
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม 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. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู3อํานวยการส+วน    
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญ�รดาวรรน ธนนันท�ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

 



๒ 
 

๗. นายป?ญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 

๘. นางสาวป?ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต3น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ3าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู#ช้ีแจง 

 
๑. นางพุธชาด แมนมนตรี ผู3เชี่ยวชาญ 
๒. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท� ผู3 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร

โทรคมนาคม ๒ 
๓. นายดํารงค� วัสโสทก ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
๔. นางสุพินญา จําปC ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายชุติเดช บุญโกสุมภ� ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อ

โครงข+าย 
๖. นายชัยยุทธ มังศรี ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม 
๗. นางขวัญใจ สุปGญโญ ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๘. นายโสรัจจ� ศรีพุฒ ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๙. นายณัฐวุฒิ อาจปรุ ผู3อํานวยการส+วน 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๐. นายมนูญ ดวงคาบแก3ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๑๑. นางสาวสุจิดา พูนมากสถิต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย 
๑๒. นายอาคม สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข+าย สิ่งอํานวย

ความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม  
๑๓. นางสาวทิพย�สุดา วงศ�ตระกูลกิจ พนักปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๔. นางสาวรสพร แต+รุ+งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย 



๓ 
 

๑๕. นายคณิน นิติวงศ� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย 
๑๖. นางสาวธัชวัลย� พิพัฒน�มงคลชัย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๗. นางสาวณิชากมน สวัสด์ิเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๘. นางสาวนารีกานต� บางอ3อ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๙. นางสาวเนติมา คงแคล3ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
๒๐. นางสาววัชลาวลี เดชสําราญ ลูกจ3าง 
   สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการ

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ#งให#ท่ีประชุมทราบ 

 ไม+มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๘ 
เม่ือวันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘  

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๘ เม่ือ

วันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยไม+มีการแก3ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ เม่ือ
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยไม+มีการแก3ไข 

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๘ 
เม่ือวันพุธท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘  

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๘ เม่ือ
วันพุธท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ โดยไม+มีการแก3ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ 

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ (เฉพาะระเบียบวาระท่ี ๕.๙ และ ๕.๑๐) 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ เม่ือ
วันอังคารท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ (เฉพาะระเบียบวาระท่ี ๕.๙ และ ๕.๑๐) ท้ังนี้
มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. นํามติท่ีประชุมในข3อ ๒.๒ หารือกับเลขาธิการ กสทช. 
เพ่ือดําเนินการ ต+อไป  

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย�ฯ ขอสงวนสิทธิตรวจแก3ไขในส+วนท่ีได3แสดงความคิดเห็นไว3 และ
จะได3จัดส+งความเห็นต+างเพ่ือบรรจุในรายงานการประชุมเพ่ิมเติมต+อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๘ – ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ 

และ กทค. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๘ (สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการ
ประชุม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้ง ท่ี ๒๑/๒๕๕๘ – ครั้ง ท่ี         

๒๒/๒๕๕๘ และ กทค. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แจ3งว+าในชั้นนี้ยังไม+มีความเห็น เนื่องจากเพ่ิงได3รับเอกสาร จึงยังไม+

ทันได3พิจารณา 
   
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ คําส่ังอนุญาตให#ถอนคําฟ?องและให#จําหน+ายคดีออกจากสารบบความ คดีหมายเลข

ดําท่ี ส.๑/๒๕๕๗ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบคําสั่งอนุญาตให3ถอนคําฟPองและให3จําหน+ายคดีออกจากสารบบความ        

คดีหมายเลขดําท่ี ส.๑/๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า เปQนกรณีตัวอย+างของการแก3ข3อขัดแย3งเรื่องการ

ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ซ่ึงก็จะเปQนแนวทางให3 สํานักงาน กสทช. พิจารณาต+อไปใน
อนาคตว+าถ3ามีกรณีในลักษณะนี้อีกอาจต3องมีการประสานระหว+างผู3ฟPองคดีและผู3ถูก
ฟPองคดีหาทางยุติกันนอกศาล  



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานผลการพิจารณาให#ความเห็นชอบคําขอใช#สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ)และวิธีการเก่ียวกับการใช#สิทธิในการปDกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท+อ 
หรือติดตั้งอุปกรณ)ประกอบใดในการให#บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ)สิทธิ
แห+งทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๐-๒๓/๒๕๕๘ เดือนกรกฎาคม 
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. (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๐-๒๓/๒๕๕๘ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๘) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ รายงานผลการดําเนินการไกล+เกล่ียข#อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน

กันยายน ๒๕๕๘ (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล+เกลี่ยข3อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย�ฯ ต้ังข3อสังเกตว+า ในรอบเดือนดังกล+าวมีเรื่องอยู	ในกระบวนการ 40 

เรื่อง แต	ไกล	เกลี่ยไปเพียง 3 เรื่อง และพบว	า บางเรื่องท่ีไกล	เกลี่ยนั้นเป�นเรื่องท่ีมี
แนวทางท่ีชัดเจนหรือขัดกฎหมายอยู	แล'ว เช	นเรื่องการเก็บค	าปรับในการยกเลิกบริการ
ก	อนสัญญา ซ่ึงตามกฎหมายไม	อนุญาตให'เก็บ จึงเป�นเรื่องทําไม	ได'ตามกฎหมายอยู	แล'ว 
และไม	มีความจําเป�นต'องไกล	เกลี่ยให'เสียเวลาแต	อย	างใด ต	อไปจึงควรถือเป�นบรรทัด
ฐานว	า หากเป�นเรื่องมีแนวทางท่ีชัดเจนหรือขัดกฎหมายอยู	แล'ว สํานักงาน กสทช. ก็
สามารถยุติได'เอง ดังท่ีประกาศ กสทช. เก่ียวกับการรับเรื่องร'องเรียนท่ีกําลังปรับปรุงก็
ระบุชัดว	าในกรณีเป�นการกระทําท่ีขัดกฎหมายชัดเจน ก็ให'อํานาจสํานักงาน กสทช. 
สามารถดําเนินการได'เลยโดยไม	ต'องนําเสนอต	อคณะกรรมการ เนื่องจากไม	ต'องการให'
เข'าสู	กระบวนการซ่ึงต'องใช'เวลา หรือทําให'ผู'ประสบป8ญหาต'องเสียเวลารอความเป�น
ธรรมนั่นเอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท)แบบส้ัน ๔ หลัก จํานวน ๒ ราย (บริษัท 

สวิทซ เฟลซ เพลท-เมคคิ่ง จํากัด และบริษัท เท็น เอ็ม.ดี.นครสวรรค) จํากัด) (สํานัก
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 



๖ 
 

 ผู3แทนสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางขวัญใจฯ) นําเสนอการ
ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก จํานวน ๒ ราย ดังนี้ บริษัท สวิทซ 
เฟลซ เพลท-เมคค่ิง จํากัด โดยขอใช3ร+วมกับ บริษัท ท็อปแวลู คอร�ปอเรท จํากัด และ
บริษัท เท็น เอ็ม.ดี.นครสวรรค� จํากัด ซ่ึงได3ดําเนินการตามข3อ ๔๐  และข3อ ๗๒ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล3ว 
โดยมติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ เม่ือ
วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นควรนําเสนอ กทค. พิจารณา ดังนี้  

 ๑.จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๔๐ ให3กับ บริษัท สวิทซ 
เฟลซ เพลท-เมคค่ิง จํากัด โดยไม+อนุญาตให3 บริษัท ท็อปแวลู คอร�ปอเรท จํากัด ใช3ร+วม 
เนื่องจาก บริษัท  ท็อปแวลู คอร�ปอเรท จํากัด มิได3เปQนบริษัทย+อยของ บริษัท สวิทซ 
เฟลซ เพลท-เมคค่ิง จํากัด 

 ๒. จัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๐๘ ให3กับ บริษัท เท็น เอ็ม.
ดี.นครสวรรค� จํากัด 

 
มติท่ีประชุม ๑.อนุ มัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๔๐ ให3แก+       

บริษัท สวิทซ เฟลซ เพลท-เมคค่ิง จํากัด โดยไม+อนุญาตให3 บริษัท ท็อปแวลู คอร�ปอเรท 
จํากัด ใช3งานร+วม  

 ๒. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๐๘ ให3แก+ บริษัท 
เท็น เอ็ม.ดี.นครสวรรค� จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท)แบบส้ัน 
๔ หลัก (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3แทนสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางขวัญใจฯ) นําเสนอคําขอรับ
การจัดสรรหมายเลขโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลักของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงได3ดําเนินการตามข3อ ๔๐ และข3อ ๗๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล3ว โดยมติคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ท่ี
ประชุมพิจารณาความเห็นของสํานักงาน กสทช. และ ข3อมูลชี้แจงของบริษัทกรณีการใช3
งานเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๑๖๒๙ ร+วมกับบริษัท แซท เทรดด้ิง จํากัด ไม+สามารถ
ดําเนินการได3เนื่องจากวัตถุประสงค�การใช3งานแตกต+างกัน ดังนั้น เห็นควรนําเสนอ กทค. 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๐๙ ให3แก+ บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)  

 



๗ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๐๙ ให3แก+บริษัท    
จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การยกเลิกการใช#งานเลขหมายโทรศัพท)แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๔๐           
ของสํานักงบประมาณ (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3แทนสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางขวัญใจฯ) นําเสนอการ
ยกเลิกการใช3งานเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๔๐ ของสํานัก
งบประมาณ ซ่ึงตามรายงานการตรวจสอบการใช3เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษของ 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ปรากฏว+ายังไม+มีการใช3งานเลขหมายดังกล+าว โดยมติ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ 
กันยายน ๒๕๕๘ ให3ถือว+าเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๔๐ เปQน     
เลขหมายท่ีไม+เคยใช3งาน จึงพิจารณายกเลิกการใช3งานเลขหมาย ๑๑๔๐ ดังกล+าว โดย
มีผลต้ังแต+วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เปQนต3นไป 

 กสทช. ประวิทย�ฯ มีข3อสังเกตในการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. โดยในกรณีนี้ 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  ได3มีหนังสือแจ3งมาต้ังแต+ปC ๒๕๕๓ แล3ว แต+สํานักงาน 
กสทช. ยังได3มีหนังสือทวงเรียกเก็บค+าธรรมเนียมไป แต+ในปC ๒๕๕๗ มีการพิจารณา
ข3อเท็จจริงเดิม แล3วตัดสินว+ากรณีเช+นนี้ไม+ต3องชําระค+าธรรมเนียม โดยมีหนังสือแจ3ง
สํานักงบประมาณไปเม่ือเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๘ ว+าไม+มีหน3าท่ีต3องชําระ ดังนั้นจึงเปQน
ประเด็นความไม+คงเส3นคงวาของสํานักงาน กสทช. เอง ดังนั้นอาจจะต3องกําหนด
กระบวนการข้ันตอนการดําเนินงานให3เปQนบรรทัดฐานต+อไป  

