
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

วันพุธที ่๒ มีนาคม 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 านักก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม   
๘. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๙. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจ้าหน้าที่การประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโท รคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู้อ านวยการส่วน    
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  

  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
๖. นายปิญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  

 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 



๒ 
 

๗. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางนารีรัตน์ ตลับนาค พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู้ชี้แจง 

๑. นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่าย 

๓. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ 

๔. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๕. นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๖. นางสาวอรวี เจริญพร รักษาการผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตรา

ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายชัยยุทธ มังศรี ผู้อ านวยการส านัก รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม 
๘.  นางสาวภานุพร ภัทรโชค ผู้อ านวยการส านักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม 
๙.  นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถี่ 
๑๐. นางสาวปุณย์สิรี ฉัตรจินดา ผู้อ านวยการส่วน 

   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 

๑๑. นายประทีป สังข์เที้ยม ผู้อ านวยการส่วน  
   ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
๑๒. นางขวัญใจ สุปัญโญ ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๓. นางสาวพรพักตร์  สถิตเวโรจน์ ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๔. นางสาววิไล  เถื่อนทองแถว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๕. นางสาวสุจิดา  พูนมากสถิตย์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 
๑๖. นายธีระศักดิ์  เชยชื่น พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม 
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๑๗. นายมนต์สรรพ์  ทรงแสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักบริหารคลื่นความถี่ 
๑๘. นางสาวจุฑามาศ อัศวทิพย์ไพบูลย์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 

๑๙. นางสาวรสพร แต่รุ่งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 
๒๐. นางสาวพัชรา อร่ามศร ี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๑. นางสาวฐิติพร  ตินตะโมระ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๒. นางสาวธัญวรัตม์  พิมุขมนัสกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๒๓. นายเข็มชาติ เปาอินทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๒๔. นางสาวชุตานันท์ ค าแสง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๔๕ น.  
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งว่า เลขานุการ กทค. มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 เลขานุการ กทค . (นายก่อกิจฯ ) แจ้งว่า สืบเนื่องจาก คณะกรรมาธิการ สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มี
หนังสือถึงประธาน กสทช . เพ่ือเข้าชี้แจงในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ได้มีการเรียนเชิญมาแล้วสองครั้ง โดยหนังสือท่ีจัดท า
ขึ้นและเรื่องท่ีสอบถามในที่ประชุมคณะอนุกรรมกรฯ เป็นคนละประเด็น ซึ่งในครั้งแรก
ได้มีการสอบถามเรื่อ งการประมูลคลื่นความถ่ีรวมไปถึงความเสียหายของรัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นคดีความของดาวเทียมหรือประเด็นของ AIS ลงท้ายว่า
การประมูลไม่เกิดผล ใ นครั้งที่สองมีการตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดการอนุญาต จึงไม่
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการ
ของรัฐ  พ .ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งการอนุญาตของ กสทช . ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ  พ.ศ. 
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๒๕๕๖ หลังจากท่ีมีการประสานกับเลขาธิการ กสทช . แล้วเห็นว่าเป็นเรื่อง ที่ส าคัญที่
ต้องน าเรียนประธาน กทค . และกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมชี้แจงเพื่อป้องกันการเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๓ และการด าเนินการอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วัน

พุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ 

๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วัน

พุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ระเบียบวาระท่ี ๕.๖)   
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพุธที่ 

๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ (ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ ตามการแก้ไขของ กสทช . ประวิทย์ฯ )  
โดยไม่แก้ไขในส่วนความเห็นของ เลขาธิการ กสทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วัน

พฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ระเบียบวาระท่ี ๕.๑)   
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วัน

พฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ระเบียบวาระท่ี ๕.๑)  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช  ๑๐๐๓.๑๐/๓๐๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๒.๓ ของการประชุม กทค . 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้ 

 ที่ประชุม กทค . ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้
พิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อ นที่
ของบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ผ่านร้านสะดวกซ้ือ 7-11 โดยที่ประชุมได้มีการอภิปราย
อย่างกว้างขวางก่อนการลงมติ และได้รับรองมติท่ีประชุมไปในคราวเดียวกันด้วย 
ต่อมาภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายเลขานุการ กทค . ได้จัดส่ง (ร่าง) มติที่
ประชุม กทค. ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ดังกล่าวให้ กทค. แต่ละท่านพิจารณา รวมทั้งส่งให้
ผม ปรากฏตามบันทึกข้อความที่  สทช ๕๐๐๘/๑๗๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
โดยร่างดังกล่าวมีเนื้อหาเฉพาะส่วนของร่างมติท่ีประชุม แต่ยังไม่มีร่างรายละเอียดของ
การอภิปรายของ กทค . แต่ละท่าน ซึ่งผมได้พิจารณาร่างราย งานการประชุมเฉพาะ



๕ 
 

ส่วนของมติท่ีประชุมดังกล่าว และขอให้ส านักงาน กสทช . แก้ไขเนื้อความบางส่วน 
ปรากฏตามบันทึกข้อความที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
โดยที่ในการแก้ไขนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

- ในส่วนของมติข้อ ๑. เป็นการแก้ไขเชิงถ้อยความซึ่งมิได้กระทบ ต่อสาระหรือ
ความหมายในเชิงประเด็นมากนัก เพียงแต่เพ่ิมประเด็นย่อยว่า ผู้ประกอบการ
ทุกรายจะต้องการปฏิบัติตามประกาศ กสทช . และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการ
โอนย้ายฯ ทุกขั้นตอน “อย่างครบถ้วน” ด้วย 

- ข้อ ๒ และ ๓ การแก้ไขมุ่งให้ประเด็นมีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ที่ประชุม กทค . 
มีมตเิห็นชอบว่าสามารถน ากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
ขั้นตอนการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศ กสทช . ได้ แต่
ผู้ให้บริการยังคงมีหน้าที่ต้องด าเนินการขั้นตอนตามประกาศและเงื่อนไข
แนวทางปฏิบัติการโอนย้ายฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน เช่น ต้องจัดให้มีแบบค าขอ 
มีการเรียกดูบัตรประจ าตัว และเก็บส าเนาหรือข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏตาม
หน้าบัตรดังกล่าว ตลอดจนมีการจัดส่งส าเนาสัญญาให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการ 
เป็นต้น 

- ข้อ ๔ การแก้ไขส่วนหนึ่งเป็นการปรับแก้ข้อความที่เขียนซ้ าซ้อน  อีกส่วนเป็น
การแก้สาระของมติให้ชั ดเจนยิ่งขึ้นว่า ผู้ให้บริการรายเดิมจะปฏิเสธค าขอ
โอนย้ายของผู้ให้บริการได้ในกรณีที่เข้าเหตุ ๘ ประการ  ตามข้อ ๔.๙ ของ
เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายฯ เท่านั้น 

- ข้อสุดท้าย เป็นการแก้เลขล าดับข้อให้ถูกต้อง เนื่องจากตามร่างเดิมเป็นข้อ ๔ 
แต่ความจริงต้องเป็นข้อ ๕ และแก้ข้อความให้กระชับทั้งในแง่ความหมายและ
รูปประโยค 

