
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล  
นายประวิทย์ 

ทวีชัยการ 
ลี่สถาพรวงศา 

กรรมการ 
กรรมการ 

๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร   เลขานุการ  
๒. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร   ผู้ช่วยเลขานุการ  
๓. นายสุทธิศักดิ ์ ตันตะโยธิน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ รักษาการผู้อ านวยการ (กท.) 
๖. นางนาฏฤดี เผื่อนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๗. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๘. นางสาววรุณรัตน์ กิจจาภรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๙. นางสาวพิชรดา โสมกุล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๑๐. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๑. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๒. นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจ้าง (กท.)  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ  (ติดภารกิจ) 
 

 

 

 



๒ 
 
ผู้ชี้แจง 

๑.  นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน การอนุญาตประกอบกิจการ  
โทรคมนาคม ๑ 

๒.  นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ  
    โทรคมนาคม ๒   
๓.   นายชัยยุทธ  มังศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มงาน รับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครอง

ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
๔.   นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และ        

เชื่อมต่อโครงข่าย 
๕.   นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ  

๖.   นายบุญโชค รุ่งโชติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม  
๗.   นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๘.   นายภิรมย์  ภู่พฤกษา ผู้บริหารระดับต้น (ดท.) 
๙.   นายชาญวิทย์ โวหาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (รท.) 
๑๐. นางขวัญใจ  สุปัญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๑๑. นายสุธรรม แสงแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒) 
๑๒. นายมนูญ  ดวงคาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒) 
๑๓. นางสาวสุดารัตน์  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 
๑๔. นางสาวชุลีกร  สังข์รุ่ง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๑) 
๑๕. นางปุณย์สิรี  ฉัตรจินดา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๑) 
๑๖. นางศิราณ ี ฤกษ์ใหญ่ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ดท.) 
๑๗. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๑๘. นายภูริต   ประสานศักดิ ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๑๙. นายปรัชพัฒน์  วงษ์เนติศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๒๐. นางสาววิไล เถื่อนทองแถว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 
๒๑. นายประถมพงศ์ ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 
๒๒. นางสาวพิชญนุช ชลาชีวะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (วท.) 
๒๓. นายณัฐสุต  อาจารวงศ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (วท.) 
๒๔. นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 
๒๕. นางสาวสุจิดา พูนมากสถิต พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.) 
๒๖. นางสาวรสพร แต่รุ่งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.) 
๒๗. นายไพศาล ปาโท พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ชท.) 
๒๘. นางสาวศศิธร วันดี พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (จท.) 

   



๓ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
 ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ประธาน กทค. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง 
ท าให้ประธาน กทค. มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงท า
ให้ต้องขอเลื่อนการประชุม กทค. ครั้งที่ผ่านมา  และเนื่องจากขณะนี้มีระเบียบวาระที่อยู่
ระหว่างการรอรับการพิจารณาจากที่ประชุม กทค. จ านวนมาก จึงขอมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ก าหนดวันเวลาที่เหมาะสมประมาณ ๒ วัน จัดการประชุม กทค. เพ่ือ
พิจารณาระเบียบวาระท่ีค้างอยู่ และเป็นการประชุม เพื่อให้ กทค. มอบแนวนโยบายใน
การท างานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ส านักงาน กสทช.  โดยอาจเป็นการประชุมนอก
สถานที่ก็ได้ตามความเหมาะสม  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ควรจัดประชุม กทค. ที่ส านักงาน กสทช. เพ่ือ
ความสะดวก ไม่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบุคลากรและเอกสารต่างๆ  โดยอาจจัดการประชุม 
๒ วัน ส่วนกรณีท่ี กทค. จะมอบแนวนโยบายในการท างานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้
ส านักงาน กสทช. และติดตามผลการด าเนินงานนั้น อาจจัดการประชุมนอกสถานที่ก็ได้
ตามความเหมาะสม 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับความเห็นของ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ที่
จะจัดการประชุม กทค. ในส านักงาน กสทช.  แต่หากต้องการจัดประชุมนอกสถานที่ก็
ควรเลือกพิจารณาเฉพาะระเบียบวาระท่ีไม่มีประเด็นปัญหา เพ่ือความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการประชุม กทค. 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ก าหนดวันเวลาที่เหมาะสมประมาณ ๒ วัน จัดการประชุม 

กทค. เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระท่ีค้างอยู่ และให้ส านักงาน กสทช. จัดการประชุมเพ่ือให้ 
กทค. มอบแนวนโยบายในการท างานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ส านักงาน กสทช. และให้
ส านักงาน กสทช.  รายงานผลการด าเนินการตามแนวนโยบายที่ กทค. ได้ให้ไว้ ในปี    
พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ ขอส่งประกาศศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับท่ี ๑๒/๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   