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ให3สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบสถานะเลข
หมายของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ว+ามีการใช3งานหรือไม+อย+างไร โดยตรวจสอบจาก
การชําระค+าธรรมเนียมก็ได3 หากไม+ได3ใช3งาน ให3ทางบริษัทฯ ดําเนินการส+งคืนมายัง 
สํานักงาน กสทช. เพ่ือจะได3นําไปใช3ประโยชน�ต+อไป  

 
 มติท่ีประชุม อนุมัติให3 สํานักงบประมาณ ยกเลิกการใช3งานเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก 

หมายเลข ๑๑๔๐ โดยมีผลต้ังแต+วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เปQนต3นไป ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การขอรับจัดสรรคล่ืนความถ่ีย+านความถ่ี ๕ GHz (สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุ
คมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงค�ฯ) นําเสนอ
ข3อพิจารณาเพ่ืออนุญาตให3กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สํารวจและผลิต จํากัด ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ี (Mobile Service) 
จํานวน ๒ สถานี ประกอบด3วยสถานีแม+ข+าย จํานวน ๑ สถานี และสถานีลูกข+าย 
จํานวน ๑ สถานี โดยใช3คลื่นความถ่ี ๕๗๘๐ และ ๕๗๔๐ MHz ความกว3างแถบคลื่น
ความถ่ี ๑๕ MHz สําหรับใช3ในการติดต+อสื่อสารระหว+างแท+นท่ีพักอาศัยเอราวัณ ๒ 
(ELQ2) และเรือกักเก็บกeาซธรรมชาติเหลวเอราวัณ ๒ (EFSO2) สําหรับการสํารวจและ
ผลิตป?โตรเลียมภายในพ้ืนท่ีการสัมปทานในทะเลอ+าวไทย โดยมีรายละเอียดและ
เง่ือนไขอ่ืนๆ ดังนี้ 

 ๑ ให3ใช3เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท อุปกรณ�สื่อสารระยะสั้น (Short Rang Devices) 
กําลังส+งไม+เกิน ๕ วัตต� (E.I.R.P) จํานวน ๔ เครื่อง 

 ๒. ให3ใช3คลื่นความถ่ี ๕๗๘๐ และ ๕๗๔๐ MHz ได3เปQนระยะเวลา ๑ ปC นับต้ังแต+วันท่ี
สํานักงาน กสทช. ออกหนังสือแจ3ง 

 ๓. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด จะต3องชําระค+าตอบแทนในการ
ใช3ความถ่ีวิทยุ ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง 
กําหนดให3ผู3ใช3ความถ่ีวิทยุ ต3องเสียค+าตอบแทนในการใช3ความถ่ีวิทยุ 

 ๔. หากการใช3คลื่นความถ่ีดังกล+าว ก+อให3เกิดการรบกวนต+อข+ายสื่อสารอ่ืนท่ีได3รับ
อนุญาตอยู+ก+อนแล3วกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจ
และผลิต จํากัด จะต3องเปQนผู3แก3ไขการรบกวน หรือระงับการใช3งานทันที 

 ๕. ต3องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข ตามท่ี 
กสทช. กําหนดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข3อง 

 ๖. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด จะต3องยื่นคําขอรับใบอนุญาตให3
ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม และใช3เครื่องวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม 

   

มติท่ีประชุม อนุญาตให3กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต 
จํากัด ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ี (Mobile Service) จํานวน ๒ สถานี 
ประกอบด3วยสถานีแม+ข+าย จํานวน ๑ สถานี และสถานีลูกข+าย จํานวน ๑ สถานี โดย
ใช3คลื่นความถ่ี ๕๗๘๐ และ ๕๗๔๐ MHz ความกว3างแถบคลื่นความถ่ี ๑๕ MHz 
สําหรับใช3ในการติดต+อสื่อสารระหว+างแท+นท่ีพักอาศัยเอราวัณ ๒ (ELQ2) และเรือกัก
เก็บกeาซธรรมชาติเหลวเอราวัณ ๒ (EFSO2) สําหรับการสํารวจและผลิตป?โตรเลียม
ภายในพ้ืนท่ีการสัมปทานในทะเลอ+าวไทย โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 1 ป; และใช'



๙ 
 

เครื่องวิทยุคมนาคมกําลังส	งไม	เกิน 5 วัตต= จํานวน 4 เครื่อง ตลอดจนมีเง่ือนไขการ
อนุญาตอ่ืน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ แนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๘๑/๒๕๕๘ 

ระหว+าง บริษัท แอดวานซ) อินโฟร) เซอร)วิส จํากัด (มหาชน) ผู#ฟ?องคดี กับ 
สํานักงาน กสทช. ผู#ถูกฟ?องคดีท่ี ๑ กทค. ผู#ถูกฟ?องคดีท่ี ๒ และเลขาธิการ กสทช. 
ผู#ถูกฟ?องคดีท่ี ๓ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอแนวทางการ
ดําเนินคดีในศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๘๑/๒๕๕๘ ระหว+าง บริษัท 
แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) ผู3ฟPองคดี กับ สํานักงาน กสทช. ผู3ถูกฟPอง
คดีท่ี ๑ กทค. ผู3ถูกฟPองคดีท่ี ๒ และเลขาธิการ กสทช. ผู3ถูกฟPองคดีท่ี ๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให3 

กสทช.ประวิทย�ฯ เปQนผู3รับมอบอํานาจในการรับผิดชอบคดีและให3สํานักกฎหมาย
โทรคมนาคมเปQนผู3รับผิดชอบดําเนินคดีแทนในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๘๑/๒๕๕๘ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ ข#อเสนอการใช#โครงข+ายโทรคมนาคมของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร)ค จํากัด (สํานัก
โครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย)   

 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอข3อเสนอการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด
เพ่ือให3 บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช3โครงข+าย
โทรคมนาคมกับผู3รับใบอนุญาตท่ีขอใช3โครงข+ายโทรคมนาคมต+อไปได3 ภายใต3
หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 

  ท้ังนี้ ให3บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด ดําเนินการเป?ดเผยข3อเสนอการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคมดังกล+าวเปQนการท่ัวไป โดยผ+านทางเว็บไซต�ของตนภายในสิบห3า
วันนับแต+วันท่ีได3รับหนังสือแจ3งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข3อ ๔๖ ประกอบข3อ ๑๘         
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๑๐ 
 

 กสทช. ประวิทย�ฯ สอบถามถึงกรณีท่ีได3ต้ังข3อสังเกตในชั้นกลั่นกรองระเบียบวาระ
เก่ียวกับ เรื่องหน3าท่ีและความรับผิดชอบของผู3ให3บริการและผู3ใช3บริการ ข3อ ๔.๔ และ 
๔.๕ ว+าอาจมีลักษณะไม+สมเหตุสมผล เนื่องจากผู3รับใบอนุญาตมีหน3าท่ีต3องรับผิดชอบ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ไม+สามารถจํากัดความรับผิดชอบไว3เท+ากับค+าตอบแทนท่ีได3รับ
จากผู3ขอใช3โครงข+ายโทรคมนาคมเพียง ๑ เดือนได3 เปQนประเด็นว+า สัญญานั้นเปQนธรรม
หรือไม+อย+างไร โดยหลักกฎหมายมีการพิสูจน�ค+าเสียหายอยู+แล3วว+าเปQนเท+าไหร+ จึงไม+
ควรจํากัดความรับผิดชอบค+าเสียหายเพียง ๑ เดือน ทําให3ผู3ขอใช3โครงข+ายเปQนฝtาย
เสียเปรียบ ทางบริษัทฯ ได3ตัดออกแล3วหรือไม+ 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ทางบริษัทฯ ไม+ได3ตัดออก แต+มีหนังสือลงวันท่ี ๑๗ 
กันยายน ๒๕๕๘ แจ3งว+าได3รับข3อสังเกตไปพิจารณา 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ในส+วนภาระหน3าท่ีทางกฎหมาย บริษัทฯ ต3อง
เป?ดเผย หรือแม3หากบริษัทฯ จะไม+เป?ดเผย แต+การดําเนินการทางกฎหมายต3องเป?ดเผย 
ไม+ เปQนการยกเว3นหน3า ท่ี ส+วนในเรื่องการรับประกันคุณภาพ Service Level 
Agreement กรณีโครงข+ายของรายอ่ืนท่ีเคยพิจารณา เช+น การไฟฟPาฝtายผลิตแห+ง
ประเทศไทยก็มีการกําหนดไว3 หรือแม3แต+บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด เอง เวลา
ให3บริการลูกค3าประเภทองค�กรก็มีการระบุไว3 แต+พอบริษัทฯ มาเปQนผู3ให3บริการ
โครงข+ายเองกลับไม+กําหนดไว3 อาจจะต3องดูว+าควรเปQนอย+างไร และไม+ควรกําหนดว+า
คุณภาพบริการให3เปQนไปได3ตามท่ีตกลงกันเอง ทางสํานักงาน กสทช. ควรมีการกําหนด
เกณฑ�คุณภาพการให3บริการข้ันตํ่าหรือไม+ อย+างไร  

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า การรับประกันคุณภาพ Service Level Agreement 
(SLA) โดยท่ัวไป เปQนมาตรฐานปกติ แต+ถ3าต3องการ SLA สูง จะทําให3อัตราค+า ใช3แพง
ข้ึนตามไปด3วย ท้ังนี้ ข้ึนอยู+กับการเจรจาของผู3ใช3และผู3ขอใช3 ถ3าต3องการระดับปกติ ก็
ราคาหนึ่ง ระดับสูงข้ึนไป ก็อีกราคา 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ข3อ ๔๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3
และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดว+าผู3รับใบอนุญาตต3องระบุ
คุณภาพการให3บริการการใช3โครงข+าย ซ่ึงเปQนมาตรฐานระดับเดียวกันกับผู3รับ
ใบอนุญาตท่ีมีโครงข+ายท่ีให3ใช3โทรคมนาคมเองจึงเข3าใจว+า ในประกาศฯ มีการกําหนด
มาตรฐานของระดับกํากับไว3 อย+างน3อยข้ันตํ่าก็คือต3องระบุว+าคุณภาพการให3บริการ
โครงข+ายอยู+ในระดับเดียวกับท่ีเขาใช3ของเขาเอง จะตํ่ากว+านั้นไม+ได3ส+วนถ3าคุณภาพสูง
ต3องจ+ายแพงนั้นเปQนอีกเรื่องหนึ่ง แต+ไม+แน+ใจว+าในสัญญาเขียนในลักษณะนั้นหรือไม+ 