ทั้งนี้ กทค . บางท่านก็ยอมรับว่าการแก้ไขตามข้อพิจารณาของผมนั้นท าให้มติที่
ประชุมมีความชัดเจนและสละสลวยมากยิ่งขึ้น ขณะที่ กทค . บางท่านขอยืนยัน
ตามผลการพิจารณาของตนที่ได้ให้การรับรองตามร่างของส านักงาน กสทช . ไว้
แล้ว ซึ่ง กทค . โดยเสียงข้างมากก็ได้เลือกรับรองร่างมติตามร่างของส านักงาน 
กสทช . นั้น ทั้งท่ีร่างดังกล่าวมีความก ากวม มีข้อความที่ซ้ าซ้อนและผิดพลาด 
ดังนั้นผมจึงไม่อาจเห็นชอบด้วยกับมติท่ีประชุมของ กทค . เสียงข้างมากดังกล่าว 
และขอยืนยันว่าควรที่จะแก้ไขร่างรายงานกา รประชุม ในส่วนของมติท่ีประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ของการประชุม กทค . ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ตามท่ีผมได้เสนอ 
ตามบันทึกข้อความที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทั้งนี้
เพ่ือความถูกต้องและชัดเจนของมติ อันจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง ไม่เกิดความสับสน หรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

 

 

 

 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค . ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙- ๒/๒๕๕๙  (ส่วนงาน

เลขานุการ กทค.) 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค . ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙-๒/๒๕๕๙ ตามท่ี

ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นดังนี้ 
 ๑. เอกสารหน้าที่ ๑๐ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่อง ขอรับนโยบายการด าเนินคดีปกครอง

หมายเลขด าท่ี ๒๑๐๔/๒๕๕๘ กรณีกองทัพไทยยื่นฟ้องส านักงาน กสทช . และ กสทช . 
นั้น ระบุว่าอยู่ระหว่างรอค าสั่งศาลปกครอง  แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีหนังสือแจ้ง
เรื่องการรับฟ้องและสั่งให้ กสทช . ท าค าให้การมาแล้ว จึงต้องมีการปรับผลการ
ด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน 

 ๒. เอกสารหน้า ๑๕-๑๘ กรณีของส านัก รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค ใน
กิจการโทรคมนาคม รายงานความคืบหน้าของการด าเนินงานว่ าเรื่องทั้งหมดยัง อยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ แตกต่างจากส านักอ่ืนที่เรื่องส่วนใหญ่ด าเนินการเสร็จแล้ว  ทั้งท่ี
เป็นเพียงการแจ้งมติที่ประชุม กทค. ให้ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนทราบ ซึ่งไม่ใช่เรื่อง
ยาก ดังนั้นจึงควรต้องพิจารณาว่า  จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการ แจ้งมติที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องร้องเรียนได้อย่างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียม

ต่างชาติชนิดชั่วคราวประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๔๘ รายการ  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราวประจ าเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๔๘ รายการ  ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากัด แจ้งการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยใช้

ชื่อใหม่คือบริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
มติที่ประชุม รับทราบกรณีทีบ่ริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากัด แจ้งการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

จ ากัด โดยใช้ชื่อใหม่คือบริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากัด (มหาชน ) ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ค าสั่งศาลปกครองกลางไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา และให้จ าหน่ายคดีออกจากสา
รบบความ ในคดีหมายเลขด าที่ ๒๑๑๒ /๒๕๕๘ และคดีหมายเลขแดงท่ี ๑๖๓ /
๒๕๕๙ ระหว่าง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี 
๑ และ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๒ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

   
มติที่ประชุม รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลางไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา และให้จ าหน่วยคดีออก จาก

สารบบความ ในคดีหมายเลขด าท่ี ๒๑๑๒ /๒๕๕๘ และคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๓ /
๒๕๕๙ ระหว่าง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ 
และ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ แสดงความเห็นว่า ค าวินิจฉัยของศาลในครั้งนี้ มีประเด็นที่อาจใช้เป็น
แนวทางในคดีอ่ืนๆ ด้วย นั่นคือ ศาลชี้ว่า แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีเป็นเพียง
การก าหนดแนวทาง ยังไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้นถ้ามีเรื่องฟ้องร้องในลักษณะ
คดีดังกล่าวเกิดข้ึนอีก ส านักงาน กสทช. อาจต้องต่อสู้คดีในลักษณะนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ค าสั่งยกค าขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองของศาลปกครองกลาง        
คดีหมายเลขด าที่ ๒๑๔๕/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

   
มติที่ประชุม รับทราบค าสั่งยกค าขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งทางปกครองของศาลปกครองกลาง 

คดีหมายเลขด าที่ ๒๑๔๕/๒๕๕๘ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ผู้
ฟ้องคดี กับ ส านักงาน กสทช .ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ และ กสทช . ผู้
ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ คดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ด้วยการออกค าสั่งทางปกครอง ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการควบ
รวมกิจการ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท 
ซุปเปอร์บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด ส าหรับไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๕๘  (ส านัก
วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

   
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลัง

การควบรวมกิจการ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท 
ซุปเปอร์บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด ส าหรับไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๕๘ ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า เนื่องจากในครั้งที่ที่ประชุม กทค . มีมติอนุมัติการ

ควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัทนี้ มีประเด็นทางกฎหมายชัดเจนว่าไม่ใช่การโอน



๘ 
 

ใบอนุญาต ดังนั้นบริการของผู้รับใบอนุญาตรายเดิมจึงต้องสิ้นสุดลง จึง ขอให้ส านักงาน 
กสทช. ติดตามเรื่องการเยียวยาผู้บริโภคของบริษัทว่ามีการด าเนินการครบถ้วน หรือไม่
อย่างไร ส่วนเรื่องการมาด าเนินการขอใบอนุญาตใหม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช . เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ 
หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ์สิทธิ
แห่งทาง ) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่  ๓๘-๔๐/๒๕๕๘ เดือนธันวาคม 
๒๕๕๘) (ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช . 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วาง
ท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ป ระกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ์สิทธิ
แห่งทาง ) และมาตรา ๓๙ วรรคแรกของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งที่ ๓๘-๔๐/๒๕๕๘ เดือนธันวาคม 
๒๕๕๘) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ ๖       

ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันครั้งที่ 

๖ ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การขออนุญ าตใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz (Upper Band ) ในการ  
ให้บริการ LTE ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)   

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท โทเทิ่ล  แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน )           
ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz (Upper Band) ขนาด ๒ x ๑๙.๗ MHz      
ช่วงความถ่ี๑๗๖๕ .๓ – ๑๗๘๕ .๐ MHz คู่กับ ๑๘๖๐ .๓ – ๑๘๘๐ .๐ MHz ในการ
ให้บริการ LTE 



๙ 
 

    

 
มติที่ประชุม ที่ประชุม กทค . ได้พิจารณาค าขอของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 

