
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๓. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๖. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ  
   ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
๘. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๙. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
    

เจ้าหน้าที่การประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู้อ านวยการส่วน    
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นายปิญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 



๒ 
 

๖. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางนารีรัตน์ ตลับนาค พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู้ชีแ้จง 

๑. นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๓. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่าย 

๔. นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๖. นางธีตานันตร์ สีวะรา ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๗. นายปรัชพัฒน์ วงษ์เนติศิลป์ ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๘. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๙. นายจิตรเสน สะท้านภพ ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
๑๐. นางสาวกนกพรรณ ญาณภิรัต ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๑. นายอัมพร ดีเลิศเจริญ ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักบริหารคลื่นความถี่ 
๑๒. นายประถมพงศ์ ศรีนวล รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
   ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๓. นางสาวพรรณิภา สีใส พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๔. นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 



๓ 
 

๑๕. นางสาวพิชญนุช ชลาชีวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๖. นางสาวกนกอร ฉวาง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๗. นางสาวเพชรรัตน์ จีตนิยม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๘. นางสาวพลอย  เพ็งเพ็ชร์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๙. นางสาวณัฐสุดา  อัคราวัฒนา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๐. นางสาววสุธิดา  กิตติพรหมวงศ ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๑. นางสาวศิริพร  หงส์ชัชวาล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๒. นางสาวภัคจิรา  มีศิลารัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๒๓. นายไพศาล ปาโท พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 
๒๔. นางสาวอมรพรรณ  ทองเฟ่ือง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๒๕. นางสาววัชลาวลี เดชส าราญ ลูกจ้าง 
   ส านักรับเรื่องร้อง เรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓๕ น.  
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม นัดพิเศษ ครั้งที่      

๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
 



๔ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม นัดพิเศษ ครั้งที่          
๙/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม นัดพิเศษ ครั้งที่      

๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม นัดพิเศษ ครั้งที่      

๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อ

วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวัน

อังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการทบทวนการก าหนดค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายผู้ให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

   
มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกบัการทบทวนการก าหนดค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายผู้ให้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช .ประวิทย์ แสดงความเห็นว่า  จากข้อมูลที่ส านักงานฯ รายงาน ดูเหมือน ว่า

ค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย เพ่ิมข้ึน เป็นตัวเลขที่ผู้บริโภคต้องจ่าย  ซ่ึงตามจริงแล้ว 
หากการโอนย้ายมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ต้นทุนของบริษัทไม่น่าจะเพ่ิม จึง ฝากให้
ส านักงาน กสทช . ติดตามต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้การก ากับ ดูแลอัตราค่าธรรมเนียมใน
การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงๆ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การรายงานสถานะ การใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ประจ าปี  ๒๕๕๗ (ส านัก
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

   
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ตามประกาศ กสทช . เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจัดสรรและบ ริหารเลขหมายโทรคมนาคม ประจ าปี  ๒๕๕๗  ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



๕ 
 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า จากกรณีปัญหาที่มีหลายหน่วยงานไม่รายงานการ
ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้นเข้ามาที่ส านักงานฯ  โดยส านักงาน กสทช . มีความเห็นว่า
เป็นเพราะ ประกาศ กสทช . เรื่อง  หลักเกณฑ์ การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ไม่ได้ก าหนด บทลงโทษกับหน่วยงานที่ไม่มีการรายงานการใช้เลขหมาย
เข้ามา ดังนั้นจึงท าอะไรไม่ได้และ อาจจะต้องด าเนินการแก้ไขประกาศ นั้น เห็นว่า 
แท้จริงส านักงาน กสทช. ควรต้องพิจารณาข้อก าหนดในประกาศฯ ให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง ใน
ส่วนของข้อที่ ให้อ านาจ ในการเพิกถอนหรือน าเลขหมายโทรศัพท์คืน เพราะการที่ไม่
รายงานการใช้เลขหมายเข้ามาหรือปกปิดน่าจะเป็นสาเหตุของการพิจารณาเพิกถอน
การใช้เลขหมายได้  ยิ่งในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ก็สามารถ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ ได้ด้วย ทั้งนี้ ส า นักงาน กสทช . 
ควรต้องเร่งรัดให้ผู้รับการจัดสรรเลขหมายที่ไม่ได้รายงานสถานะการใช้เลขหมาย
รายงานเข้ามาว่ามีการเปิดใช้งานเลขหมายที่ได้รับการจัดสรรหรือไม่ และต้องมีการ
ตรวจสอบ ซึ่งถ้าไม่มีการเปิดให้บริการ หรือน าไปให้บริการลักษณะอ่ืนนอกเหนือจากท่ี
ได้อนุมัติก็สามารถเพิกถอนการใช้งานได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓ รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช . เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ 
หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ์สิทธิ
แห่ งทาง ) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๑-๓๔/๒๕๕๘ เดือนตุลาคม 
๒๕๕๘) (ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช . 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วาง
ท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ์สิทธิ
แห่งทาง ) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส . ( ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๑-๓๔/๒๕๕๘ เดือนตุลาคม 
๒๕๕๘)  ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช . เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ 
หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโ ทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ์สิทธิ
แห่งทาง ) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๕-๓๗/๒๕๕๘ เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๘) (ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงาน ผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช . 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วาง
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ท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ์สิทธิ
แห่งทาง ) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๕-๓๗/๒๕๕๘ เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๘) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการประมูลคลื่นความ ถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz 

ระหว่างปี ๒๕๕๖ -  ๒๕๕๗ และการหักเงินคืนสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ปณ . 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อพิจารณาขออนุมัติวงเงินเพื่อคืนสถานีวิทยุกระจายเสียง  ๑ปณ. โดยหักจาก
เงินประมูลคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz จ านวน ๒๒ ,๔๒๔ ,๑๙๐ .๕๐ บาท 
และคล่ืนความถี่ ๙๐๐ MHz จำนวน ๔๔๙,๐๓๖.๒๐ บาท ตามมาตรา ๔๕ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์ กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 กสทช. รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับเรื่องของตัวเลข แต่ประเด็นเรื่อง
เงินที่จะมาหักเป็นค่าใช้จ่าย ต้องดูว่าใช้จ่ายในคลื่นความถี่ย่านไหน ก็ต้องมาหักรายได้
กับคลื่นความถี่ย่านนั้น  เพราะในกรณีนี้ไม่สอดคล้องกับ ระยะเวลาการประมูล  
เนื่องจากการประมูลคลื่นความ ถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ใช้เวลาการประมูล ๔ วันรายได้ที่
เกิดจากการประมูลมีมากกว่าการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz แต่มีการหัก
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ดังนั้นการหักค่าใช้จ่ายต้องหักจากหลักฐานที่มีความเป็นจริง 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ เกิดข้ึนเมื่อปี ๒๕๕๖ -  
๒๕๕๗ ที่ถูกระงับการด าเนินการจาก คสช . มิใช่เกิดจากการประมูลคลื่นความถ่ีเมื่อปี 
๒๕๕๘ การที่ค่าใช้จ่ายของคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz มีจ านวนมากกว่าเนื่องจาก 
มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและมีการด าเนินการไปแล้ว แต่เมื่อมีค าสั่ง คสช . ท า
ให้มีการระงับการด าเนินงานทั้งหมดท าให้ค่าใช้จ่ายตกค้างที่คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ 
MHz ค่อนข้างมากและมีค่าใช้จ่ายของคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz เพียงบางส่วน 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า  ในการใช้จ่ายนั้นที่ประชุม กทค . เป็นผู้อนุมัติ
กรอบในการด าเนินการและที่ประชุม กสทช. พิจารณาอนุมัติ วงเงินค่าใช้จ่ายที่จะใช้ใน
การประมูล  แต่ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดหาหรือการใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงการคืนเงิน
และการหักค่าใช้จ่ายเป็นหน้าที่ของส านักงาน กสทช . เนื่องจากไม่ได้ผ่านการพิจารณา
ของที่ประชุม กทค . เพราะฉะนั้นประเด็นนี้น่าจ ะเสร็จสิ้น ในชั้นของส านักงาน กสทช . 
ส่วนการน าเสนอในครั้งนี้ควรเป็นการรายงานเพื่อทราบหรือไม่ 

 กสทช .ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ในคราวที่น าเสนอที่ประชุม กสทช . วงเงินเมื่อ
ปลายปี ๒๕๕๗ คือ ๑๒ ล้านบาท มีการด าเนินการต่อหลังจากนั้นหรือไม่ เพราะวงเงิน
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ที่เพ่ิมข้ึนจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าเพ่ิมข้ึนได้อย่างไร และการอนุมัติครั้งนี้ต้องน าเสนอ
ที่ประชุม กสทช. ด้วยหรือไม่ แต่เนื่องจากส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการหักค่าใช้จ่าย
และน าส่งรายได้จากการประมูลเข้าเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว ก็ไม่ต้องมีการอนุมัติ  
คงเหลือแต่ประเด็นว่าจะมี แนวทาง ด าเนินการ คืนเงินให้  ๑ปณ. ได้อย่างไร และเป็น
อ านาจของใครที่จะด าเนินการได ้

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า ยอดค่าใช้จ่ายในรอบปี ๒๕๕๗ ที่ทางส านักงาน กสทช . 
น าเสนอไป จ านวน ๑๒ ล้านบาท คือค่าใช้จ่ายที่มีหลักฐานในขณะนั้น เจตนาของ
ส านักงาน กสทช. คือต้องการคืนเงินให้ ๑ปณ. โดยการน าเงินงบประมาณท่ี เหลืออยู่ใน
ปี ๒๕๕๗ คืนให้กับ ๑ปณ . และจะมีการคิด เป็นค่าใช้จ่ายในภายหลัง แต่ที่ประชุม 
กสทช . ระบุว่าในเมื่อ จากเงินที่ได้จากการประมูลจริงๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ประมูล  ดังนั้นควรเก็บไว้และรอหักค่าใช้จ่าย มติที่ประชุมในคราวนั้น  คือ ประเด็นนี้
ต้องรอหักค่ าใช้จ่ายจากการประมูล แต่หลังจากนั้นขั้นตอนของการตรวจรับทางพัสดุ
และทางการเงินได้ มีการเบิกจ่ายขึ้นมาเรื่อยๆ ตามโครงการเดิม  ท าให้มียอดใบเสร็จ
ตามมา ดังกล่าว  โดยล่าสุดคลังมีการน าเสนอข้อมูลถึง ๒ รอบ โดยมีการแก้ไขตัวเลข 
๑๒ ล้านบาท และจบที่ตัวเลขจ านวน ๒๒ กว่าล้านบาท คือ ยอดสุดท้ายที่มีการหารือ
กับพัสดุ 

 กสทช .รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า เดิมเคยมีการอนุมัติกรอบวงเงินไว้จ านวน 
๑๗๔ ล้านบาท ทั้งคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz และคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
หรือไม่ 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า เงิน จ านวน ๑๗๔ ล้านบาท จะเป็นรอบล่าสุดที่ มีการ
ด าเนินการในปี ๒๕๕๘  

 กสทช .รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า หากเป็นจ านวนเงิน ๑๗๔ ล้านบาท จะ เป็น
ยอดรวมที่จะใช้จ่ายในการประมูลคลื่นความถี่ ของทั้ง ๒ คลื่นความถี่ มิใช่เฉพาะรอบปี 
๒๕๕๔ หรือปี ๒๕๕๘ เพราะงบประมาณที่อนุมัติไปไม่ใช่งบประมาณที่ให้ตาม
ปีงบประมาณ แต่เ ป็นงบประมาณที่ใช้ในการประมูล  ดังนั้น งบที่อนุมัติไว้ จ านวนเงิน 
๑๗๔ ล้านบาทเพียงพอหรือไม่ หากจ านวนเงินไม่เพียงพอให้มาขออนุมัติกรอบวงเงิน
เพ่ิมเติม หากมีงบคงเหลือก็ให้มาหักจากกรอบวงเงินนี้ไป 

 ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า วาระนี้น าเสนอ ในรอบแรกคือช่วงปลายปี ๒๕๕๘ โดย
วงเงินของคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ส านักงาน กสทช . ต้องด าเนินการส่งคืนคลัง
และในช่วงที่ตั้งงบประมาณคลื่นความถี่ ๒ ย่าน ย่าน ความถี่ ละ ๘๗ ล้านบาท รวม 
๑๗๔ ล้านบาท ทางส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ ได้ประสานกับ
ส านักท่ีตั้งงบประมาณจ านวน ๘๗ ล้านบาท ว่าจ านวนเ งินของคลื่นความถี่ท้ัง ๒ ย่าน
จะเหลือเพียงพอ ๒๒ ล้านบาทหรือไม่ โดยส านักท่ีเกี่ยวข้องระบุว่าไม่น่าจะเพียงพอ ซึ่ง
จะต้องขออนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม แต่ในขณะนั้นจ านวนเงิน ๘๗ ล้านบาทยังอยู่ใน
ขั้นตอนของการตรวจสอบว่าเหลืออยู่จ านวนเท่าไร จึงยังไม่ทราบว่ากรอบวงเงิน นี้จะ
เกินหรือไม่ 
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 กสทช .ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ส านักงาน กสทช . ควรสรุปยอดเงินค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดให้ชัดเจนก่อน  หากมีกรณีที่จ านวน เงินค่าใช้จ่ายเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติก็
ให้ขอเพ่ิมเติม 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า กระบวนการดังกล่าวด าเนินการโดยส านักงา น 
กสทช . ทั้งหมดซึ่งที่เหลือส านักงาน กสทช . ต้องด าเนินการให้เบ็ดเสร็จ สรุปยอดให้
ตรงกันทั้งในส่วนของจ านวนยอดท่ียืมมาและจ านวนยอดท่ีต้องคืน โดยต้องแยกออกให้
ชัดเจน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเตรียมการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ 
MHz และ ๙๐๐ MHz ระหว่างปี ๒๕๕๖ -  ๒๕๕๗ ก่อนที่จะต้องถูกระงับการ
ด าเนินการประมูลอันเนื่องมาจากค าสั่ง คสช . ที่ ๙๔/๒๕๕๗ โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
จ านวน ๒๒,๘๗๓ ,๒๒๖ .๗๐ บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการส าหรับคลื่น 
๑๘๐๐ MHz จ านวน ๒๒ ,๔๒๔ ,๑๙๐ .๕๐ บาท และคลื่น ๙๐๐ MHz จ านวน 
๔๔๙,๐๓๖ .๒๐ บาท แล้ว เห็นว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเกิดข้ึนจากการด าเนินการของ
ส านักงาน กสทช . เพ่ือเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ ที่อยู่ภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีจะต้องยืมจากสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ปณ. ตามมติที่ประชุม กทค . 
และ กสทช . ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ เมื่อการประมู ลคลื่นความถี่ได้สิ้นสุดลง และส านักงาน 
กสทช . ได้รับเงินรายได้จากการประมูลคลื่นความถ่ีแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของส านักงาน 
กสทช . ที่ต้องน าค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนไปหักออกจากรายได้ที่ได้จากการประมูลคลื่น
ความถี่ก่อนน าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป  

ดังนั้น ที่ประชุมจึงรั บทราบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนดังกล่าว และมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. ด าเนินการตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นในการด าเนินการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถี่ย่าน 
๙๐๐ MHz ว่าเป็นไปตามกรอบวงเงินตามท่ีได้รับอนุมั ติจากมติท่ีประชุม กทค . ครั้งที่ 
๑๖/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หรือไม่  ซึ่งหากยอดรวมของค่าใช้จ่าย
เกินกว่ากรอบงบประมาณท่ีให้ไว้ ส านักงาน กสทช . จะต้องน าเสนอต่อที่ประชุม กทค . 
ตามข้ันตอนต่อไป 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ใน การประชุม กทค . ครั้งที่        
๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท ซิสเต็ม อินทิเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตป ระกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีบริษัท ซิสเต็ม อินทิเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด แจ้งขอ
สิ้นสุดใบอนุญาตให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service 
Provider) และเลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น ๓ หลักเลขหมาย ๑๐๑ เนื่องจากการ



๙ 
 

ทดสอบโครงข่ ายกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) ไม่ผ่านมาตรฐาน Quality of 
Service (QoS) และไม่สามารถหาข้อตกลงราคาต้นทุนก  ับบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน ) ได้ อันมีผล ท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับราคา ในตลาดประกอบกับ มี
ความเสี่ยงต่อความไม่คุ้มค่าในการเปิดให้บริการในสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ 

 กสทช .ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นยืนยันตามความเห็นกลั่นกรองว่าหาก บริษัทฯ
ด าเนินการไม่ได้ และประสงค์จะขอสิ้นสุดใบอนุญาตก็ต้องอนุมัติ  แต่ส านักงาน กสทช . 
ต้องวิเคราะห์ในส่วนของปัญหาข้อติดขัดเรื่องการเจรจาราคาต้นทุนกับ กสท. ว่าราคาที่
เหมาะสม คือเท่าไร เพ่ือให้ บริษัทฯ  สามารถ แข่งขันกับราคาในตลาดได้เพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 

   

มติที่ประชุม ที่ประชุม กทค . พิจารณาค าขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สามของบริษัท ซิสเต็ม อินทริเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด แล้ว เห็นว่าเมื่อบริษัทมี
ความประสง ค์จะยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม โดยมี
สาเหตุเนื่องมาจากปัญหาการเจรจากับคู่สัญญาในประเด็นราคาที่เหมาะสมในการใช้
บริการได้ ท าให้บริษัทไม่สามารถเปิดให้บริการได้ และไม่มีผู้ใช้บริการที่จะได้รับความ
เดือดร้อนจากการยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว  จึงมีมติ เห็นชอบให้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ๓ก/๕๖/๐๐๑ ของบริษัท ซิสเต็ม อินทริเกรชั่น แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๓ (๓) ของเงื่อนไขในการอนุญาต  โดยให้มี
ผลนับแต่วันที่ที่ประชุม กทค . มีมติ และมอบหมายให้ส านักงานฯ บันทึก ประวัติ การ
กระท าท่ี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ของบริ ษัทต่อไป  รวมทั้งรับข้อสังเกตของ 
กสทช.ประวิทย์ฯ ในประเด็นราคาต้นทุนที่เหมาะสมของบริการ ระหว่างต่างประเทศ ที่
อาจเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ใ นการประชุม กทค . ครั้งที่        
๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอปรับประเภทใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมน าคม ๑ (นายจาตุรนต์ ฯ) 
น าเสนอการพิจารณาอนุญาตให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอปรับ
ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมพร้อมทั้งขอเพ่ิมบริการขายส่งบริการ
และขอปรับบริการวิทยุคมนาคมส าหรับกิจการการบิน Air to Ground Radio 
Communication ออกจากบริการโทรคมนาคมตามเงื่อนไขการอนุญาต  

 กสทช .ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ประเด็นเรื่องวัตถุประสงค์ถ้ารัฐบาลหรือ
กระทรวงการคลังเห็นด้วยก็ไม่มีปัญหา ประเด็นที่เป็นปัญหาจริง คือ เรื่องคลื่นความถี่



๑๐ 
 

เพ่ือการสื่อสารในลักษณะที่ขอเข้ามานั้น จะไปซ้ าซ้อนกับ บริษัท กสทฯ ซึ่งอาจเป็น
ปัญหาเกิดข้ึนว่าท าไมบริษัท วิทยุการบินฯ ถึงมาให้บริการในลักษณะเดียวกัน ทั้งๆท่ีคลื่น
ความถี่ท่ีขอไปเพื่อกิจการวิทยุการบินเท่านั้น เพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนประเภท
ใบอนุญาตจาก ๒ เป็น ๓ เพ่ือน าคลื่นไปขยายให้บริการเชิง พาณิชย์ประเภทอ่ืนจะเป็น
ปัญหา  

 กสทช. พลเอก สุกจิฯ แสดงความเห็นว่าการน าคลื่นความถีไ่ปใชต้้องน าไปใช้ประโยชนใ์น
กิจการวิทยุการบินเท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับใบอนุญาตของบริษัท วิทยุการบิน ฯที่
ได้รับจากกระทรวงพานิชย์ฯ หากจะปรับปรุงเงื่อนไขใบอนุญาตควรจะรอให้ใบอนุญาต
ปัจจุบันหมดอายุก่อน มิเช่นนั้นจะเทียบได้กับกรณีที่ อสมท. ได้รับคลื่นไปเพื่อท ากิจการ
โทรทัศน์แล้วมาขอเปลี่ยนแปลงไปท ากิจการอ่ืน เนื่องจากคลื่นดังกล่าวได้รับการจัดสรร
ไปเพื่อประโยชนท์างการบิน ไม่ได้ประมูลไป 

 กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ควรมีการให้บริการอยู่ในพื้นท่ีของสนามบินตามสิทธิ
เท่านั้น โดยเรื่อง การขายส่งบริการให้กับลูกค้าเดิม ก็น่าจะไม่มีปัญหา ซึ่งการขอ
ใบอนุญาตประเภทที่ ๓ เข้ามาเพ่ือขยายกลุ่มผู้ใช้บริการ เป็นเรื่องท่ีน่าเป็นห่วงเพราะเป็น
การขอแบบปลายเปิดแบบไม่จ ากัดลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ ดังนั้น ตามหลักการถ้ามี
สนามบินแห่งใหม่เกิดขึ้นแล้วมีค าขออ นุญาตเข้ามา ก็จะด าเนินการอนุญาตอยู่แล้วเพ่ือ
กิจการการบิน แต่ถ้าไปท านอกสนามบินให้กับผู้ใช้บริการอ่ืนจะเกิดปัญหาขึ้นได้ 

   
มติที่ประชุม ที่ประชุม กทค . ได้พิจารณาข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศของสหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ รายงานของคณะ อนุกรรมการเพื่อการ
ตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี 
รวมทั้งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๘๒ 
และแผนการด าเนินการให้บริการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นตามค าขอของบริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ ากัด แล้ว เห็นว่า การใช้ความถ่ีในกิจการวิทยุทางการบิน
มิใช่ประโยชน์เพื่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีต้องก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และการขอปรับแบบใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจากเดิมที่เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง เป็น
ใบอนุญาตประกอบกิจก ารโทรคมนาคมแบบที่สาม โดยยังคงมุ่งเน้นไปที่การให้บริการ
ภายในพ้ืนที่สนามบิน และส าหรับผู้ใช้บริการที่ใช้เพ่ือกิจการขนส่งพลังงานและ
เกี่ยวเนื่อง ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของบริษัทแล้ว 
เห็นว่า การให้บริการของบริษัทยังไม่มีผลกระทบหรือขอบเข ตที่จ าเป็นต้องปรับ
ใบอนุญาตของบริษัทไปเป็นแบบที่สาม ซึ่งหากบริษัทประสงค์จะเพ่ิมเติมการให้บริการ
ในพ้ืนที่สนามบินหรือแนวท่อก๊าซเพ่ิมเติมก็สามารถด าเนินการได้ โดยยังคงอยู่ภายใน
ใบอนุญาตแบบที่สองเช่นเดิม และเมื่อพิจารณาค าขอเพ่ิมบริการขายส่งบริการของ
บริษัทแล้ว เห็ นว่า การให้บริการขายส่งอาจไม่สอดคล้องกับการให้บริการตามภารกิจ
หน้าที่ของบริษัทจึงมีมติดังนี้ 



๑๑ 
 

๑. เห็นชอบให้ปรับบริการวิทยุคมนาคมส าหรับกิจการทางการบิน (Aeronautical 
Service) ออกจากเงื่อนไขการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด โดย
ให้ส านักงานปรับปรุงเงื่อนไขให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม 

 ๒. ไม่อนุมัติการปรับแบบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท วิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย จ ากัด เนื่องจากลักษณะการให้บริการยังคงไม่มีความแตกต่างไป
จากเดิมจนมี ผลอย่างมีนัยส าคัญที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม 

 ๓. ไม่อนุมัติการขอเพ่ิมบริการขายส่ง บริการวิทยุคมนาคม  Single Channel 
(Conventional Radio)และบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกลุ่ม (Trunked Radio) 
ระบบ Analog/Digital เนื่องจาก การให้บริการขายส่งบริก ารตามค าขอของบริษัท 
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ไม่สอดคล้องกับภารกิจของบริษัทซึ่งหากมีการ
ด าเนินการให้บริการไปแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจนยากต่อการ
เยียวยาได้ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด น าส่งแผนความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ตามเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย่าน  ๑๘๐๐ MHz (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ ฯ) 
น าเสนอแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด  