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า ทางสํานักงาน กสทช. จะรับไปดําเนินการแจ3ง บริษัทฯ      
เพ่ือทราบและให3ดําเนินการให3ชัดเจน  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นต+อว+า เรื่อง SLA และค+าตอบแทนการใช3นั้น ขอให3
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดทํา Guideline หรือแนวทางเพ่ือให3ทุกบริษัทฯ 
รับทราบว+าทางสํานักงาน กสทช. มีแนวการพิจารณาอย+างไร เพ่ือเปQนมาตรฐาน
อุตสาหกรรมท้ังผู3 ใช3และผู3ขอใช3 เ พ่ือให3 เปQนธรรมท้ังสองฝtาย เนื่องจากกรณี



๑๑ 
 

ค+าตอบแทนการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมนั้น แม3ข3อ ๔๒ ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3
และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุไว3ชัดเจนว+า ให3เจรจาตกลง
กันเอง แต+ก็กําหนดด3วยว+าต3องเปQนธรรม สมเหตุสมผล และไม+เลือกปฏิบัติ ดังนั้นจึง
ต3องมีการคํานวณท่ีชัดเจนว+าอัตราคือเท+าไร และสํานักงาน กสทช. ต3องตรวจสอบว+า
เปQนอัตราท่ีไม+สูงเกินไป ไม+เช+นนั้นก็จะไม+เปQนธรรมและไม+สมเหตุสมผล จึงฝาก
สํานักงาน กสทช. ดูว+าจะกํากับดูแลอย+างไร มีวิธีคํานวณหรือสูตรแบบไหน เพ่ือให3เกิด
ความเปQนธรรม ความสมเหตุสมผลและการไม+เลือกปฏิบัติ ซ่ึงประเด็นไม+เลือกปฏิบัติก็
คือต3องไม+แตกต+างจากอัตราท่ีคิดจากผู3ขอใช3รายอ่ืนนั่นเอง  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม+ได3คลุมถึงการกําหนดราคา เปQนเรื่องของการ
แข+งขันท่ีผู3ให3บริการมีเง่ือนไข และผู3ขอใช3พอใจ ซ่ึงเห็นด3วยกับแนวความเห็นของ 
กสทช. ประวิทย�ฯ ฝากให3สํานักงาน กสทช. คิดแนวทางท่ีราคาค+าตอบแทนการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคมไม+สูงเกินไป และเปQนธรรม โดยไม+ขัดกับเจตนารมณ�ของ 
ประกาศฯ ท่ีออกมาแล3ว 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+าโดยสรุป สิ่งท่ีเสนอก็คือ ต3องให3ทางบริษัทฯ แสดง
วิธีการคํานวณ เพ่ือพิจารณาเรื่องความสมเหตุสมผลและความเปQนธรรมได3 ส+วนอัตรา
ค+าบริการก็เปQนอีกเรื่องหนึ่งหากจะแพงก็ให3เปQนไปตามข3อเท็จจริงโดยเฉพาะบริษัทท่ี
ผูกขาด แล3วผู3ใช3โครงข+ายไม+มีทางเลือก ให3สํานักงาน กสทช. ต3องกํากับดูแลให3เกิด
ความเปQนธรรมท้ังสองฝtาย ไม+ให3ฝtายหนึ่งฝtายใดเอาเปรียบได3 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ประเด็นเรื่องข3อเสนอโครงข+ายเก่ียวเนื่องไป
กับท่ีแรกท่ีมีการยื่นขอต+อใบอนุญาต ไม+ทราบว+าใบอนุญาตได3ดําเนินการต+ออายุแล3ว
หรือไม+อย+างไร เนื่องจาก บริษัทฯ ยื่นขอต+อใบอนุญาต ต้ังแต+วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๗ ซ่ึงเปQนใบอนุญาตแบบท่ีสองท่ีมีโครงข+ายเปQนของตัวเอง ต3องยื่นข3อเสนอของ
การใช3โครงข+าย ซ่ึงโยงกับสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ ทาง
สํานักงาน กสทช. ต+อใบอนุญาตแล3วหรือยัง  

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

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 
๑. เห็นชอบข3อเสนอการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด 
เพ่ือให3บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช3โครงข+าย
โทรคมนาคมกับผู3รับใบอนุญาตท่ีขอใช3โครงข+ายโทรคมนาคมต+อไปได3 ภายใต3
หลักเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด 
อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข3างน3อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นในบางประเด็น 

  ท้ังนี้  ให3บริ ษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํา กัด ดําเนินการเป?ดเผยข3อเสนอ            
การใช3โครงข+ายโทรคมนาคมดังกล+าวเปQนการท่ัวไป โดยผ+านทางเว็บไซต�ของตนภายใน



๑๒ 
 

สิบห3าวันนับแต+วันท่ีได3รับหนังสือแจ3งจากสํานักงาน กสทช. ตามข3อ ๔๖ ประกอบข3อ 
๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. รับข3อสังเกตท่ีประชุม กทค. ไปดําเนินการในส+วนท่ี
เก่ียวข3องต+อไป  

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

๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๒๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม 

๒๕๕๘ เรื่อง เป?ดเผยการสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๖ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

 ๒.๑) การจัดทําข3อเสนอการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมเพ่ือเป?ดให3เกิดการใช3โครงข+าย
โทรคมนาคมของผู3รับใบอนุญาตร+วมกันนั้นมีความสําคัญในการส+งเสริมการแข+งขันท่ีมี
ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ลดความซํ้าซ3อนในการวางโครงข+าย ซ่ึงจะ
ส+งผลให3ผู3บริโภคได3รับบริการท่ีมีคุณภาพและราคาเหมาะสม ในเชิงข้ันตอนการ
ดําเนินการ ผมจึงเห็นควรเห็นชอบข3อเสนอการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมของ บริษัท จัส
เทล เน็ทเวิร�ค จํากัด เพ่ือให3บริษัทสามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช3โครงข+าย
โทรคมนาคมกับผู3รับใบอนุญาตอ่ืนต+อไปตามกฎหมาย อย+างไรก็ตาม ผมขอสงวน
ความเห็นท่ีจะยังไม+เห็นชอบต+อข3อกําหนดบางประการในข3อเสนอการใช3โครงข+าย
โทรคมนาคมของบริษัทฯ เนื่องจากยังมีลักษณะท่ีอาจเปQนอุปสรรคต+อการแข+งขัน ไม+
สอดคล3องตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ ดังนี้ 

  ๒.๑.๑) ส+วนหน3าท่ีและความรับผิดชอบของผู3ให3บริการและผู3ใช3บริการ ข3อ ๔.๔ 
และ ๔.๕ ท่ีกําหนดจํากัดความรับผิดชอบต+อความเสียหายไว3เท+ากับค+าตอบแทนท่ี
ได3รับจากผู3ขอใช3โครงข+ายฯ ๑ เดือน เปQนข3อกําหนดท่ีไม+เปQนธรรมและสมควรตัดออก 
เพ่ือให3เปQนไปตามหลักกฎหมายท่ีหากผู3รับใบอนุญาตกระทําการอย+างหนึ่งอย+างใดหรือ
ละเว3นการกระทําตามสมควรจนเปQนผลให3เกิดความเสียหายแก+ผู3ขอใช3โครงข+ายฯ ก็
ต3องพิสูจน�ระดับความเสียหายนั้นและชดใช3ตามส+วน 

  ๒.๑.๒) ตามข3อ ๑๘ ประกอบข3อ ๔๖ และข3อ ๒๘ วรรค ๒ ประกอบข3อ ๔๗ 
ของประกาศ กสทช. กําหนดว+าผู3รับใบอนุญาตมีหน3าท่ีต3องเป?ดเผยข3อเสนอและสัญญา
การใช3โครงข+ายโทรคมนาคมต+อสาธารณะ การท่ีข3อเสนอฯ ของบริษัทฯ ในส+วนการ
รักษาความลับ ข3อ ๕.๑.๑ กล+าวถึงการปกป?ดส+วนใดส+วนหนึ่งหรือท้ังหมดของข3อเสนอ
ฯ และสัญญาการใช3โครงข+ายฯ จึงทําไม+ได3 เนื่องจากขัดต+อกฎหมาย 

  ๒.๑.๓) ในข3อเสนอฯ ยังมิได3ระบุการรับรองคุณภาพบริการตาม Service 
Level Agreement และกระบวนการเจรจาและทําสัญญาการใช3โครงข+าย
โทรคมนาคมไว3 ท้ังท่ีตามข3อ ๔๕ (๑) ของประกาศ กสทช. ก็กําหนดว+า ผู'รับใบอนุญาต
ต'องระบุคุณภาพการให'บริการใช'โครงข	าย ซ่ึงเป�นมาตรฐานระดับเดียวกับของผู'รับ
ใบอนุญาตท่ีมีโครงข	ายท่ีให'ใช'โทรคมนาคมเอง ดังนั้นอย+างน3อยจึงควรมีเกณฑ�ข้ันตํ่า 



๑๓ 
 

ส+วนถ3าต3องการคุณภาพสูงข้ึนก็อาจเป�นเรื่องท่ีสัมพันธ=กับอัตราราคาตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. ชี้แจง 

  ๒.๑.๔) อัตราค+าตอบแทนการใช3โครงข+ายและค+าตอบแทนสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเปQนตามข3อเสนอฯ ควรต3องมีการระบุรายละเอียดท่ีเพียงพอสําหรับให3ผู3ขอ
ใช3โครงข+ายฯ พิจารณาได3 เช+น ค+าใช3จ+ายในการใช3พ้ืนท่ี ค+ากระแสไฟฟPา และค+า
อุปกรณ�ส+งกระแสไฟฟPา อีกท้ังอัตราค+าตอบแทนการใช3โครงข+ายฯ ควรมีลักษณะ
สะท3อนต3นทุน (Cost-based) เพ่ือให3ค+าตอบแทนมีความสมเหตุสมผล ไม+เปQนอัตราท่ี
สูงเกินไปจนกระท่ังกระทบต+อค+าบริการของผู3ใช3บริการตามข3อ ๑๕ (๓) ประกอบข3อ 
๔๗ ของประกาศ กสทช. ซ่ึงหลักการและวิธีการคํานวณอัตราค+าตอบแทนการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคมและอัตราค+าใช3บริการตามเอกสารแนบท3ายหมายเลข ๔ ของ
ข3อเสนอฯ ของบริษัทฯ ยังเปQนวิธีการท่ีมิได3ยึดโยงกับต3นทุนการให3บริการท้ังต3นทุนการ
ลงทุน (CAPEX) และต3นทุนในการดําเนินงาน (OPEX) ท้ังนี้การคํานวณค+าตอบแทน
ควรมีวิธีการท่ีชัดเจน โดยอาจเลือกใช3วิธีการคํานวณแบบจัดสรรต3นทุนท้ังหมด (Full 
Distributed Cost) หรือการคํานวณต3นทุนแบบส+วนเพ่ิมระยะยาว (Long-run 
Incremental Cost) 

