
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

ผูมาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

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

 ผูอํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  

ผูไมมาประชุม 

๑. นายอดุลย วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
   (ติดภารกิจ) 
    

เจาหนาท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูอํานวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              

  และการประชุม 

๒. นางจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผูอํานวยการสวน    

  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญรดาวรรน ธนนันทธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 
 

๕. นายปญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวปยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นางนารีรัตน ตลับนาค พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห ลูกจาง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผูช้ีแจง 

๑. นายจาตุรนต โชคสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผูอํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๓. นายชุติเดช บุญโกสุมภ ผูอํานวยการสํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอ
โครงขาย 

๔. นางสุพินญา จําป ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายชัยยุทธ มังศรี ผูอํานวยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม 
๖. นางขวัญใจ สุปญโญ ผูอํานวยการสวน 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๗. นายปรัชพัฒน วงษเนติศิลป ผูอํานวยการสวน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๘. นายศุภกาญจน บุญจันทร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๙. นายทวิทย ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๐. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบตัิการระดับสูง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๑. นางสาวรสพร แตรุงเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย 
๑๒. นายกฤษฎา วิเศษพงษ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๓. นางสาวเพชรรัตน  จีตนิยม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
 



๓ 
 

๑๔. นางสาวทัณฑิกา วงษเกษกรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๕. นางสาวพัชรา อรามศรี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๖. นายไพศาล ปาโท พนักงานปฏิบัติการระดับตน 
   สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย 
๑๗. นายอําพล ลือวงศโอภาส พนักงานปฏิบัติการระดับตน 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๘. นางสาววัชลาวลี เดชสําราญ ลูกจาง 
   สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๕๐ น.  
 
ประธาน กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๘ 

เม่ือวันพุธท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๘ เม่ือ

วันพุธท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๘ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๘ เม่ือ

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๘ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  
 



๔ 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๘ เม่ือ
วันจันทรท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๘ 

เม่ือวันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๘ เม่ือ

วันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ คําพิพากษา ในคดีหมายเลขดําท่ี ๒/๒๕๕๔ ระหวางบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ผูฟองคดี กับ กทช. หรือ กสทช. ผูถูกฟองคดี (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

   
มติท่ีประชุม รับทราบ คําพิพากษา ในคดีหมายเลขดําท่ี ๒/๒๕๕๔ ระหวางบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) ผูฟองคดี กับ กทช. หรือ กสทช. ผูถูกฟองคดี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทย แสดงความเห็นวา เนื่องจากศาลมีคําพิพากษาวาคําสั่งผูมีอํานาจเหนือ
ตลาดฯ ชอบดวยกฎหมาย คดีจึงเปนอันตกไป อยางไรก็ตาม เนื่องจากคําสั่งดังกลาว
ออกมา ตั้งแตป ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนระยะเวลา ๖ ปมาแลว ถามีการทบทวนหรือทําตาม
หลักเกณฑใหม ก็จะทําใหตลาดมีความชัดเจนข้ึน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานอัตราคาบริการโทรคมนาคมประจําไตรมาสท่ี ๓ ป ๒๕๕๘ (กรกฎาคม -  
กันยายน ๒๕๕๘) (สํานักคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานอัตราคาบริการโทรคมนาคมประจําไตรมาสท่ี ๓ ป ๒๕๕๘ (กรกฎาคม 

- กันยายน ๒๕๕๘) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย แสดงความเห็นวา จากรายงานอัตราคาบริการโทรคมนาคม ยังมีหลาย

กรณีท่ีไมไดแสดงวิธีการคํานวณ  เชน ๑) การแสดงอัตราคาบริการขอมูล SMS และ 
mms ยังไมไดมีการเปรียบเท่ียบกับไตรมาสท่ีแลวทําใหไมเห็นแนวโนม ๒) การคํานวณ
สัดสวนประชากร  ท่ีเขาถึงบรอดแบนดท่ี  ๘.๙๙ เปอรเซ็นต ซ่ึงไมมีการแสดงท่ีมาของ
ตัวเลข จะทําใหเกิดความ สับสนวาเปนสัดสวนท่ีข้ึนกับสมมติฐานใด  ๓) ขอมูลเรื่อง
บริการแบบโทรศัพทประจําท่ี มีการรายงานเฉพาะของบริษัททีโอทีและทรู ยังขาดของ
บริษัท ทีทีแอนดที ๔) ตรวจสอบความถูกตองของเรื่องโปรโมชั่นท่ีคิดเปนวินาทีของ เอ
ไอเอส เนื่องจากหนาเว็บไซต ระบุวาเปนโปรโมชั่นท่ีคิดเปนนาที ๕) การมีบทความ
พิเศษในรายงานสองเรื่องเปนเรื่องท่ีดี แตถาจะศึกษาเรื่องการโทรเปนวินาทีอาจตองทํา



๕ 
 

เปนรายงานแยกออกมาเพ่ือเปรียบเทีย บดูคาบริการขอ งแพ็กเกจ ท่ีคิดเปนวินาที กับ 
แพ็กเก จท่ีคิดเปนนาทีแบบปกติ เพ่ือใหเห็นชัดเจนวามีการแขงขันมากนอยอยางไร 
นอกจากนี้ มีขอสังเกต ในกรณีท่ีรายงาน มีการชี้แจงวาไมสามารถรับรองความถูกตอง
ของขอมูลไดการเขียนจํากัดความรับผิดเชนนี้  ควรจะตองระมัดระวังเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก 
กสทช . เปนหนวยงานกํากับดูแล ซ่ึงควรจะมีขอมูลมากท่ีสุด  ดังนั้น การออกตัว ไม
รับรองความถูกตองของขอมูล ในภาพรวม โดยไมแยกแยะยอม จะทําใหขอมูลท้ังหมด
ขาดความนาเชื่อถือ อาจตองปรับปรุงวาขอมูลสวนไหนท่ียืนยันแหลงท่ีมาของข อมูลได 
ควรท่ีจะยืนยันเพ่ือท่ีจะนําไปใชเปนแหลงอางอิงได รวมถึงเรื่องความรวดเร็วของการ
จัดทํารายงานในแตละไตรมาส เนื่องจากมีการใชรูปแบบและวิธีคํานวณท่ีกําหนด
แนนอนจนตายตัวอยูแลว ควรจะมีการจัดทํารายงานใหเสร็จสิ้นเร็วยิ่งข้ึน แตหากเกิด
ความลาชาเนื่องจากการสงรายงานของบริษัทเอกชนก็จะเปนเรื่องท่ีพอยอมรับได 

 ประธาน กทค . พันเอก ดร . เศรษฐพงคฯ แสดงความเห็นวา มีความเห็นสอดคลองกับ 
กสทช . ประวิทย จึงอยากใหสํานักงาน กสทช . เรงดําเนินการในการกํากับดูแลให
เปนไปตามเง่ือนไขท่ีไดออกใบอนุญาตไป ท้ังเรื่องการคิดคาโทรเปนวินาทีและเรื่องอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓ การแกไขขอเสนอการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ี ในสวนของอัตราคาตอบแทนการใชบริการฯ ของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ การแกไขขอเสนอการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับ

โครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในสวนของอัตราคาตอบแทนการใชบริการฯ ของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) ตามประกาศ กสทช . เรื่อง การใชโครงสราง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมรวมกันสําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี  พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานผลการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๘ (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย แสดงความเห็นวา มีขอสังเกตเรื่องจํานวนสถิติ ตามเอกสารแนบท้ังป 

๒๕๕๘ มีผูรองเรียน ๒๕๐ กวาราย ดําเนินการ ไกลเกลี่ยไดจริง ๒๒ รายเทานั้น  ท่ี
เหลือยุติกอนการไกลเกลี่ยท้ังหมด และตามเอกสาร แนบหนาสุดทาย ซ่ึงแสดงสถิติ
ตั้งแตเริ่มดําเนินการไกลเกลี่ยท้ังหมดมีกรณีรองเรียน ๕๖๓ ราย แตไกลเกลี่ยจริง เพียง 
๔๗ ราย ซ่ึงเทากับวา แตละเดือนเฉลี่ยอยูท่ี ๒ รายเทานั้น จึงอาจตองพิจารณาวา



๖ 
 

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุมทุนในการใชงบประมาณกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนเปน
อยางไร ควรปรับอยางไรใหมีความคุมคามากข้ึน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการ

โทรคมนาคม รอบ ๖ เดือน (ตั้งแตวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ - สิงหาคม ๒๕๕๘) 
(สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรม การคุมครองผูบริโภคดานกิจการ

โทรคมนาคม รอบ ๖ เดือน (ตั้งแตวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ -  สิงหาคม ๒๕๕๘ ) 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท อาร ที เอส (๒๐๐๓ ) จํากัด ขอส้ินสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสาม (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผูอํานวยการสํานักการ อนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนตฯ ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณี  บริษัท อาร ที เอส  (๒๐๐๓) จํากัด ผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม แจงขอสิ้นสุดใบอนุญาต เนื่องจากประสบปญหาดาน
ตางๆ ดังนี้ 

 ๑. ดาน  Access Network เนื่องจากบริษัทผูผลิตอุปกรณไดรับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจท่ีตกต่ําในยุโรป บริษัทฯ จําเปนตองหาผูผลิตอุปกรณประกอบรายใหม ทําให
ไมสามารถผลิตอุปกรณไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ๒. ดานโครงขาย เนื่องจากตองประสานงานกับหลายหนวยงาน ทําใหงานกอสรางไม
เปนไปตามแผนงานและมีการปรับเปลี่ยนแบบท่ีวางไวหลายครั้ง 

 ๓. ดาน Core Network เนื่องจากปญหา Access Network และโครงขายท่ีลาชา 
สงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถประสานงานกับผูรับอนุญาตรายอ่ืนไดแลวเสร็จทัน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

  บริษัทฯ ยังไมมีผูใชบริการ จึ งไมไดกําหนดมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
อันเนื่องมาจากการขอสิ้นสุดการอนุญาต 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตใหบริษัท อาร ที เอส (๒๐๐๓ ) จํากัด สิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ีใบอนุญาต ๓ก/๕๖/๐๐๔ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี กทค. มี
มตแิละใหสํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติการกระทําความผิดไวดวย 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี       

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 



๗ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การขอความเห็นชอบรางสัญญาใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ ระหวาง
บริษัท  กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) กับ Myanma Post and 
Telecommunications (MPT) (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการ สํานัก กฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญา ฯ) นําเสนอการใหความ
เห็นชอบรางสัญญาการใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศระหวางบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) กับ Myanma Post and Telecommunications 
(MPT) ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ และกําหนดใหเม่ือบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะตกลงทําสัญญา
กับคูสัญญาในสวนท่ี ๒ เง่ือนไขเฉพาะสําหรับบริการท่ีเก่ียวกับรายละเอียดทางเทคนิค
การใหบริการ ใหดําเนินการนําสงรางสัญญาและเอกสารเพ่ิมเติมแก กสทช. ตามประกาศ 
กทช . เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศหรือบุคคลท่ีอยูใน
ตางประเทศ พ .ศ. ๒๕๔๙ และใหสํานักงาน กสทช . แจงผลการพิจารณาใหบริษัทฯ 
รับทราบ และใหบริษัทฯ สงสําเนาสัญญาท่ีทํากับตางประเทศใหแกสํานักงานภายใน ๓๐ 
วัน นับแตวันทําสัญญาหรือความตกลงดังกลาว ตามขอ ๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง การ
ขอความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาล
ตางประเทศ องคการระหวางประเทศ หรือ บุคคลท่ีอยูในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบรางสัญญาใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศระหวางบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) กับ Myanma Post and Telecommunications 
(MPT) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . แจงผลการพิจารณาใหบริษัท กสท  โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน ) รับทราบ และใหบริษัทฯ สงสําเนาสัญญาท่ีทํากับตางประเทศให
สํานักงานภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือความตกลงดังกลาวตามขอ ๘ ของ
ประกาศ กทช. เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ หรือ บุคคลท่ีอยูใน
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        
๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การพิจารณาแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ จํากัด 
(บริการอินเทอรเน็ต ) ฉบับแกไข ตามประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 