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็ นว่า ส านักงาน กสทช . ควรตรวจสอบว่า แผนการ
ด าเนินการที่บริษัทเสนอมานั้นเป็นไปตามประกาศ ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง จริงหรือไม่ และ
ตรวจสอบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมโปรโมชั่นส าหรับผู้พิการว่าถูกกว่าคนปกติทั่วไปจริง
หรือไม่ เพ่ือแจ้งให้บริษัทปรับแผน CSR ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป 

   
มติที่ประชุม รับทราบ แผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส  เน็ท

เวอร์ค จ ากัด  ตามท่ีส านักงาน กสทช .เสนอ โดยให้บริษัทด าเนินการปรับปรุงและ
เสนอแผนดังกล่าวให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาอีกครั้งในประเด็น ดังนี้ 

 ๑. แผนบริการส าหรับผู้พิการ โดยให้ครอ บคลุมกลุ่มผู้พิการทุกประเภทที่ได้จด
ทะเบียนกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยมีการก าหนด



๑๒ 
 

คุณภาพมาตรฐานของบริการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช . และอัตราค่าบริการต้อง
มีราคาถูกกว่ารายการส่งเสริมการขายที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั่วไป  

 ๒. มาตรการในการรับเรื่ องร้องเรียนและมาตรการจัดการกับบริการที่ไม่เหมาะสม
ต้องสอดคล้องกับประกาศ  กทช . เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ พ .ศ. ๒๕๔๙ และ ประกาศ กสทช . เรื่อง การกระท าท่ี
น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยอาศัยการใ ช้เครือข่าย
หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนที่บริษัทได้เสนอ
ดังกล่าว จึงเห็นควรให้บริษัทจัดส่งแผนการด าเนินการตาม แผนความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินการให้ส านักงาน 
กสทช . ทราบก่อนเริ่มด าเนินการ และจัดส่งรายงานผลการด าเนินการพร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ส านักงาน กสทช . ทราบหลังจากท่ีได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การขออนุญาตน าเข้าและใช้อุปกรณ์วิทยุคมนาคมส าหรับโครงการวิจัยและพัฒนา

อากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) (ส านักการอนุญาต
และก ากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู้แท นส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายจิตรเสนฯ ) น าเสนอ
ข้อพิจารณา กรณี บริษัท เอวิเอ แซทคอม จ ากัด ขออนุญาตน าเข้าและใช้อุปกรณ์
วิทยุคมนาคมส าหรับโครงการวิจัยพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูล และควบคุม อากาศยาน
ไร้นักบิน (UAV) ดังนี้ 

 ๑. ให้บริษัท เอวิเอ แซทคอม จ ากัด ตั้งส ถานีฐาน (Base Station) จ านวน ๑ สถานี 
ตั้งสถานีเคลื่อนท่ี (Mobile Station) จ านวน ๑ สถานี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
โดยให้ใช้คลื่นความถี่ ๔๕๐.๓๗๕ MHz ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน ๒๕ kHz และ 
๔๔๐๒.๕ MHz ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน ๑ MHz เพ่ือการรับ - ส่งข้อมูลส าหรับ
เครื่องบินในโครงการค้นคว้าวิจัยพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลและควบคุมอากาศยานไร้
นักบิน (UVA) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

  ๑.๑ ให้ใช้เครื่องส่งวิทยุคมนาคมย่าน UHF ชนิดประจ าที่ ก าลังส่งไม่เกิน ๓๐ 
วัตต์ จ านวน ๑ เครื่อง เค รื่องรับวิทยุคมนาคมย่าน UHF ชนิดเคลื่อนที่ จ านวน ๑ 
เครื่อง และเครื่องวิทยุคมนาคม ย่าน SHF ชนิดประจ าที่ ก าลังส่งไม่เกิ น ๕ วัตต์ 
จ านวน ๒ เครื่อง ชนิดเคลื่อนที่ ก าลังส่งไม่เกิน ๕ วัตต์ จ านวน ๒ เครื่อง 

  ๑.๒ ให้น าเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวไปทดลองได้เป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต และให้ท ดลองในสถานที่ท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยห้าม



๑๓ 
 

น าเครื่องวิทยุคมนาคมไปใช้งานเพื่อการติดต่อสื่อสารอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับ
อนุญาตไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  ๑.๓ หากการทดลองหรือการทดสอบใช้คลื่นความถ่ีที่ได้รับอนุญาตเป็นผลให้
เกิดการรบกวนโครงข่ายหรือสถานีวิทยุคมนาคมที่ตั้งอยู่ก่อนแล้ว ให้ระงับการใช้คลื่น
ความถี่นั้นทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานทราบโดยด่วน 

  ๑.๔ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต้อง
รายงานให้คณะกรรมการทราบโดยทันที และน าเสนอแนวทางแก้ไขหรือเยียวยา
ความเสียหาย 

  ๑.๕ บริษัท เอวิเอ แซทคอม  จ ากัด ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับ
บุคคลอื่นจากการทดลองโดยอาจชดเชยตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือตาม
มาตรการที่เหมาะสม 

  ๑.๖ หากบริษัท เอวิเอ แซมคอม จ ากัด ท าการทดลองการใช้คลื่นความถี่ผิด
วัตถุประสงค์หรือหลักการที่ยื่นเสนอ หรือขัดกับหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขการอนุญาต
หรือใบอนุญาตคณะกรรมการจะระงับหรือยกเลิกการอนุญาตหรือใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่นั้นได้ทันที โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใดๆ จาก
คณะกรรมการหรือส านักงานมิได้ 

  ๑.๗ ให้บริษัท เอวิเอ แซทคอม จ ากัด ช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ก าหนดให้ผู้ใช้
ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ เป็นจ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน ) ต่อปี และภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ในอัตราร้อยละ ๗ เป็นเงิน
จ านวน ๒,๑๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการ
ค่าตอบแทนในการใช้ความถ่ีวิทยุ (แบบ ปท. ๑.๑) พร้อมช าระค่าตอบแทนในการใช้
ความถี่วิทยุและภาษีมูลค่าเพ่ิมดังกล่าว ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
ส านักงาน กสทช. 

  ๑.๘ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ตามท่ี กสทช. ก าหนดและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

  ๑.๙ ให้บริษัท เอวิเอ แซทคอม จ ากัด ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม และใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมแล้วแต่กรณี ก่อนการน าเครื่องวิทยุคมนาคม
ไปทดลอง 

  ๑.๑๐ ให้ด าเนินการส่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่ าวออกนอกราชอาณาจักร
ภายใน ๑๕ วัน เมื่อการอนุญาตทดลองสิ้นสุด  

  ๑.๑๑ อากาศยานไร้คนขับ ที่น ามาทดสอบจะต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยเคร่งครัด 

 ๒. ให้บริษัท เอวิเอ แซทคอม จ ากัด น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ ดังนี้ 
  ๒.๑ Ground Data Terminal - PN : CGDTC06280D0M3A คลื่นความถี่ 

รับ/ส่ง 4402.5 MHz ก าลังส่ง High Power Mode 30 dBm ± 0.5 dBm Low 
Power Mode 23 dBm ± 1 dBm จ านวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ 



๑๔ 
 

   ๒.๑.๑ Dish Antenna 4 ft ความถี่ใช้งาน 4.4 - 5.1 GHz อัตราการ
ขยายสายอากาศ 32 dBi จ านวน 1 รายการ 

   ๒.๑.๒ Omni Antenna ความถี่ใช้งาน 4.4 - 5.1 GHz อัตราการ
ขยายสายอากาศ 2 dBi จ านวน 1 รายการ 

  ๒.๒ Backup EBOX - PN CEBC06280D0M3 คลื่นความถี่ 4402.5 MHz 
จ านวน 1 ชุด 

  ๒.๓ Airborne Data Terminal (ADT) - PN CMLADC06280D0M3  คลื่น
ความถี่ รับ/ส่ง 4402.5 MHz ก าลังส่ง High Power Mode 30 dBm ± 0.5 dBm 
Low Power Mode 23 dBm ± 1dBm จ านวน 2 ชุด 

  ๒.๔ Airborne Omni Antenna - PN : CNC00040200-12 คลื่นความถี่ 
4.4-5.1 GHz อัตราการขยายสายอากาศ 2 dBi จ านวน 4 รายการ 

  ๒.๕ Backup Link (Airborne and Ground) คลื่นความถ่ี 450.375 MHz 
ก าลังส่ง High Power Mode 44.5 dBm ± 0.5 dBm Low Power Mode 33 
dBm ± 1dBm จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

   ๒.๕.๑ Backup Link Airborne Segment - PN CRXUHF0328D3447 
จ านวน 1 ชุด 

   ๒.๕.๒ Backup Link Ground Segment - PN CINDUHFTX1200 
จ านวน 1 ชุด 

   ๒.๕.๓ Backup Link Airborne Antenna  - PN CAUU00402500 
คลื่นความถี่ 400-470 MHz อัตราการขยายสายอากาศ 0 dBi จ านวน 1 รายการ 

   ๒.๕.๔ Backup Link Ground Antenna - PN CAU0003L000 คลื่น
ความถี่ 400-470 MHz อัตราการขยายสายอากาศ 2 dBi จ านวน 1 รายการ 

 ๓. ให้บริษัท เอ วิเอ แซทคอม จ ากัด ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนาคมและอุปกรณ์ในข้อ ๒ โดยจะต้องโปรแกรมคลื่นความถี่และก าลังส่งให้เป็นไป
ตามท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทผู้ผลิตและน าเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ 
มาตรวจสอบลักษณะทางวิชาการ หากเครื่องวิทยุคมนา คมและอุปกรณ์ดังกล่าวมี
ลักษณะทางวิชาการไม่สอดคล้องกับที่ได้รับอนุญาต จะต้องน าออกนอก
ราชอาณาจักรทันที 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ฝากให้ส านักงาน กสทช . ปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานลดขั้นตอนการขออนุญาตน าเข้าและใช้อุปกรณ์วิทยุคมนาคม  
ให้รวดเร็วขึ้น 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า โดยเฉพาะในกิจการของรัฐ ทางส านักงาน 
กสทช. ควรเร่งด าเนินการเพ่ือให้รัฐได้ประโยชน์   

 
มติที่ประชุม ๑. อนุญาตให้บริษัท เอวิเอ แซทคอม จ ากัด ตั้งสถานีฐาน (Base Station) จ านวน ๑ 

สถานี ตั้งสถานีเคลื่อนท่ี (Mobile Station) จ านวน ๑ สถานี และ ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม โดยให้ใช้คลื่นความถี่ ๔๕๐.๓๗๕ MHz ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน ๒๕ 



๑๕ 
 

kHz และ ๔๔๐๒.๕ MHz ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน ๑ MHz เพ่ือการรับ – ส่ง
ข้อมูลส าหรับเครื่องบิน ในโครงการค้นคว้าวิจัยพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลและควบคุม
อากาศยานไร้นักบิน (UVA) โดยมีเงื่อนไขตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
๒. อนุญาตให้บริษัท เอวิเอ แซทคอม จ ากัด น าเครื่องเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกการก าหนดให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญในตลาด
บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสามารถเรียกถึงจุดปลายทางและไม่
ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะที่ก าหนด  (ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม) 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม(นายสุทธิศักดิ์ฯ ) น าเสนอ 
(ร่าง ) ค าสั่ง กสทช . เรื่อง ยกเลิกการก าหนดให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน ) เป็นผู้มีอ านาจเหนื อตลาดอย่างมีนัยส าคัญในตลาดบริการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือสามารถเรียกถึงจุดปลายทางและไม่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการเฉพาะที่ก าหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่บริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) สิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้ ด าเนินกิจการ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Mobile Telephone) จากบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน)  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง ) ค าสั่ง กสทช . เรื่อง ยกเลิกการก าหนดให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยส าคัญในตลาดบ ริการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือสามารถเรียกถึงจุดปลายทางและไม่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการเฉพาะที่ก าหนด  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) สิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้ด าเนิน
กิจการบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (Cellular Mobile Telephone) จากบริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) 

  ทั้งนี ้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา
ตามกระบวนการ ขั้นตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในกา รประชุม กทค . ครั้งที่         

๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ก าหนดผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับผิดชอบคดี และแนวทางการด าเนินคดี ในคดีปกครอง
หมายเลขด าที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) น าเ สนอ แนวทางการ
ด าเนินคดี การก าหนดให้ กทค. เป็นผู้รับมอบอ านาจ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินคดี
ปกครองหมายเลขด าที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๘ ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ผู้ฟ้องคดี 
กับ กสทช .ที่ ๑ และ  ลสทช . ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีพิพาทเก่ียวกับการออกค าสั่ง
ก าหนดมาตรการบังคับทา งปกครองตามข้อ ๒๕ ของประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ 

กสทช .ประวิทย์ฯ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการรับผิดชอบคดี โดยให้ส านักกฎหมาย
โทรคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทนในคดีหมายเลขด าที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๘ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การพิจารณาเงื่อนไขการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกั บการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

แรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด  (ส านักกฎหมาย
โทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอเง่ือนไขการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์
ของบริษัท ทรู อิน เทอร์เน็ต จ ากัด โดยบริษัทฯ เสนอข้อสัญญา ในลักษณะที่เป็น
ทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะขอยกเลิกบริการก่อนครบก าหนดตามสัญญา  
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ ๑๕ ของประกาศ กทช . เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ดังนี้ 

 ๑. ผู้ใช้บริการ เลือกสมัครบริการ แบบยินดีช าระค่าแรกเข้าและค่าติดตั้งให้กับบริษัทฯ 
ตั้งแต่วันที่สมัครใช้ บริการ เต็มจ านวน จากนั้นผู้ใช้บริการมีหน้าที่ช าระค่าบริการเป็น
รายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ใช้บริการเลือก โดยไม่มีการก าหนดระยะเวลา
การใช้งานเมื่อผู้ใช้บริการยกเลิกบ ริการจะไม่มีการเรียกเก็บค่าแรกเข้าและค่าติดตั้ง
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิยืมอุปกรณ์ (Modem) ตลอดการใช้บริการ  
เมื่อผู้ใช้บริการยกเลิกบริการจะต้อง น าอุปกรณ์ (Modem) มาคืนให้กับบริษัทฯ ใน
สภาพที่ไม่ช ารุดเสียหาย กรณีท่ีผู้ใช้บริการไม่น ามาคืน หรือคืนในสภาพช ารุด เสียหาย 
ผู้ใช้บริการต้องช าระค่าอุปกรณ์ (Modem) คืนให้กับบริษัทฯ ตามมูลค่าเต็มจ านวน 



๑๗ 
 

 ๒. ผู้ใช้บริการเลือกสมัครบริการแบบได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าแรกเข้าและค่า
ติดตั้งในวันสมัครใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการและช าระค่าบ ริการราย
เดือนตามรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ใช้บริการเลือกจนครบก าหนดระยะเวลาที่   
บริษัทฯ ก าหนด หากผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนก าหนด ผู้ใช้บริการยินดีที่จะ ช าระ
ค่าแรกเข้าและค่าติดตั้งในราคาเต็มจ านวน 

  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิยืมอุปกรณ์ (Modem) ตลอดการใช้บริการ      
เมื่อผู้ใช้บริการ ยกเลิกบริการจะต้องน าอุปกรณ์  (Modem) มาคืนให้กับบริษัทฯ ใน
สภาพที่ไม่ช ารุดเสียหาย กรณีท่ีผู้ใช้บริการไม่น ามาคืน หรือคืนในสภาพช ารุดเสียหาย 
ผู้ใช้บริการต้องช าระค่าอุปกรณ์ (Modem) คืนให้กับบริษัทฯ ตามมูลค่าเต็มจ านวน 

 อย่างไรก็ดี เพ่ือพิจารณาตามความเห็นกลั่นกรองของกสทช .ประวิทย์ฯ จึงเห็นควรให้
ทางบริษัทฯ ปรับในบางประเด็นของค่าอุปกรณ์กรณีที่ให้ยืมอุปกรณ์หากไม่น ามาคืน
หรืออุปกรณ์ช ารุด เสียหาย ควรจะคิดตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และไม่เกินกว่าราคา
ตลาดในขณะนั้น ส่วนกรณีให้ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแร กเข้าและยกเลิกก่อน ควรจะคิด
ตามสัดส่วนของการใช้บริการเว้นแต่กรณีการยกเลิกเพราะบริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานหรือคุณภาพที่ โฆษณาไว้ กรณีนี้จะไม่ต้องชดใช้ค่าแรกเข้าหรือค่าติดตั้งใน
ส่วนที่เหลือเพราะไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้บริการ 

   
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบเงื่อนไขการให้ บริการอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรก

เข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์  ในลักษณะที่เป็นทางเลือกและเป็นไปตามความสมัครใจของ
ผู้ใช้บริการตามที่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด เสนอ โดยให้ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 
จ ากัด แก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกฎหมายยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการตามข้อเสนอของส านักงาน กสทช. ดังนี้ 

  ๑.๑ การเรียกเก็บค่าอุปกรณ์เม่ือผู้ใช้บริการ ยกเลิกบริการและไม่น าอุปกรณ์มา
คืน  หรือคืนในสภาพที่ช ารุดเสียหาย บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด จะมีสิทธิเรียกเก็บ
ค่าอุปกรณ์ในกรณีดังกล่าวได้เฉพาะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและไม่เกินกว่าราคา
ตลาดของอุปกรณ์ในขณะนั้นเท่านั้น ตามข้อ ๑๕ วรรคสองของประกาศ กทช . เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 

  ๑ .๒ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกเงื่อนไขการให้บริการโดยได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งในวันสมัครใช้บริการ หากต่อมาผู้ใช้บริการขอ
ยกเลิกบริการก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด มีสิทธิเรียก
ให้ผู้ใช้บริการช าระค่าแรกเข้าและค่าติดตั้งในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่
ผู้ใช้บริการ ได้ใช้บริการไปก่ อนแล้วเว้นแต่การยกเลิกบริการนั้นเกิดขึ้นจากการ
ให้บริการที่ ไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือมาตรฐานการให้บริการที่ได้แจ้งไว้ หรือเกิดขึ้น
จากความผิดของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด โดย บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด ไม่มี
สิทธิเรียกเก็บค่าแรกเข้าและค่าติดตั้งนั้นจากผู้ใช้บริการได้อีก 

 ๒. เห็นชอบในหลักการตามข้อ ๑. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการรายอื่นต่อไป  



๑๘ 
 

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการพิจารณาแก่บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 
จ ากัด เพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการอินเทอร์เน็ต 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ความเสียหายของหน่วยงานรัฐ ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการเปิดประมูล
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 
๑๘๐๐ MHz ที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ยังไม่สิ้นสุดการถือครอง 
(ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญา ฯ) น าเสนอกรณีที่ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบ ายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีหนังสือถึง  กสทช. ให้พิจารณาประเด็นที่ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (สร .กสท ) ร้องเรียน 
เกี่ยวกับการท่ี กสทช. ออกประกาศเปิดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ 
MHz และให้แจ้งผลการพิจารณาให้ สคร. ทราบโดยเร็ว 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวไม่ต้องน ามาให้ กทค . พิจารณา
แล้วควรให้ เลขาธิการ กสทช. มีหนังสือชี้แจง สคร. ได้เลย โดยเรื่องร้องเรียนนี้มาจาก
สหภาพฯ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรง  

 กสทช . ประวิ ทย์ฯ แสดงความเห็นว่า หนังสือจาก สคร . มีการส่งเข้ามาวันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นช่วงหลังจากท่ีประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz เสร็จสิ้นแล้ว  ก็ขอให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตอบชี้แจงตามข้อเท็จจริงให้ชัดเจนและครบถ้วน 

   
มติที่ประชุม รับทราบหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เรื่อง ความ

เสียหายของหน่วยงานรัฐ ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการเปิดประมูลใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพ่ือการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ ๑๘๐๐ MHz ที่
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ยังไม่สิ้นสุดการถือครอง ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐ /๒๔๓  ลงวันที่ ๒๕  มีนาคม  

๒๕๕ ๙ เรื่อง เปิดเผย ความเห็นเพิ่มเติมในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้  



๑๙ 
 

 เรื่องพิจารณานี้เกิดจาก ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร .) ได้มี
หนังสือขอหารือมายัง กสทช . เกี่ยวกับกรณีท่ีสหภาพ กสท . โทรคมนาคม ได้ร้องเรียน
ในกรณีที่ กสทช . ได้จัดประมูลคลื่นความถ่ี 1800 MHz ว่าเป็นการกระท าท่ีไม่มี
อ านาจตามกฎหมาย และเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ ซึ่งประเด็นตามร้องเรียนนั้น 
ในส่วนของ กสทช มีเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสนับสนุนการด าเนิน การที่มี
น้ าหนักชัดเจนอยู่แล้ว อีกทั้ง สคร. ส่งหนังสือดังกล่าวมาเม่ือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ซ่ึงเป็นเวลาภายหลังจากท่ีการประมูลได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงเป็นกรณีท่ีไม่ส่งผล
กระทบใดๆต่อการด าเนินงานของ กสทช . อันจ าเป็นจะต้องมีการพิจารณา ดังนั้นสิ่งที่
ต้องด าเนิ นการจึงมีเพียงการตอบข้อหารือ แก่ สคร . เท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ส านักงาน 
กสทช . สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากประเด็นต่างๆ มีความชัดเจนอยู่แล้วและมิได้
เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่อย่างใด 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตร เน็ต จ ากัด (ส านัก
โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดช ฯ) 
น าเสนอผลการพิจารณาข้อเสนอ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด เพื่อให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด สา มารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 

  ทั้งนี้ ให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ด าเนิ นการเปิดเผยข้อเสนอการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช . ตามนัยข้อ ๑๘ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
มติที่ประชุม เห็นชอบข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

เพ่ือให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด  

  ทั้งนี้ ให้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ด าเนินการเปิดเผย ข้อเสนอการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสท ช. ตามนัยข้อ ๑๘ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  



๒๐ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ บันทึกแก้ไขเพิ่ม เติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่าง 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  
(ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)   

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อ มต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอข้อพิจารณา ดังนี้  

 ๑. ผลการพิจารณาบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้ง
ที่ ๑ ระหว่าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด  มีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนา บันทึกแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม ให้ กสทช . ภายใน ๑๐ วัน นับแต่
วันที่ คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และ
ข้อ ๒๘ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  

 ๒. อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมถือเป็นอัตราที่คู่สัญญาได้ท าการเจรจาตกลง
กันแล้วตามข้อ ๒๑ ของประกาศ  กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ๓. ส านักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  ได้เปิดเผย
บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่าง บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  เป็นการทั่วไป
โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนาม
ในสัญญาแล้วตาม มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรค มนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๒๘ วรรคสอง ของประกาศ กสทช . เรื่อง การ
ใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 

มติที่ประชุม              ๑ . เห็นชอบผลการพิจารณา บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ตามท่ี ส านักงาน กสทช. เสนอ     

 ๒. รับทราบตามที่ส านักงาน  กสทช. เสนอว่า  บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  และบริษัท แอด
วานซ์ ไวร์เลส เน็ทเ วอร์ค จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ มาตรา ๒๗ 



๒๑ 
 

แห่งพระราชบัญญัติกา รประกอบกิจการ โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ  ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมส่งส ำเนำบันทึกแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ กสทช. ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่
คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง  แห่ง 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และ 
ข้อ ๒๘ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  พ .ศ. 
๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๔/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่าง 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) และ บริษัท แอดวานซ์    
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)   

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อ มต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอข้อพิจารณา ดังนี้  

 ๑. ผลการพิจารณาบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้ง
ที่ ๑ ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท แอด
วานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาบันทึกแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม ให้ กสทช . ภายใน ๑๐ วัน นับแต่
วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และ
ข้อ ๒๘ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และ เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  

 ๒. อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมถือเป็นอัตราที่คู่สัญญาได้ท าการเจรจาตกลง
กันแล้วตามข้อ ๒๑ ของประกาศ  กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ๓. ส านักงาน กสทช . ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน ) ได้เปิดเผย บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  เป็นการทั่วไปโดยผ่านทางเว็บไซต์
ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาแล้วตาม  
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 



๒๒ 
 

ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๒๘ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 

มติที่ประชุม              ๑ . เห็นชอบผลการพิจารณา บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) 
และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  ตามท่ี ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  ๒. รับทราบตามที่ส านักงาน  กสทช. เสนอว่า  บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ โทรคมนาคม  พ.ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบข้อ  ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมส่งส ำเนำบันทึกแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ กสทช . ภายใน ๑๐ วัน  นับแต่
วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และ
ข้อ ๒๘ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๔/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ .แจ้งวัฒนะ -  สฟ .หาดใหญ่ ๑ 

ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไ ทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น 
ไฮเวย์ จ ากัด (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อ มต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอข้อพิจารณา ดังนี้  

 ๑. ผลการพิจารณาสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ .แจ้งวัฒนะ - สฟ.
หาดใหญ่ ๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด          
อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗  และ
ข้อ ๔๗  ของประกาศ กสทช . เรื่อง  การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมให้ กสทช. ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลง
นามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจก าร



๒๓ 
 

โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๘ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป และให้ผู้รับใบอนุญาตที่ ให้ ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเปิดเผยสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนผ่านทางเว็บไซต์ของตน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว ตามมาตรา 
๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ 
๒๘ วรรคสอง และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. อัตราค่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมถือเป็นอัตราที่คู่สัญญาได้ท าการเจรจาตกลงกัน
แล้วตามข้อ ๒๑ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  

 ๓. ส านักงาน กสทช . ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้
เปิดเผยสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ .แจ้งวัฒนะ - สฟ.หาดใหญ่ ๑ 
ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ 
จ ากัด เป็นการทั่วไปโดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุก
ฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๘ วรรคสอง และข้อ ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม ๑ . เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ .         