 ๒.๒) เพ่ือให3การพิจารณาข3อเสนอการใช3โครงข+ายโทรคมนาคมเปQนไปอย+างรวดเร็ว ผม
เห็นว+า สํานักงาน กสทช. ควรจัดทําแนวทางการพิจารณาข3อเสนอการใช3โครงข+าย
โทรคมนาคม (Guideline) รวมไปถึงอัตราค+าตอบแทนการใช3โครงข+ายฯ ท่ีเปQนอัตรา
อ3างอิง โดยแนวทางการพิจารณาข3อเสนอการใช3โครงข+ายฯ ต3องระบุรายละเอียดท่ี
จําเปQนและเพียงพอตามข3อ ๔๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให3ผู3รับใบอนุญาตใช3เปQนแนวทางในการจัดทํา
ข3อเสนอการใช3โครงข+ายฯ ท่ีมีเนื้อหาครบถ3วนชัดเจน และสะดวกแก+คณะกรรมการใน
การพิจารณาให3ความเห็นชอบต+อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ สัญญาการใช#โครงข+ายโทรคมนาคม ระหว+างการไฟฟ?าฝNายผลิตแห+งประเทศไทย          

และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (สํานักโครงข+าย
พ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย)   

 ผู3อํานวยการสํานักโครงข+ายพ้ืนฐาน การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม ระหว+างการไฟฟPาฝtายผลิตแห+งประเทศ
ไทย  และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคมระหว+าง การไฟฟPาฝtายผลิตแห+งประเทศไทย และ บริษัท       
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีข3อกําหนดและลักษณะที่สอดคล3อง
กับมาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบ ข3อ ๒๗ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๖  

  ท้ังนี้ ให3ผู3รับใบอนุญาตท่ีให3ใช3โครงข+ายโทรคมนาคมส+งสําเนาสัญญาการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคม ให3 กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝtายได3มี    
การลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห+งพระราชบัญญัติการประกอบ



๑๔ 
 

กิจการโทรคมนาคม 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+ายโทรคมนาคมเปQนการท่ัวไปต+อสาธารณะอย+างครบถ3วนผ+านทางเว็บไซต�
ของตนภายในสิบห3าวันนับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝtายได3มีการลงนามในสัญญาแล3วตาม
มาตรา ๒๙ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข3อ ๒๘ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 กสทช. ประวิทย�ฯ มีความเห็นว+า โดยหลักอัตราค+าบริการแตกต+างกันได3 และเข3าใจ
เรื่องท่ีราคาให3บริการนั้นมีการแปรผันตามปGจจัยอ่ืน เช+น ระยะเวลาท่ีใช3งาน ปริมาณ
การใช3งาน ความเปQนลูกค3าต+อเนื่อง การชําระเงินล+วงหน3า  แต+ปGญหาคือตัวแปรท่ี 
กฟผ. หยิบยกมานั้นเปQนนามธรรม ถ3าทาง กฟผ. แสดงวิธีคิดได3ว+าตัวแปรแต+ละข3อมีผล
ต+ออัตราราคาอย+างไร และทางสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบได3 ก็ถือว+าไม+เลือกปฏิบัติ 
โดยหลักไม+ได3ห3ามเรื่องราคาแตกต+างกัน แต+ต3องมีสาเหตุซ่ึงตรวจสอบได3ว+าเปQนจริง
ตามนั้น  

 ส+วนประเด็นในการระงับข3อพิพาทนั้น ตามท่ีชี้แจงว+าได3มีการแก3ไขแล3ว ขอเอกสารท่ี
เก่ียวข3องด3วย และในประเด็น ข3อ ๓.๓ ท่ีกําหนดในลักษณะคล3ายเปQนการบังคับ
ระยะเวลาการใช3งานข้ันตํ่า ๖ เดือนแม3ใช3ไม+ถึงก็ต3องจ+ายเต็ม ๖ เดือน ควรต3อง
พิจารณาว+าลักษณะนี้เปQนธรรมหรือไม+ และถือเปQนข3อเสนอท่ีชอบด3วยกฎหมายหรือขัด
ต+อกฎหมายหรือไม+ ตลอดจนเหมาะสมเปQนธรรมหรือไม+อย+างไร 

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

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม ระหว+างการไฟฟPาฝtาย
ผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอว+า สัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม
ระหว+างการไฟฟPาฝtายผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จําก ัด  (มหาชน)  มีข3อ 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+สัญญาทุกฝtายได3มีการ
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



๑๕ 
 

โครงข+ายโทรคมนาคมเปQนการท่ัวไปต+อสาธารณะอย+างครบถ3วนผ+านทางเว็บไซต�ของ
ตนภายในสิบห3าวันนับแต+วันท่ีคู+สัญญาทุกฝtายได3มีการลงนามในสัญญาแล3วตามมาตรา 
๒๙ แห+งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ     
ข3อ ๒๘ และข3อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข3างน3อย (กสทช. ประวิทย�ฯ) ขอสงวนความเห็นในบางประเด็น  

 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได3มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๒๑ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง เป?ดเผยการสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

  ในภาพรวม ผมไม+ขัดข3องท่ีจะเห็นชอบในสัญญาการใช3โครงข+ายโทรคมนาคม
ระหว+างการไฟฟPาฝtายผลิตแห+งประเทศไทย และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้เพ่ือให3การประกอบกิจการดําเนินการต+อไปได3 อย+างไรก็ตาม 
เนื่องจากในชั้นการกลั่นกรองเรื่อง ผมได3ต้ังข3อสังเกตว+า สัญญาการใช3โครงข+าย
โทรคมนาคม ระหว+าง กฟผ. และ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ยังคงมี
ข3อกําหนดท่ีไม+สอดคล3องตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน ๓ ประเด็นสําคัญ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. มิได3ชี้แจงต+อ
ข3อสังเกตดังกล+าวเองโดยตรง แต+ได3แจ3งกลับไปยัง กฟผ. โดยท่ีการชี้แจงของ กฟผ. ยัง
ไม+ครบถ3วนและไม+กระจ+างแจ3งท้ังหมด ผมจึงยังคงขอสงวนความเห็นในประเด็น
ข3อสังเกตท้ัง ๓ ประเด็นนั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๒.๑) เรื่องการกําหนดอัตราค+าบริการท่ีแตกต+างกันในระหว+างผู3ขอเชื่อมต+อโครงข+ายแต+
ละราย กฟผ. ชี้แจงว+าความแตกต+างเกิดจากการแปรผันตามตัวแปรต+างๆ อาทิ
ระยะเวลาใช3งาน ปริมาณการใช3งาน ความต+อเนื่องของการเปQนลูกค3า การชําระเงิน
ล+วงหน3า ฯลฯ อย+างไรก็ตาม กฟผ. มิได3แสดงหลักเกณฑ�หรือวิธีคิดคํานวณท่ีชัดเจนว+า 
ตัวแปรแต+ละข3อนั้นส+งผลต+ออัตราค+าบริการอย+างไร จึงทําให3สํานักงาน กสทช. ไม+อาจ
ตรวจสอบได3ว+า อัตราค+าบริการท่ีกําหนดไม+เท+ากันนั้นเกิดจากตัวแปรต+างๆ จริงและ
ไม+ใช+การเลือกปฏิบัติ ดังนั้นโดยหลักการแล3ว สิ่งสําคัญมิใช+ว+าอัตราค+าบริการจะต3องไม+
แตกต+างกัน แต+ต3องคิดข้ึนบนฐานของเหตุผลท่ีชัดเจน ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ต3องได3รับ
ข3อมูลท่ีเพียงพอให3ตรวจสอบได3 เพ่ือการกํากับดูแลให3สอดคล3องกับประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อโครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ต+อไป ซ่ึงตามข3อ ๔๒ นั้น
ระบุว+า อัตราค+าบริการจะต3องเปQนธรรม สมเหตุสมผล และไม+เลือกปฏิบัติ 

 ๒.๒) ตามข3อสังเกตของผมท่ีว+า สัญญาข3อ ๓.๓ มีลักษณะเปQนการบังคับให3คู+สัญญา
ต3องรับผิดชอบชดเชยค+าใช3บริการ และค+าเสียหายต+อกรณีท่ีมีการใช3งานไม+ถึง ๖ เดือน 
อีกท้ังในข3อ ๘ เรื่องความรับผิดต+อความชํารุดเสียหาย มีเนื้อหาโดยส+วนใหญ+เปQนเพียง
การกําหนดให3เปQนหน3าท่ีของคู+สัญญาท่ีต3องรับผิดชอบแต+เพียงฝtายเดียว ในประเด็นนี้ 



๑๖ 
 

กฟผ. ไม+ได3มีการชี้แจงแต+อย+างใด ผมจึงยังคงมีความห+วงใยว+า ข3อกําหนดในลักษณะ
บังคับให3มีระยะเวลาการใช3งานข้ันตํ่าเปQนเวลา ๖ เดือนดังกล+าว จะถือเปQนข3อสัญญาท่ี
เปQนธรรมได3หรือไม+ และสอดคล3องตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช3และเชื่อมต+อ
โครงข+ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือไม+ โดยเฉพาะในส+วนของข3อกําหนดตามข3อ 
๒๓, ๒๗ และข3อ ๔๓ ท้ังนี้จึงเห็นควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะต3องตรวจสอบในประเด็น
ดังกล+าวให3สิ้นสงสัย 