๘ 
 

 ผูอํานวยการ สํานัก กฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญา ฯ) นําเสนอการใหความ
เห็นชอบแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ จํากั ด (บริการ
อินเทอรเน็ต ) ฉบับแกไข และใหสํานักงาน กสทช . แจงผลการพิจารณาให บริษัทฯ 
ทราบ  

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ จํากัด (บริการ

อินเทอรเน็ต ) ฉบับแกไข ตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน 
กสทช. แจงผลการพิจารณาดังกลาวใหบริษัทฯ ทราบตอไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอความเห็นชอบรางสัญญาหลักเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

ระหวาง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กับ เทเลนอร เมียนมาร  (สํานักกฎหมาย
โทรคมนาคม)  

 ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ ) นําเสนอการให ความ
เห็นชอบรางสัญญาหลักเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ ระหวาง บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กับ เทเลนอร เมียนมาร  และใหสํานักงาน กสทช . แจงผลการ
พิจารณาไปยัง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  โดยระบุวาเม่ือบริษัทฯ ทําสัญญาแลวให
นําสงสัญญาดังกลาวแกสํานักงาน กสทช . ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีบริษัทฯ ทํา
สัญญาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๘ ของประกาศ กทช . เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอัน
เก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาลตางประเทศ องคการ
ระหวางประเทศ หรือบุคคลท่ีอยูในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙   

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบรางสัญญาหลักเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ ของบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กับ เทเลนอร เมียนมาร 
 ๒. มอบหมายให สํานักงาน กสทช . แจงผลการพิจารณาไปยัง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากัด  โดยร ะบุวาเม่ือบริษัทฯ ทําสัญญาแลวใหนําสงสัญญาดังกลาวแกสํานักงาน 
กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีบริษัทฯ ทําสัญญาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แหง 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๘ ของ
ประกาศ กทช. เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับก ารประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลท่ีอยูใน
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙   

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 



๙ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ แนวทางการดําเนินคดีในศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๙๘ /๒๕๕๘ 

ระหวางนายศิริกุล หรือนพ เสาตรง ผูฟองคดี กับ สํานักงาน กสทช . ผูถูกฟองคดีท่ี 
๑ และ กทค. ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ ) นําเสนอแนวทางการ
ดําเนินคดีในศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๙๘/๒๕๕๘ ระหวางนายศิริกุล 
หรือนพ เสาตรง ผูฟองคดี กับ สํานักงาน กสทช. ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และ กทค. ผูถูกฟอง
คดีท่ี ๒ และพิจารณากําหนดผูรับมอบอํานาจและผูรับผิดชอบดําเนินคดีแทน  

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงค วามเห็นวา  ในการพิจารณาเรื่องรองเรียนอันเปนท่ีมาของ
การฟองคดี ในสวนตัวแลวไดลงมติแตก ตางจากเสียงขางมาก จึงไมสะดวกเปนผูรับ
มอบอํานาจ เนื่องจากคําใหการจะไมสอดคลองกับมติ 

 กสทช . รศ . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา เรื่องนี้มอบหมายสํานักงาน กสทช . 
เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. ไดหรือไม 

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา คดีท่ีไมไดเปนคดีใหญ มีบางคดี มอบหมายให เลขาธิการ 
กสทช. เปนผูรับมอบอํานาจ 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา กทค . ควรวางหลักเกณฑวากรณีใดมอบอํานาจ
ใหสํานักงาน กสทช . ได เชน คดีไมใหญมีลักษณะอยางไร เนื่องจากท่ีผานมาคดีท่ี
มอบหมายสํานักงาน กสทช . คือ คดีเดิมท่ีผูกพัน มาจากสมัย กทช . เปนการดําเนินคดี
ตอเนื่อง สวนคดีใหมท่ีผานมามีแนวทางดําเนินการแยกระหวางกรรมการกับสํานักง าน 
กสทช . ดังนั้น หากมีบรรทัดฐานชัดเจน จะทําใหสํานักงาน กสทช . ดําเนินการได
สะดวกข้ึน ใหเปนไปตามเง่ือนไข โดยหลักแลว การใหการของกรรมการและสํานักงาน 
กสทช. ไมผูกพันกัน เพราะตางคนตางเปนผูถูกฟอง อาจจะมีสวนเสริมกันดวย ถาเปน
ชุดเดียวกันก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง 

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา คดีนี้พิจารณาแลวเห็นวาไมเปนคดีใหญ มอบหมายให 
เลขาธิการ กสทช. ได 

 

มติท่ีประชุม                เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ ท้ังนี้ มอบหมายให 
เลขาธิการ กสทช . เปนผูรับมอบอํานาจในการรับผิดชอบคดี โดยใหสํานักกฎหมาย
โทรคมนาคมเปนผูรับผิดชอบดําเนินคดีแทนในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๙๘/๒๕๕๘ 

หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี     
๓/๒๕๕๙  วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 ๒. กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๐๗ ลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม  
๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้   



๑๐ 
 

 ๑) ในการกําหนดผูรับมอบอํานาจ ผูรับผิดชอบดําเนินคดี และใหความเห็นชอบในการ
ดําเนินคดีปกครองนั้น ปจจุบันคดีท่ี กสทช . หรือ กทค. ถูกฟองเก่ียวกับการใชอํานาจ
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตองเปนไปตามมติ กสทช . ครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ซ่ึงใหประธาน กสทช . เปนผูรับมอบอํานาจ
ในการดําเนนิกระบวนพิจารณาคดีปกครองแทน และใหประธาน กสทช . มีอํานาจมอบ
อํานาจชวงให กสท ช.  กสท .  กทค . ทานใดทานหนึ่งหรือหลายทาน หรือเลขาธิการ 
กสทช. ได โดยใหเปนไปตามมติท่ีประชุม กสทช.  กสท.  กทค. แลวแตกรณี 

 ๒) สวนการ กําหนดผูรับผิดชอบคดี  ตามมติ กทค . ท่ีผานมาจะมีแนวทางให กทค . ท่ี
รับผิดชอบคดีในลักษณะเดียวกันเปนผูรับผิดชอบคดีนั้นๆ ซ่ึงถาเปนเรื่องเก่ียวกับการ
คุมครอง สิทธิผูบริโภค ท่ีควร ไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง 
และเปนธรรม  ผมจะเปนผูรับผิดชอบคดี เสมอ แตเนื่องจาก มติของ กทค. ในกรณีเรื่อง
รองเรียน ของผูบริโภคราย นี้ ผมได มีความเห็นและลงมติแตก ตางกับ  กทค . เสียงขาง
มาก หากจะตองเปนตัวแทนผูรับผิดชอบคดีก็อาจมีคําชี้แจง ไมสอดคลองกับเนื้อหาของ
มตท่ีิประชุม กทค. ดังกลาวท่ีมีคําสั่งไปและท่ีเปนเหตุแหงการฟองคดีได 

 ๓) เนื่องจากขอพิพาทในคดีนี้มิใชคดีใหญ ผมจึงไมขัดของตอการท่ีท่ีประชุม กทค . 
พิจารณามอบอํานาจให เลขาธิการ กสทช . เปนผูรับผิดชอบคดี  แตก็เห็นควรตองมีการ
กําหนดหลักเกณฑใหแนนอนชัดเจนวา กทค . จะมีมติมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช . 
เปนผูรับผิดชอบคดีแทน กทค. ไดในคดีประเภทใดหรือคดีท่ีมีลักษณะใดบาง เนื่องจาก
ตามแนวทางท่ีผานมาเคยใชหลักมอบเฉพาะคดีเดิมท่ีตอเนื่องมาจากยุค กทช. 

            
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ กําหนดผูรับมอบอํานาจ ผูรับผิดชอบคดี และแนวทางการดําเนินคดี ในคดีปกครอง

หมายเลขดําท่ี ๑๙๙๗/๒๕๕๘ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการ สํานัก กฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพิ นญาฯ) นําเสนอแนวทางการ
ดําเนินคดีและการกําหนดให กทค . เปนผูรับมอบอํานาจ และผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี  ๑๙๙๗/๒๕๕๘ ระหวางบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด   
ผูฟองคดี กับ สํานักงาน กสทช . ท่ี ๑ กทค. ท่ี ๒ และ กสทช. ท่ี ๓ ผูถูกฟองคดี กรณี
พิพาทเก่ียวกับการออกคําสั่งใหนําสงเงินรายไดจากการใหบริการตามมาตรการ
คุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราว 

 กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ในสวนของมติท่ีประชุม กทค . เดิมไดมีความเห็น
แตกตางจากสํานักงาน กสทช.  ไวอยู และในกรณีของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
เยียวยาฯ มี กทค . ท่ีเปนผูไดรับมอบ อํานาจชัดเจนอยูแลว เรื่องนี้ เก่ียวกับรายได
แผนดินตองมีการตรวจสอบอยางระมัดระวัง เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหาย 
โดยสวนตัวไดเคยเสนอความเห็นไวแลววา องคกรท่ีสามารถจะชวยเหลือ กสทช . ไดคือ
สํานักงานตรวจเงินแผน ดิน ซ่ึงจะสามารถดําเนินการตรวจสอ บกระบวนการนําสง
รายไดวามีการหักคาใชจาย ไดถูกตองหรือไม เพ่ือเปนสวนหนึ่งของขอเท็จจริงในการ
ชี้แจงตอศาลตอไป ดังนั้น โดยหลักแลวเห็นวาควรยืนตามมติท่ีประชุม กทค . ครั้งท่ีเปน



๑๑ 
 

เหตุของการฟองคดีเพียงแตเม่ือเปนคดีแลวก็จะตองมีความรอบคอบในการดําเนินการ
และหาหนวยงานอ่ืนเขามาชวยดูแล 

 กสทช .รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา ตามท่ี กทค . ไดมอบหมายใหมีการติดตาม
จํานวนยอดเงินท่ีเรียกเก็บ จากผูประกอบการ ซ่ึง ผูประกอบการท้ังสองรายไดมีหนังสือ
อุทธรณมา และ กทค. ไดมอบหมายใหไปรับฟงความเห็นของผูประกอบการท้ังสองราย
นั้น ไดมีการดําเนินการเชิญผูประกอบการท้ังสองรายมาใหความเห็นเพ่ิมเติมและ ไดสั่ง
การใหสํานักท่ีเก่ียวของรวบรวมประเด็นท่ีผูประกอบการโตแยงมาเพ่ือนําเสนอ กทค . 
พิจารณา อีกครั้งหนึ่ง โดยมีการเรงรัดไปแลวแ ตสํานักงาน กสทช . ยังไมไดมีการสรุป
ความเห็นของผูประกอบการท่ีโตแยงมา จากการสอบถามไปยังสํานักงาน กสทช . ไดรับ
เหตุผลมาวา มีการเปดโอกาสใหผูประกอบการสงขอมูลท่ีเปนลายลักษณอักษรเขามา
เพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะรวบรวมแลวนําเสนอ กทค. พิจารณา จึงอยากเรงรัดสํานักงาน  กสทช. 
เพ่ือใหการดําเนินการสิ้นสุด 