แจ้ งวัฒนะ -  สฟ .หาดใหญ่ ๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ             
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. รับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอว่า สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
เส้นทาง สฟ .แจ้งวัฒนะ -  สฟ.หาดใหญ่๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย 
และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้อง
กับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจกา รโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  
ประกอบข้อ ๒๗ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

  ทั้งนี้ ให้ ผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม ให้ กสทช . ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการ
ลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การ ประกอบ
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบข้อ ๒๘ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป และให้ผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เปิดเผย สัญญา การใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนผ่านทางเว็บไซต์ของตน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ ายได้มีการลงนามในสัญญาแล้วตาม มาตรา 
๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ 



๒๔ 
 

๒๘ วรรคสอง และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการ ประชุม กทค . ครั้งที่        
๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ .แจ้งวัฒนะ -  สฟ .หนองคาย 

ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น 
ไฮเวย์ จ ากัด (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)           

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อ มต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอข้อพิจารณา ดังนี้  

 ๑. ผลการพิจารณาสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ .แจ้งวัฒนะ - สฟ.
หนองคาย ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แล ะบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์
เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ และ
ข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญา ตที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม ให้ กสทช. ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลง
นามในสัญญามาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๘ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใช้แล ะเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป และให้ผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเปิดเผยสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนผ่านทางเว็บไซต์ของตน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการ ลงนามในสัญญาแล้ว ตามมาตรา 
๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ 
๒๘ วรรคสอง และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. อัตราค่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมถือเป็นอัตราที่คู่สัญญาได้ท าการเจรจาตกลงกัน
แล้วตามข้อ ๒๑ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๓. ส านักงาน กสทช . ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้
เปิดเผยสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ . แจ้งวัฒนะ -  สฟ.หนองคาย 
ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผ ลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น  ไฮเวย์ 
จ ากัด เป็นการทั่วไปโดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุก
ฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ



๒๕ 
 

กิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๘ วรรคสอง และข้อ  ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ .แจ้ง

วัฒนะ -  สฟ .หนองคาย ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท 
ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. รับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอว่า สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
เส้นทาง สฟ .แจ้งวัฒนะ -  สฟ.หนองคาย ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
และบริษัท  ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด  มีข้อก าหนด แ ละ                                      
ลักษณ ะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาสัญญาการใช้ 
โครงข่ายโทรคมนาคม ให้ กสทช . ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการ
ลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๘ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป และให้ผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เปิดเผยสัญญา การใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนผ่านทางเว็บไซต์ของตน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาแล้วตามมาตรา 
๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ 
๒๘ วรรคสอง และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดช ฯ) 
น าเสนอผลการพิจารณาข้อเ สนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ โครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 



๒๖ 
 

  ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ดังกล่าวเป็นการทั่วไปโดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช . ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   
มติที่ประชุม เห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 

(มหาชน) เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับ
ผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
และประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ 
ก าหนด 

  ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ดังกล่าวเป็นการทั่วไปโดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสื อแจ้งจากส านักงาน กสทช . ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ นายนพรัตน์ ปัทมะนาวิน ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) กรณีประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการจากการใช้บริการ Voice Mail Box 
(ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มค รองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (นางสาว
กนกอร ฯ) น าเสนอข้อร้องเรียนของ นายนพรัตน์ ปัทมะนาวิน ร้องเรียนบริษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการจากการใช้
บริการ Voice Mail Box เมื่อโทรไปยังเลขหมายปลายทางซึ่งให้บริการโดยบริษัท แอ ด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) โดยผู้ร้องเรียนวางสายไม่ทัน ๒ ครั้ง ท าให้ถูก
คิดค่าบริการจ านวน ๒ บาท ผู้ร้องเรียนจึงมีค าขอให้บริษัทฯ ๑.) ตั้งค่าระบบตอบรับ
อัตโนมัติสอบถามความประสงค์ของผู้ติดต่อว่า “หากต้องการใช้บริการกรุณากด ๑” 
และ “หากไม่ต้องการใช้บริการกรุณากดวางสาย” ๒.) ขอให้บริษัทฯ ตั้งค่าระบบให้วาง
สายโดยอัตโนมัติหากผู้ติดต่อไม่กดเลือกเมนูใดๆ เกิน ๓๐ วินาที และ ๓.) บริษัทฯ ไม่
ควรให้ผู้ติดต่อใช้บริการฝากหมายเลขโทรกลับโดยไม่สมัครใจ  คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติดังนี้ 

 ๑. ให้ส านักงาน กสทช . มีหนังสือแจ้งความประสงค์ของผู้ร้องเรียน ที่ต้องการให้มีการ
ปรับปรุงบริการ Voice mail และบริการฝากหมายเลขโทรกลับ (Call Back Service )
ให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (บริษัท แอด
วานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด) พิจารณาเพื่อปรับปรุงบริการต่อไป 



๒๗ 
 

 ๒. ให้น าข้อเสนอของผู้ร้องเรียน เรื่องการปรับปรุงบริการ Voice Mail และบริการฝาก
หมายเลขโทรกลับ (Call Back Ser vice) และความเห็นของผู้ให้บริการ ที่ได้จากการ
ประชุมร่วมกัน ใน คราวประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เสนอต่อ กทค . 
เพ่ือพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาในเชิงนโยบายต่อเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ต้องด าเนินการปรับปรุงการให้บริการเพราะผู้ที่
โทรเข้าไป โดยไม่รู้ว่าจะต้องเสียค่าบริการ ถึงจะมีการโต้ตอบด้วยระบบอัตโนมัติ ก็ยังไม่
ทราบชัดอยู่ดีว่ากด ๑ แล้วจะต้องเสียค่าบริการโดยที่คนที่โทรเข้าไปต้องเสีย ไม่ใช่
ปลายทางเป็นผู้เสีย ในกรณีนี้ผู้ใช้บริการปลายทางควรจะเป็นผู้รับผิดชอบเสียมากกว่า ซึ่ง
ไม่ใช่กรณีของคุณนพรัตน์เพียงอย่างเดียว ต้องปรับปรุงแก้ไขแนวทางนี้ให้ชัดเจน 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ส านักงาน กสทช . อาจต้องหารือกับบริษัทฯ ใน
ประเด็นว่าควรจะต้องยังคงเปิดทางเลือกของการ miss call ปกติ ไว้ด้วย แทนที่จะ
ก าหนดทางเลือกเฉพาะ บริการ Voice mail box หรือ Call Back Service ซึ่งทั้งสอง
บริการต่างท าให้เกิดค่าใช้จ่าย และเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ไม่ประสงค์ใช้บริการเหล่านี้ 
ไม่ให้มีทางเลือกตามปกติ อีกข้อสังเกต คือ ทั้งบริการ Voice Mail และ Call Back นั้น
ท าให้ระยะเวลาของการเรียกสายลดลงหรือไม่ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการที่เคยมี
ระยะเวลารอการรับสายได้นานถึง ๑ นาทีมีระยะเ วลาที่สั้นลง และกลายเป็นว่าการ
โทรนั้นได้เข้าไปสู่บริการที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัว  ดังนั้นควรต้องหาวิธีการก ากับ
ดูแลเรื่องดังกล่าวให้เป็นธรรมมากขึ้น 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ โดยให้ส านักง าน กสทช . มีหนังสือแจ้งความ

ประสงค์ของผู้ร้ องเรียน ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงบริการ Voice mail และบริการ
ฝากหมายเลขโทรกลับ (Call Back Service) ให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน ) และบริษัทในเครือ (บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ) 
พิจารณาเพื่อปรับปรุงบริการต่อไป  

  ทั้งนี้  มอบห มายให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค . ไป
ด าเนินการก าหนดแนวทางการก ากับดูแลในการให้บริการดังกล่าวต่อไป 

  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระที่  ๔.๑๗ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย -  มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๘ ในประเด็นด้าน
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (ส านักบริหารคลื่นความถี่) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถี่ (นายเสน่ห์ฯ) น าเสนอรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย -  มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๘ (The 28TH Meeting of Joint Technical 



๒๘ 
 

Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along 
Thailand-Malaysia Common Border - JTC)  ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม  และบันทึกความตกลงร่วม ในส่วนของการประชุมเต็มคณะ 
(Agreed Minutes) และการประชุม Working Group 2 (Mobile and Non-
broadcasting Services)  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเท คนิคว่าด้วยการประสาน

และจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย -  มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๘ (The 28TH 
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment 
of Frequencies along Thailand-Malaysia Common Border - JTC)  ใน
ประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  

 ๒. รับรองบันทึกความตกลงร่วม ในส่วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) 
และการประชุม Working Group2 (Mobile and Non-broadcasting Services) 

  ทั้งนี ้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา
ตามกระบวนการ ขั้นตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่          

๔/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ผ่าน

ร้านสะดวกซื้อ 7-11 (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อพิจารณากรณี การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท 
เรียล มูฟ จ ากัด ผ่านร้านสะดวกซ้ื อ 7-11 ซ่ึงมีผู้ให้บริการรายอื่นๆ โต้แย้งมา ส่วน
ทางด้าน บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ชี้แจงว่า การให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านร้านสะดวกซ้ือ 7-11 เป็นการอ้างอิงให้บริการตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  จึง
มีประเด็นที่ต้องพิจารณาในแต่ละข้ันตอนของการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าสอดคล้องกับประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติ การโอนย้ายผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกา ศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) และพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ดังนี้  
๑. ประเด็นการแสดงเจตนายืนยันความประสงค์ที่จะขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการ  กรณี
การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ผ่านร้าน



๒๙ 
 

สะดวกซื้อ 7-11 ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ๒๕๔๔ 
มาตรา ๙ (๑) และ (๒)  
๒. การจัดท าแบบค าขอโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีการให้บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ผ่านร้านสะดวกซ้ือ 7-11  
๓.ประเด็นการจัดส่งส าเนาสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการรายใหม่เป็น
หนังสือให้กับผู้ใช้บริการ  

