0าน ๑๘๐๐ MHz เพ่ือใช6ประกอบการประกาศ
เชิญชวนต0อไป 

ท้ังนี้ ให6สํานักงาน กสทช. ปรับปรุง ร0าง ประกาศฯ เอกสารประกอบการรับฟOง
ความคิดเห็นสาธารณะ และประเด็นรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะ ตามความเห็นและ
ข6อเสนอแนะจากท่ีประชุม กทค. แล6วนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให6ความ
เห็นชอบตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน 
กสทช. ก0อนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต0อไป 

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

๑๙/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๒๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 

๒๕๕๘ เรื ่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๒.๑) ผมเห็นด6วยอย0างยิ่งท่ีมีการปรับแก6ร0างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และ
วิธีการอนุญาตฯ ในประเด็นต0างๆ ไม0ว0าจะเปNนการปรับเพ่ิมราคาต้ังต6นการประมูลใน
กรณีท่ีมีผู6เข6าร0วมการประมูลมากกว0า ๒ ราย การกําหนดให6ราคาขยับเพ่ิมข้ึนต้ังแต0ใน
ครั้งแรกของการเคาะราคา การปรับลดระยะเวลาของใบอนุญาตลงเปNน ๑๘ ป} การตัด
เรื่องข6อกําหนดการถือครองคลื่นความถ่ี การเพ่ิมเติมข6อกําหนดเรื่องการจัดให6มี
โครงข0ายโทรคมนาคมให6ครอบคลุมประชากรร6อยละ ๕๐ ภายใน ๘ ป} และโดยเฉพาะ
อย0างยิ่งการพยายามกําหนดเก่ียวกับอัตราค0าบริการ อย0างไรก็ตาม ผมยังไม0เห็นด6วยท่ี
กําหนดเพียงว0า “ผู6รับใบอนุญาตจะต6องจัดให6มีรายการส0งเสริมการขายอย0างน6อยหนึ่ง
รายการ ซ่ึงมีอัตราค0าบริการตํ่ากว0าอัตราค0าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ี
ใช6คลื่นความถ่ีย0าน ๒.๑ MHz ณ วันท่ีประกาศนี้มีผลใช6บังคับ...” ด6วยเหตุผลดังนี้ 

  ๒.๑.๑) ข6อกําหนดดังกล0าวยังไม0ตรงตามผลการรับฟOงความเห็นสาธารณะท่ีมีผู6ให6
ความเห็นจํานวนมากระบุว0า ต6องการให6มีการกําหนดอัตราค0าบริการท่ีชัดเจน ซ่ึงการ
กําหนดในลักษณะเปรียบเทียบว0าลดลงเฉลี่ยจากบริการ ๓G นั้น มีบทเรียนจากครั้ง
การให6ใบอนุญาตการใช6คลื่นความถ่ีย0าน ๒๑๐๐ MHz หรือบริการ ๓G มาแล6วว0า



๑๓ 
 

ก0อให6เกิดปOญหาความชัดเจนแน0นอน โดยแม6ว0าสํานักงาน กสทช. จะยืนยันและมีการ
จัดทํารายงานโดยตลอดว0าอัตราค0าบริการ ๓G ลดลงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด แต0ใน
มุมมองของผู6ให6บริการท่ัวไปไม0รับรู6และไม0เชื่อเช0นนั้น ดังพบว0ามีท้ังการร6องเรียนเปNน
การท่ัวไปและการวิพากษ�วิจารณ�ท้ังในสื่อมวลชนแขนงต0างๆ ตลอดจนในแวดวง
วิชาการ ดังนั้นข6อกําหนดดังกล0าวจึงไม0เหมาะสมและจะไม0ก0อให6เกิดประสิทธิผลในการ
กํากับดูแลอัตราค0าบริการและการคุ6มครองผู6บริโภคอย0างจริงจัง 