 ๒.๓) ตามข3อสังเกตของผมท่ีว+า  สัญญาข3อ ๑๕ การระงับข3อพิพาท มีการกําหนดให3
คู+สัญญานําข3อพิพาทนั้นไปใช3สิทธิในทางศาล ซ่ึงแตกต+างไปจากข3อเสนอการใช3
โครงข+ายโทรคมนาคมของ กฟผ. ท่ี กทค. เคยเห็นชอบแล3ว และอาจเปQนการจํากัด
สิทธิในการใช3กลไกระงับข3อพิพาทตามประกาศ กสทช. ประเด็นนี้ กฟผ. ชี้แจงว+าได3
ปฏิบัติตามหนังสือ กฟผ. ท่ี ๙๗๒๓๐๓/๕๘๘๒๗ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล3ว 
แต+เนื่องจากในการนําเสนอระเบียบวาระนี้ไม+ปรากฏหนังสือดังกล+าวให3พิจารณา ผมจึง
ไม+อาจรับทราบได3อย+างแน+ชัดว+า การแก3ไขถูกต3องสมบูรณ�แล3วหรือไม+ อย+างไรก็ตาม 
หากว+าสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบแล3วและยืนยันว+าประเด็นตามข3อสังเกตนี้ได3รับการ
แก3ไขถูกต3องแล3ว ผมก็ไม+ติดใจในประเด็นนี้อีกต+อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ นายไพศาล โกสุมขจรเกียรติ์ ร#องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร)เน็ต จํากัด กรณีประสบ

ปDญหาการเรียกเก็บค+าบริการผิดพลาด (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม)  

 

หมายเหตุ ฝtายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๘ เพ่ือนําไปบรรจุเปQน
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งต+อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ นายณรงค)ศักดิ์  วาทะเสรีศิลปP ร#องเรียนบริษัท แอดวานซ) ไวร)เลส เน็ทเวอร)ค 

จํากัด กรณีประสบปDญหาจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบริการโดยไม+แจ#งให#ทราบ
ล+วงหน#า (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม     
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีนายณรงค�ศักด์ิ วาทะเสรีศิลป} ได3มีหนังสือ
ร3องเรียนลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ร3องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 
จํากัด กรณีประสบปGญหาจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบริการโดยไม+แจ3งให3ทราบ
ล+วงหน3า โดยผู3ร3องเรียนใช3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบชําระค+าบริการรายเดือนของ
บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด เลขหมาย ๐๘ ๐๗๗๗ ๗๖๔๖ สมัครใช3
รายการส+งเสริมการขาย โปรโมชั่นแพ็กเกจ ismart music ๔๕๙ บาท โทรฟรีทุก
เครือข+าย ๒๐๐ นาที ส+วนเกินนาทีละ ๑.๕๐ บาท Internet ไม+จํากัดโดยใช3ความเร็ว
สูงสุดรวม ๑.๕๐ GB (หลังจากนั้นใช3งานได3ไม+จํากัด ความเร็ว ๖๔ kbps) พร3อมท้ังรับ
สิทธิพิเศษส+วนลดรายเดือนนาน ๖ รอบบิล และสิทธิใช3งาน Internet ๑.๕๐ GB เพ่ิม 



๑๗ 
 

๑๒ รอบบิล โดยผู3ร3องเรียนได3เริ่มใช3บริการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต+อมาในรอบ
บิลท่ีสอง คือ วันท่ี ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันท่ี ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ผู3
ร3องเรียนพบว+า ทางบริษัทฯ ไม+ได3ให3ส+วนเพ่ิมอินเทอร�เน็ตจํานวน ๑.๕๐ GB แก+ผู3
ร3องเรียน ทําให3การใช3บริการขาดความต+อเนื่องและผู3ร3องเรียนเกิดความเดือดร3อน
เสียหาย จึงขอให3บริษัทฯ ตรวจสอบและดําเนินการแก3ไขให3กับผู3ร3องเรียน 

  ในเรื่องนี้คณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคม ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีมติว+า เห็นควรให3บริษัท แอด
วานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด เยียวยาความเสียหายให3กับผู3ร3องเรียนโดยยกเว3น
ค+าบริการให3จํานวน ๒ เดือนท่ีประสบปGญหา โดยเปQนเดือนท่ีเรียกเก็บค+าบริการในอัตรา
พิเศษจํานวน ๓๕๙ บาท 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให3บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด เยียวยาความเปQนเสียหาย
ให3กับผู3ร3องเรียนโดยยกเว3นค+าบริการให3จํานวน ๒ เดือนท่ีประสบปGญหา โดยเปQนเดือน
ท่ีเรียกเก็บค+าบริการในอัตราพิเศษจํานวน ๓๕๙ บาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ เรื่องร#องเรียนของนายจักรพงษ) ปQยะสกุลแก#ว ร#องเรียนบริษัท แอดวานซ) อินโฟร) 

เซอร) วิส จํา กัด (มหาชน) กรณีประสบปDญหาเ ก่ียวกับคุณภาพสัญญาณ
โทรศัพท)เคล่ือนท่ีไม+ดี ไม+สามารถใช#บริการได#อย+างปกติ (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและ
คุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีนายจักรพงษ� ป?ยะสกุลแก3ว ได3มีบันทึกลงวันท่ี 
๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ แจ3งร3องเรียนปGญหาจากกรณีการใช3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเลข
หมาย จํานวน ๕ เลขหมาย ได3แก+ ๑) ๐๘ ๙๙๒๕ ๕๑๒๑ ๒) ๐๘ ๙๒๗๖ ๔๔๐๙ ๓) 
๐๘ ๗๙๔๔ ๙๘๙๘ ๔) ๐๘ ๑๘๗๓ ๖๖๙๙ และ ๕) ๐๘ ๙๕๗๐ ๔๙๗๗ ของบริษัท 
แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประสบปGญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ีไม+ดี ไม+สามารถใช3บริการได3อย+างปกติ โดยผู3ร3องเรียนแจ3งว+า ณ 
บ3านเลขท่ี ๒๙๐/๒๑๐ บ3านกลางเมือง S-Sense พระราม ๙ เขตลาดพร3าว กรุงเทพฯ
สัญญาณอ+อนมาก บ+อยครั้งไม+สามารถใช3บริการได3 บางครั้งต3องเดินมาใช3หน3าบ3านจึง
จะมีสัญญาณ ถ3าอยู+ในตัวบ3านจะไม+มีสัญญาณทันที และได3มีการแจ3งร3องเรียนต้ังแต+
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปGจจุบันยังไม+มีการดําเนินการแก3ไขปGญหาแต+อย+าง
ใด ผู3ร3องเรียน มีคําขอให3บริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให3สามารถใช3งานได3
ตามปกติ 



๑๘ 
 

  ในเรื่องนี้คณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคม ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติว+า ให3ฝtายเลขานุการ
แจ3งให3บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) ปรับปรุงคุณภาพการ
ให3บริการภายใน ๙๐ วัน ตามแนวทางท่ี กทค. เคยมีมติ 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแจ3งให3บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส 

จํากัด (มหาชน) ปรับปรุงคุณภาพการให3บริการภายใน ๙๐ วัน ตามท่ี สํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ เรื่องร#องเรียนของนายจักรพงษ) ปQยะสกุลแก#ว ร#องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส           

คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปDญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณ
โทรศัพท)เคล่ือนท่ีไม+ดี ไม+สามารถใช#บริการได#อย+างปกติ (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและ
คุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีนายจักรพงษ� ป?ยะสกุลแก3ว ได3มีบันทึกลงวันท่ี 
๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ แจ3งร3องเรียนปGญหาจากกรณีการใช3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเลข
หมาย จํานวน ๒ เลขหมาย ได3แก+ ๑) ๐๘ ๗๗๑๐ ๕๓๑๗ และ ๒) ๐๘ ๔๖๗๑ ๗๗๑๗ 
ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประสบปGญหาเก่ียวกับ
คุณภาพสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีไม+ดี ไม+สามารถใช3บริการได3อย+างปกติ โดยผู3
ร3องเรียนแจ3งว+า ณ บ3านเลขท่ี ๒๙๐/๒๑๐ บ3านกลางเมือง S-Sense พระราม ๙ เขต
ลาดพร3าว กรุงเทพฯสัญญาณอ+อนมาก บ+อยครั้งไม+สามารถใช3บริการได3 บางครั้งต3อง
เดินมาใช3หน3าบ3านจึงจะมีสัญญาณ ถ3าอยู+ในตัวบ3านจะไม+มีสัญญาณทันที และได3มีการ
แจ3งร3องเรียนต้ังแต+เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปGจจุบันยังไม+มีการดําเนินการ
แก3ไขปGญหาแต+อย+างใด ผู3ร3องเรียนมีคําขอให3บริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให3
สามารถใช3งานได3ตามปกติ 

  ในเรื่องนี้คณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคม ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติว+า ให3ฝtายเลขานุการ
แจ3งให3บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ปรับปรุงคุณภาพการ
ให3บริการภายใน ๙๐ วัน ตามแนวทางท่ี กทค. เคยมีมติ 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแจ3งให3บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน) ปรับปรุงคุณภาพการให3บริการภายใน ๙๐ วัน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 



๑๙ 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ เรื่องร#องเรียนของนายจักรพงษ) ปQยะสกุลแก#ว ร#องเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณี

ประสบปDญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณโทรศัพท)เคล่ือนท่ีไม+ดี ไม+สามารถใช#บริการ
ได#อย+างปกติ (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (นาย
ชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณีนายจักรพงษ� ป?ยะสกุลแก3ว ได3มีบันทึกลงวันท่ี ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๖ แจ3งร3องเรียนปGญหาจากกรณีการใช3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีเลข
หมาย ๐๘ ๙๑๕๘ ๑๔๖๔ ของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ซ่ึงประสบปGญหาเก่ียวกับคุณภาพ
สัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ีไม+ดี ไม+สามารถใช3บริการได3อย+างปกติ โดยผู3ร3องเรียนแจ3งว+า 
ณ บ3านเลขท่ี ๒๙๐/๒๑๐ บ3านกลางเมือง S-Sense พระราม ๙ เขตลาดพร3าว 
กรุงเทพฯ สัญญาณอ+อนมาก บ+อยครั้งไม+สามารถใช3บริการได3 บางครั้งต3องเดินมาใช3
หน3าบ3านจึงจะมีสัญญาณ ถ3าอยู+ในตัวบ3านจะไม+มีสัญญาณทันที และได3มีการแจ3ง
ร3องเรียนต้ังแต+เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปGจจุบันยังไม+มีการดําเนินการแก3ไข
ปGญหาแต+อย+างใด ผู3ร3องเรียนมีคําขอให3บริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณให3สามารถ
ใช3งานได3ตามปกติ 

  ในเรื่องนี้คณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคม ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติว+า ให3ฝtายเลขานุการ
แจ3งให3 บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ปรับปรุงคุณภาพการให3บริการภายใน ๙๐ วัน ตาม
แนวทางท่ี กทค. เคยมีมติ 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให3สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแจ3งให3บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ปรับปรุง