   ส่วน กรณีบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ร้องเรียนต่อส านักงาน กสทช . กรณี
ผู้ใช้บริการมีความต้องการ ใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท โดย
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีจ านวนค าขอโอนย้ายมาก
ถึง ๑๐๑,๔๖๘ ค าขอ ที่ไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบค าขอจากผู้ให้บริการรายเดิมนั้น 
ส านักงาน กสทช. เห็นควรแจ้งให้บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  ปฏิบัติตาม ประกาศ  กทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์บริการคงสิท ธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่  และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการ
โอนย้ายผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ตามประกาศ  กทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์ บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่  (MNP Porting Process 
Manual) โดยเคร่งครัด โดยให้บริษัททั้งสามรายร่วมกันหารือเพ่ือให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการให้บริการ คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณี
บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ให้บริการคงสิทธิเลข หมาย โทรศัพท์ เคลื่อนที่ผ่านร้าน
สะดวกซื้อ 7-11 จะสามารถด าเนินการได้ภายใต้ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ตาม แต่เมื่อปัจจุบันมีข้อโต้แย้ง
ระหว่างผู้ให้บริการรายเดิมกับผู้ให้บริการใหม่เก่ียวกับความมีผลสมบูรณ์ในการ
โอนย้ายเลขหมายผ่านร้านสะดวกซ้ือ 7-11 จึงเกิดข้อติดขัดท าให้กระบวนการโอนย้าย
ไม่ส าเร็จ ดังนั้น ส านักงาน กสทช. จึงขอเสนอให้ กทค. พิจารณาดังนี้ 
 ๑. พิจารณาว่าผู้ให้บริการสามารถน า พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาปรับใช้ กับการโอนย้ายเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) ได้หรือไม ่
 ๒. หาก กทค. เห็นว่า ผู้ให้บริการสามารถน าพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาปรับใช้กับการโอนย้ายเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แล้ว กรณีการให้บริการ คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ของ
บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ผ่านร้านสะดวกซ้ือ 7-11 จะมีผลอย่างไร  
 ๓. แนวทางการแก้ไขปรับปรุงประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ เกิดความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสมมี
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กระบวนการที่ชัดเจนที่ตอบสนองกับสภาพการแข่งขันของการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 

กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า การด าเนินการดังกล่าว ถ้าเป็น การท าแล้ว
ก่อให้เกิดความสะดวกขึ้นจริงก็เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไป ขัดขวางการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  แต่ที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และ บริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด แย้งมาว่าเป็นการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามประกาศ กทช .ฯ 
ถ้าโดยหลักพร ะราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. ๒๕๔๔  ท าให้
สะดวกขึ้นท าได้ แต่เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติต้อง ครบองค์ประกอบตาม  MNP Porting 
Process Manual ของประกาศฯ  

ยกตัวอย่าง ตามที่ Porting Manual ให้เก็บส าเนาบัตรแสดงตัว ถ้าปรับเป็นการ
ด าเนินการตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ก็คือต้องเก็บ
ส าเนาบัตร อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหาก กสทช . ยังไม่ได้ก าหนดความหมายว่าคืออะไร ก็จะ
เป็นไปตามข้อก าหนดของกระทรวงมหาดไทย นั่นคือ ส าเนาบัตร อิเล็กทรอนิกส์  ต้องมี
ข้อมูลเหมือนหน้าบัตร ต้องมีข้อมูลวันออกบัตร วันหมดอายุด้วย ซึ่งถ้า ไม่เก็บข้อมูล
เหล่านี้ก็ถือว่าไม่ใช่ส าเนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ แต่หาก เห็นว่าเป็นข้อมูลที่ไม่จ าเป็น ทาง 
กสทช. ต้องออกประกาศว่าข้อมูลไหนจ าเป็นที่ต้องเก็บเพื่อถือเป็นส าเนาบัตร ทั้งนี้ ต้อง
ถามว่าร้านสะดวกซื้อมีการเก็บข้อมูลทุกรายการตามที่ปรากฏในหน้าบัตรหรือไม่ หาก
มิได้เก็บ ในทางกฎหมายย่อมถือว่ายังไม่มีการเก็บส าเนาบัตร แต่ถ้าส านักงาน กสทช . 
เห็นว่าข้อมูลบางอย่างไม่มีความจ าเป็น ไม่เก็บก็ได้ เพื่อไม่เป็นภาระ ก็ต้องปรับแก้ไข 
Porting Manual ก าหนดเลยว่า ในทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้าง แต่
ในขณะนี้เมื่อยังไม่มีการป ระกาศออกมา ก็ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด
กระทรวงมหาดไทย  

อีกประเด็น คือ การลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ถือว่ามีการด าเนินการแล้วหรือไม่  
ภายใต้รูปแบบของการด าเนินการที่น าบัตรประชาชนไปใช้รูดที่ร้านสะดวกซ้ือ แล้วกด
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยไม่มี OTP (One Time Password) ด้วย จึงมีค าถาม
อย่างยิ่งว่าถือเป็นการแสดงตัวตนที่เพียงพอหรือไม่ และจะถือเป็นการแสดงเจตจ านง
ของผู้เป็นเจ้าของเลขหมายได้หรือไม่ มีความรัดกุมเพียงพอหรือไม่ยกตัวอย่างเช่น หาก
พ่ีน้องเพศเดียวกันหน้าคล้ายกันน าบัตรของพ่ีหรือน้องไปด าเนินการดังกล่าว เช่นนี้จะ  
ถือเป็นการลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วหรือยัง โดยหลักของการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีการท าธุรกรรมทางการเงิน จะ ต้องมีการกดรหัสประจ าตัว ไม่ใช่
น าบัตรไปเสียบแล้วถอนเงินได้ และหลักธุรกรรมออนไลน์ Mobile Banking ยิ่งชัดเจน
ต้องมีรหัส เพื่อเข้าถึงแอพหรือ เว็บไซต์ และต้องมีรหัสเพ่ืออนุมัติหรือแสดงเจตนาอีก
ชั้นหนึ่ง เป็นสองขั้นตอน ถือเป็นหลักสากลทั่วโลก ดังนั้นจึงต้องพิจารณากันให้ชัดก่อน
ว่า ตามรูปแบบที่ด าเนินการนั้น ถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือยัง ซึ่งตาม
ข้อเท็จจริงรายงานมานั้นโดยส่วนตัว ถือว่ายังไม่ใช่การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็
ไม่ได้จะห้าม ไม่ให้กระท า เพียงแต่ ต้ องปรับปรุงกระบวนการให้รอบคอบรัดกุมมากข้ึน 
อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน ปัญหาใหญ่จริงๆ  คือ เรื่องผลกระทบที่ท าให้เกิดการไม่
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โอนย้ายทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไข ทางส านักงาน กสทช . ต้องแก้ไขข้ั นตอน 
เนื่องจากถ้าทุกค่าย Blog การโอนย้าย ผู้ที่ไม่ได้ไปร้านสะดวกซ้ือแต่ใช้ระบบโอนย้าย
ปกติก็ได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าไปขอใช้บริการ
โอนย้ายที่ไหนโดยเฉพาะผู้ใช้บริการระบบ ๒G บนคลื่น ๙๐๐ MHz ก็จะเกิดปัญหา
ติดขัดเรื่องการโอนย้า ยจนต้องเผชิญปัญหาซิมดับและสูญเสียเลขหมาย ปัญหาใหญ่นี้
จึงต้องเร่งแก้ไข ส่วน เรื่องข้ันตอนอิเล็กทรอนิกส์นั้น สนับสนุนการใช้ได้ แต่ต้อง
ประกาศแนวทางออกมาให้ชัดเจน  

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า  หน้าที่ กสทช . ต้องคุ้มครองสิทธิผู้ บริโภค ท า
ให้เกิดความสะดวกและให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทควรจะต้องท าเรื่องแจ้ง
กระบวนการขั้นตอนเข้ามา และด าเนินการให้ตรงตามประกาศ กทช. ด้วย   

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ในเรื่องการปรับแก้ไขประกาศฯ ส านักงาน 
กสทช. ควรต้องท า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกผู้ใช้บริการ แต่เนื่ องจากมีประเด็น
ที่มีการร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ต้องตอบผู้ประกอบการอีกท้ัง ๒ ค่ายด้วย  

กสทช. ประวิทย์ฯ ตั้งข้อสังเกตต่อกรณีท่ีส านักงาน กสทช . ให้ความเห็นว่า เป็นการลง
ลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ว่า ตามที่อ้าง  มาตรา ๙ (๑ ) และ (๒) นั้น ต้องครบทั้ง
สองส่วน ดังนั้นโจทย์ก็คือการด าเนินการมีวิธีการที่ระบุตัวตนได้ชัดเจนและเก็บข้อมูลที่
ระบุตัวตนนั้นครบหรือยัง และเจ้าของข้อมูลมีการรับรองข้อมูลว่าเป็นของตนหรือไม่  
จึงมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องชัดเจนคือ ๑. มีการเก็บส าเนาบัตรหรือข้อมูลตามส าเนา
บัตรครบถ้วนหรือไม่ ๒. เจ้าของข้อมูลมีการลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วหรือไม่ 
ส่วนเรื่องสัญญาบริการ เห็นว่าไม่ใช่เพียงแจ้งแหล่งให้ผู้ใช้บริการเข้าไปดูเอง แต่ต้องมี
การส่งตัวสัญญาให้ เพียงแต่จะส่งช่องทางไหนอย่างไรเท่านั้น นอกจากนี้ หากใน
อนาคต กสทช. มีการประกาศแนวทางการท า ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จริง ก็มีโจทย์
ว่าจะให้ท าผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยได้ไหม เพราะหากจ ากัดให้ท าที่ร้านสะดวกซ้ือ
เท่านั้นก็อาจถูกมองว่าไม่เป็นธรรม หรือเอ้ือรายใดรายหนึ่งได้ 

ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า การลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามมาตรา ๙ 
(๑ ) และ (๒) จากข้อเท็จจริงตามที่บริษัท เรียล มูฟ มาชี้แจงและท่ีส านักงาน กสทช . 
ตรวจสอบพบว่า วิธีการที่บริษัทฯ ใช้ คือ มีการน าบัตรประชาชนจริงของผู้ใช้บริการ
แสดงต่อพนักงาน 7-11 ก่อนท ารายการ และพนักงานรูดบัตรให้ประชาชนกดยืนยัน
เลขหมายโทรศัพท์ของตนเอง เนื่องจากประกาศ MNP ไม่ได้ระบุ แบบค าขอที่พิมพ์
ออกมาว่าต้องมีรายละเอียดหรือรายการอะไรบ้าง เพียงแต่ระบุว่าต้องมีวัตถุประสงค์ใน
การแสดงเจตนาจริงๆ ซึ่งวิธีการที่ใช้นั้นเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้และเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์แสดงเจตนาขอโอนย้ายแล้ว ทางส านักงาน กสทช. วิเคราะห์ว่า จึงถือเป็น
การลงลายมือชื่อตรงตามค าขอที่จัดท าข้ึน ส่วนแบบค าขอที่พิมพ์ออกมา อาจมีความไม่
ชัดเจน ท าให้ผู้ใช้บริการสับสน มีรายละเอียดไม่เพียงพอ ทางส านักงาน กสทช . จึง
เสนอให้บริษัทฯ แก้ไขเพ่ิมเติมแบบค าขอทั้งหัวข้อและรายละเอียดตามประกาศ  



๓๒ 
 

กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ในระหว่างนี้มี  2 ส่วน คือ ส านักงาน กสทช . ก็
ต้องแก้ไขประกาศฯ  บริษัทฯ ก็ต้องแก้ไข ในส่วนการด าเนินการของเขา แต่มีปัญหาว่า
ในระหว่างที่การแก้ไขยังไม่เสร็จสิ้น จะ  อนุญาตให้การโอนย้ายที่ร้านสะดวกซ้ือท า
ต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งในมุมมองของอีก ๒ ค่ายคงจะบอกว่าไม่ได้ และอาจใช้เป็นข้ออ้ าง ที่
จะไม่โอนย้ายทั้งแสนกว่ารายที่ตกค้างอยู่ คือปฏิเสธทั้งหมด ซึ่งท าให้คนที่แสดงเจตนา
ว่าจะโอนย้ายตามช่องทางปกติก็ไปไม่ได้ ตรงนี้เราจ าเป็นต้องมีทางออกให้ผู้บริโภคด้วย 

ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า การกระท าของบริษัทฯ ที่ผ่านมาไม่ได้ผิดกฎหมายหรือฝ่า
ฝืนกฎหมาย เพียงแต่ ๑. ประกาศ  MNP ไม่ได้ชัดเจนในเรื่องกรณีท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์  
๒. เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอให้มีมติ เนื่องจากหลังจากนี้หากมีการโอนย้ายที่ 7-11 
หรือที่ใด ก็จะต้องมีการท าค าขอให้ชัดเจน และกรณีที่ผ่านมา ส านักงาน กสทช . ไม่มี
ข้อกฎหมายที่จะชี้ว่าการกระท าของ บริษัทฯ นั้นผิด แต่จะอาศัยมติ กทค . วันนี้ เพ่ือ
แจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการตาม 

กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ผู้ใช้บริการที่โอนย้ายไม่ได้แสนกว่ารายผ่าน
การโอนย้ายด้วยระบบใด 

ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า บริษัทฯ แจ้งมาเป็นภาพรวมและจากการตรวจสอบมีที่มา
จากทั้ง 7-11 และ shop 

เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว่า 
 ๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ สามารถที่จะมาลบ
ล้าง (Overrule) บางส่วนที่เก่ียวข้องกับการโอนย้ายเลขหมา ยโทรศัพท์ของประกาศฯ 
ได้หรือไม่ 
๒. ประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโท รศัพท์เคลื่อนที่ การ
โอนย้ายเลขหมายมีรายละเอียดที่ต้องท าตามคู่มือ และตามพระราชบัญญัติธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ มีความครอบคลุมสิ่งที่ต้องท าตามประกาศฯหรือไม่ ครอบคลุมก่ีข้อ 
ขาดอะไรบ้าง ต้องเพ่ิมเติมอะไรบ้าง เช่น แบบค าขอ การลงลายมือชื่อ  
๓. การแก้ไขปัญหาในกรณีได้มี การโอนย้ายไปแล้วจะต้องท าอย่างไร เพ่ือที่จะแก้ไข
ปัญหาในภาพรวม 
ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า ประเด็นการแสดงเจตนาการโอนย้าย ส านักงาน กสทช .
วิเคราะห์ ตามข้อ ๙ (๑) และ (๒) การตีความพระราชบัญญัติธุรกรรมฯ นั้น ตีความ
ตามค าขอและการแสดงเจตนา ถ้าตีความ (๒) เพ่ิมเติมนั้นจะ กล่าวถึงผู้ให้บริการราย
เดิมและรายใหม่ เพื่อให้สมบูรณ์ทางส านักงาน กสทช . ต้องเพ่ิมข้อมูลการตรวจสอบ 
เช่น มีการท า One Time Password (OTP) เพ่ือเป็นการยืนยันการแสดงความเป็น
เจ้าของในการพิสูจน์ตัวตน เพ่ือในอนาคตมีการให้บริการโอนย้ายในที่ต่างๆนอกจาก 
shop ในขณะนี้ปัญหาแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ผ่านมาแล้วแสนรายโดนกันไว้ ถ้า
หากเราสั่งให้บริษัทไปด าเนินการท า OTP และหากบริษัทใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน จะ
มีช่วง transition อีกจะด าเนินการอย่างไร 
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กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า  
๑. อดีตที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติ ตาม MNP มากน้อยเพียงใด ส านักงาน 
กสทช. ใช้มาตรการอย่างไร เพ่ือความเป็นธรรม 
๒. อย่าเน้นแก้เพ่ือการโอนย้ายเฉพาะ 7-11 หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ต้องให้
ผู้ประกอบการทุกรายเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะไปโอนย้ายที่ไหน ร้านสะดวกซ้ือ หรือ
ธนาคาร ซึ่งเห็นด้วยว่าการยืนยันลายเซ็นนั้นต้องมีรหัส  
ท าอย่างไรให้ ผู้บริโภคสะดวกท่ีสุด การแข่งขั นนั้นรุนแรง ต้องท าให้เป็นธรรม  ค่ายใช้
เทคโนโลยีมาเพ่ือกีดกันการแข่งขัน 

ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า กระบวนการขั้นตอนทางปกครองที่ผ่านมา เราตรวจว่าผิด
และให้แก้ไขเป็นหลัก มีหลายขั้นตอนก่อนถึงบทปรับ เรามีกระบวนการเตือนก่อน และ
ให้ด าเนินการตามระยะเวลา มีหลายขั้นตอนก่อนการด าเนินการปรับ 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า การยืนยันด้วยบัตรประชาชนยืนยันได้หรือไม่ 
ในบัตรประชาชนไม่มีลายเซ็นให้เปรียบเทียบ จะยืนยันอย่างไร จะให้ขอ  Pin ซ่ึง Pin ก็
คือ หมายเลขบัตรประชาชน จะลงลายมือชื่อตรงไหน  

ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า ตามความเห็น กสทช . พลเอก สุกิจฯ และ ตามมาตรา ๙ 
สาระการลงลายมือชื่อค่อนข้างชัดเจน ทางส านักงาน กสทช . นึกถึงกระบวนการที่จะ
น ามาประยุกต์ใช้กับกฎ  เฉพาะทางในเรื่องของ MNP เช่น ในด้านธุรกรรมทางการเงิน
ก็มีกฎของเ ค้าเอง เพื่อที่จะท าอย่างไรให้กระบวนการปลอดภัยกับทุกฝ่าย ที่เสนอ
กระบวนการตรวจสอบคนเพ่ิมข้ึน เพ่ือว่าบัตรประชาชน สมมุติเป็นเบอร์เรา เราไป
เสียบบัตร กดเบอร์ แต่มันไม่ได้เป็นการยืนยันทีเดียวว่าเราเป็นเจ้าของเบอร์ เราอาจไป
น าบัตรใครมาท าก็ได้ การท า OTP จะเป็นข้อมูลอีกชั้นที่ตรวจสอบได้ดีว่าเป็นเจ้าของ
เบอร์และบัตร เพียงกดรหัส USSD บริษัทที่จะย้ายออกก็จะส่งกลับมา 7-11 ก็ใส่ข้อมูล
เพ่ิมเติม 

ผู้แทนส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสาวพรพักตร์ฯ ) ชี้แจงว่า กรณีนี้เกิดจากภาพ
ว่าเป็นจุดบริการที่ 7-11 ท าให้เกิดความรู้สึกความน่าเชื่อถือ ลดลง เท่าที่ดูกระบวนการ
ที่ 7-11 ก็คือท าเหมือนกระบวนการแสดงเจตนา ที่ก็ดูว่าถูกต้องแล้ว ณ วันนี้เราจะต้อง
พิจารณาว่าบริษัทผิดหรือไม่ เพื่อที่จะพิจารณาต่อไปว่าทางส านักงาน กสทช . จะ
ด าเนินการต่อไปอย่างไร 

เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นว่า  ขั้นตอนในการโอนย้ายตามเอกสา รแนบวาระ 
คู่มือ MNP ข้อ ๔  ขั้นตอนการโอนย้าย (MNP Porting Process Manual) ทั้งหมดใน
ขบวนการนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าข้ันตอนไหนถูกชดเชยด้วยพระราชบัญญัติธุรกรรมฯ 
แล้วก็สามารถด าเนินการได้ ส่วนเรื่องการส่งสัญญาไม่ได้มีเขียนไว้ ขั้นตอนการโอนย้าย
ต้องเตรียมอะไรบ้าง 
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ส านักงาน กสทช. ชี้แจงว่า ตามข้อ ๔.๑ ค าขอถูกต้องแล้ว ส่วนจัดส่งส าเนาสัญญาต้อง
ท าเพ่ิม ส านักงาน กสทช . ต้องบอกให้ส่ง  ข้อ ๔.๒ เรียบร้อยตรวจสอบชื่อตรงกันข้อ 
๔.๓ เรียล มูฟ ต้องแจ้งผู้ใช้บริการเอง เรื่องเงินที่เหลือใน SIM 7-11จะไม่รู้ ข้อ ๔.๔ 
เป็นกรณี 7-11 มีการลงลายมือชื่อสมบูรณ์แล้วหรือไม่ เนื่องจากในสลิปมีข้อมูลน้อย 
ต้องแจ้งให้เปลี่ยนหัวเรื่อง และให้แจ้งว่าโอนย้ายไปที่ใคร ต้องเรียกเก็บส าเนาค าขอเพ่ือ
ใช้ในการตรวจสอบ  

เลขาธิการ กสทช . ชี้แจงว่า อันไหนที่พระราชบัญญัติธุรกรรมฯ ประกาศครอบเราไว้ 
เราก็ต้องไปปฏิบัติตาม เราต้องปรับให้ตรงกับพระราชบัญญัติ  

รองประธาน กสทช . พันเอก เศรษฐพงค์ แสดงความเห็นว่าฯ รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์  
ต้องให้บริษัทไปปรับปรุง 

ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า ทางส านักงาน กสทช . เสนอให้เพ่ิมข้ันตอนกระบวนการ 
เช่น OTP เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๙
(๒) ให้รัดกุมชัดเจนขึ้น โดยให้ทางต้นทางท่ีจะย้ายออกเป็นคนท า OTP  

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า การท า OTP นั้น ไม่สามารถท าได้ ทันที ซึ่ง
ต่างจากธนาคาร ในทางปฏิบัติต้นทางอาจไม่ส่งมาทันที 

เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว่า เรื่องการยืนยันตัวบุคคล ตามห้างสรรพสินค้า รวมถึง 7-11 
มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ ทั้งหมดถูกตรวจสอบโดยการถ่ายภาพไว้ ทั้งนี้ การลด
ขั้นตอนให้ประชาชนเป็นเรื่องที่ดี ถ้าครบตามประกาศแล้ว ทุกค่ายจะท าได้เหมือนกัน 
อันไหนที่ยังไม่ถูกต้องให้ไปปรับปรุงให้ถูกต้องตามประกาศ กทช . อันไหนที่ถู กครอบ
โดยพระราชบัญญัติแล้ว ก็ถือว่าให้ท าตามพระราชบัญญัติไป ส่วนที่พระราชบัญญัติ
ไม่ได้ก าหนดก็ให้คงตามประกาศ 

กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า  
๑. พระราชบัญญัติไม่ได้ลบล้าง  (Overrule) อะไรทั้งสิ้น สิ่งที่ท าคือ ถ้าท าเป็นหนังสือ
ให้ท าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ เงื่อนไข ก็ต้องครบอยู่ดี เช่น ถ้าให้มีลายมือชื่อ ก็  ต้องมี
วิธีการลงลายมือชื่อ ถ้าให้เก็บข้อมูลส าเนา ก็ต้องเก็บข้อมูลส าเนา เพียงแต่ว่าจะเก็บแค่
ไหนอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ประเด็นที่ทางส านักงาน กสทช . ถามว่า ตกลงมีค าขอ
ฉบับส าเนาเก็บไว้ที่ไหน ต้องเก็บที่ผู้ให้บริการหนึ่ งฉบับและต้องส่งให้ผู้ขอใช้บริการ
หนึ่งฉบับ 

๒. ส าเนาบัตรประชาชนเก็บไว้แล้วหรือยัง ซึ่งเสมือนหนึ่งตาม Manual ที่เป็นกระดาษ  
ต้องเซ็ น ๒ ที่ เซ็นแบบค าขอ และเซ็นท่ีส าเนา เพราะตามข้อ ๔.๔.๑.๓ ต้องรับรอง
ส าเนาด้วย แต่กระบวนการที่ส านักงาน กสทช . บอกนั้น การรูดทีเดียว ถือเป็น ๒ 
process จึงมีประเด็นว่า  มีวิธีอ่ืนไหมท่ีน่าเชื่อถือและรัดกุม โดยรวมหาก process 
ครบ มีการขอ มีการเก็บส าเนา มีการลงลายมือชื่อ แต่แปลงเป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์ท า
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ได้หมด แต่ถ้าไม่ครบ ก็คือ ไม่ครบตามประกาศ อีกประเด็นหนึ่งคือ ถ้าเป็นเช่นนี้ย่อม
เท่ากับว่าการขอโอนย้ายต่อไปจากนี้ใช้บัตรประชาชนได้อย่างเดียว  ใบขับข่ีไม่ได้ บัตร
นักศึกษาไม่ได้ เพราะไม่มีชิป (chip) และค าถามส าคัญคือว่าหนึ่งแสนกว่ารายนั้นจะท า
อย่างไร ถ้ายังไม่ปรับปรุงจะท าการโอนย้ายในระหว่างนี้ได้ไหม  

เลขาธิการ กสทช . ชี้แจงว่า  ถ้าตามกฎกติกานี้ เราถือตามก ติกาเดิมทั้งหมด 
กระบวนการโอนย้ายจะต้องเป็นไปตามประกาศ กทช . เพราะฉะนั้น ต้องกลับไปดูว่า
ถ้าโอนย้ายในขณะนี้ที่ผ่านมา ครบถ้วนแล้วหรือยัง ถ้ายังให้เพ่ิมเติมให้ครบ
กระบวนการ ทั้งส าเนาและแบบค าขอ  

กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า การไม่ให้โอนย้าย เป็นปัญหาจะมีคนที่โ ดน
ลูกหลงพวก ๙๐๐ MHz ๒G ถ้าไม่ได้ย้ายแล้วหมดเวลาเยียวยาเท่ากับตายทันที ถ้า
ส านักงานให้ผู้รับย้าย ไม่ว่าจะเป็น True Ais Dtac ยืนยันไปที่ระบบ Clearing House 
ว่าข้อมูลที่ส่งไปครบถ้วนตามประกาศ กทช . ถ้ายืนยันแล้วคนรับห้ามปฏิเสธคนให้ห้าม
ปฏิเสธ ต้นทาง  Donor ดูอย่างเดียวว่ามีเหตุห้ามย้ายตามประกาศหรือไม่ส่วนที่เหลือ
เป็นความรับผิดชอบอีกฝั่งที่จะต้องจัดการ ในระหว่างนี้หากพิสูจน์ไม่ได้ ระบบห้าม run 
ต้องยืนยันกับทางส านักงาน กสทช . ก่อน ที่ผ่านมาแสนรายคงต้องยอมผ่านไป เพราะ
ไม่มีใครรู้ว่ายิงผ่าน Code อะไรยังไง ไม่เช่นนั้น Clearing House ต้องพัฒนาข้อมูล
เพ่ิมเติมอีกชุดว่าย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Manual 

กสทช . รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า  ผู้ให้บริการคงสิทธิเลขหมายต้องแจ้งจุด
ให้บริการด้วยไหม ในประกาศก าหนดไว้หรือไม่ หากส านักงาน กสทช . จะปรับแก้
ประกาศฯ ควรก าหนดให้มีการแจ้งจุดให้บริการมาด้วย เผื่อในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน 

ส านักงาน กสทช . ชี้แจงว่า ในแนวปฏิบัติมีผู้ให้บริการรายใหม่เป็นผู้ก าหนดเรื่อง
ช่องทางหรือสถานที่ให้บริการ แต่ไม่ได้ระบุเรื่องการแจ้ง แต่มีการประชาสัมพันธ์  

รองประธาน กสทช . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ แสดงความเห็นว่าฯ สิ่ง ที่ต้องท าต่อไปคือ 
การปรับปรุงประกาศฯ ให้ทันสมัยตามเทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค
กสทช . รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ในส่วนที่ท าไปแล้วจะให้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการให้ครบถ้วนกี่วัน 
กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ถ้าจะท าแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องท าให้ครบ ทุก
ขั้นตอน ที่ผ่านมา Donor ไม่มีหน้าที่ปฏิเสธต้องโอนลูกค้าไป จะปฏิเสธได้ตามเงื่อนไข
ที่ Manual ก าหนดเท่านั้น วิธีที่ง่ายที่สุด คือ ให้บริษัทส่ง SMS ไปเบอร์ลูกค้าเพ่ือให้
แจ้งยืนยันการขอโอนย้าย ส าหรับแสนกว่าราย ต้องไปหามาตรการเรียกข้อมูลให้ครบ 
ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไป  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ให้บริษัทแจ้งผ่าน SMS ว่าใช้ได้เม่ือไหร่  อย่า
ก าหนดระยะเวลา   

 
มติที่ประชุม      ๑. การโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ผู้ประกอบการทุกรายปฏิบัติ ตามประกาศ 

กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทาง
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ปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) ทุก
ขั้นตอน 
๒. ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับขั้นตอนการโอนย้ายผู้ให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไว้ในขั้นตอนใดก็สามารถมาใช้ทดแทนในขั้นตอนนั้นได้  
๓. เมื่อ กทค . มีมติให้น า กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ทดแทนการ
ด าเนินการในบ างข้ันตอนของการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ขั้นตอน
การลงลายมือชื่อ ของผู้ใช้บริการ ในแบบค าขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ขั้นตอนการเรียกเก็บส าเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการได้    แต่เพื่อสร้างความม่ันใจ
ในกระบวนการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้น ากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้เพื่อให้บริการประชาชน ดังนั้น ผู้ให้บริการรายใหม่จึงต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขข้ันตอนที่จะมีการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การแก้ไขชื่อแบบค าขอโอนย้ายผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้
ถูกต้องชัดเจน การปรับปรุงรายละเอียดในแบบค าขอโอนย้ายผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การจัดส่งส าเนาสัญญาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เป็นต้น  
๔. การปฏิเสธค าขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการสามารถท าได้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดตาม
ประกาศ กทช . เรื่อง หลัก เกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมี              
๘ ประการ ตามท่ีก าหนดในข้อ ๔.๙ ของเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) ดังนั้น หากเป็นการโอนย้าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่เข้าเหตุแห่งการปฏิเสธทั้ง ๘ ประการ เหตุแห่งการ
ปฏิเสธค าขอโอนย้ายผู้ใช้บริการ ไม่เข้าใน ๘ ประการข้างต้น ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มี
การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามความประสง ค์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หาก
ผู้ให้บริการรายเดิมเห็นว่าการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวมีการ
โอนย้ายที่ผิดขั้นตอนในส่วนอื่น ก็ให้ท าเรื่องแจ้ง กสทช . เพ่ือพิจารณาด าเนินการตาม
ขั้นตอนของประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้องต่อไป  
๕. นับตั้งแต่วันที่ กทค . มีมติในเรื่องดังกล่าวนี้ ให้ผู้ประกอบการทุกรายที่ให้บริการคง
สิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด าเนินการปรับปรุงการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องครบถ้วน  

ทั้งนี้ มติที่ประชุม กทค . ที่ได้พิจารณาให้ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรม ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มาด าเนินการแทนบางส่วนของ ประกาศ กสทช . เกี่ยวกับการให้บริการ
คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ก็เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ดังกล่าวนี้ เป็นการอ านวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิและประโย ชน์ของผู้บริโภค
โดยตรง 
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หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่ 
๔/๒๕๕๙   วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐ /๒๔๔  ลงวันที่ ๒๕  มีนาคม  
๒๕๕๙ เรื่อง เปิดเผยความเห็นในการพจิารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ของการประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้   

 ๑) ผมเห็นด้วยกับการยืนยันหลักการตามมติที่ประชุม กทค . ว่า ในการโอนย้ายเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ผู้ประกอบการทุกรายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิ ทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่  และต้องด าเนินการ
ตามเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายฯ หรือ MNP Porting Process Manual ทุก
ขั้นตอน ซึ่งตามข้อ ๔ ของ Manual ได้ก าหนดขั้นตอนการโอนย้าย (Porting 
Process) ไว้อย่างชัดเจน โดยที่ในข้อ ๔.๔ ได้ระบุให้ ผู้ให้บริการรายใหม่เรี ยกดู หรือ
เรียกเก็บเอกสารจากผู้ใช้บริการก่อนที่จะเริ่มกระบวนการโอนย้าย  โดยมีการก าหนดใน
กรณีบุคคลธรรมดา เป็นผู้ขอโอนย้ายว่า ๑. “ให้ เรียกเก็บแบบค า ขอฉบับส า เนาผู้
ให้บริการรายใหม่ โดยผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  สมบูรณ์ พร้อมลง
ลายมือชื่อของผู้ใช้บริการ ” (ข้อ ๔.๔.๑.๑) ๒. “เรียกดูบัตรประจ า ตัวประชาชนหรือ
บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือ บัตรประจ า ตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่
ออกโดยสถาบันการศึกษาท่ีได้รับอนุญาต หรือบัตรประจ า ตัวแรงงาน  ต่างด้าว หรือ
บัตรอื่นๆ ซึ่งมีภาพถ่ายซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของราชการหรือหนั งสือเดินทาง ฉบับ
จริง ” (ข้อ ๔.๔.๑.๒) พร้อมทั้ง “เรียกเก็บส า เนาเอกสาร บัตร” ดังกล่าว  โดย 
“ผู้ใช้บริการต้องลงนามรับรองส า เนาถูกต้อง ” (ข้อ ๔.๔.๑.๓) ดังนั้นเมื่อพิจารณา
กระบวนการขั้นตอนการโอนย้ายที่ร้าน  7-11 ตามท่ีส านักงาน กสทช . รายงาน 
นอกจากข้ันตอนการด าเนินการจะ มีปัญหาเรื่องแบบค าขอที่ไม่ชัดเจนตามที่ส านักงาน 
กสทช . วิเคราะห์แล้ว ผมเห็นว่ายังมีประเด็นด้วยว่า เอกสารที่เป็นแบบค าขอนั้นได้มี
การลงลายมือชื่อของผู้ใช้บริการหรือไม่ เช่นเดียวกับกรณีของบัตรประจ าตัว ซึ่ง
นอกจากจะต้องเรียกดูแล้ว ยังจะต้องมีการเรียกเก็บส าเนาที่ผู้ ใช้บริการมีการลงนาม
รับรองความถูกต้องอีกด้วย 

 ๒ ) ในประเด็นเรื่องการด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ผมเห็นสอดคล้องกับมติ กทค . เช่นกันว่า เป็นเรื่องที่สามารถกระท า
ได้ นั่นคือ แทนที่จะเรียกดูหรือเรียกเก็บเอกสารในรูปแบบของเอกสาร ก็ส ามารถเก็บ
เป็น “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ” ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติที่ก าหนดว่า 
“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การใดต้องท า เป็น
หนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดท าข้อความขึ้น
เป็นข้อมูล  อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและน ากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ท าเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมี
เอกสารมาแสดงแล้ว ” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักปฏิบัติภายใต้กฎหมายดังกล่าว
ยึดถือตาม ข้อก าหนดของกระทรวงมหาดไทย คือ สิ่งที่จะถือว่ าเป็นส าเนาบัตรได้ 
จะต้องมีข้อมูลครบถ้วนเหมือนหน้าบัตร เว้นแต่หน่วยงานจะมีการก าหนดให้ชัดเจนว่า
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ข้อมูลหน้าบัตรเท่าที่จ าเป็นต่อกรณีคืออะไรบ้าง ดังนั้น เมื่อในกรณีการโอนย้ายเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ กสทช . ยังไม่ได้ก าหนดในเรื่องดังกล่าว การด าเนินการจึง
ต้องเป็ นไปตาม ข้อก าหนดของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งเมื่อข้อมูลตามใบเสร็จที่ทางผู้
ให้บริการใช้เสมือนเป็นใบค าขอการโอนย้ายฯ ปรากฏข้อมูลเพียงชื่อ สกุล เลขบัตร แต่
ไม่มีข้อมูลอื่น เช่น ที่อยู่ วันออกบัตร วันหมดอายุ ของบัตร จึงเป็นการด าเนินการที่ยัง
ไม่ต้องด้วยข้อก าหนดของกระทรวง มหาดไทย และยังเป็นที่น่าคลางแคลงใจว่า การ
เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของร้าน 7-11 ในกรณีนี้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ อีกท้ังใน
แง่ของการลงลายมือชื่อ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
มาตรา ๙ ก็ได้ก าหนดว่า “ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ ถือว่าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้น  มีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า  (๑) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของ
ลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อ  รับรองข้อความในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน และ  (๒) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดย
เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่ง  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยค านึงถึง
พฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี ” แต่การด าเนินการ โอนย้ายฯ ณ ร้าน 7-11 
ยังไม่ปรากฏชัดว่าได้ด าเนินการตามวิธีการที่ สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ อย่างมี
ความน่าเชื่อถือและเหมาะสมแล้วหรือไม่ ดั งนั้นผมจึงเห็นควรต้องแจ้งผู้ประกอบการ
ให้เคร่งครัดในการด าเนินการขั้นตอนเหล่านี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งในส่วนของ
ประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายฯ และพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย 
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ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๗.๐๐    น. 

 

 
 

 

   
      พันเอก  
               ........................................... 
                 (สมมาส ส าราญรัตน์) 

    ผู้อ านวยการส านักกรรมการ                              

กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 

........................................... 
 (นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร) 

        ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
พันเอก   
           ......................................... 
         (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 

 
 
 
   
  ............................................. 
     (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 
       รองเลขาธิการ กสทช. 
             เลขานุการ 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