(มหาชน) ปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz (Upper Band) ขนาด ๒ 
x ๑๙.๗ MHz ช่วงความถ่ี ๑๗๖๕.๓ – ๑๗๘๕.๐ MHz คู่กับ ๑๘๖๐.๓ – ๑๘๘๐.๐ 
MHz ในการให้บริการ LTE แล้ว เห็นว่า ที่ประชุม กทค . ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้เคยพิจารณาค าขอของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) และมีมตอินุมัติให้มีการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz (ช่วงที่ 
๒) ความถี ่๑๗๖๕.๓ – ๑๗๘๕.๐ MHz คู่กับ ๑๘๖๐.๓ – ๑๘๘๐.๐ MHz จ านวน ๒ x 
๑๙.๗ MHz โดยใช้เทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) แล้ว โดยในประเด็นสิทธิ
ในคลื่น     ความถี่หรือการด าเนินการ ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) 
(ผู้ให้สัมปทาน ) กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิ เคชั่น จ ากัด (มหาชน ) ( ผู้รับ
สัมปทาน) จะต้องตรวจสอบสัญญาและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด จึงเห็นควร  มอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) 
ทราบถึงมติ กทค. ดังกล่าว ข้างต้น เพ่ือให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ไปด าเนินการเจรจากับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต่อไป 
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๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 

ประจ าปี ๒๕๕๔ เพิ่มเติม  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)    

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอ ผลการตรวจสอบ การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบที่สาม ประจ าปี ๒๕๕๔ เพ่ิมเติม  พบว่าผู้รับใบอนุญาตจ านวน ๖ 
ราย ได้แก่ บมจ. ทีโอที บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ บจ. ทรู 
ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค และ บจ . จัสเทล เน็ทเวิร์ ค ได้
ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมตามแนวทางการพิจารณารายได้จากการให้เช่าโครงข่าย
ทางสายจากการให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งและแบบที่สองท่ี
สามารถน ามาหักลดหย่อน ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อน
รายได้ก่อนค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตป ระกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
และใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม ตามมติ กทค . ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว 

 กสทช .รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ในส่วนของการจัดท าตารางสรุปการช าระ
ค่าธรรมเนียมมีความสับสนท าให้ไม่เข้าใจเพราะตัว เลขไม่สอดคล้องกัน ควรจะต้องมี
การปรับปรุงตารางเพ่ือให้มีข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจได้ 

 



๑๐ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการ ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม 
ประจ าปี ๒๕๕๔ เพ่ิมเติมของผู้รับใบอนุญาตจ านวน ๖ ราย ได้แก่ บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน ) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์  จ ากัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค  จ ากัด ซึ่งได้ ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมตาม แนวทางการ
พิจารณารายได้จากการให้เช่าโครงข่ายทางสายจาก การให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาต
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งและแบบที่สองท่ีน ามาหักลดหย่อนถูกต้องแล้ว 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท ทรู พับลิค  คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขที่ ๑/๔๙/๐๐๑  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒)    

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น  จ ากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๔๙/๐๐๑ เนื่องจากพฤติกรรมการใช้
งานของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสภาพการแข่งขันของตลาดการบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบันมีทางเลือกให้ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายใน
อัตราค่า บริการที่ต่ าลงมาก ทั้งในส่วนของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการโทรศัพท์
ประจ าที่ และบริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) ประกอบกับการ เปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบของ กสทช. ในเรื่องค่าธรรมเนียมการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ส่งผล
ให้บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการที่เพ่ิมสูงขึน้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนกระทั่ งไม่สามารถ
แข่งขันในระยะยาวกับผู้ให้บริการรายอ่ืนได้ จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้บริษัทฯ ต้องขอ
สิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ ๑ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ใบอนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๔๙/๐๐๑  

เพ่ือให้บริการโทรศัพท์สาธารณะของบริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  สิ้นสุดลง 
ตั้งแต่วันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
หน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียม ใบอนุญา ตประกอบกิจการโทรคมนาค ม รอบประจ าปี 
๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  โดยมอบหมายให้ ส านักงาน 
กสทช. ติดตามและตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาดังกล่าวของ บริษัทฯ
ต่อไป 

 



๑๑ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         
๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท เมทราไบต์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด ขอให้บริการ Virtual Private Server 
(VPS) ภายใต้ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง  (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริ ฯ) 
น าเสนอค าขอให้บริการ Virtual Private Server (VPS) ของบริษัท เมทราไบต์  ดาต้า
เซ็นเตอร์ จ ากัด ภายใต้ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง  และค าขอให้
ส านักงาน กสทช . สามารถการด าเนินการ ให้อนุญาตบริการ  Virtual Private Server 
(VPS) ตามกระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) ได ้

  
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ บริษัท เมทราไบต์ ดาต้าเซ็นเตอร์ จ ากัด  ให้บริการ  Virtual Private 

Server (VPS) ภายใต้ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เลขท่ี 
NTC/MM/INT/ISP/I/025/2558 โดยมีระยะเวลาการอนุญาตเท่าอายุใบอนุญาตการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็น ชอบ ให้ส านักงาน กสทช . สามารถด าเนินการให้อนุญาตบริการ  Virtual 
Private Server (VPS) ตามกระบวนการ ออกใบอนุญาตแบบ อัตโนมัติ (Automatic 
License) ได ้
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๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท โมบาย ชัวร์ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก     
(ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถา ฯ) 
น าเสนอค าขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลักของบริษัท โมบาย ชัวร์ 
จ ากัด ซ่ึงคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นควรน าเสนอ กทค. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลข
หมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก กลุ่มเลขหมาย ๑๒XX ตามประกาศ กสทช . เรื่อง แผน
เลขหมายโทรคมนาคมซ่ึงเลขหมายว่างในล าดับถัดไป คือ หมายเลข ๑๒๓๐ ให้กับ
บริษัท โมบาย ชัวร์ จ ากัด เพื่อใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจ ด้วยการให้ค าแนะน าและ
ตอบปัญหาในมาตรฐานบริการต่างๆ ของบริษัทฯ 

   



๑๒ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๐ ให้กับบริษัท  
โมบาย ชัวร์ จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
แบบส้ัน  ๔ หลัก (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถา ฯ) 
น าเสนอค าขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลักของบริษัท ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นควรน าเสนอ กทค . 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก กลุ่มเลขหมาย ๑๒XX ตาม
ประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคมซึ่งเลขหมายว่างในล าดับถัดไป คือ 
หมายเลข ๑๒๓๑ ให้กับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๑ ให้กับบริษัท 
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๔๙ ของบริษัท ยู ซิตี้ 

จ ากัด (มหาชน) (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 

น าเสนอ การส่งคืนเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๔๙ ของบริษัท    
ยู ซิตี้ จ ากัด (มหาชน) โดยมติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  เห็นควรให้มี
การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๔๙ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยที่ส านักงานจะคืนค่าธรรมเนียมเลขหมายในส่วน
ที่ช าระไว้แล้วให้ต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ ๗๖ ของประกาศ กสทช.ฯ  

 
มติที่ประชุม อนุญาตให้ บริษัท ยู ซิตี้ จ ากัด (มหาชน ) ส่งคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