คุณภาพการให3บริการภายใน ๙๐ วัน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      

๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ เรื่องร#องเรียนของนายชัชวาล ตรังตรีชาติ ร#องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร)เน็ต จํากัด 
กรณีประสบปDญหาต#องการบริการอินเทอร)เน็ตผ+านสายเคเบิล (สํานักรับเรื่อง
ร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม        
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี นายชัชวาล ตรังตรีชาติ ได3ร3องเรียนมายัง 
สํานักงาน กสทช. เม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ร3องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต 
จํากัด กรณีประสบปGญหาต3องการบริการอินเทอร�เน็ตผ+านสายเคเบิล ผู3ร3องเรียนแจ3งว+า 
เกิดความไม+เปQนธรรมในการให3บริการของ True Ultra เพราะรอบๆหมู+บ3านข3างเคียงมี
การให3บริการอินเทอร�เน็ตของบริษัทฯ แต+หมู+บ3านของผู3ร3องเรียนไม+มี ผู3ร3องเรียนต3องใช3



๒๐ 
 

บริการของ ๓BB เท+านั้น ทําให3ไม+สามารถท่ีจะเลือก Package ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด
ได3 และผู3ร3องเรียนเห็นว+าการให3บริการอินเทอร�เน็ตของบริษัทฯ ไม+ท่ัวถึงและไม+เปQน
ธรรม  

            ในเรื่องนี้คณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคม ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติว+า การเลือกใช3บริการ
อินเทอร�เน็ตของผู3ให3บริการใดๆ นั้น เปQนสิทธิของผู3ใช3บริการท่ีสามารถเลือกใช3บริการ
ได3ตามความพึงพอใจ ซ่ึงบริเวณบ3านเลขท่ี  ๗๗/๗๑ หมู+บ3านดิเอมเมอรัลด�การ�เด3น ๑ 
ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด   จ. นนทบุรี ไม+มีคู+สายเคเบิลเพ่ือเชื่อมต+อบริการอินเทอร�เน็ต
ของบริษัทฯ จึงทําให3บริษัทฯ ไม+สามารถดําเนินการติดต้ังบริการอินเทอร�เน็ตผ+านสาย
เคเบิลให3แก+ผู3ร3องเรียนได3 และการท่ีผู3ร3องเรียนเลือกใช3บริการอินเทอร�เน็ต ๓BB เปQน
ความประสงค�ของผู3ร3องเรียนท่ีเลือกใช3บริการเอง ดังนั้น สํานักงาน กสทช. ไม+มีอํานาจ
สั่งการให3บริษัทฯ ดําเนินการติดต้ังบริการอินเทอร�เน็ตผ+านสายเคเบิลให3แก+ผู3ร3องเรียน
ได3 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า ให3สํานักงาน กสทช. แจ3งบริ ษัท                 
ทรู อินเทอร�เน็ต จํากัด ว+ามีกรณีร3องเรียนว+าไม+มีคู+สายเคเบิลเพ่ือให3บริการอินเทอร�เน็ต 
หากผู3ร3องต3องการใช3บริการ ทางบริษัทฯ จะสามารถดําเนินการอย+างไรได3บ3าง รวมท้ัง
แจ3งผู3ร3องว+าได3แจ3งต+อบริษัทฯแล3วด3วย 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบว+าสํานักงาน กสทช. ไม+มีอํานาจสั่งการให3บริษัทฯ ดําเนินการติดต้ังบริการ

อินเทอร�เน็ตผ+านสายเคเบิลให3แก+ผู3ร3องเรียนได3 เนื่องจากบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต จํากัด 
ไม+มีคู+สายเคเบิลเพ่ือให3บริการอินเทอร�เน็ตในบริเวณท่ีพักอาศัยของผู3ร3องเรียน จึงทําให3
บริษัทฯ ไม+สามารถให3บริการแก+ผู3ร3องเรียนได3 ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       
๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ เรื่องร#องเรียนของนายอภิศาล ชัยวรรณสุทธิ์ ร#องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปDญหาการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการให#บริการ
โทรศัพท)เคล่ือนท่ีจากระบบ CDMA เปWนระบบ HSPA (หมายเลข ๐๘๖ - ๔๔๕๘๖๕๔) 
(สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม        
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี นายอภิศาล ชัยวรรณสุทธิ์ ได3มีหนังสือ
ร3องเรียน ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณีใช3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปGญหาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ
ให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีจากระบบ CDMA เปQนระบบ HSPA  ผู3ร3องเรียนใช3บริการ
เลขหมาย ๐๘ ๖๔๔๕ ๘๖๕๔ ได3รับความเดือดร3อนจากกรณีผู3ให3บริการ CAT CDMA จะดําเนินการ
เปลี่ยนคลื่นความถ่ีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ทําให3ผู3ร3องเรียนได3รับ ความเดือดร3อน คือ 



๒๑ 
 

อุปกรณ�เดิมท่ีใช3อยู+สามารถรับ-ส+งแฟกซ�ได3 แต+ระบบใหม+ยังไม+มีอุปกรณ�รองรับ และ
อุปกรณ�เดิมท่ีใช3อยู+ ยังใช3ไม+คุ3มค+ากับการลงทุน หากเปลี่ยนระบบจําเปQนต3องลงทุนใหม+ 
ผู3ร3องเรียนได3สอบถามไปยังบริษัทฯ ไม+ได3รับคําตอบใดๆ แต+กลับมีมาตรการเร+งรัด
ลูกค3า โดยหากต3องการใช3เลขหมายและโปรโมชั่นเดิม จะต3องรีบนําซิมเก+ามาเปลี่ยน
ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น เม่ือผู3ร3องเรียนเปลี่ยนซิมแล3ว  ก็จําเปQนต3อง
ซ้ือเครื่องใหม+ทันที มิฉะนั้น  จะไม+สามารถใช3งานได3 ผู3ร3องเรียนเห็นว+าการดําเนินการ
เช+นนี้ไม+เปQนธรรมกับผู3บริโภค เพราะบริษัทฯ ได3ประโยชน�ฝtายเดียว และผลักภาระให3
ผู3บริโภค ผู3ร3องเรียนจึงมีคําขอให3หน+วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข3องทวงถามไปทาง CAT ว+ามี
มาตรการรองรับ ลูกค3าอย+างไร ต3องการให3 CAT แสดงความ รับผิดชอบ ให3ลูกค3านํา
เครื่องมาเปลี่ยนเครื่องท่ีสามารถใช3กับระบบใหม+ได3 โดยไม+มีค+าใช3จ+ายใดๆ ท้ังนี้ บริษัท
ฯ ได3เสนอมาตรการเยียวยาให3ผู3ร3องเรียนเรียบร3อยแล3ว คือ รับสิทธิ์ค+าโทรตาม
โปรโมชั่น CAT CDMA เดิม เปQนระยะเวลา ๑๒ รอบบิล สําหรับอุปกรณ�แฟQกซ�นั้น มิได3
เปQนการให3บริการโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให3บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข3อ ๓ จึงไม+อยู+ในอํานาจท่ีสํานักงาน กสทช. จะพิจารณาได3  

         ในเรื่องนี้คณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคม ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติว+า การเยียวยาของบริษัทฯ 
สมเหตุสมผลแล3ว กล+าวคือ บริษัทฯเยียวยาให3แก+ผู3ร3องเรียนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
ขณะท่ีคําขอของผู3ร3องเรียนขอเยียวยาถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ดังนั้น การเยียวยา
ความเสียหายของบริษัทฯ จึงใกล3เคียงระยะเวลาตามคําขอของผู3ร3องเรียนแล3ว  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการท่ีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได3มีมาตรการเยียวยาให3แก+ผู3

ร3องเรียนสมเหตุสมผลแล3ว เนื่องจากการเยียวยาความเสียหายของบริษัทฯ ใกล3เคียง
กับคําขอของผู3ร3องเรียน ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ เรื่องร#องเรียนของนายอภิศาล ชัยวรรณสุทธิ์ ร#องเรียนบริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปDญหาการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการให#บริการ
โทรศัพท)เคล่ือนท่ีจากระบบ CDMA เปWนระบบ HSPA (หมายเลข                
๐๘๘-๕๗๘๖๕๐๐) (สํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริ โภคในกิจการ
โทรคมนาคม)   

 ผู3อํานวยการสํานักรับเรื่องร3องเรียนและคุ3มครองผู3บริโภคในกิจการโทรคมนาคม       
(นายชัยยุทธฯ) นําเสนอข3อเท็จจริงกรณี นายอภิศาล ชัยวรรณสุทธิ์ ได3มีหนังสือ
ร3องเรียน ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณีใช3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปGญหาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ
ให3บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีจากระบบ CDMA เปQนระบบ HSPA  ผู3ร3องเรียนใช3บริการ
เลขหมาย ๐๘ ๘๕๗๘ ๖๕๐๐ ได3รับความเดือดร3อนจากกรณีผู3ให3บริการCAT CDMA 



๒๒ 
 

จะดําเนินการเปลี่ยนคลื่นความถ่ี สัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ทําให3ผู3ร3องเรียน ได3รับ
ความเดือดร3อน คือ อุปกรณ�เดิมท่ีใช3อยู+สามารถรับ-ส+งแฟกซ�ได3 แต+ระบบใหม+ยังไม+มี
อุปกรณ�รองรับ และอุปกรณ�เดิมท่ีใช3อยู+ ยังใช3ไม+คุ3มค+ากับการลงทุน หากเปลี่ยนระบบ
จําเปQนต3องลงทุนใหม+ ผู3ร3องเรียนได3สอบถามไปยังบริษัทฯ ไม+ได3รับคําตอบใดๆ แต+กลับ
มีมาตรการเร+งรัดลูกค3า โดยหากต3องการใช3เลขหมายและโปรโมชั่นเดิม จะต3องรีบนํา
ซิมเก+ามาเปลี่ยนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น เม่ือผู3ร3องเรียนเปลี่ยนซิม
แล3ว  ก็จําเปQนต3องซ้ือเครื่องใหม+ทันที มิฉะนั้น  จะไม+สามารถใช3งานได3 ผู3ร3องเรียนเห็น
ว+าการดําเนินการเช+นนี้ไม+เปQนธรรมกับผู3บริโภค เพราะบริษัทฯ ได3ประโยชน�ฝtายเดียว 
และผลักภาระให3ผู3บริโภค ผู3ร3องเรียนจึงมีคําขอให3หน+วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข3องทวงถาม
ไปทาง CAT ว+ามีมาตรการรองรับลูกค3าอย+างไร ต3องการให3 CAT แสดงความ
รับผิดชอบ ให3ลูกค3านําเครื่องมาเปลี่ยนเครื่องท่ีสามารถใช3กับระบบใหม+ได3 โดยไม+มี
ค+าใช3จ+ายใดๆ ท้ังนี้ บริษัทฯ ได3เสนอมาตรการเยียวยาให3ผู3ร3องเรียนเรียบร3อยแล3ว คือ 
รับสิทธิ์ค+าโทรตามโปรโมชั่น CAT CDMA เดิม เปQนระยะเวลา ๑๒ รอบบิล  สําหรับ
อุปกรณ�แฟQกซ�นั้น มิได3เปQนการให3บริการโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. เรื่อง
มาตรฐานของสัญญาให3บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข3อ ๓ จึงไม+อยู+ในอํานาจท่ี
สํานักงาน กสทช. จะพิจารณาได3 