 กสทช .พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา เรื่องดังกลาวมีความเห็นไมตรงกับ          
คณะทํางานฯ เม่ือคณะทํางานฯ เสนอยอดเรียกเก็บเงิน ข้ึนมา ซ่ึงไดมีการทักทวงวาไม
สมเหตุสมผลท่ียอดเงินมีความแตกตาง เม่ือใหกลับไปทบทวน คณะทํางานฯ โดยสํานัก
คาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคมก็ยืนยันวาตองมีการเก็บเชนนี้ 
แต กทค . ก็ไดทักทวงไปวาอาจจะนําไปสูการฟองคดีได ซ่ึงเม่ือมีการฟองคดีเ กิดข้ึน 
สํานักงาน กสทช . ก็มาขอให กทค . รับมอบอํานาจในการดําเนินคดี จึงเห็นควรให
เลขาธิการ กสทช. เปนผูรับผิดชอบคดีนี้ 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา มีความเห็นเชนเดียวกับ กสทช. ประวิทยฯ วา
ไมเห็นดวยในบางประเด็น การตอสูคดีทําใหเกิดความลําบากใจ สํานักงาน กสทช . ลอง
หารือกับคณะทํางานฯ อีกครั้งวา หลักเกณฑท่ีผูประกอบการโตแยงมาสามารถแกไข
หรือปรับเปลี่ยนไดหรือไม เพราะในสวนนี้สํานักงาน กสทช . ยังไมไดมีการนําเสนอมา  
ในสวนของรายรับท่ีไมควรเปนรายรับของคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz                
ซ่ึงเห็นดวยว าผูประกอบการ มีหนาท่ี ตองสงเอกสารหลักฐา นท่ีนาเชื่อถือท่ีสุด เพราะ
การสงหลักฐานครั้งแรกยังไมเปนท่ีพอใจ ผูประกอบการไดใหขอมูลวาจะ สงเอกสาร
เพ่ิมเติม เรื่องหลักเกณฑการหักคาใชจายเปนเรื่องท่ีตองหารือวาจะตอง หักคาใชจาย
ตามความเปนจริง และการหักตามสัดสวนของรายไดตองมีการหารือกันในเรื่องของรูป
คดี 

 กสทช .ประวิทยฯ ตั้งขอสังเกตวา หลักเกณฑในการมอบอํานาจใหสํานักงาน กสทช . 
เปนอยางไรเนื่องจากคดีนี้ยอมไมอยูในเกณฑท่ีวาเปนคดีเล็ก 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา แนวทางการมอบอํานาจนาจะเ ปนเรื่องความ
เหมาะสม การมอบอํานาจใหเลขาธิการ กสทช. คงจะกําหนดเปนหลักการไมได 

 
มติท่ีประชุม มติท่ีประชุม  กทค . เสียงขางมาก (ประธาน กทค . พันเอกเศรษฐพงคฯ , กสทช . 

ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 



๑๒ 
 

เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ ท้ังนี้ มอบหมายให 
เลขาธิการ กสทช . เปนผูรับมอบอํานาจในการรับผิดชอบคดี โดยใหสํานักกฎหมาย
โทรคมนาคมเปนผูรับผิดชอบดําเนินคดีแทนในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๙๙๗/๒๕๕๘ 
อนึ่ง มติท่ีประชุม กทค . เสียงขางนอย (กสทช . ประวิทยฯ ) ขอสงวนความเห็นใน
ประเด็นการมอบอํานาจในการรับผิดชอบคดีใหเลขาธิการ กสทช. 

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

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 ๒. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐ /๒๐๗  ลงวันท่ี ๑๔  มีนาคม  

๒๕๕๙ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ของการประชุม กทค. 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้  

 ๑. ในการกําหนดผูรับมอบอํานาจ ผูรับผิดชอบดําเนินคดี และใหความเห็นชอบในการ
ดําเนินคดีปกครองนั้น ปจจุบันคดีท่ี กสทช . หรือ กทค . ถูกฟองเก่ียวกับการใชอํานาจ
ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตองเปนไปตามมติ กสทช . ครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ซ่ึงใหประธาน กสทช . เปนผูรับมอบอํานาจ
ในการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดปีกครองแทน และใหประธาน กสทช . มีอํานาจมอบ
อํานาจชวงให กสทช . กสท . กทค . ทานใดทานหนึ่งหรือหลายทาน หรือเลขาธิการ 
กสทช. ได โดยใหเปนไปตามมติท่ีประชุม กสทช. กสท. กทค. แลวแตกรณี 

 ๒. สวนการ กําหนดผูรับผิดชอบคดี ตามมติ กทค . ท่ีผานมาจะมีแนวทางให กทค . ท่ี
รับผิดชอบคดีในลักษณะเดียวกันเปนผูรับผิดชอบคดีนั้น ไป ซ่ึงในเรื่องเก่ียวกับประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็มี กทค. ท่ี
รับผิดชอบชัดเจนอยูแลว เม่ือคดีนี้เปนประเด็นการตรวจสอบ รายไดจากการใหบริการ
ในชวงเวลาการคุมครองผูใชบริการตามประกาศ กสทช . ดังกลาว อันเก่ียวเนื่องกับ เงิน
รายไดท่ีจะนําสงแผนดิน ซ่ึงเปนคดีใหญ จึงควรท่ีจะมอบอํานาจแก กทค . ตามแนวทาง
ท่ีปฏิบัติมา โดยไมควรมอบอํานาจใหสํานักงาน กสทช . รับผิดชอบแทน เนื่องจากใน
ท่ีสุดแลว กทค . ก็จะตองเปนผูรับผิดชอบตอผลการพิจารณาและการมีคําสั่งท่ีเปน
มูลเหตุพิพาทของคดีนี้ อีกท้ังสํานักงาน กสทช. เองเปนผูถูกฟองในคดีอยูดวยแลว และ
การใชดุลพินิจก็อยูบนฐานอํานาจท่ีแตกตางกัน 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ การพิจารณาใหความเห็นชอบแบบสัญญาใหบริการอินเทอรเน็ตของบริษัท        

แปซิฟค อินเทอรเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เวิลด เน็ท แอนด  เซอรวิส
เซส จํากัด ฉบับแกไข ตามประกาศ กทช . เรื่องมาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) นําเสนอ การใหความ
เห็นชอบแบบสัญญาใหบริการอินเทอรเน็ตของบริษัท แปซิฟค อินเทอรเน็ต (ประเทศ



๑๓ 
 

ไทย) จํากัด และ บริษัท เวิลด เน็ท แอนด เซอรวิสเซส จํากัด และใหสํานักงาน กสทช . 
แจงผลการพิจารณาแกบริษัทฯ ท้ังสองเพ่ือทราบและจัดใหมีการเผยแพรแบบสัญญาฯ 
เปนการท่ัวไปตามวิธีการท่ี กสทช . กําหนด โดยตองแสดงไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ 
ท่ีทําการของบริษัทฯ เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบไดตามมาตรา ๕๒ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และขอ ๗ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
มติท่ีประชุม ๑.เห็นชอบแบบสัญญาใหบริการอินเทอรเน็ตของบริษัท แปซิฟค  อินเทอรเน็ต 

(ประเทศไทย ) จํากัด และ บริษัท เวิลด เน็ท แอนด เซอรวิสเซส จํากัด ฉบับแกไข 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒.มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . แจงผลการพิจารณาแกบริษัท แปซิฟค อินเทอรเน็ต 
(ประเทศไทย ) จํากัด และ บริษัท เวิลด เน็ท แอนด เซอรวิสเซส จํากัด เ พ่ือทราบและ
จัดใหมีการเผยแพร แบบสัญญาฯ เปนการท่ัวไปตามวิธีการท่ี กสทช . กําหนด โดยตอง
แสดงไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ท่ีทําการบริษัทฯ เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถ
ตรวจสอบไดตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และขอ ๗ ของประกาศ ก ทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี       

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ บันทึกแกไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหวาง 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท โอทาโร เวิลด คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย) 

 ผูอํานวยการ สํานัก โครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย (นายชุติเดช ฯ) 
นําเสนอขอพิจารณา ดังนี้  

 ๑. ผลการพิจารณาบันทึกแกไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมครั้งท่ี 
๑ ระหวาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท โอทาโร เวิลด คอร
ปอเรชั่น จํากัด มีขอกํา หนดและลักษณะท่ีสอดคลองกับมาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๒๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่องการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. อัตราคาเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมถือเปนอัตราท่ีคูสัญญาไดทําการเจรจาตกลง
กันแลวตาม ขอ ๒๑ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๓. สํานักงาน กสทช . ไดตรวจสอบแลว พบวา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ไดเปดเผยบันทึกแกไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมครั้ง



๑๔ 
 

ท่ี ๑ ระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท โอทาโร เวิลด คอร
ปอเรชั่น จํากัด เปนการท่ัวไปโดยผานทางเว็บไซตของตนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
คูสัญญาทุกฝายไดมีการลงนามในสัญญาแลวตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๓๐ และขอ ๒๘ วรรคสอง 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาบันทึกแกไขเพ่ิมเติม สัญญาการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) และบริษัท 
โอทาโร เวิลด คอรปอเรชั่น จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอวาบันทึกแกไขเพ่ิมเติมสัญญาการ เชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท โอทาโร เวิลด คอรปอเรชั่น จํากัด มีขอกําหนดและลักษณะท่ีสอดคลองกับ
มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบขอ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        
๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ บันทึกแกไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหวาง 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) (สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย) 

 ผูอํานวยการ สํานัก โครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย (นายชุติเดช ฯ) 
นําเสนอขอพิจารณา ดังนี้ 

 ๑. ผลการพิจารณาบันทึกแกไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมครั้งท่ี 
๑ ระหวางบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน ) มีข อกําหนดและลักษณะท่ีสอดคลองกับมาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๒๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ใหผูรับใบอนุญาตท่ีใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมสงสําเนาบันทึกแกไข
เพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมให กสทช . ภายใน ๑๐ วันนับตั้งแต
วันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๓๐ และ 
ขอ ๒๘ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโ ทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ โดยใหปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 



๑๕ 
 

 ๒. อัตราคาเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมถือเปนอัตราท่ีคูสัญญาไดทําการเจรจาตกลง
กันแลวตามขอ ๒๑ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ๓. สํานักงาน กสทช. ไดตรวจสอบแลว พบวา บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ไดเปดเผย
บันทึกแกไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหวางบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เปน
การท่ัวไปโดยผานทางเว็บไซตของตนภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมี
การลงนามในสัญญาแลว ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๓๐ และ ขอ ๒๘ วรรคสอง ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ ผลการพิจารณา บันทึกแกไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหวางบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน  กสทช. เสนอวา บันทึกแกไขเพ่ิมเติมสัญญาการ เชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหวางบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  และบริษัท 
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) มีขอกําหนดและลักษณะท่ีสอดคลอง
กับมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติกา รประกอบกิจการ โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบขอ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

  ท้ังนี้ ใหผูรับใบอนุญาตท่ีใหเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมสง สําเนาบันทึกแกไข
เพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมให กสทช. ภายใน ๑๐ วันนับแตวันท่ี
คูสัญญาทุกฝายไดมีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง  แหง
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๓๐ และ
ขอ ๒๘ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ โดยใหปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 

  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ สัญญาการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม ระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) และ บริษัท แอมเน็กซ จํากัด  (สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อ มตอ
โครงขาย)   

 ผูอํานวยการ สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อ มตอโครงขาย (นายชุติเดชฯ ) 
นําเสนอขอพิจารณา ดังนี้  

 ๑. ผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ระหวา งบริษัท กสท  
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอมเน็กซ จํากัด  มีขอกําหนดและลักษณะท่ี



๑๖ 
 

สอดคลองกับ มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติกา รประกอบกิจการ โทรคมนาคม        
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. อัตราคาเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมถือเปนอัตราท่ีคูสัญญาไดทําการเจรจาตกลง
กันแลว ตามขอ ๒๑ ของประกาศ กสทช . เรื่ อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๓. สํานักงาน กสทช . ไดตรวจสอบแลว พบวา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน ) ไดเปดเผยสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ระหวาง บริษัท กสท  
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอมเน็กซ จํากัด  เปนการท่ัวไปโดยผ านทาง
เว็บไซตของตนภายในสิบหาวันแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการลงนามในสัญญาแลว
ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติกา รประกอบกิจการ โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบขอ  ๒๘ วรรคสอง  ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม               ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ระหวาง

บริษัทกสท  โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) และบริษัท แอมเน็กซ จํากัด  ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ    

 ๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอวา สัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
ระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) และบริษัท แอมเน็กซ จํากัด  มี
ขอกําหนดและลักษณะท่ีสอดคลองกับ มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติกา รประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช
และเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมเสนทาง สฟ .แจงวัฒนะ -  สฟ .เชียงใหม ๒ 

ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมช่ัน 
ไฮเวย จํากัด  (สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย)   

 ผูอํานวยการ สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อ มตอโครงขาย (นายชุติเดชฯ ) 
นําเสนอขอพิจารณา ดังนี้  

 ๑. ผลการพิจารณาสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมเสนทาง สฟ . แจงวัฒนะ -  
สฟ.เชียงใหม  ๒ ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอรเมชั่น  ไฮเวย จํากัด  มีขอกําหนดและลักษณะท่ีสอดคลองกับมาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๒๗ และ
ขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ 



๑๗ 
 

  ท้ังนี้ ใหผูรับใบอนุญาตท่ีใหใชโครงขายโทรคมนาคมสงสําเนาสัญญาการใช                    
โครงขายโทรคมนาคม ให กสทช . ภายใน ๑๐ วัน นับแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการ
ลงนามในสั ญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ การ ประกอบ
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๒๘ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยใหปฏิบัติอยางเครงครัด
ตอไป และใหผูรับใบอนุญาตท่ีใหใชโครงขายโทรคมนาคม เปดเผย สัญญา การใช
โครงขายโทรคมนาคม เปนการท่ัวไป ตอสาธารณะอยางครบถวน ผานทางเว็บไซตของ
ตนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการลงนามในสัญญาแลวตาม     
มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบขอ ๒๘ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. อัตราคาใชโครงขายโทรคมนาคมถือเปนอัตราท่ีคูสัญญาไดทําการเจราจาตกลงกัน
แลวตามขอ ๒๑ และขอ ๔๗ ของประกาศ  กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ๓. สํานักงาน กสทช . ไดตรวจสอบแลวพบวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย      
ไดเปดเผยสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมเสนทาง สฟ .  แจงวัฒนะ -             
สฟ.เชียงใหม  ๒ ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอรเมชั่น  ไฮเวย จํากัด  เปนการท่ัวไปโดยผานทางเว็บไซตของตนภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการลงนามในสัญญาแลวตาม  มาตรา ๒๙ แหง
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๒๘ และ
ขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖   

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ใหสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบกรณีการเปดเผย
สัญญา วาผูรับใบอนุญาตท่ีใหใชโครงขายโทรคมนาคมไดดําเนินการตามท่ีกําหนดใน
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ ถูกตอง
ครบถวนแลวหรือไม ท้ังนี้ หากเรื่องการเปดเผยสัญญายังคงเปนปญหา ในโอกาสหนา
ของการแกไขปรับปรุงประกาศฯ อาจกําหนดใหทางสํานักงาน กสทช. เปนฝายเปดเผย
สัญญาของทุกราย เพ่ือความชัดเจนและเปนมาตรฐาน 

 
มติท่ีประชุม                   ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมเสนทาง สฟ .      

แจงวัฒนะ -  สฟ .เชียงใหม  ๒ ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น  ไฮเวย จํากัด  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอวา สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม
เสนทาง สฟ .แจงวัฒนะ -  สฟ.เชียงใหม  ๒ ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น  ไฮเวย จํากัด มีขอกําหนด และลักษณะท่ี
สอดคลองกับมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 



๑๘ 
 

๒๕๔๔ ประกอบขอ ๒๗ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ใหผูรับใบอนุ ญาตท่ีใหใชโครงขายโทรคมนาคมสงสําเนาสัญญาการใช                    
โครงขายโทรคมนาคม ให กสทช . ภายใน ๑๐ วัน นับแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการ
ลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ การประกอบ กิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๒๘ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยใหปฏิบัติอยางเครงครัด
ตอไป และใหผูรับใบอนุญาตท่ีใหใชโครงขายโทรคมนาคม เปดเผย สัญญา การใช
โครงขายโทรคมนาคม เปนการท่ัวไป ตอสาธารณะอยางครบถวน ผานทางเว็บไซตของ
ตนภายในสิบหาวันนับแตวัน ท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการลงนามในสัญญาแลวตาม    
มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบขอ ๒๘ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ การเปล่ียนแปลงสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมเสนทาง สฟ .ขอนแกน๑ - สฟ.

หลมสัก ระหวาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท ทีทีแอนดที  จํากัด 
(มหาชน) (สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย) 

 ผูอํานวยการสํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย (นายชุติเดชฯ ) 
นําเสนอขอพิจารณา ดังนี้ 

 ๑. ผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมเสนทาง สฟ .
ขอนแกน ๑ - สฟ. หลมสัก ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท ทีที
แอนดที จํากัด (มหาชน ) มีขอกําหนดและลักษณะท่ีสอดคลองกับมาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๓๐ และ
ขอ ๔๗ ของประกาศ  กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖  

  ท้ังนี้ ใหผูรับใบอนุญาตท่ีใหใชโครงขายโทรคมนาคมสงสําเนาสัญญาการใช
โครงขายโทรคมนาคม ให กสทช . ภายใน ๑๐ วัน นับแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการ
ลงนามในสัญญา ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๓๐ และขอ ๔๗ ของ ประกาศ กสทช . เรื่อง
การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยใหปฏิบัติอยางเครงครัด
ตอไป และใหผูรับใบอนุญาตท่ี ให ใชโครงขายโทรคมนาคมเปดเผยสัญญาการใช
โครงขายโทรคมนาคมเปนการท่ัวไปตอสาธารณะอยางครบถวนผานทางเว็บไซตของตน
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการลงนามในสัญญาแลวตามมาตรา 
๒๙ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ 



๑๙ 
 

๓๐ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. อัตราคาใชโครงขายโทรคมนาคมถือเปนอัตราท่ีคูสัญญาไดทําการเจรจาตกลงกัน
แลวตามขอ ๒๑ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๓. สํานักงาน กสทช . ไดตรวจสอบแลว พบวาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย       
ไดเปดเผยสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมเสนทาง สฟ .ขอนแกน ๑ - สฟ.หลมสัก 
ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ ไทย และบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน )     
ท่ีไดแกไขเปลี่ยนแปลงเปนการท่ัวไปโดยผานทางเว็บไซตของตนภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการลงนามในสัญญาแลวตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๓๐ และขอ ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ใหสํานักงาน กสทช . ตรวจสอบกรณีการเปดเผย
สัญญา วาผูรับใบอนุญาตท่ีใหใชโครงขายโทรคมนาคมไดดําเนินการถูกตองครบถวน
ตามท่ีประกาศฯ กําหนดหรือไม 

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบผลการ พิจารณา การเปลี่ยนแปลงสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม

เสนทาง สฟ .ขอนแกน๑ - สฟ.หลมสัก ระหวาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
และบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอวา การเปลี่ยนแปลงสัญญาการใชโครงขาย
โทรคมนาคมเสนทาง สฟ .ขอนแกน  ๑ - สฟ.หลมสัก ระหวาง การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย และบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน ) มีขอกําหนด และลักษณะท่ี
สอดคลองกับมาตรา ๒๗  แหงพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม       
พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบขอ ๓๐ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ท้ังนี้ ใหผูรับใบอนุญาตท่ีใหใชโครงขายโทรคมนาคมสงสําเนาสัญญาการใช
โครงขายโทรคมนาคม ให กสทช . ภายใน ๑๐ วัน นับแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการ
ลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ การประกอบ กิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ ๓๐ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖  โดยใหปฏิบัติอยางเครงครัด
ตอไป และใหผูรับใบอนุญาตท่ีใหใชโครงขายโทรคมนาคม เปดเผย สัญญา การใช
โครงขายโทรคมนาคม เปนการท่ัวไป ตอสาธารณะอยางครบถวน ผานทางเว็บไซตของ
ตนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีคูสัญญาทุกฝายไดมีการลงนามในสัญญาแลวตาม มาตรา 
๒๙ แหง พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ 
๓๐ และขอ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

 



๒๐ 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี       
๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ การยกเลิกการใชงานวงจรโทรคมนาคมเสนทาง สฟ .นครชัยศรี -  สฟ.สามพราน๑         

และเสนทาง สฟ . แจงวัฒนะ -  สฟ .บานดอน ตามสัญญาการใชโครงขาย
โทรคมนาคม ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท ทรู ยูนิเวอร
แซล คอนเวอรเจนซ จํากัด (สํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย) 

 ผูอํานวยการสํานักโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย (นายชุติเดชฯ ) 
นําเสนอ ผลการ พิจารณาการ ขอยกเลิกการใชงานวงจรโทรคมนาคมเสนทาง สฟ .  
นครชัยศรี -  สฟ. สามพราน ๑ และเสนทาง สฟ . แจงวัฒนะ -  สฟ. บานดอน ตาม
สัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ
บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด  มีขอกําหนดและลักษณะท่ีสอดคลอง
กับขอ ๓๗ และขอ ๕๐ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา การยกเลิกการใชงานวงจรโทรคมนาคมเสนทาง สฟ .       

นครชัยศรี - สฟ.สามพราน๑ และเสนทาง สฟ . แจงวัฒนะ - สฟ.บานดอน ตามสัญญา
การใชโครงขายโทรคมนาคม ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท 
ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. รับทราบตามท่ีสํานักงาน  กสทช. เสนอวา การยกเลิกการใชงานวงจรโทรคมนาคม
เสนทาง สฟ.นครชัยศรี - สฟ.สามพราน๑ และเสนทาง สฟ. แจงวัฒนะ - สฟ.บานดอน 
ตามสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคม ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
และบริษัท  ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด  มีขอกํา หนดและลักษณะท่ี
สอดคลอง กับขอ ๓๗ และขอ ๕๐ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใชและเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี       

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรายช่ือผูประสงคจะข้ึนทะเบียนรายช่ือตามระเบียบ 

กสทช . วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทระหวางผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผูรองเรียน พ .ศ. ๒๕๕๕ (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานัก รับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม    
(นายชัยยุทธฯ ) นําเสนอรายชื่อผูประสงคจะข้ึนทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ย จํานวน ๒๙ 
ราย ตามขอ ๑๐ วรรคสาม ของระเบียบ กสทช . วาดวยการไกลเกลี่ยฯ เพ่ือทดแทน



๒๑ 
 

รายชื่อเดิมซ่ึงครบอายุสองป ในวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และสํานักงาน กสทช . จะได
ดําเนินการจัดใหมีทะเบียนรายชื่อตามระเบียบดังกลาว ตอไป 

 กสทช .ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา โดยภาพรวมกระบวนการไกลเกลี่ยตองเปนไป
ตามประกาศฯ  แตรายงานผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยมีการไกลเกลี่ยประมาณเดือนละ 
๒ ราย ท้ังท่ีมีผูขอไกลเกลี่ยจํา นวนมากกวานั้น  เทากับไกลเกลี่ยไมถึงรอยละ ๑๐ สวน
อีกรอยละ ๙๐ มีการยุติไปกอน ดังนั้น สํานักงาน กสทช . อาจจะตองไปพิจารณา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลวามีการใช ตนทุนในการดําเนินการอยางไร หากจะลด
ตนทุนจะทําไดอยางไร เนื่องจากในขณะนี้ มีการแยกผูรับผิดชอบออกมา กลุมหนึ่ง 
จํานวน ๒ - ๓ คน เพ่ือจะรับเรื่องไกลเกลี่ยเดือนละ ๒ ราย จึงมีโจทยวาจะดําเนินการ
ใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนไดอยางไร 

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา ในการแบงโครงสรางภายในเปนการดําเนินการตาม
ระเบียบฯ จะมีการรับเรื่องภายหลังจากมีผูรองเรียน และผูประกอบการประสงค จะเขา
สูกระบวนการไกลเกลี่ย หลังจากท่ีมีการตั้งศูนยไกลเกลี่ยมีจํานวนผู ประกอบการและผู
รองเรียนยื่นความจํานงฝายเดียวจํานวน ๕๖๓ เรื่อง แตวาจะสามารถไกลเกลี่ยไดท้ัง ๒ 
ฝายจะตองยินยอม มีเรื่องเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยจํานวน ๔๗ เรื่อง ยุติได ๔๓ เรื่อง 
อีก ๒ เรื่อง ครบกําหนดระยะเวลาไมยุติในกระบวนการแตก็ยุติตอเนื่อง  สําหรับ
เจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีธุรการรวมท้ังอํานวยความสะดวกใหแกผูไกลเกลี่ยและจัดทํา
เอกสารเพ่ือประชาสัมพันธเรื่องกระบวนการการดําเนินการ มีพนักงานของสํานักงาน 
กสทช. ๒ คน ลูกจางสํานักงาน กสทช. ๑ คน Outsource ๓ คน  

 กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ประเด็นท่ีตองการเสนอก็คือ ตองพิจารณาวา หาก
เปนเอกชนจะดําเนินการเชนนี้หรือไม เพราะโดยหลักสามารถนําปริมาณเรื่องรองเรียน
มาคํานวณเทียบ เปนจํานวนชั่วโมงการทํางาน แลวเทียบหา จํานวนคน ท่ีตองการได  
ดังนั้นเม่ือจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูในปจจุบันมีชั่วโมงการทํางานเหลือก็ตองถามวาจะ
ปฏิรูปโครงสรางอยางไรใหเกิดความคุมคาสําหรับตนทุนท่ีเสียไป ท้ังนี้เปน เรื่องท่ี
สํานักงาน กสทช . ตองไปวิเคราะห โดยหากเห็นวาโครงสรางตอง เปนเชนนั้นเนื่องจาก
ประกาศฯ กําหนด ก็ อาจจะตองมีการแกประกาศฯ เพ่ือให เกิดความคุมคา มากข้ึน 
เพราะในขณะนี้สถิติคอนขางจะนิ่ง โดยมีอัตราเฉลี่ยอยูท่ีประมาณเดือนละ  ๒ ราย มา 
๒๖ เดือนแลว 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบรายชื่อผูประสงคจะข้ึนทะเบียนรายชื่อตามระเบียบ กสทช . วาดวยการไกล
เกลี่ยขอพิพาทระหว างผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผูรองเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

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

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 



๒๒ 
 

 ๒. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐ /๒๒๓  ลงวันท่ี ๑๖  มีนาคม  
๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้  

  เม่ือพิจารณารายงานสถิติการดําเนินงานของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการ
โทรคมนาคมพบวาผลการดําเนินงานเฉลี่ยมีการไกลเกลี่ยประมารเดือนละ ๒ ราย ซ่ึง
เปนสถิติท่ีคอนขางนิ่งมาตลอดระยะเวลาของการดําเนินการไกลเกลี่ยประมาณ ๒๖ 
เดือนแลว โดยอัตราของเรื่องท่ีเขาสูกระบ วนการไกลเกลี่ยมีจํานวนไมถึงรอยละ ๑๐ 
ของจํานวนผูขอไกลเกลี่ยท้ังหมด สวนเรื่องท่ีเหลือประมาณรอยละ ๙๐ สามารถยุติ
เรื่องรองเรียนไดดวยกระบวนการดําเนินงานเรื่องรองเรียน ดังนั้น สํานักงาน กสทช . 
ควรพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดตั้งศูนยไกลเก ลี่ยฯ วามี
ตนทุนในการดําเนินการเทาไร และจะลดตนทุนไดอยางไร เพ่ือใหการทํางานของ
บุคคลากรคุมคากับตนทุนท่ีเสียไป เนื่องจากในการดําเนินการนั้นตองมีการแยก
ทรัพยากรบุคคลออกมาจากข้ันตอนการจัดการขอรองเรียนตามประกาศ กทช . เรื่อง 
กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและพิ จารณาเรื่องรอยเรียนของผูใชบริการ เพ่ือรองรับ
กระบวนการไกลเกลี่ยเปนการเฉพาะเปนจํานวนหลายตําแหนง อีกท้ังกระบวนการนี้ยัง
มีปญหาทําใหการจัดการเรื่องรองเรียนใชระยะเวลายาวนานข้ึน อันไมเปนผลดีกับ
ผูบริโภค ดังท่ีผมไดเคยใหความเห็นไวตั้งแตกอนออกระเบียบ ฉบับนี้ จึงเห็นควรท่ี
จะตองมีการวิเคราะหระเบียบ กสทช. ดังกลาวดวย 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ เรื่องรองเรียนของนายวิชา ปยธนกรกุล รองเรียนบริษัท ทรู มูฟ จํากัด กรณีประสบ
ปญหาการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีเนื่องจากส้ินสุดสัญญาการอนุญาตสัมปทาน
คล่ืน ๑๘๐๐ MHz (สํานัก รับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (นาย
ชัยยุทธ ฯ) นําเสนอขอรองเรียนของ นายวิชา ปยธนกรกุล  รองเรียนบริษัท ทรู มูฟ 
จํากัด  กรณีประสบปญหา การใชบริการโทรศัพทเคลื่ อนท่ีเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการ
อนุญาตสัมปทานคลื่น ๑๘๐๐ MHz ผูรองเรียนแจงวาเม่ือวันท่ี ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 
บริษัทฯ ไดตัดสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูรองเรียนท้ังท่ีไมมีคาบริการคางชําระ    
ผูรองเรียนสอบถาม call Center ไดรับแจงวา บริษัทฯ ไดโอนยาย เลขหมายโทรศัพท
ของผูรองเรียนไปยังคลื่นความถ่ีใหม โดยท่ีผูรองเรียนไมทราบลวงหนา ผูรองเรียนแจง
ความประสงควาขอใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในยานความถ่ี ๑๘๐๐ MHz จนถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. ออกประกาศคุมครองผูใชบริการ แตบริษัทฯ 
ไมดําเนินการตามท่ีผูรองเรียนมีคําขอ ทําใหเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูรองเรียน
ไมสามารถใชงานไดตั้งแตวันท่ี ๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เปนตนมา คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคมในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ มีมตดิังนี้ 



๒๓ 
 

 ๑. บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ไมมีสิทธิโอนยายโทรศัพทหมายเลข ๐๘ ๙๑๓๘ ๒๖๘๗ ของ
ผูรองเรียนไปยังผูใหบริการรายอ่ืน โดยผูรองเรียนไมสมัครใจ บริษัทฯ ดําเนินการ       
ไมถูกตองตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

 ๒. ใหบริษัท ทรู  มูฟ จํากัด คืนคาบริการท่ีผูรองเรียนชําระไปแลวพรอมดอกเบี้ยใน
อัตราเดียวกันกับท่ีผูใหบริการเรียกเก็บจากผูใชบริการในกรณีผิดนัดชําระคาบริการ 
เนื่องจากผูรองเรียนไมสามารถใชบริการได โดยใหสํานักงาน กสทช . ตรวจสอบจํานวน
เงินตามขอเท็จจริง 

 กสทช. ประวิทย แสดงความเห็นวา หากบริษัทไมกระทําตามมติ กทค . สามารถบังคับ
โดยวิธีทางปกครองไดหรือไม เพราะฝงโทรคมนาคมไมสามารถทําการลงโทษไดแบบฝง
กระจายเสียง 

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ไมมีสิทธิโอนยายโทรศัพทหมายเลข ๐๘ ๙๑๓๘ ๒๖๘๗ ของ  

ผูรองเรียนไปยังผูใหบริการรายอ่ืน โดยผูรองเรียนไมสมัครใจ 
 ๒. ใหบริษัท ทรู มูฟ จํากัด คืนคาบริการท่ีผูรองเรียนชําระไปแลวพรอมดอกเบี้ยใน

อัตราเดียวกันกับท่ีผูใหบริการเรียกเก็บจากผูใชบริการในกรณีผิดนัดชําระคาบริการ 
  ท้ังนี้ กรณีดังกลาวสํานักงาน กสทช. ไดดําเนินการทางปกครองกับบริษัทฯ แลว 
  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ เรื่องรองเรียนของนายพิพัฒน ธนพัฒนจีรกุล รองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณี
ประสบปญหาถูกเรียกเก็บคาบริการภายหลังจากถู กระงับสัญญาณ จึงไมสามารถ
ยกเลิกบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการ สํานัก รับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม     
(นายชัยยุทธ ฯ) นําเสนอขอรองเรียนของ นายพิพัฒน ธนพัฒนจีรกุล รองเรียนบริษัท      
เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปญหาถูกเรียกเก็บคาบริการภายหลังจากถู กระงับ
สัญญาณ จึงไมสามารถยกเลิกบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  โดยผูรองเรียนแจงวา            
ผูรองเรียนใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี เลขหมาย ๐๘ ๖๔๑๐ ๖๗๒๔ มียอดคางชําระ    
๒ รอบบิล จึงถูกระงับสัญญาณแตบริษัทฯ เรียกเก็บคาบริการภายหลังระงับสัญญาณ 
เชน คารักษาเบอรประจําเดือน ๕๓๓ .๙๓ บาท ท้ังท่ีไมมีการใชบริการ เบื้ องตน          
ผูรองเรียนไดติดตอขอยกเลิกบริการ แตเจาหนาท่ีแจงวา ตองชําระคาบริการในสวนท่ี
คางชําระท้ังหมด ผูรองเรียนเห็นวา ไมยุติธรรมเพราะวาผูรองเรียนไมไดใชบริการ จึงมี
คําขอใหบริษัทฯ ยกเลิกเลขหมายดังกลาวพรอมยุติการเรียกเก็บคาบริการภายหลังจาก



๒๔ 
 

ท่ีไมไดใชบริการ โดยผูรองเรียนจะชําระคาบริการท่ีใชงานจริงท่ีคางชําระ ๒ รอบบิล 
เทานั้น คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม ในการประชุม
ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๘  มีความเห็นวา บริษัท เรียล มูฟ  
จํากัด ไมมีสิทธิเรียกเก็บคาบริการตามท่ีผูรองเรียนโตแยง โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เปนตนไปตามท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บคาบริการ  เนื่องจากบริษัทฯ 
มิไดพิสูจนขอเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกตองในการเรียกเก็บคาบริการภายใน ๖๐ วัน 
ตามขอ ๒๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๙ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอวา บริษัท เรียล มูฟ จํากัด  ไดดําเนินการระงับ

สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีของผูรองเรียน เนื่องจากผูรองเรียนคางชําระคาบริการ ๒ 
รอบบิลติดตอกัน ตาม ประกาศ  กทช .  เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงเปนกรณีท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการตามท่ีประกาศกําหนด 
สําหรับกรณีคาบริการ ตั้งแตวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป  บริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด ไมมีสิทธิเรียกเก็บคาบริการตามท่ีผูรองเรียนโตแยง เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดพิสูจน
ขอเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกตองในการเรียกเก็บคาบริการภายใน ๖๐ วันตามขอ ๒๒ 
ของประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

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

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 ๒. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐ /๒๒๒  ลงวันท่ี ๑๖  มีนาคม  

๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นเพ่ิมเติมในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้  

   เรื่องรองเรียนนี้ ผูรองเรียนยื่นเรื่องรองเรียนตอสํานักงาน กสทช . วาถูกระงับ
สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี เนื่องจากมียอดคาบริการคางชําระ ๒ รอบบิล และภายหลัง
การระงับสัญญาณ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ยังคงมีการเรียกเก็บคาบริการตอเนื่องมาท้ัง
ท่ีไมสามารถใชบริการได 

   คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค ดานกิจการโทรคมนาคม ไดพิจารณาเรื่อง
รองเรียนดังกลาว ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ
มีมติให บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ไมมีสิทธิเรียกเก็บคาบริการตามท่ีผูรองเรียนโตแยง 
โดยเริ่มตนตั้งแตวั นท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป ตามท่ีปรากฏในใบเรียกเก็บ
คาบริการ เนื่องจากบริษัทฯ มิไดพิสูจนขอเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกตองในการเรียก
เก็บคาบริการภายใน ๖๐ วัน ซ่ึงผมมีความเห็นสอดคลองกับมติดังกลาว 