หมายเลข ๑๖๔๙  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 



๑๓ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         
๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง 

กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต (ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม  (นายประทีปฯ ) น าเสนอสรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง ) ประกาศ กสทช . เรื่ อง กระบวนการออก
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ
เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช . เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 
เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง 

กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต และเห็นชอบต่อ (ร่าง ) ประกาศ กสทช . เรื่อง กระบวนการออก
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

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

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         
๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ก าหนดผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับผิดชอบคดี และแนวทางการด าเนินคดีปกครอง คดี

หมายเลขด าที่ ๕๙/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอ แนวทางการ
ด าเนินคดี และเสนอให้พิจารณาก าหนดให้ กทค. หรือเลขาธิการ  กสทช. เป็นผู้รับมอบ
อ านาจ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด า ที่ ๕๙/๒๕๕๙ ระหว่าง
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) (บมจ .โทเทิ่ล ) ผู้ฟ้องคดี กับ
เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 

 
มติทีป่ระชุม  เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ 

กสทช.รศ.ประเสริฐฯ  เป็นผู้รับมอบอ านาจในการรับผิดชอบคดี โดยให้ ส านักกฎหมาย
โทรคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทนในคดีหมายเลขด าที่ ๕๙/๒๕๕๙ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ ก าหนดผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับผิดชอบคดี แทน และแนวทางการด าเนินคดี ในศาล
ปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด าที่ ๒๑๐๔/๒๕๕๘ ระหว่างกองบัญชาการกองทัพ
ไทย ผู้ฟ้องคดี กับส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๑ และ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๒ 
(ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก กฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญา ฯ) น าเสนอ แนวทางการ
ด าเนินคดีในศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด าที่ ๒๑๐๔ /๒๕๕ ๘ ระหว่าง
กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ฟ้องคดี กับส านักงาน กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และ 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า แนวทางการด าเนินคดีในครั้งนี้ขอให้ 
ส านักงาน กสทช. รวบรวมข้อมูลในทางเทคนิคของการแพร่กระจายของคลื่น เพื่อเป็น
ข้อเท็จจริงในการประกอบการจัดท าค าให้การยื่นต่อศาลปกครองกลาง  

   
มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการด าเนินคดี ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอ ทั้งนี้ มอบหมาย ให้ 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการรับผิดชอบคดี 
  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ แนวทางการพิจารณาการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ 

จ ากัด (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม) 

 รักษาการผู้อ านวยการ ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม (นางสาว
อรวรีฯ) น าเสนอแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ 
จ ากัด ตามข้อ ๒๘ ของประกาศ กทช . เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียก
เก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าข้อความที่ส านักงานเพ่ิมเติมขึ้นนั้ น ควรจะ
ก าหนดให้เป็นแนวทางเพ่ือให้ทุกบริษัทปฏิบัติตาม โดยหลักต้องให้บริษัทท่ีขาย sim 
card ในประเทศไทยจดทะเบียน sim card ทั้งหมดโดยควรที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ท า
การขาย   

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ ากัด 

ตามข้อ ๒๘ ของประกาศ กทช . เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

 ๒. เห็นชอบกับการแก้ไขในข้อ ๑.๑.๑๒ ตามท่ีส านักงาน สกทช . เสนอ และประชุม 
กทค. มีความเห็นให้แนวทางในการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับเรื่อง  prepaid sim card โดย
ผู้ให้บริการต้องปฏิเสธการให้บริการชั่วคราวตามที่ประกาศก าหนดไว้ 

   



๑๕ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ (ร่าง) แก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการ
ปักหรือ  ตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... (ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางเรวดี ฯ) น าเสนอ (ร่าง ) 
ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือ  ตั้งเสา 
หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ....  

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็น ส านักงาน กสทช . ควรสอบถามหรือประสานให้     
อนุกรรมการฯ ชุดเดิมที่หมดวาระไป แล้ว ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ โดยอาจส่งความเห็น
เข้ามาในตอน ความรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก็ได้ ส่วนประเด็นที่ส านักงาน กสทช . 
รายงานว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสาย หรืออุปกรณ์ของฝั่งกระจายเสียงฯ ด้วย  เห็นควรน า
ข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้ฝั่งกระจายเสียงฯ ทราบด้วย เพื่อให้การสะสางปัญหามีการ
ด าเนินการทั้งระบบ ไม่ใช่อ้างหรือโยนกันไปมา อีกประการหนึ่งคือ ขอยืนยันว่าไม่เห็น
ด้วยกับข้อยกเว้นเรื่องการประเมินผลกระทบโดยหลักควรจะก าหนดให้ มีการประเมิน 
แต่หากจะยกเว้นส่วนใดก็ควรจะออกเป็นแนวทางที่ชัดเจน ไม่ใช่เปิดให้ผู้รับอนุญาตเป็น
ฝ่ายใช้ดุลยพินิจ และสุดท้ายคือให้แก้ไขค าผิดใน เอกสารประกอบการรับฟังความ
คิดเห็นหน้าสุดท้าย ส่วนบทเฉพาะกาลด้วย 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการ

ปักหรือ   ตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค . ไป
ด าเนินการ ปรับปรุงและ น าเรื่องเสนอต่อที่ประชุม  กสทช . เพ่ือพิจารณา  ตาม
กระบวนการ ขั้นตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่าง

บริษัท  แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

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



๑๖ 
 

 ๑. ผลการพิจารณาบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ 
๑ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) มีข้อก า หนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาบันทึกแก้ไข
เพ่ิมเติม สัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ กสทช . ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่
คู่ สัญญาทุกฝ่ายได้มีการ ลงนามในสัญญา ตามมาตรา  ๒๗ วรรค สอง แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 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 . ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า บริษัท แอ ดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด ได้เปิดเผยบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ 
ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) เป็นการทั่วไปโดยผ่านเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวั นนับแต่
วันคู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามสัญญาแล้ว ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๒๘ วรรคสอง 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม                  ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย

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

  ๒. รับทราบตามที่ ส านักงาน กสทช. เสนอว่า บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) มีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ โทรคมนาคม  พ.ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบข้อ  ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ โครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมส่งส ำเนำบันทึกแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ กสทช. ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่
คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๒๘ ของประกาศ 
กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดต่อไป 

 



๑๗ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         
๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน ) และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน ) (ส านักโครงข่าย
พ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)   

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

  ๑. ผลการพิจารณาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) มี
ข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของ ประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมถือ เป็นอัตรา เป็นอัตราที่คู่สัญญาได้ท าการ
เจรจาตกลงกันแล้ว ตามข้อ ๒๑ ของ ประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๓. ส านักงาน กสทช . ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน ) ได้เปิดเผยสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท กส ท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท ทริปเปิลที บอร์ดแบนด์ จ ากัด (มหาชน ) 
เป็นการทั่วไปโดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้
มีการลงนามในสัญญาแล้วตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอกข้อ ๒๘ วรรคสอง ของประกาศ กสทช . เรื่อง การ
ใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท 

กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน) ตามท่ี ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  ๒ . รับทราบตามที่  ส านักงาน  กสทช . เสนอว่า  สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ มาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ  ๒๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) (ส านักโครงข่าย
พ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)  

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

 ๑. ผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทริปเปิล
ที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน )  มี
ข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

 ๓. ส านักงาน กสทช . ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า บริษัท ทรปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน) ได้เปิดเผยสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทริปเปิล
ที บรอดแบนด์  จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) เป็น
การทั่วไปโดยผ่านทางเว็บไซต์ของตน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มี
การลงนามในสัญญาแล้ว ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๘ วรรคสอง ของประกาศ กสทช . เรื่อง การ
ใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่า งบริษัท 

ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ตามท่ี ส านักงาน กสทช. เสนอ 

                            ๒ . รับทราบตามที่  ส านักงาน  กสทช .  เสนอว่า  สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย         
โทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท    
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ มาตรา 
๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ  
๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้ และเชื่อมต่อ โค รงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ . 
๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด  (ส านัก
โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 



๑๙ 
 

 ผู้แทนส านัก โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดช ฯ) น าเสนอ
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีได้มีการปรับปรุงของบริษัท แอมเน็กซ์  
จ ากัด ซึ่งพิจารณาแล้วพบว่ามีรายละเอียดที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด สามารถเจรจาเกี่ยวกับ
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับ ใบอนุญาตที่ขอเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและประกาศ กสทช . เรื่อง การ
ใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 

  ทั้งนี้ ให้บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด ด าเนินการเปิดเผย ข้อเสนอ การเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช . ตามนัยข้อ ๑๘ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด 

เพ่ือให้บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด  สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญา การเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 

  ทั้งนี้ ให้ บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด  ด าเนินการเปิดเผย ข้อเสนอ การเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตนภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช . ตามนัยข้อ ๑๘ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๙๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ ของการประชุม กทค . 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้ 

 ตามที่ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตที่เสนอมานี้ใช้
อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตามประกาศ กสทช . เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง พ .ศ. ๒๕๕๗ นั้น โดยผมมีข้อสังเกตว่า
ประกาศดังกล่าวมิได้ครอบคลุมอัตราการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ของโทรศัพท์ประจ าที่ 
(Fixed Line) ในเขตจังหวัดเดียวกันหรือรหัส ๐๒ เดียวกัน ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตอาจ
จ าเป็นต้องแสดงวิธีการค านวณและแสดงอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ใน
ส่วนดังกล่าว ไว้ในข้อเสนอด้วยหรือไม่ 

 อีกท้ัง ส านักงาน กสทช . อาจต้องพิจารณาว่าระบบการคิดค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่าย
ของบริการโทรศัพท์ประจ าที่ในพ้ืนที่เดียวกันและรหัสเดียวกันเป็นอย่างไร เป็นระบบ 
Sender Keeps All หรือไม่ หากส านักงาน กสทช . ยังก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตเจรจา



๒๐ 
 

ตกลงกันเองแล้วยังต้องจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ระหว่างกันแล้ว ในที่สุดแล้ว ผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีปริมาณโทรออกจ านวนมากก็ย่อมต้องเสียค่าเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ไม่คุ้ม
กับค่าบริการที่ได้รับอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องแก้ไขวิธีคิดค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายฯ ในส่วนบริการโทรศัพท์ประจ าที่เสียใหม่ด้วย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้แทนส านัก โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดช ฯ) น าเสนอ
ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด ซึ่งพิจารณาแล้วพบว่ามีรายละเอียดที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  สามารถ
เจรจาเกี่ยวกับสัญญาการเชื่อม ต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 

  ทั้งนี้ ให้บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด ด าเนินการเปิดเผย ข้อเสนอ
การเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการ ทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ตามนัยข้อ ๑๘ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบข้อเสนอ การเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคมของ บริษัท โอทาโร เวิลด์  

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  เพ่ือให้บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  สามารถเจรจา
เกี่ยวกับสัญญา การเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอ เชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎห มายและประกาศ กสทช . 
เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนด 

  ทั้งนี้ ให้บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด ด าเนินการเปิดเผย ข้อเสนอ
การเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไป โดยผ่านทางเว็บไซต์ของตน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ตามนัยข้อ ๑๘ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๐๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ ของการประชุม กทค . 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้ 

 ตามที่ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตที่เสนอมานี้ใช้
อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตามประกาศ กสทช . เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ



๒๑ 
 

โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นอัตราอ้างอิง พ .ศ. ๒๕๕๗ นั้น โดยผมมีข้อสังเกตว่า
ประกาศดังกล่าวมิได้ครอบคลุมอัตราการเชื่อม ต่อโครงข่ายฯ ของโทรศัพท์ประจ าที่ 
(Fixed Line) ในเขตจังหวัดเดียวกันหรือรหัส ๐๒ เดียวกัน ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตอาจ
จ าเป็นต้องแสดงวิธีการค านวณและแสดงอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ใน
ส่วนดังกล่าว ไว้ในข้อเสนอด้วยหรือไม่ 

 อีกท้ัง ส านักงาน กสทช . อาจต้องพิจารณาว่าระบบการคิดค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่าย
ของบริการโทรศัพท์ประจ าที่ในพ้ืนที่เดียวกันและรหัสเดียวกันเป็นอย่างไร เป็นระบบ 
Sender Keeps All หรือไม่ หากส านักงาน กสทช . ยังก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตเจรจา
ตกลงกันเองแล้วยังต้องจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ระหว่างกันแล้ว ใน ที่สุดแล้ว ผู้รับ
ใบอนุญาตที่มีปริมาณโทรออกจ านวนมากก็ย่อมต้องเสียค่าเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ไม่คุ้ม
กับค่าบริการที่ได้รับอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องแก้ไขวิธีคิดค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายฯ ในส่วนบริการโทรศัพท์ประจ าที่เสียใหม่ด้วย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  
(ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้แทนส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ) น าเสนอผล
การพิจารณา บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ 
ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  
ซึ่งมีข้อก าหนดและลักษณะสอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาบันทึกแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ กสทช. ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่
คู่สัญญาทุกฝ่ายได้ มีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่ง พ .ร.บ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๒๘ ของประกาศ 
กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดต่อไป 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ ผลการพิจารณา บันทึกแก้ไข เพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. รับทราบตามที่ ส านักงาน กสทช. เสนอว่า บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ มาตรา ๒๗ 



๒๒ 
 

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

  ทั้งนี ้ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาบันทึกแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ กสทช. ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่
คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาตามมาตรา 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        

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ นางสาวนุชนารถ ตั้งเสริมวงศ์ ร้องเรียน บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด กรณีประสบปัญหา