            ในเรื่องนี้คณะอนุกรรมการคุ3มครองผู3บริโภคด3านกิจการโทรคมนาคม ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติว+า การเยียวยาของบริษัทฯ 
สมเหตุสมผลแล3ว กล+าวคือ บริษัทฯเยียวยาให3แก+ผู3ร3องเรียนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
ขณะท่ีคําขอของผู3ร3องเรียนขอเยียวยาถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ดังนั้น การเยียวยา
ความเสียหายของบริษัทฯ จึงใกล3เคียงระยะเวลาตามคําขอของผู3ร3องเรียนแล3ว  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการท่ีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได3มีมาตรการเยียวยาให3แก+ผู3

ร3องเรียนสมเหตุสมผลแล3ว เนื่องจากการเยียวยาความเสียหายของบริษัทฯ ใกล3เคียง
กับคําขอของผู3ร3องเรียน ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี       

๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือ
ให#บริการขายต+อบริการอินเทอร)เน็ต ของบริษัท ดอทส) โซลูช่ัน จํากัด (สํานักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ และคณะทํางานเพ่ือการศึกษาและกําหนด
แนวทางการให3อนุญาตสําหรับการให3บริการท่ีมีความคาบเก่ียวระหว+างกิจการ
โทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ) 

 ผู3อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให3บริการขาย
ต+อบริการอินเทอร�เน็ต ของบริษัท ดอทส� โซลูชั่น จํากัด และแนวทางการให3อนุญาต



๒๓ 
 

สําหรับการให3บริการขายต+อบริการอินเทอร�เน็ตและบริการอินเทอร�เน็ตท่ีมีการเช+าใช3
โครงข+ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ในการให3บริการ  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า ในเชิงหลักการแล3วควรเร+งออกใบอนุญาตให3แก+
บริษัท ดอทส�ฯ เนื่องจากไม+ใช+ความผิดของบริษัทเปQนปGญหาของหน+วยงานกํากับดูแล
เอง ท้ังนี้ เม่ือประกาศของฝG�งกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ได'แก'ไขนิยาม
ของบริการแบบประยุกต=แล'วว	าไม	รวมถึงบริการโทรคมนาคม และส	วนท่ีบริษัทขอ
อนุญาตมาก็ชัดเจนว	าเป�นบริการโทรคมนาคม ดังนั้นจึงย	อมไม	อยู	ภายใต'ประกาศ
ดังกล	าว อย	างไรก็ตาม การท่ีข'อ 4 ของประกาศแก'ไขเพ่ิมเติมได'เพ่ิมประเด็นเรื่องการ
ให'บริการสื่อประสม โดยการนําโครงข+ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ไปแสวงหา
ผลประโยชน�อ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากการให3บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เข'าเป�น
ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ด3วย อาจทําให3
บรรดาโครงข	ายท้ังหลายหลีกเลี่ยงจากการกํากับดูแลของฝ8Aงโทรคมนาคมได'หรือไม	 
ประเด็นนี้คงจะต'องพิจารณาให'ถ'วนถ่ีต	อไป อีกประการหนึ่งคือ ประเด็นท่ีสํานักงาน 
กสทช. ชี้แจงว	า ท่ีผ	านมาก็มีการอนุญาตใช'โครงข	ายไฟฟCาให'บริการโทรคมนาคม แต	
ข'อเท็จจริงก็คือผู'ให'บริการโครงข	ายเหล	านั้นก็ต'องขออนุญาตเป�นผู'ให'บริการโครงข	าย
โทรคมนาคมด'วย ซ่ึงหลักการเดียวกันนี้ ถูกกําหนดไว'ในประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ=และวิธีการอนุญาตให'บริการโครงข	ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� พ.ศ. 
๒๕๕๕ เช+นกัน นั่นคือกําหนดให3บรรดาโครงข+ายท่ีประสงค=จะให'บริการโครงข	าย
กระจายเสียงฯ ท้ังนี้รวมถึงโครงข	ายโทรคมนาคม ต'องมาขอรับใบอนุญาตเป�นผู'
ให'บริการโครงข	ายกระจายเสียงฯ ด'วย ดังนั้นข'อเสนอในกรณีนี้ท่ีเห็นว	าโครงข	าย
กระจายเสียงฯ ท่ีให'บริการโทรคมนาคมไม	ต'องขออนุญาตจากฝ8Aงโทรคมนาคมจึงเป�น
ความลักลั่นและอาจก	อให'เกิดช	องว	างในการกํากับดูแล 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว+า หากการอนุญาตให3บริการอินเทอร�เน็ตครั้งนี้ 
ไม+สามารถกํากับดูแลโดยสายงานทางโทรคมนาคมได3เนื่องจากใช3โครงข+ายกระจาย
เสียง ก็จะเปQนปGญหา เรื่องเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปแล3วไม+ใช+ปGญหา แต+เปQนปGญหาของทาง 
กสทช. เองท่ีมีการให3อนุญาตโครงข+ายกระจายเสียง กับโครงข+ายโทรคมนาคมแยกกัน 
แล3วมีการเก็บค+าธรรมเนียมไม+เท+ากัน ค+า USO ไม+เท+ากัน  

 สํานักงาน กสทช. ชี้แจงว+า จากการท่ีเอาโครงข+ายกระจายเสียงมาให3บริการ
โทรคมนาคมแล3วมีรายได3 เปQนการมีรายได3จากการใช3โครงข+ายกระจายเสียงแล3วต3อง
ชําระค+าธรรมเนียมตามประกาศของฝG�งกระจายเสียงนั้น จะเกิดปGญหาของการกํากับ
ดูแลท่ีไม+เท+าเทียมกัน ในเรื่องค+าธรรมเนียมต3องมาพิจารณาอีกที โดยถ3ามีการเก็บ
ค+าธรรมเนียมจากท้ังสายงานทางโทรคมนาคมและสายงานทางกระจายเสียงฯ จะเปQน
ภาระแก+ผู3ประกอบการเกินไป  

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า เรื่องนี้มี ๒ กรณีคือ ๑) ใบอนุญาตประกอบ
กิจการกับ ๒) การใช3โครงข+าย ค+าธรรมเนียมก็เสียตามใบอนุญาต ส+วนค+าใช3จ+ายโครงข+าย
ผู3ประกอบการเลือกใช3โครงข+ายแบบใดก็เสียค+าธรรมเนียมตามนั้น ถ3าเอา ๒ กรณีมาผูก
กันจะเปQนภาระแก+ผู3ประกอบการ 



๒๔ 
 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า โครงข	ายกระจายเสียงฯนั้นเปQนโครงข+ายเฉพาะ
ด3าน ในขณะท่ีโครงข	ายโทรคมนาคมนั้นกว'างกว	า ซ่ึงโดยเทคโนโลยีแล'วโครงข	ายการ
สื่อสารล3วนแต+เปQนโครงข+ายโทรคมนาคมท้ังสิ้น ไม	ว	าจะเป�นดาวเทียม อินเทอร=เน็ต 
แม'ว	าตัวบริการจะเป�นกิจการกระจายเสียงฯ แต	โครงข	ายนั้นเป�นโทรคมนาคม ดังเช	น
ในยุคก	อนมี กสทช. บรรดาโครงข	ายให'บริการเคเบ้ิลท้ังหลายก็มีการมาขออนุญาต
ประกอบกิจการโครงข	ายโทรคมนาคมท้ังสิ้น เพ่ือจะใช'สิทธิแห	งทาง ดังนั้นในกรณีนี้จึง
ควรต'องชัดเจนว	า ส	วนของโครงข	ายท่ีให'บริการจะอยู	ในการกํากับดูแลของฝ8Aง
โทรคมนาคมได'อย	างไร หากมีการเลือกปฏิบัติหรือป8ญหาคุณภาพบริการแล'วจะจัดการ
ดูแลได'หรือไม	 ส	วนในประเด็นค	าธรรมเนียม มีประเด็นท่ีต'องตระหนักว	า หากอัตรา
ค	าธรรมเนียมของแต	ละกิจการแตกต	างกัน ก็จะทําให'เกิดการเลือกไหลไปอยู	ในส	วน
ของกิจการท่ีค	าธรรมเนียมถูกกว	า ซ่ึงทําให'เกิดผลกระทบต	อตลาดหรือเกิดการ
บิดเบือนของตลาด กรณีเช	นนี้หากมีการกํากับดูแลแบบหลอมรวมก็จะไม	เป�นป8ญหา 
แต	ในสภาพป8จจุบัน หากเป�นบริการโทรคมนาคมบนโครงข	ายใดก็ตาม ควรต'อง
กําหนดให'โครงข	ายนั้นต'องมีใบอนุญาตโทรคมนาคมด'วย หรือมิเช	นนั้นก็ต'องได'รับ
ความเห็นชอบจาก กทค. เป�นรายกรณีไป  

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว+า การออกใบอนุญาตโครงข+ายฝากให3สํานักงาน 
กสทช. ไปพิจารณาว+าจะมีวิธีการอนุญาตอย+างไร ในกรณีท่ีเปQนสื่อผสมท่ีจะทําให3
สามารถร+วมกันใช3โครงข+ายได3ท้ังผู3ให3บริการด3านโทรคมนาคมและกระจายเสียง ส+วน
โครงข+ายท่ีมีวัตถุประสงค�จะให3บริการท้ังสองด3านควรต3องออกใบอนุญาตแบบใหม+
หรือไม+  