   ๒.๑.๒) แม6ผมเห็นด6วยท่ีจะกําหนดเรื่องนี้ในลักษณะให6มีรายการส0งเสริมการขาย
พ้ืนฐาน แต0ก็เห็นควรต6องกําหนดให6รายการส0งเสริมการขายพ้ืนฐานดังกล0าวมี
องค�ประกอบท่ีสมบูรณ�ท่ีรับประกันท้ังด6านคุณภาพบริการข้ันตํ่า โดยเฉพาะความเร็ว
ของการให6บริการข6อมูล และมีความชัดเจนด6านอัตราค0าบริการ รวมท้ังมีรูปแบบการ
คิดค0าบริการตามหน0วยการใช6งานจริง โดยไม0มีการเหมารวมบริการต0างๆ และไม0มีการ
ปOดเศษ ซ่ึงรายการส0งเสริมการขายพ้ืนฐานนี้ต6องเป?ดให6ผู6ใช6บริการทุกรายเลือกใช6ได6 

  ๒.๑.๓) ควรต6องกําหนดให6ผู6ให6บริการจัดให6มีรายการส0งเสริมการขายเพ่ือคนพิการ
ทางการได6ยินและบกพร0องทางการสื่อสารด6วยเสียงเปNนการเฉพาะในอัตราราคาพิเศษ
ด6วย เนื่องจากคนพิการประเภทนี้มีความจําเปNนต6องพ่ึงการสื่อสารผ0านบริการข6อมูล
เปNนการสื่อสารปกติในชีวิตประจําวัน และมีจํานวนท่ีชัดเจนแน0นอน ซ่ึงจะไม0ได6สร6าง
ภาระเกินสมควรแก0ผู6ให6บริการ 

  นอกจากนี้ ในการกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราค0าบริการต้ังแต0ในประกาศการ
ประมูลนี้ ยังเหมาะสมมากกว0าท่ีจะกําหนดเปNนเง่ือนไขการอนุญาต เนื่องจากจะให6
ผู6เข6าร0วมประมูลทราบล0วงหน6าเพ่ือวางแผนในการเสนอราคาหรือการเคาะประมูลได6 
ซ่ึงหากการกําหนดเรื่องดังกล0าวมีความชัดเจนว0าทําให6ผู6ใช6บริการได6ประโยชน� ก็จะทํา
ให6การจัดสรรคลื่นความถ่ีครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค�ในเชิงประโยชน�สาธารณะอย0าง
จริงจัง และหากราคาการประมูลจะไม0สูงมากก็ย0อมเปNนเรื่องท่ีเข6าใจได6 

 ๒.๒) ผมยังคงยืนยันความเห็นตามท่ีเคยให6ไว6ในชั้นการพิจารณาร0างประกาศฯ ก0อน
นําไปรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะ โดยเฉพาะในประเด็นเชิงหลักการต0างๆ ควรมี
เง่ือนไขท่ีส0งเสริมให6เกิดผู6ให6บริการรายใหม0 โดยกําหนดเง่ือนไขท่ีแตกต0างหรือการ
กําหนดคลื่นความถ่ีแยกไว6สําหรับเฉพาะผู6ให6บริการรายใหม0ร0วมประมูล (Set aside) 
ควรจัดประมูลคลื่นความถ่ีท้ังย0าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ในคราวเดียวกัน 
(Multi-band Auction) แทนการประมูลคลื่นความถ่ีแยกกัน การอนุญาตให6 บมจ. ที
โอที และ บมจ. กสท. โทรคมนาคม เข6าร0วมการประมูลท้ังคู0 เปNนต6น อย0างไรก็ตาม 
เพ่ือให6การประมูลเกิดข้ึนได6โดยไม0ชักช6า ผมจึงเห็นชอบให6ดําเนินกระบวนการ
ประกาศใช6ประกาศ กสทช. ท้ังสองฉบับท่ีได6ปรับแก6ภายหลังการรับฟOงความคิดเห็น
สาธารณะแล6ว ต0อไป 

 
 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ 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  