   นอกจากนี้ ผมเห็นวา เรื่องรองเรียนดังกลาว เปนกรณีท่ีบริษัทฯ มิไดชี้แจง
ขอเท็จจริงเพ่ือพิสูจนความถูกตองในการเรียกเก็บคาบริการท่ีผูรองเรียนโตแยงภายใน
ระยะเวลา ๖๐ วันนับตั้งแตวันท่ีผูใชบริการรองเรียน ซ่ึงตามประกาศ กทช . เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาใหบ ริการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๒๒ กําหนดให ผู



๒๕ 
 

ใหบริการมีหนาท่ีพิสูจนขอเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกตองในการเรียกเก็บคาบริการ
ดังกลาว หากไมดําเนินการใหสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บคาบริการในจํานวนท่ีผูรองเรียน
ไดโตแยง ซ่ึงเรื่องรองเรียนในลักษณะดังกลาว โดย ท่ี กทค . ไดเคยมีมติในการประชุม
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการใหสํานักงาน 
กสทช . แกไขปญหาเรื่องรองเรียนไดตามมาตรา ๕๗ (๔) พระราชบัญญัติ องคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและ
กิจการโท รคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ ในเรื่องท่ี กทค . ไดเคยวินิจฉัยเปนแนวทางไวแลว 
ดังนั้น เรื่อง รองเรียนนี้ สํานักงาน กสทช. สามารถดําเนินการแจงผลการพิจารณาเรื่อง
รองเรียนดังกลาวไดโดยมิตองเสนอเรื่องให กทค. พิจารณา 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๗ นางสุชาดา โอฬารรักษ รองเรียนบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน) กรณีประสบปญหาไดรับความเดือดรอนจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ใกลบริเวณท่ีพักอาศัยของผูรองเรียน  (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผูอํานวยการสํานัก รับเรื่องรองเรียนและคุ มครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม    

(นายชัยยุทธฯ ) นําเสนอขอรองเรียนของ นางสุชาดา โอฬารรักษ รองเรียนบริษัท    

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปญหาไดรับความเดือดรอน

จากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๕๒๘๖ เลขท่ีดิน ๑๒๗       

หนาสํารวจ ๔๔๒๒ ตําบลพระประโทน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ใกล

บริเวณท่ีพักอาศัยของผูรองเรียนบานเลขท่ี ๒๘/๑ ถนนนวเขต ตําบลพระประโทน 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซ่ึงทําใหไมปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยของ       

ผูรองเรียน ขอใหบริษัทฯ ตรวจสอบการติดตั้งสถานี วิทยุคมนาคม พรอมชี้แจง

รายละเอียดใหผูรองเรียนทราบ และขอใหดําเนินการยายเสาสัญญาณออกจากชุมชน  

 คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี      

๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

 ๑. ใหผายเลขานุการติดตาม ใหบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด  (มหาชน )

กําหนดกรอบเวลาในการจัดหาสถานท่ีตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแหงใหม 

 ๒. ใหบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด  (มหาชน ) ไปทําความเขาใจกับ          

ผูรองเรียนและประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียงสถานีวิทยุคมนาคมใหครบถวนต ามขอ 

๑๒.๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอ

สุขภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม และแจงผลใหสํานักงาน กสทช. ทราบ  

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงเพ่ิมเติมวา ไดแจงใหสํานักงาน กสทช . เขต และ คท . 
ตรวจสอบเสาวิทยุคมนาคมของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด  (มหาชน ) 



๒๖ 
 

แลว ไดมีการประชุมหารือหลายรอบ และไดเจราจากับท้ัง ๒ ฝาย โดยบริษัทฯ ได     
ตกลงเบื้องตนวา เม่ือครบสัญญาตั้งเสาวิทยุคมนาคม ก็จะยายออกไป  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ ตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ วา บริษัท แอดวานซ อินโฟร  เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) ไดติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ แลว และเนื่องจากบริษัทฯ ไดสิ้นสุดระยะเวลาการใหบริการแลว จึงไมมี
ประเด็นท่ีตองพิจารณาสําหรับสถานีวิทยุคมนาคมดังกลาวอีก 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        
๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๘ นายวัชรภัทร ไวทยกุล รองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปญหา

เกี่ยวกับการคิดคาบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีผิดพลาด  (สํานักรับเรื่อง รองเรียนและ

คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

  

หมายเหตุ สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ขอถอนระเบียบวาระ
การประชุมท่ี ๔.๑๘ และจะนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ บจ. ซิสเต็ม อินทรีเกรช่ัน แอนด เทคโนโลยี ขอสงคืนเลขหมายโทรศัพทสําหรับ
บริการโทรศัพทระหวางประเทศแบบส้ัน ๓ หลัก หมายเลข ๑๐๑ (สํานักบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถา ฯ) 
นําเสนอการสงคืนเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทระหวางประเทศแบบสั้น 
๓ หลัก หมายเลข ๑๐๑ ของบริษัท ซิสเต็ม อินทรีเกรชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด  โดย
มติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 
๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ไดพิจารณาแลวเห็นว า เม่ือบริษัทฯ ไดแจงความประสงค         
ขอยกเลิกการใชงานเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๓ หลัก หมายเลข ๑๐๑ และยืนยันวา
เลขหมายดังกลาวท่ีขอคืนนั้น ไมไดมีการนําออกไปใหบริการ และไมมีผลกระทบตอ
ผูใชบริการ จึงเห็นควรนําเสนอ กทค . พิจารณาอนุมัติให บริษัท  ซิสเต็ม อินทรีเกรชั่น 
แอนด เทคโนโลยี จํากัด สงคืนเลขหมายดังกลาวตอไป โดยมีผลตั้งแตวันท่ี ๘ มกราคม 
๒๕๕๙ 

   
มติท่ีประชุม อนุญาตให บริษัท  ซิสเต็ม อินทรีเกรชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด  สงคืนเลขหมาย

โทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทระหวางประเทศแบบสั้น ๓ หลัก หมายเลข ๑๐๑ โดย
ใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไปตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 



๒๗ 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        
๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ บริษัท สกูซ่ี อิตาเล่ียน เรสเตอรอง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบ
ส้ัน ๔ หลัก (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถา ฯ)  
นําเสนอการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลักของบริษัท สกู ซ่ี อิตาเลี่ยน 
เรสเตอรอง จํากัด ซ่ึงไดดําเนินการตามขอ ๔๐ และขอ ๗๒ ของประกาศ กสทช . เรื่อง
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแลว โดยมติคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เห็นควรนําเสนอ กทค . พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก คือ 
หมายเลข ๑๒๒๗ ใหกับบริษัท สกูซ่ี อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จํากัด เพ่ือใชในการดําเนิน
ธุรกิจจัดสงอาหาร สําหรับเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับลูกคา 

   
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๒๗ ใหแก บริษัท สกูซ่ี 

อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
  
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอน เวอรเจน จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท

สําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ีเพ่ิมเติม  (สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการ สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
นําเสนอการ ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท สําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ีเพ่ิมเติม 
จํานวน ๑๔๒,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจน จํากัด  เพ่ือ
ใหบริการในพ้ืนท่ีภูมิภาคจํานวน  ๕๗ จังหวัด  โดยมติคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมในการประชุมครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นควร
นําเสนอ กทค . พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท สําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ี
เพ่ิมเติม จํานวน ๑๔๒,๐๐๐ เลขหมาย  ใหกับ บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจน 
จํากัด 

 
 มติท่ีประชุม อนุมัติ จัดสรรเลขหมายโทรศัพท สําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 

๑๔๒ ,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจน จํากัด เพ่ือ
ใหบริการในพ้ืนท่ีสวนภูมิภาคจํานวน ๕๗ จังหวัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



๒๘ 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        
๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔ บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจน จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท

สําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ีเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี ๒) (สํานักบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการ สํานัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาว จิตสถาฯ ) 
นําเสนอการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ีเพ่ิมเติม 
จํานวน ๒๒๔,๐๐๐ เลขหมาย ของ บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจน จํากัด  โดย
เปนพ้ืนท่ีใหบริการเดิม ๓ จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย 
และพ้ืนท่ีสวนภูมิภาค จําน วน ๒๔,๐๐๐ เลขหมาย โดยมติคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นควร
นําเสนอ กทค . พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ี
เพ่ิมเติม จํานวน ๑๗๑,๐๐๐ เลขหมาย แบงเปนพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯ จํานวน ๑๔๗,๐๐๐ 
เลขหมาย และพ้ืนท่ีสวนภูมิภาค จํานวน ๒๔ ,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บริษัท              
ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจน จํากัด 

  และโดยท่ีปจจุบนั ประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ได
กําหนดรหัสพ้ืนท่ี “๐๒๐ xxx xxx – ๐๒๙ xxx xxx” สําหรับใหบริการในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพและปริมณฑล คงเหลือจํานวนเลขหมายท่ีจะจัดสรรไดเปนจํานวน ๑๘๕,๐๐๐ 
เลขหมาย หากพิจารณาจัดสรรเลขหมายเพ่ิมเติมใหแกบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ จะทําให
คงเหลือเลขหมายท่ีจะจัดสรร ตอไปไดเพียง ๓๘,๐๐๐ เลขหมาย ดังนั้น เพ่ือใหการ
บริหารจัดการเลขหมายในพ้ืนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการฯ จึง
เสนอแนวทาง ดังนี ้

  ๑. แนวทางท่ี ๑  

      โดยท่ีปจจุบัน บมจ . ทีโอที เปนผูไดรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพทประจําท่ี
สําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ีสําหรับใหบริการในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล ใน
กลุม ๐๒ ๖xxx xxxx – ๐๒ ๙xxx xxxx จํานวนรวมท้ังสิ้น  ๔,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย 
โดยนําไปให บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น ใหบริการเขตพ้ืนท่ีดังกลาวภายใตสัญญาสัมปทาน 
ซ่ึงจะสิ้นสุดในป ๒๕๖๐  แตอยางไรก็ดี การใหบริการดังกลาวภายใตสัญญาดังกลาว 
บมจ . ทีโอที ไดกํา หนดให บมจ . ทรู คอรปอเรชั่น ดําเนินการนําเลขหมายไปใช
ใหบริการเพียงจํานวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ เลขหมาย จึงทําใหยังคงเหลือ เลขหมายท่ียังไมมี
การใชงานอีกจํานวน ๑,๔๐๐ ,๐๐๐ เลขหมาย และหาก บมจ . ทีโอที ไมมีความ
ประสงคจะใชงานเลขหมายจํานวนดังกลาวก็สามารถ สงคืนมายัง กสทช . เพ่ือให
สามารถนําไปบริหารจัดการเลขหมายในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑลไดเพ่ิมเติม ซ่ึง
เห็นควรใหสํานักงาน กสทช . เชิญผูแทน บมจ . ทีโอที และ บมจ . ทรู คอรปอเรชั่น มา
ประชุมหารือเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีชัดเจนตอไป 



๒๙ 
 

  ๒. แนวทางท่ี ๒ 

      โดยท่ีปจจุบันตามประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ได
กําหนดกลุมเลขหมายสํารองไวใชงานในเขตพ้ืนท่ีตางๆ จํานวน ๑๘ กลุม รวมท้ังสิ้น 
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ซ่ึงสามารถนํากลุมเลขหมายสํารองมาใชงานสําหรับพ้ืนท่ี
กรุงเทพและปริมณฑลเพ่ิมเติม โดยอาจจะพิจารณาจากกลุมเลขหมายลําดับท่ีถัดจาก
กลุมเลขหมายลํา ดับสุดทายของพ้ืนท่ีดังกลาวมาพิจารณาเปนลําดับแรก ไดแก กลุม
เลขหมาย ๐๓๐ xxx xxx แตอยางไรก็ดีหากจะนํากลุมเลขหมายนี้มาใชงานก็ จําเปน
จะตองพิจารณาในข้ันตอนทางเทคนิค รวมถึงการเตรียมการเก่ียวกับการ
ประชาสัมพันธใหผูใชบริการรับทราบอยางท่ัวถึง และผลกระทบใน เรื่องตางๆ อยาง
รอบคอบ 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา หลักเกณฑท่ีสํานักงาน กสทช. ใชกําหนดจํานวน
เลขหมายท่ีจะจัดสรรนั้น ตองมีหลักการท่ีเทาเทียมและมีหลักเกณฑเดียวกันในการ
พิจารณา รวมท้ัง ถาจะใช ๐๓ ตองมีการเตรียมการให Network รองรับดวย 