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว+า การท่ีจะใช3โครงข+ายกระจายเสียงในการ
ให3บริการโทรคมนาคมนั้น ควรจะต3องปฏิบัติตามข3อกําหนดของฝG�งโทรคมนาคมด3วย 
เพ่ือการกํากับดูแลท่ีเท+าเทียม ท่ีผ+านมาในอดีตสามารถแยกได3ว+าการบริการกระจาย
เสียงและการบริการโทรคมนาคมจะใช3โครงข+ายกันคนละโครงข+าย แต+ปGจจุบัน
เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเป�นสื่อหลอมรวม จึงเปQนปGญหาการนิยามว+าอะไรคือการให3บริการ
กระจายเสียง หรือโทรคมนาคม กรณีของบริษัท ดอทส= โซลูชั่น จํากัด ท่ีขออนุญาต
ประกอบกิจการจึงไม	มีป8ญหา แต	เง่ือนไขการอนุญาตต'องพิจารณาให'ถ'วนถ่ี ทางเลือก
หนึ่งคืออาจต'องกําหนดให'ใช'โครงข	ายท่ีได'รับอนุญาตโทรคมนาคมเท	านั้น หรือถ'าจะใช'
โครงข	ายด'านกระจายเสียงฯ ถ'าไม	กําหนดให'ผู'ให'บริการโครงข	ายนั้นมาขออนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมด'วย ก็อาจต'องมีเง่ือนไขว	าผู'ให'บริการโครงข	ายดังกล	าว
จะต'องปฏิบัติตามประกาศต	างๆ ของฝ8Aงโทรคมนาคมด'วย 

 กสทช. พลเอกสุกิจฯ แสดงความเห็นว+า ต3องการให3สํานักงาน กสทช. กํากับดูแลให3
ครบถ3วนถึงแม3การให3ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะใช3โครงข+ายท่ีได3รับ
ใบอนุญาตโครงข+ายกระจายเสียง แต+อย+างไรก็ต3องอยู+ภายใต3การกํากับดูแลสายงานทาง
โทรคมนาคมด3วยโดยให3ปฏิบัติตามอย+างเคร+งครัด แต+ก็จะมีปGญหาในเรื่องของ
มาตรฐานการกํากับดูแลท่ีไม+เท+ากัน 



๒๕ 
 

 กสทช. ประวิทย=ฯ เสนอทางออกในเชิงปฏิบัติว	า วิธีการหนึ่งท่ีทําได'ง	ายคือ ให'ทาง 
กสท. เพ่ิมเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตผู'ประกอบการโครงข	ายว	า หากมีการให'บริการ
โทรคมนาคมด'วยก็จะต'องปฏิบัติตามประกาศต	างๆ ท่ีเก่ียวข'องของทาง กทค. ด'วย 
ท้ังนี้โดยไม	รวมถึงเรื่องค	าธรรมเนียม เพ่ือไม	ให'เกิดภาระซํ้าซ'อนด'านการเงิน แต	สําหรับ
การกํากับด'านอ่ืนๆ เช	น คุณภาพ ราคา กทค. ควรต'องทําได' 

  
มติท่ีประชุม ๑.เห็นชอบให3 บริ ษัท ดอทส= โซลูชั่น จํากัด ได'รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให'บริการขายต	ออินเทอร=เน็ต โดยมีระยะเวลาอนุญาต ๕ 
ป;และมีเง่ือนไขการอนุญาตตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้โดยให'เพ่ิมเติมเง่ือนไข
ด'วยว	า ในกรณีการให'บริการอินเทอร=เน็ตและบริการขายต	อบริการอินเทอร=เน็ตท่ีมีการ
เช	าใช'โครงข	ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน=ในการให'บริการ ผู'ให'บริการโครงข	ายนั้น
จะต'องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข	ายจาก กทค. หรือขอรับการเห็นชอบ
จาก กทค. เป�นรายกรณีด'วย 

 ๒. เห็นชอบในหลักการแนวทางการอนุญาตกรณีการมีผู'ประสงค=ให'บริการอินเทอร=เน็ต
หรือขายต	อบริการอินเทอร=เน็ตท่ีมีการเช	าใช'โครงข	ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน=ในการ
ให'บริการ จะต'องดําเนินการดังนี้ 

  ๒.๑) ผู' ให'บริการในลักษณะดังกล	าวจะต'องได'รับใบอนุญาตให'บริการ
อินเทอร=เน็ตแบบท่ีหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
แล'วแต	กรณี 

  ๒.๒) กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมให'ผู'รับใบอนุญาตให'บริการอินเทอร=เน็ตหรือขาย
ต	อบริการอินเทอร=เน็ตผ	านโครงข	ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน= จะต'องเช	าใช'โครงข	าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน=ของผู'ได'รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน= ท่ีได'ดําเนินการตามเง่ือนไขในการประกอบกิจการโครงข	ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน= ท้ังนี้รวมถึงจะต'องแจ'งให'คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน= (กสท.) ทราบล	วงหน'าไม	น'อยกว	า ๓๐ วันด'วย 

  ๒.๓) กําหนดให'ผู'ให'บริการโครงข	ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน=ท่ีประสงค=จะนํา
โครงข	ายไปให'บริการในกิจการโทรคมนาคม จะต'องปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาต 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ด'วย 

 ๓. มอบหมายสํานักงาน กสทช. นําเสนอหลักการแนวทางการอนุญาตกรณีการมีผู'
ประสงค=ให'บริการอินเทอร=เน็ตหรือขายต	อบริการอินเทอร=เน็ตท่ีมีการเช	าใช'โครงข	าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน=ในการให'บริการ ตามมติข'อ ๒. ต	อท่ีประชุม กสท. เพ่ือ
พิจารณา โดยเฉพาะในประเด็นตามข'อย	อย ๓) แล'วให'นําเสนอผลการพิจารณาและ
การดําเนินการของ กสท. ต	อท่ีประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     

๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



๒๖ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ กําหนดผู#รับมอบอํานาจ ผู#รับผิดชอบคดีและแนวทางการดําเนินคดีในศาล
ปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๖๒๔/๒๕๕๘ ระหว+าง บริษัท แอดวานซ)   
อินโฟร) เซอร)วิส จํากัด (มหาชน) ผู#ฟ?องคดี กับ สํานักงาน กสทช. ผู#ถูกฟ?องคดีท่ี 
๑ กทค. ผู#ถูกฟ?องคดีท่ี ๒ และเลขาธิการ กสทช. ผู#ถูกฟ?องคดีท่ี ๓ (สํานักกฎหมาย
โทรคมนาคม)  

 ผู3อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอแนวทางการ
ดําเนินคดีในคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๖๒๔/๒๕๕๘ ระหว+าง บริษัท แอดวานซ� 
อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) ผู3ฟPองคดี กับ สํานักงาน กสทช. ผู3ถูกฟPองคดีท่ี ๑ 
กทค. ผู3ถูกฟPองคดีท่ี ๒ และเลขาธิการ กสทช. ผู3ถูกฟPองคดีท่ี ๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอและมอบหมายให3          

กสทช. ประวิทย�ฯ เปQนผู3รับมอบอํานาจในการรับผิดชอบคดีนี้และให3สํานักกฎหมาย
โทรคมนาคมเปQนผู3รับผิดชอบดําเนินคดีแทนในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๖๒๔/๒๕๕๘ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี      
๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ท+าทีของประเทศไทยต+อการประชุมใหญ+ระดับโลกว+าด#วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 
(WRC-15) ในประเด็นเก่ียวกับย+านความถ่ี ๗๐๐ MHz (สํานักบริหารคลื่นความถ่ี) 

 ผู3แทนสํานักบริหารคลื่นความถ่ี (นางพุธชาดฯ) นําเสนอข3อพิจาณาดังนี้ 

 ๑. มติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให3สํานักงาน 
กสทช. ยุติการดําเนินการในการเพ่ิมชื่อประเทศไทยในข3อสงวน 5.313A ท่ีเก่ียวข3องกับ
คลื่นความถ่ีท่ีใช3ในกิจการโทรทัศน�ไว3ก+อน ซ่ึงมีความคาบเก่ียวกับการใช3ย+านความถ่ี 
๗๐๐ MHz สําหรับกิจการโทรคมนาคม 

 ๒. กําหนดท+าทีของประเทศไทยต+อการประชุมใหญ+ระดับโลกว+าด3วยวิทยุคมนาคมใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกับย+านความถ่ี ๗๐๐ MHz สําหรับการเพ่ิมชื่อประเทศไทย หรือเพ่ิม
เขตภูมิภาคท่ี ๓ (Region3) ในเชิงอรรถระหว+างประเทศ 5.313A หรือเชิงอรรถ
ระหว+างประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข3อง เพ่ือระบุเจตนารมณ�ของประเทศไทยท่ีจะใช3ย+านความถ่ี 
๗๐๐ MHz สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (IMT)  

 กสทช. พลเอกสุกิจฯ แสดงความเห็นว+าควรยืนตามมติ กสทช. เดิมเพราะคลื่น ๗๐๐ 
MHz ดังกล+าวประเทศอ่ืนในภูมิภาคมีการปรับเปลี่ยนมาใช3ในกิจการโทรคมนาคม
หมดแล3ว 

   



๒๗ 
 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๓๔/ ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซ่ึง
ให3สํานักงาน กสทช. ยุติการดําเนินการในการเพ่ิมชื่อประเทศไทยในข3อสงวน 
5.313A ท่ีเก่ียวข3องกับคลื่นความถ่ีท่ีใช3ในกิจการโทรทัศน�ไว3ก+อน ซ่ึงมีความคาบ
เก่ียวกับการใช3ย+านความถ่ี ๗๐๐ MHz สําหรับกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

๒. ยืนตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระเบียบ
วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง สรุปผลการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะต+อร+างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนแม+บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) และครั้ง ท่ี          
๙/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่องท+าทีของ
ประเทศไทยต+อการประชุมใหญ+ระดับโลกว+าด3วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-
15) ในการกําหนดท+าทีของประเทศไทยต+อการประชุมใหญ+ระดับโลกว+าด3วยวิทยุ
คมนาคม ในประเด็นท่ีเก่ียวกับย+านความถ่ี ๗๐๐ MHz สําหรับการเพ่ิมชื่อประเทศ
ไทย หรือเพ่ิมเขตภูมิภาคท่ี ๓ (Region 3) ในเชิงอรรถระหว+างประเทศ 5.313A หรือ
เชิงอรรถระหว+างประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข3อง เพ่ือระบุเจตนารมณ�ของประเทศไทยท่ีจะใช3
ย+านความถ่ี ๗๐๐ MHz สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (IMT) และนํามติ
ท่ีประชุม กทค. นําเสนอ กสทช. ต+อไป 

    

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี     
๒๖/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
ประธาน  กล+าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล+าวป?ดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๑.๕๕    น. 

 
 
 