การให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน  (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม      
(นายชัยยุทธฯ) น าเสนอเรื่องร้องเรียนของนางสาวนุชนาถ ตั้งเสริมวงศ์ ร้องเรียนบริษัท 
เรียล มูฟ จ ากัด กรณีประสบปัญหาการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบช าระค่าบริการล่วงหน้า เลขหมาย ๐๘ ๖๕๒๗ ๗๘๒๘ 
และ ๐๘ ๔๐๐๐ ๘๒๓๙ ประสบปัญหาการให้ข้อมูล การใช้งาน All Together Bonus 
(ATB) ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เนื่องจากเดิม ผู้ร้องเรียนใช้บริการเครือข่ายทรูและ
ได้สมัคร ATB ซึ่งเปรียบเสมือน เป็นกระเป๋าที่ ๒ เมื่อโทรศัพท์ไปยังเลขหมายของ
เครือข่ายทรูนาทีแรกจะหักค่าบริการจากกระเป๋าหลัก ๑.๕๐ บาท นาทีต่อไปจะหัก
จาก ATB ต่อมาผู้ร้องเรียนได้โอนย้ายเครือข่ายเป็น ทรูมูฟ เอช และได้เปลี่ยนรายการ
ส่งเสริมการขายใหม่โดยพนักงานแจ้งว่ายังสามารถใช้ ATB ได้เหมือนเดิ ม อย่างไรก็
ตามต่อมาผู้ร้องเรียนได้เปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายอีกครั้ง เนื่องจากบริษัทฯ ให้
สิทธิในการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายได้ฟรี ๑ ครั้ง โดยเลือกจากเอกสาร
ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมกา รขายของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีรายการส่งเสริมการขายใด
แจ้งว่าไม่สามารถใช้ร่วมกับ ATB ได้ ผู้ร้องเรียนเปลี่ยนรายการ ส่งเสริมการขายและได้
ใช้บริการตามปกติโดยกดตรวจสอบยอดเงินใน ATB ก็พบว่ายังมียอดเงินอยู่ในระบบ 
ATB จนประท่ังเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงตรวจสอบการหักค่าบริ การและได้สอบถาม
กับ Call Center ๑๓๓๑ พนักงานแจ้งว่า รายการส่งเสริมการขายที่ผู้ร้องเรียนใช้
บริการไม่สามารถใช้ ATB ได้ ผู้ร้องเรียนจึ งไม่พอใจเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีรายละเอียด
ใดที่แจ้งให้ทราบว่ารายการส่งเสริมการขายที่สมัครไม่สามารถใช้บริการ ATB ผู้
ร้องเรียนจึงแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายที่สามารถ
ใช้บริการ ATB ได้ให้กับผู้ร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว อย่างไรก็ตามผู้
ร้องเรียนเห็นว่า บริษัทฯ เจตนาแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจผิดและเสียเงินโดย



๒๓ 
 

ไม่รู้ตัว จึงมีค าขอให้บริษัท ท รูมูฟ เอช จ ากัด แก้ไขระบบการแจ้งเงื่อนไขราย การ
ส่งเสริมการขายให้ครอบคุลมถึงสิทธิการใช้ All Together Bonus ด้วย 

 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งที่      
๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

 บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด มีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดของการให้บริการโทรคมนาคมใน
แต่ละบริการอย่างชัดเจนและครบถ้วนผ่านสื่อที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย
เพ่ือให้ผู้บริโภคทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท าสัญญาและ
เลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เ ป็นไปตาม ประกาศ คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ 
ข้อ ๖ แต่บริษัทฯ มิได้แจ้งเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายให้ครอบคลุมถึงสิทธิใช้ All 
Together Bonus ด้วย ท าให้ผู้ร้องเรียนไม่ทราบว่า รายการส่งเสริมการขายใด
สามารถใช้บริการ ATB หรือรายการส่งเสริมกา รขายใดไม่สามารถใช้บริการ ATB ท า
ให้ผู้ร้องเรียนเสียประโยชน์ในการใช้บริการ กรณีค าขอให้บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด แก้ไข
ระบบการแจ้งเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายให้ครอบคลุมถึงสิทธิการใช้ All 
Together Bonus ด้วย นั้น เห็นควรให้ส านั กงาน กสทช . มีหนังสือแจ้งไปยัง บริษัท 
เรียล มูฟ จ ากัด เพ่ือให้บริษัทฯ ด าเนินการแจ้งเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายให้
ครอบคลุมถึงสิทธิการใช้ All Together Bonus ด้วย 

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

บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด เพ่ือให้ บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด  ด าเนินการแจ้งเงื่อนไขรายการ
ส่งเสริมการขายให้ครอบคลุมถึงสิทธิการใช้ All Together Bonus  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ เรื่องร้องเรียนของนา ยจุมพล จันทร์หอม ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด กรณี

ประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการในระหว่างระงับบริการ  (ส านักรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม     
(นายชัยยุทธฯ ) น าเสนอ เรื่องร้องเรียน ของนายจุมพล  จันทร์หอม ผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือนหมายเลข ๐๘ ๕๓๕๕ ๕๘๒๖ ส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ลงวันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๘ กรณี
ประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการในระหว่างระงับบริการ  ผู้ร้องเรียนแจ้งว่า ได้ท า
สัญญาใช้โปรโมชั่นรายเดือนครึ่งราคา และเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ร้องเรียน
ประสบอุบัติเหตุขณะขับข่ีรถมอเตอร์ไซค์ ท าให้โทรศัพท์เคลื่อนที่เสียหายและไม่



๒๔ 
 

สามารถใช้งานได้ ท าใ ห้ผู้ร้องเรียนไม่ได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่วันที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อยมา จึงมีค าขอให้ส านักงาน กสทช . ด าเนินการให้เกิดความเป็น
ธรรม โดยให้ผู้ร้องเรียนได้ใช้สัญญาเดิมและให้เริ่มต้นสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๒ 
เมษายน ๒๕๕๘ ต่อไปจนครบหนึ่งปี  

 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งที่      
๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติว่า การเรียกเก็บค่าบริการ
ของบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด เป็นไปตามสัญญาใช้บริการ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่าการเรียกเก็บค่าบริการของบริษัท เรียล มูฟ 

จ ากัด เป็นไปตามสัญญาใช้บริการ 
 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ การจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง  (ส านักพัฒนา

บุคลากรในกิจการโทรคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม (นางสาวภานุพรฯ ) น าเสนอ

ข้อพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. การจัดสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ณ ส านักงาน 

กสทช . ซึ่งใช้หลักสูตรและวิธีการสอบฯ ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยมอบหมายให้สมาคม
วิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถั มภ์ เป็นผู้ประสานงานในการรับ
สมัคร เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ส าหรับเผยแพร่เพื่อเป็น
แหล่งความรู้แก่พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่สนใจจะท าการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง แ ละใช้ในการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเล่นขั้นสูง โดยวิธีการสุ่ม 

 
มติที่ประชุม ๑.อนุมัตใิห้ส านักงาน กสทช. เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงาน

วิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ณ ส านักงาน กสทช . ซึ่งใช้หลักสูตรและวิธีการสอบฯ ตามท่ี
ก าหนดไว้ในปร ะกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลกิจการวิทยุ
สมัครเล่น โดยมอบหมายให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัคร เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 ๒. อนุมัติให้ใช้แบบทดสอบกลางส าหรับพนักงานวิทยุส มัครเล่นขั้นสูง ส าหรับเผยแพร่
เพ่ือเป็นแหล่งความรู้แก่พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่สนใจจะท าการสอบเพ่ือรับ



๒๕ 
 

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง และใช้ในการสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง โดยวิธีการสุ่ม 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ แผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อ
ความม่ันคงของรัฐฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และขอตั้งคณะท างานเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ  (ส านักบริหารคลื่นความถ่ี ,คณะอนุกรรมการ
ประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความมั่นคงของรัฐฯ) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก บริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน่ห์ ฯ) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐฯ น าเสนอ
แผนการด าเนินงานของ คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือ
ความมั่นคงของรัฐ ในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  ประจ าปี พ .ศ. 
๒๕๕๙ และขอแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงา นของคณะอนุกรรมการฯ 
เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุคมนาคมส าหรับหน่วยงานเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ได้ถูกตั้งขึ้น
ภายใต้สายงานกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงในภายหลังส านักงานมีการแบ่งงานเพ่ิมเป็นสาย
งานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค จึงขอให้ส านักงานฯ ช่วยตรวจสอบว่า
คณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าวนี้ ยังอยู่ภายใต้สายงานกิจการโทรคมนาคมอยู่หรือไม่ ซึ่ง
ถ้าหากยังอยู่ภายใต้สายงานกิจการโทรคมนาคม กรอบท่ีส านักงานฯ เสนอมาครั้งนี้ก็
เห็นชอบตามเสนอ  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบแผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น

ความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
ประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ เดือน ตามแนวทางการแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ .ศ. ๒๕๕๕  
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ให้ส านักงานฯ รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค . ไป
ด าเนินการและน าเสนอประธาน กทค. เพ่ือพิจารณาลงนามในค าสั่งฯ ต่อไป 

   



๒๖ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ แนวทางการทบทวนการพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ  
(ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นางสาว
อรวรีฯ) น าเสนอแนวทางการทบทวนพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการ
ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ ก่อนมอบให้คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน
จากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการด าเนินการต่อไปดังนี้ 

 ๑. ยืนยันการพิจารณารายได้ wholesale (IC และ National roaming) รายการค่าเสื่อม
จากสินทรัพย์ที่ไม่เก่ียวข้องกับสัญญาร่วมการงาน และรายการหนี้สูญไดร้ับคืน/การกลับ
รายการหนี้เสียเนื่องจากไม่มีการชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงใหม่ และ /หรือมีแนวทาง
พิจารณาชัดเจนอยู่แล้ว 

 ๒. ทบทวนการพิจารณาเนื่องจากมีเหตุผลค าชี้แจงและ/หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ใน
รายการดังต่อไปนี ้

  ๒.๑ รายการรายได้อ่ืนๆ และรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งเครื่องและ
อุปกรณ์โครงข่ายของ TMV และ DPC 

  ๒.๒ การพิจารณาค่าใช้จ่าย Network related expenses และ Administrative 
expenses ของ TMV และ DPC โดยให้มีเกณฑ์ในการประมาณการหรือสมมติฐานเพ่ือ
แสดงถึงต้นทุน fixed cost เพ่ิมเติมบนพื้นฐานเกณฑ์การใช้สัดสว่นค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ของคณะท างานฯ ซึ่ง กทค. ได้เคยให้ความเห็นชอบแล้ว 

  ๒.๓ รายการค่าใช้จ่ายทั่วไปในการสนับสนุนระบบโครงข่าย รายการค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด และรายการค่าใช้จ่ายจากการปลอมแปลงเอกสารของ DPC 

 กสทช. รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าในเรื่องที่เคยให้ความเหน็ไปแล้วที่คณะท างานได้
ใช้สัดส่วนของรายได้มาใช้ในการค านวณ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้ค านึงว่าผู้ใช้ลดลง
เรื่อยๆ รายได้ที่มีก็ลดลงเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการดูแลโครงข่ายจึงไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง แนวโน้มค่าใช้จ่ายในการดูแลโครงข่ายจะค่อนข้างคงที่ เพราะ
จ านวนสถานีไม่ได้ลดลง และอีกประเด็นคือรายได้ที่ต้องพิสูจน์จริงๆว่าเป็นรายได้ที่เกิด
จากการให้บริการบนคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz จริงๆ ถ้าเป็นรายได้อ่ืนๆที่ไม่เก่ียวข้องก็
ไม่ควรที่จะน ามาคิด 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่าถ้ามีการรับทบทวนในครั้งนี้แล้วศาลรับทรา บ 
แล้วจะมีการถอนฟ้องหรือไม่ อาจจะสุ่มเสี่ยงที่รัฐจะสูญเสียรายได้ เพราะถ้าการกระท า
ของ กสทช. หละหลวมแล้วแพ้คดีในครั้งนี้ รัฐจะสูญเสียรายไดต้รงนี้ ต้องท าให้เป็นธรรม
ที่สุด โดยการที่เราจะรับทบทวนในประเด็นที่ ส านักงาน  กสทช. เสนอ ก็ควรจะส่งให้



๒๗ 
 

คณะท างานฯ พิจารณา ให้เหมาะสม ส่วนเรื่องกระบวนการทางกฎหมาย ก็ให้ด าเนินไป
ตามกระบวนการ 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว่าในกรณีนี้มีการฟ้องร้องต่อศาลแล้วมีการประทับรับ
ฟ้องแล้ว ต้องด าเนินการให้รอบคอบหากจะรับทบทวน ควรที่จะเตรียมไปชี้แจงต่อศาล
หรือมีการไปไกล่เกลี่ยในกระบวนการของศาล เพราะสิ่งที่บริษัทด าเนินการท าตาม
หนังสือที่ ส านักงาน กสทช . ได้แจ้งไปคือด าเนินการท าเรื่องทบทวนเข้ามาแล้ว และ
ด าเนินการฟ้องร้องต่อศาลควบคู่ไปด้วย 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าเหตุและเงื่อนไขในการทบทวนค าสั่งทางปกครอง
ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น โดย
หลักจึงควรต้องตรวจสอบว่า ข้อเท็จจริงที่มีการยื่นมาใหม่นั้นเป็นข้อเท็จจริงเดิมหรือ
ข้อเท็จจริงใหม่ ทั้งนี้หากข้อเท็จจริงไม่เปลี่ยนแปลงและข้อกฎหมายก็เป็นข้อกฎหมาย
เดิม ก็ไม่มีเหตุแห่งการทบทวน แต่หากสิ่งที่ต้องจะทบทวนเป็นเรื่องของความเห็น ว่า
ค่าใช้จ่ายอะไรสมควรหักหรือส่วนใดหักไม่ได้ ก็มีความเห็นดังเช่นที่เคยเสนอ ว่าควรให้
หน่วยงาน ภาครัฐ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  เข้าร่วมตรวจสอบเงินที่ได้จากการ
ให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองดังกล่าว เนื่องจากเงินดั งกล่าวเป็นเงินรายได้แผ่นดิน โดย
เรื่องการฟ้องร้องต่อศาลของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว กระบวนการสามารถ
กระท าคู่ขนานกันได้ หาก กทค . มีมติในวันนี้ ก็สามารถส่งเอกสารให้คณะท างานฯ ไป
พิจารณาในประเด็นเพ่ิมเติม ที่บริษัทฯ ได้ส่งโต้แย้งเข้ามา โดยหากมอบหมาย ให้
คณะท างานรับทบทวนในประเด็นต่างๆ ก็ขอให้ ก าหนดกรอบเวลาในการพิจาณาของ
คณะท างานฯ ด้วย แล้วก็ควรแจ้งให้ศาลรับทราบถึงการด าเนินการของส านักงาน กสทช. 
ต่อไป 