  

มติท่ีประชุม อนุมัติ จัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทประจําท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 
๑๗๑,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจน จํากัด โดยแบงเปน
พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯ จํานวน ๑๔๗,๐๐๐ เลขหมาย และในสวนภูมิภาค จํานวน ๒๔,๐๐๐ 
เลขหมาย ตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ แล ะรับทราบแนวทางการดําเนินการของ
สํานักงาน กสทช . เก่ียวกับการบริหารจัดการเลขหมายในกลุม “๐๒๐ xxx xxx – 
๐๒๙ xxx xxx” โดยใหสํานักงาน กสทช .รับขอสังเกตของท่ีประชุม กทค . ไป
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด  ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท สําหรับบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี (สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
นําเสนอคําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ของ
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ดังนี้ 

 ๑. บริษัทฯ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ครั้ง
แรก จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย 

 ๒. บริษัทฯ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี
เพ่ิมเติมจํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย  



๓๐ 
 

 โดยมติ คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือ
วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นควรนําเสนอ กทค . พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท
สําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด สําหรับคําขอครั้งแรก และชําระคาธรรมเนียมเลขหมายในอัตรา ๑ บาทตอเลข
หมายตอเดือน ตามขอ ๗๓ (๑) ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม และใน การประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี            
๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นควรนําเสนอ กทค . พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท
สําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม จํานวน ๓,๔๘๐,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด สําหรับคําขอครั้งท่ี ๒ และชําระคาธรรมเนียมเลขหมายในอัตรา        
๒ บาทตอเลขหมายตอเดือน ตามขอ ๗๓ (๒) ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

 ท้ังนี้ เห็นควรใหบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ดําเนินการเรื่องการลงทะเบียนผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี ในลักษณะ เรียกเก็บเงินลวงหนา (แบบเติมเงิน ) ตามนโยบายของ
สํานักงาน กสทช. อยางเครงครัด 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา โดยหลักการไมขัดของแตวิธีการนําเสนอของ
สํานักงาน กสทช . ยังไมชัดเจนโดยเฉพาะคําวา “ไดรับการจัดสรร ” และ “ใช” ตอง
แยกออกจากกัน คําวา “ไดรับการจัดสรร ” จะตีความวา กสทช . จัดสรรให            
บจ.เรียลมูฟ ซ่ึงความจริงคือ บจ.เรียลมูฟ ไมไดรับการจัดสรรเลย บจ.เรียลมูฟ เปนผูใช 
แต กสทช . จัดสรรใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) โดย  บจ .เรียลมูฟ      
ขอบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) เพ่ือใชบริการ ซ่ึงในเอกสารอาจทําให
เกิดความสับสน ในอีกประเด็นหนึ่งคือเพ่ือไมใหสํานักงาน กสทช. ทํางานซํ้าซอน ควรมี
การพิจารณาหลักเกณฑอีกครั้ง ถึงแมจะเปน MVNO แตหากมีการใช งานอยูแลว ก็ไม
ควรใช โควตาเริ่มตนท่ี ๒๐๐ ,๐๐๐ เลขหมาย มาจัดสรร  ควรจะเอาตัวเลขเดิมมา
พิจารณาไดเลยไมเชนนั้นจะเปนการพิจารณา ๒ หลักเกณฑ ตองมีการแกไขซ่ึงนาจะใช
หลักเกณฑปกติไดเลย 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา มีความเห็นสอดคลองกับ กสทช.รศ.ประเสริฐฯ 
ท้ังนี้ เพราะวาตองพิจารณาตามความเหมาะสมใหสอดคลองและตรงกับค วามเปนจริง 
ถึงแมจะมีการขอจัดสรรโดยผานบริษัทก็ตามถือวาขณะนั้นมีเลขหมายในการใชงานอยู
แลว ฝากสํานักงาน กสทช. พิจารณาใหเกิดแนวทางท่ีชัดเจน 

 กสทช .ประวิทย ฯ แสดงความเห็นวา กสทช . เคยมีการจัดสรรเลขหมายในลักษณะนี้
หรือไม หากเคยมีการจัดสรรตองใชบรรทัดฐานเดียวกันเพราะหากแตละบริษัทมีการ
ดําเนินการตางกัน อาจกอใหเกิดขอสงสัยเรื่องการ เลือกปฏิบัติได โดยหากเคยมีการ
จัดสรรเลขหมายในครั้งแรกใหแก MVNO รายอ่ืนเพียงจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ก็
ควรตอง มีการจัดสรรเลขหมายจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ตามมาตรฐานเดียวกัน 
หากจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑคงตองมีการหารือท้ังอุตสาหกรรมและทําใหชัดเจน  
หากมีการเลือกปรับเปลี่ยนจุดใดจุดหนึ่งอาจเปนปญหา และการท่ีจะถือวา MVNO ท่ี
เคยมีการใชงานเลขหม ายมาแลว แมขอเองครั้งแรกก็ใหเปนการจัดสรรตอเนื่องนั้น 
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แนวทางนี้ยอมเปนโทษตอผูขอ เนื่องจากเลขหมายท่ีขอครั้งแรกมีอัตราคาธรรมเนี ยม
เดือนละ ๑ บาท แตอัตราคาธรรมเนียมของเลขหมายท่ีขอครั้งตอๆ ไปคือ ๒ บาท ซ่ึง
จะกอใหเกิดตนทุนท่ีแตกตางกันเดือนละ ๒๐๐ ,๐๐๐ บาทตลอดไป  ดังนั้นเรื่องนี้จึง
เก่ียวของเรื่องความเปนธรรมในตลาดดวย ขอสังเกตอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องหลักเกณฑ
การจัดสรร ซ่ึงโยงกับประเด็นความเปนธรรมเชนกัน  ยกตัวอยางบางบริษัทใช
หลักเกณฑ ๖ เดือน บางบริษัทใชหลักเกณฑ ๙ เดือน สํานักงาน กสทช . อาจจะตอง
ทําหลักเกณฑข้ึนมาใหชัดเจนโดยไมตองตอเนื่องกันแตหลักเกณฑตองสอดคลองกัน
และสามารถตอบคําถามได ขอเท็จจริง การท่ีตัวเลขลดลงไป ๗๐๐,๐๐๐ สองเดือนไม
ติดตอกัน ไมนาจะเปนผลมาจากการจดทะเบียน  หากตอเนื่องกันก็เขาใจวาเปนผลจาก
การจดทะเบียน เพราะฉะนั้นสมมติฐานยังไมคอยนาเชื่อถือเทาไร ประเด็นนี้หากอนุมัติ
จะ มีความ สอดคลองหรือไม มีความแตกตางกันหรือไมในการใชหลักเกณฑของ
ผูประกอบการ รายเดิมและผูประกอบการรายใหม 

 สํานักงาน กสทช.  ชี้แจงวา ท่ีผานมาในการดูเรื่องประวัติการใชงานสวนใหญจะเนนใน
เรื่องความเสถียรของตัวเลขในการใชงาน โดยหลักเกณฑสํานักงาน กสทช . พยายามจะ
ไมใชตัวเลขท่ีมีการกระชากข้ึนลง ไมอยากจะนําตัวเลขดังกลาวมาคิดคํานวณเนื่องจาก
อาจจะสงผล เพราะในชวงเวลานั้นอาจเกิดปญหาเรื่องการตล าดหรือเหตุผล            
เชิงนโยบายท่ีอาจจะคาดการณไมได จึงดึงตัวเลขในสวนนั้นออกไปและมองวาใน
อนาคตบริษัทจะพอเพียงในปริมาณเทาใด 

 กสทช .ประวิทยฯ แสดง ความเห็นตอกรณีท่ี สํานักงาน กสทช . อธิบายเหตุการณ
บางอยาง วาเปนผลกระทบจากนโยบายนั้น  หากมีผลกระทบจริงตองมีผ ลกระทบตอ
ผูประกอบการรายอ่ืนดวย โดยหลักการตองไปดูขอมูลการใชงานของรายอ่ืนดวยวามี
เหตุการณเชนเดียวกันหรือไม หากไมมีก็เทากับ ทฤษฎีดังกลาวยังไมชัดเจน ตอไป
สํานักงาน กสทช . ตองวางหลักเกณฑวา ๑๒ เดือนท่ียกข้ึนมา จะตัด ๓ เดือนต่ําสุด ๓ 
เดือนสูงสุดหรือไม  เพ่ือใหเปนคากลางของปเพ่ือใหเปนธรรมกับผูประกอบการทุกราย 
ดั้งนั้น สํานักงาน กสทช. อาจจะตองทําใหเปนเกณฑเดียวกัน 

 ประธาน กทค . พันเอก ดร .เศรษฐพงคฯ แสดงความเห็นวา ขอใหสํานักงาน กสทช . 
วิเคราะหหาเกณฑท่ีสามารถทําใหมีความเปนกลางได มากท่ีสุดเพราะเอามาเทียบเคียง
กันลําบาก ใหหารือ คณะอนุกรรมการ เลขหมายฯ วามีประเด็นแบบนี้ควร มีการ
ดําเนินการท่ีเปน ธรรมไดอยางไรบาง เพราะเลขหมายเปนการแขงขันในตลาด อาจดู
แผนธุรกิจ สถิติในอดีต การชั่งน้ําหนักควรเปนอยางไร หากมีสูตรการคํานวณก็จะดีข้ึน
แตอาจจะลําบากเพราะสถานการณตางกันแลวนําแนวคิดมาเสนอ กทค. 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา กรณีท่ีเปน MVNO ท่ีใชเลขหมายของ บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ท่ีจัดสรรให การชําระเงินเปนอยางไร 

 สํานักงาน กสทช . ชี้แจงวา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนผูชําระเ งิน 
แตถากรณีนี้หากมาขอรับจัดสรรโดยตรง บจ .เรียลมูฟ ตองชําระเงินโดยตรงมาท่ี
สํานักงาน กสทช.  
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 กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา  หากใชหลักเกณฑ ๖ เดือนเหมือนผูประกอบการ
รายอ่ืน จะตองจัดสรรเต็ม ๔,๐๐๐ ,๐๐๐ เลขหมาย เพราะเฉลี่ย ๖ เดือนหลัง มียอด
เดือนละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ๑ ป ตองให ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

 สํานักงาน กสทช.  ชี้แจงวา ๖ เดือนเปนตัวเลขท่ีนอยสําหรับการวิเคราะหอนาคต สวน
ใหญท่ีผานมากรณีของ AWN ใชตัวเลข ๑๒ เดือน หากไมมีตัวเลขท่ีกระโดดเกินไปจะ
พยายามใชตัวเลข นั้น แตในกรณีของ บจ .เรียลมูฟ  หากจะใช ๖ เดือน สํานักงาน 
กสทช . มองวาไมคอยเหมาะสม ซ่ึงท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ ๙ เดือน ตามหลักการท่ัวไปมี
ความเห็นสอดคลองกับ กสทช . ประวิทยฯ ท่ีใหใชจํานวน ๑๒ เดือน แตอาจจะมีตัด
บางชวงท่ีต่ําสุดออกไป  อยางนอย ใหมีพ้ืนท่ีสําหรับ ดุลยพินิจเหลืออยูเพ่ือเปนการดู
อนาคตท่ีใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา หากมีดุลยพินิจท่ีสามารถอธิบายใหเขาใจไดก็จบ 
จึงอยากใหมีหลักการ หากอนุกรรมการฯ เสนอมาเชนนี้ดวยเหตุผลประมาณนี้แลวยัง
ไมสามารถมีหลักการท่ีดีไดอาจจะ ผานไปกอน ครั้งตอไปอาจจะตองมีเหตุผลวาถายึด 
๑๒ เดือน จะไมใช ๑๒ เดือน ในกรณีใดบาง ตองมีเกณฑวาจะตองตัดเดือนใดออกไป 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา ในประเด็นท่ี กสทช .รศ. ประเสริฐฯ ไดมี
ความเห็นกรณีของ MVNO จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย อาจจะใหมีการจัด สรรไป
กอนได แต กทค . มีความเห็นตรงกันวา บจ .เรียลมูฟ ไมถือวาเปน MVNO ท่ีขอรับ
จัดสรรเลขหมายเปนครั้งแรก  ประเด็นดังกลาวตองมีการหารือวาจะใหจัดสรรเทานี้ไป
กอนหรือตองมีการทบทวน วาจะยืนยันท่ีจะขอจํานวนดังกลาวหรือขอจัดสรรใหมใน
กรอบเดิม 