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว0า (ร0าง) คําสั่ง กสทช. เรื่อง ระบุผู6มีอํานาจเหนือตลาดอย0างมี
นัยสําคัญในแต0ละตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข6อง และให6ผู6มีอํานาจเหนือตลาดอย0างมี
นัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะท่ีกําหนดเปNนคําสั่งท่ีอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๗ (๑๑) และ (๒๔) ประกอบมาตรา ๘๑ แห0งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงต6องให6ประธาน กสทช. เปNนผู6ลงนามในคําสั่ง  โดยไม0
ต6องนําไปจัดรับฟOงความคิดเห็นสาธารณะตาม มาตรา ๒๘ ของ พระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว0า เดิมท่ีให6สํานักงาน กสทช.ตรวจสอบ
รายงาน Executive Summary กับเนื้อหาท่ีไม0ตรงกัน ซ่ึงทางสํานักงาน กสทช. ปรับ
เนื้อหาให6เข6ากับ Executive Summary ในข6อเท็จจริงแล6วควรต6องปรับท่ี Executive 
Summary ให6ตรงกับเนื้อหา ถึงจะถูกต6อง    

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร0าง) คําสั่ง กสทช. เรื่อง ระบุผู6มีอํานาจเหนือตลาดอย0างมีนัยสําคัญในแต0

ละตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข6อง และให6ผู6มีอํานาจเหนือตลาดอย0างมีนัยสําคัญ
ปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะท่ีกําหนด ท้ังนี้ มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. นําเรื่อง
เสนอต0อท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา ตามกระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช. ต0อไป 

 
หมายเหตุ   ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี 

๑๙/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได6มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๗๒๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป?ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ในการพิจารณา (ร0าง) รายงานการวิเคราะห�ระดับความมีประสิทธิภาพฯ ใน
การประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ (วาระท่ี ๔.๖) ผมแสดงความเห็นว0าส0วนบทสรุป
ผู6บริหาร (Executive Summary) กับส0วนเนื้อหาของ (ร0าง) รายงานฯ ไม0สอดคล6อง
กัน โดยในส0วนเนื้อหาการวิเคราะห�ประสิทธิภาพของตลาดบริการโทรศัพท�ประจําท่ี
ภายในประเทศและตลาดบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีภายในประเทศ วิเคราะห�แล6วพบว0า



๑๕ 
 

ตลาดขาดประสิทธิภาพในการแข0งขัน แต0บทสรุปผู6บริหารของรายงานกลับระบุว0า 
ตลาดท้ัง ๒ มีประสิทธิภาพในการแข0งขัน ซ่ึงท่ีประชุม กทค. มีมติให6สํานักงาน กสทช. 
รับข6อสังเกตของ กทค. ไปดําเนินการ ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงรายงานในส0วนบทสรุป
ผู6บริหารกับเนื้อหารายงานให6สอดคล6องกันด6วย 

  อย0างไรก็ตาม เม่ือตรวจสอบรายงานการวิเคราะห�ระดับความมีประสิทธิภาพฯ 
ฉบับแก6ไขแล6วท่ีแนบมากับ (ร0าง) คําสั่ง กสทช. เรื่อง ระบุผู6มีอํานาจเหนือตลาดอย0างมี
นัยสําคัญฯ กลับพบว0ามีการแก6ไขเนื้อหารายงานโดยมิได6แก6ไขบทสรุปผู6บริหาร วิธีการ
ดังกล0าวน0าจะขัดแย6งกับแนวทางการทํารายงานโดยท่ัวไป เพราะถ6าบทสรุปผู6บริหารไม0
ตรงกับส0วนเนื้อหาแล6ว ก็ต6องไปแก6ไขบทสรุปผู6บริหาร มิใช0ว0าต้ังธงไว6ก0อนว0าบทสรุป
ผู6บริหารถูกต6อง เพราะโดยหลักการแล6ว บทสรุปผู6บริหารจะถูกต6องได6ก็ต6องตรงกับ
ส0วนเนื้อหาของรายงาน ซ่ึงการแก6ไขเนื้อหารายงานดังกล0าวอาจส0งผลให6การตัดสินใจ
เชิงนโยบายในการกํากับดูแลตลาดท้ังสองในปOจจุบันรวมไปถึงในอนาคต มิได6ต้ังอยู0บน
ข6อเท็จจริง อีกท้ังยังอาจถูกมองได6ว0าเปNนการบิดเบือนข6อมูลการวิเคราะห�ประสิทธิภาพ
การแข0งขันของตลาดท้ังสองได6 

 
 
 
 
ประธาน  กล0าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล0าวป?ดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๗.๒๐    น. 

 