  
มติที่ประชุม ที่ประชุม กทค. เสียงข้างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค์ฯ , กสทช. ประเสริฐฯ 

และ กสทช . พลเอกสุกิจฯ ) มีมติมอบหมายให้คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้
แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ (คณะท างานฯ ) ด าเนินการ
ตรวจสอบและก าหนดประเด็นการทบทวนประเด็นพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายในช่วง
คุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ อนึ่ง เนื่องจากกรณีนี้ผู้ประกอบการ
ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางด้วย จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . น าเรียนให้
ศาลปกครองรับทราบมติที่ประชุม กทค . ที่ให้รับทบทวนค าสั่งทางปกครองเพ่ือ
ประกอบการพิจารณายกฟ้องหรือจ าหน่ายคดีหรือพักการพิจารณาจนกว่า กทค . จะได้
มีการทบทวนแล้วเสร็จ  

 อนึ่ง มติที่ประชุม กทค . เสียงข้างน้อย (กสทช . ประวิทย์ฯ ) ขอสงวนความเห็นใน
ระเบียบวาระนี ้

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

๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 



๒๘ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๐๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ ของการประชุม กทค . 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้   

 ๑) การทบทวนค าสั่งที่ให้ ผู้ให้บริการทั้งสองราย น าส่งเงินรายได้จากการให้บริการใน
ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ เมื่อ กทค. มีค าสั่งตามหนังสือส านักงาน กสทช . ที่ สทช 
๕๐๐๓/๒๔๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ แล้ว ต้องเป็นไปตามหลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง เช่น ต้องมีความม่ันคงแน่นอน ต้องมีการ
ด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ชัดเจน มีมาตรฐานและเป็นธรรม ท าให้การใช้
ดุลพินิจในการมีค าสั่ง เกิดความโปร่งใส และเป็นไปโดยชอบ (ค าพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ . ๑๔/๒๕๔๕) ดังนี้ การที่ กทค. จะทบทวนค าสั่งดังกล่าว อาจแสดงให้เห็น
ถึงการขาดความน่าเชื่อถือของค าสั่งที่ออกไป แล้ว  รวมทั้ งหลักเกณฑ์วิธีการในการ
พิจารณานั้นมีปัญหา  ซึ่งผมเคยมีความเห็นต่อปัญหาและมาตรการที่เหมาะสมไว้แล้ว
ตามบันทึกเปิดเผยความเห็นในการประชุม กทค . ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ และบันทึกขอสงวนความเห็นในการประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 ๒) การทบทวนค าสั่งทางปกครอง ยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด คือ 
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ. ๒๕๓๙ กทค . จึงจะรับทบทวนค าสั่ง
ดังกล่าวได้ เมื่อกรณีนี้ ไม่ใช่ เหตุ ตามมาตรา ๕๔ (๑) – (๔) และผมได้สอบถาม
คณะท างานและส านักงาน กสทช . อย่างชัดเจนว่า “ในกระบวนการทั้งหมดได้มีการ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้ง ๓ ราย ชี้แจงได้เต็มที่หรือไม่ ” ซึ่งคณะท างานชี้แจงว่า 
“ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้ง ๓ รายชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีการพูดคุย
และขอเอกสารเพิ่ม เติม ซึ่งเป็นระยะเวลามากพอสมควร ” ตามรายงานการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หน้า ๓ และหน้า ๖ ดังนั้น 
จึงเป็นกรณีที่ กทค . ให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมี
โอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเต็มที่แล้ ว อีกท้ังการส่งเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมของผู้ให้บริการทั้งสองรายมิใช่เป็นพยานหลักฐานใหม่ เพราะเป็นสิ่งที่
คณะท างาน ส านักงาน กสทช. และ กทค. ได้พิจารณามาแล้ว ดังนั้น ผมจึงเห็นว่า เหตุ
ดังกล่าว ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ ที่จะทบทวนค าสั่ง ดังกล่าวได้  ทั้งนี้ กรณี ขั้นตอนกา ร
ทบทวนค าสั่งการน าส่งเงินรายได้ ฯ ผมได้มีความเห็นไว้แล้วตามบันทึกเปิดเผย
ความเห็นในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 ๓) อย่างไรก็ตาม หากมีการทบทวน ค าสั่งดังกล่าว  ผมเห็นว่า การทบทวนรายได้ท่ี
เกิดข้ึนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับ ลดหรืองดเว้นการน าส่งเงินรายได้ฯ ตามท่ีผู้
ให้บริการร้องขอ  ย่อมเป็นไปเพ่ือ รักษาไว้ซึ่งผลประกอบการ ของบริษัท  แต่ กสทช . มี
หน้าที่ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน กทค . จึงต้องชั่งน้ าหนักว่า ผู้
ให้บริการควรจะได้รับการปรับลดหรืองดการน าส่งเงินรายได้ฯ หรือ ไม่ เนื่องจากผู้
ให้บริการมีสิทธิใช้คลื่นความถี่ในกา รประกอบกิจการต่อมาและมีรายได้มา นานกว่า ๑ 
ปี โดยมิได้ประมูลคลื่นความถี่ แต่อย่างใด  ประกอบกับ ตามประกาศ กสทช . เรื่อง 



๒๙ 
 

มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ฯ (ฉบับที่ ๒) ก าหนดเงินรายได้จากการ
ให้บริการที่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วน
แบ่งรายได้ท่ีผู้ให้บริการเคยน าส่งภายใต้สัญญาสัมปทาน หรือประมาณร้อยละ ๓๐ 
ของรายได้ ซึ่งแม้จะมิได้ใช้กับผู้ให้บริการทั้งสองรายนี้ แต่เพ่ือไม่ให้เป็นการเลือกปฏิบัติ 
ดังนั้น กทค . ควรจะต้องเรียกเก็บรายได้ฯ จากผู้ให้บริการบนหลักการคล้ายกัน  ใน
อัตราใกล้เคียงกัน 

  ในการนี้ เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลกันจึงควรให้หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ เช่น 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาตรวจสอบ กรณี
ดังกล่าวด้วย เพื่อความรอบคอบ  

 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๒.๒๐    น. 

 

 
 

 

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

    ผู้อ านวยการส านักกรรมการ                              

กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 

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

        ผู้อ านวยการส านักก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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

 

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