 สํานักงาน กสทช.  ชี้แจงวา ประเด็นดังกลาวในการประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม สวนใหญหากมีการจัดสรรเลขหมายจะใหบริษัทฯ มาอธิบายในเรื่องแผน
ธุรกิจ ซ่ึงในคราวนั้นไดอธิบายหลักการดังกลาวไป และบริษัทฯ ก็มิไดขัดของแตอยาง
ใด จึงเปนเหตุผลท่ีบริษัทฯ ขอจัดสรรเพ่ิมเติมดวย 

  

มติท่ีประชุม ๑ . อนุ มัติ จัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  จํานวน 
๒๐๐ ,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บริษัท เรียล มูฟ จํากัด  สําหรับคําขอครั้งแรก และ ให
ชําระคาธรรมเนียมเลขหมายในอัตรา ๑ บาท ตอเลขหมายตอเดือน ตามขอ ๗๓ (๑) 
ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม  จํานวน 
๓,๔๘๐,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บริษัท เรียล มูฟ จํากัด  สําหรับคําขอครั้งท่ี ๒ และให
ชําระคาธรรมเนียมเลขหมายในอัตรา ๒ บาท ตอเลขหมายตอเดือน ตามขอ ๗๓ (๒) 
ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
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  ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . รับขอสังเกตของท่ีประชุม กทค . เพ่ือ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

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

๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 ๒. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐ /๒๒๔  ลงวันท่ี ๑๖  มีนาคม  

๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๕ ของการประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้  

 ๑) ในการพิจารณาเรื่องดังกลาว ผมมีความเห็นสอดคลองกับคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคมและสํานักงาน กสทช. ท่ีเห็นควรพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรศัพท
สําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด สําหรับคําขอครั้งแรก และใหชําระคาธรรมเนียมเลขหมายในอัตรา ๑ บาทตอ
เลขหมายตอเดือน ตามขอ ๗๓ (๑) ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริการเลขหมายโทรคมนาคม เนื่องจากถือเปนการขอรับการจัดสรรตรงมายัง 
กสทช . ครั้งแรกในฐานะผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบโครงขายเสมือน (MVNO) 
ตามประกาศ กสทช . ฉบับดังกลาว ท้ังนี้ สอดคลองตามแนวทางตามมติ กทค . ครั้งท่ี 
๒๕/๒๕๕๘ 

 ๒) กรณีการขอรับจัดสรรเลขหมายฯ เพ่ิมเติมจํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย นั้น ผม
มีขอสังเกตตอขอวิเคราะหของสํานักงาน กสทช . ในประเด็นจํานวนเลขหมายท่ีควร
จัดสรรวา การท่ีสํานักงาน กสทช . อางอิงฐานขอมูลจํานวนผูใชบริการท่ีเพ่ิมข้ึนของ
เดือนเมษายน ๒๕๕๘ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๙ เดือน มาใชในการพิจา รณา 
โดยเลือกตัดขอมูลจํานวนผูใชบริการของเดือนอ่ืนๆ ออกนั้น อาจเสมือนเปนการเลือก
ปฏิบัติหรือกอใหเกิดปญหาตอผูขอรับจัดสรรเลขหมายฯ รายอ่ืนๆ ได เนื่องจากในการ
จัดสรรเลขหมายใหกับผูขอรับจัดสรรเลขหมายฯ รายอ่ืนในครั้งท่ีผานมา สํานักงาน 
กสทช . เลือกท่ีจะใชฐา นขอมูลผูใชบริการท่ีเพ่ิมข้ึนจํานวน ๖ เดือนเทานั้น ซ่ึงหาก 
สํานักงาน กสทช . ยืนยันวา ในกรณีนี้เหตุท่ี สํานักงาน กสทช . จําเปนตองเลือกใช
ขอมูลเพียง ๙ เดือน เพราะตองการขอมูลของเดือนท่ีมีความเสถียรในระดับหนึ่ง 

   ผมมีความเห็นวา อยางไรก็ตาม ในทายท่ีสุดแลว สํานักงาน กสทช . จําเปน
จะตองมีการกําหนดหลักเกณฑท่ีมีความชัดเจนไวดวย เพ่ือใชเกณฑเดียวกันในทุกกรณี 
อาทิ “ตองตัดเดือนท่ีมียอดผูใชสูงสุดและต่ําสุด ๓ เดือนออก ” เพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรมกับทุกราย และไมเปดชองใหเกิดการใชดุลพินิจมากเกินไป ท้ังนี้ หากกระบวนการ
หรือหลักเกณฑในการคํานวณจํานวนเลขหมายท่ีจะจัดสรรใหกับผูขอรับจัดสรรเลข
หมายฯ แตละรายไมมีความคงเสนคงวาแลว อาจเสมือนเปนการเลือกปฏิบัติหรือ
กอใหเกิดปญหาตอผูขอรับจัดสรรเลขหมายฯ รายอ่ืนฯ ท้ังในอดีตและในอนาคตได 

 ๓) กรณีสํานักงาน กสทช . เห็นวา สาเหตุท่ีบางเดือนมีจํานวนผูใชบริการต่ํามาก เปน
ผลมาจากมาตรการเรื่องการลงทะเบียนซิมการดท่ีทําใหพฤติกรรมการใชงานของ
ผูบริโภคและผูประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงนั้น ผมก็เห็นควรใหสํานักงาน กสทช . มี
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การตรวจสอบและวิเคราะหภาพรวมของท้ังอุตสาหกรรมวาเกิดปรากฏ การณใน
ลักษณะดังกลาวจริงหรือไม เนื่องจากหากสมมติฐานดังกลาวเปนจริงก็ยอมเกิด
ผลกระทบในลักษณะท่ีไมแตกตางกันกับผูประกอบการรายอ่ืนดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖ แนวทางดําเนินการกรณีผูชนะการประมูลคล่ืนความถี่ ๙๐๐ MHz ไมชําระเงิน 

 ประมูลตามกําหนดเวลา   

 ประธาน  กทค . นําเสนอตอท่ีประชุมถึงกรณีท่ีมีกระแสขาวและกระแสสังคม

วิพากษวิจารณอยางกวางขวางเก่ียวกับการประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ในกรณี

ท่ีวาอาจมีผูชนะการประมูลบางรายไมนําเงินคาประมูลคลื่นความถ่ีมาชําระ  จนทําให

เกิดความไมแนชัดข้ึนในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซ่ึงโดย สวนตัวไดมีการหารือกับ

เลขาธิการ กสทช. แลว จึงขอใหเลขาธิการนําเสนอแนวทางดําเนินการเพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนในเรื่องดังกลาว 

 เลขาธิการ กสทช . (นายฐากรฯ ) นําเสนอ แนวทางดําเนินการกรณีผูชนะการประมูล
คลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ไมชําระเงินประมูลตามกําหนดเวลา  ดังนี้ เนื่องจากเรื่องนี้
เปนเรื่องเรงดวนท่ีตองใหคําตอบท่ีชัดเจนกับสังคมท่ัวไป ประกอบกับเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดสอบถามกรณีเหตุการณท่ีเกิดข้ึนวา หากไมมีการชําระเงิน
ประมูลคลื่นความถ่ี  ๙๐๐ MHz ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแลว กสทช. จะมีมาตรการ
อยางไร เลขาธิการ กสทช . จึงนําเสนอวาระนี้ดวยวาจาและใหบันทึกเทปการประชุม
เปนหลักฐานไว 

 เรื่องการประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ท่ีผานมา ขณะนี้มีกระแสสังคมออกมา
วิพากษวิจารณเปนจํานวนมากวา อาจจะมีผูชนะการประมูลบางรายไมนําเงินคา
ประมูลมาชําระบาง หรือบางรายอาจไม นําเงินมาชําระ เพราะเห็นวาหากมีการจัดการ
ประมูลใหมแลวตนเองอาจจะตองชําระเงินคาประมูลมากกวา จึงจะรอใหอีกรายมา
ชําระเงินกอนหรือมาชําระเงินพรอมกัน ดังนั้น เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของรัฐ
และประชาชน ตลอดจนกอใหเกิดความเปนธรรมแกผูชนะการประมูลท่ีจะนําเงินมา
ชําระ รวมท้ังสรางความม่ันใจใหกับธุรกิจโทรคมนาคม กทค. จึงพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้ 

 ๑. หากจะมีการประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ใหมเกิดข้ึน ราคาเริ่มตนการประมูล
จะตองถูกกําหนดไวในราคาท่ีผูชนะการประมูลชนะไปในครั้งท่ีแลว 

  ๒. การประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ครั้งใหมนี้ไมตัดสิทธิ์ผูชนะการประมูลครั้งท่ีแลว
ท่ีไดนําเงินประมูลมาชําระในการท่ีจะเขาประมูลใหม เพ่ือใหเกิดการแขงขันโดยมี
ผูเขารวมประมูลแขงขันมากราย 

 ๓. หากมีการประมูลแลวไมมีผูสนใจเขารวมประมูล กสทช . จะไมมีการนําคลื่นความถ่ี
ดังกลาว มาประมูลในครั้งท่ีสองในทันที โดยจะเก็ บคลื่นความถ่ีดังกลาวไวกอนไมนอย
กวา ๑ ป และหากจะมีการเปดประมูลใหมหลังจากนั้น ราคาเริ่มตนการประมูลจะตอง
ไมนอยกวาราคาท่ีผูชนะการประมูลชนะไปในครั้งท่ีแลว 
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  ๔. ผูชนะการประมูลท่ีไมนําเงินมาชําระตามกําหนดเวลา นอกจาก กสทช . จะริบ
หลักประกันการประมูลแลว  ยังจะตองเรียกรองคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายหรือ
ประกาศท่ีกําหนดไวเพ่ิมเติมอีก และจะตรวจสอบคุณสมบัติของการเปนผูประกอบ
กิจการท่ีรับใบอนุญาตเดิมจาก กสทช . ท้ังกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม  

 ๕. เนื่องจากเรื่องนี้ยังเปนสิทธิ์ของผูชนะการประมูลท่ีจะนําเงินมาชําระไดจนถึงวันท่ี 
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น ขอให กทค . ทุกทาน รวมท้ังสํานักงาน กสทช . หลีกเลี่ยง
การใหขาวท่ีเปนอนาคตท่ียังไมเกิดข้ึนในระหวางนี้    

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา โดยหลักแล ว กทค. คงตองยืนยันวาทุกฝายตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีประกาศกําหนด และ กสทช. ยังมีหนาท่ีตองพิทักษ
ประโยชนของรัฐและประโยชนสาธารณะดวย โดยยืนยันวาจะตองไมเกิดความเสียหาย
ในสวนนี้ 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบตามท่ีเลขาธิการ กสทช . เสนอ และเห็นชอบในหลักการท่ีวา ทุกฝายมีหนาท่ี
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามท่ีประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวของกําหนดไว โดย
จะตองไมทําใหประโยชนของรัฐและประโยชนสาธารณะเสียหาย รวมถึงกรณีการ
กําหนดราคาเริ่มตนการประมูลหากตองมีการจัดประมูลใหม 

 

หมายเหตุ ท่ีประชุ ม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี        
๓/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
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ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๒.๑๕    น. 

 

 
 

 

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

    ผูอํานวยการสํานักกรรมการ                              

กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

........................................... 
 (นายพิชัย  สุวรรณกิจบรหิาร) 

        ผูอํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผูชวยเลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

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

 

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