 



๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   

 

ระเบียบวาระท่ี ๓        เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖ - ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๖  ของ
กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (เพิ่มเติม) 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นต่อรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๓๒/
๒๕๕๖ ดังนี้ 

 ๑) ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที ่๓๑/๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ตามท่ี กทค. 
มอบหมายให้ส านักงาน  กสทช . มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ             
องค์กรทางสังคม  และบริษัทเอกชน  ช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ            
ที่รับคืนจากบริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) โดยให้ช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมท่ี
ค้างช าระภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมต ิกทค.นั้น ส านักงาน กสทช. ควรส่งจดหมาย
แจ้งเตือนก่อนครบก าหนด ๖๐ วัน ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรทางสังคม และ
บริษัทเอกชน ช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าวด้วย 

 ๒) ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ส านักงาน กสทช. ต้องท าการตรวจสอบด้วยว่าบริษัท ทรูมูฟ จ ากัด 
และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด มิได้น าเลขหมายโทรคมนาคมใหม่ออกมาเปิดให้บริการ 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราว ของ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)     

 กสทช. ประวิทย์ แสดงความเห็นว่า ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อนุมัติในหลักการให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
สามารถเช่าใช้ช่องสัญญาณจากดาวเทียมต่างชาติ ส าหรับบริการโทรคมนาคมผ่าน
ดาวเทียมเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่การเช่าใช้ช่องสัญญาณนั้นสอดคล้องตามเง่ือนไขที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด โดยการให้บริการดังกล่าวจะต้องมี
ระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน นั้น ส านักงาน กสทช. ควรจัดท าแนวทางให้ชัดเจนว่า ระยะเวลา 
๗ วัน ดังกล่าวมีวิธีการค านวณอย่างไร หากเป็นกรณีท่ีการถ่ายทอดนั้นเป็นการถ่ายทอด
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น วันละ ๑-๒ ชั่วโมง แต่มีการถ่ายทอดเกิน ๗ วัน จะถือว่า
เป็นไปตามหลักการหรือไม่ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบตามที่เสนอ 



๕ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ บริษัท สมาร์โท จ ากัด แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล (กลุ่มงานการอนุญาต
 ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

   
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า

ส านักงาน กสทช. ควรจัดท าข้อมูลสรุปสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
นิติบุคคล เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบในกรณีสัดส่วนการถือครองหุ้นของต่างด้าว  ว่าเป็น     
ไปตามกฎหมายก าหนดหรือไม่ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ รายงานการติดตามและก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน

ความถี่ ๒.๑ GHz ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ (คณะท างานติดตาม , กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการ

ด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และความถี่
ในย่านที่สัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะส้ินสุดลง (คณะท างานศึกษา
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ฯ)     

  
มติที่ประชุม    รับทราบตามเสนอ ทั้งนี้ กสทช. ประวิทย์ฯ ให้ คณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ฯ

รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศใน               
การด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และความถ่ี     
ในย่านที่สัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะสิ้นสุดลง  ต่อ กทค. ทุกท่าน     
เพ่ือทราบเป็นระยะๆ ด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ น าเสนอรายงานขั้นสุดท้ายฉบับสมบูรณ์ สรุปผลการค านวณอัตราค่าตอบแทนการ

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ส าหรับบริการโทรศัพท์ในยุค ๓ G (กลุ่มงานโครงข่าย
พ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

   
มติที่ประชุม    รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยกสทช. ประวิทย์ฯ ให้ความเห็นว่าจากรายงาน

การศึกษาพบว่า ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมลดลงเป็นอย่างมาก การอ้างเหตุ
ในการชะลอหรือประวิงการลดค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยอ้างปัญหาการจัดท า
สัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ไม่มีน้ าหนัก เพราะในปัจจุบัน กทค.  ได้เร่งพิจารณา
เห็นชอบร่างสัญญาดังกล่าวแล้ว 



๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ การประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการควบรวมกิจการ

ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
(ไตรมาสที่ ๑) (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)     

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ในรายงานประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาด   
ที่เก่ียวข้องภายหลังการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ทรู อินเตอร์
เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ที่ปรึกษาฯ ได้ตั้งประเด็นปัญหาเกี่ยวกับระบบต่อตรง (IDD) 
กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ประเด็นเรื่องการล๊อคค่าย ที่ยังไม่มีความ
เป็นอิสระอย่างแท้จริง ส านักงาน กสทช. ควรเอาประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อใช้         
ในการปรับปรุงปรับแก้ไขประกาศ กสทช. ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ การประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการควบรวมกิจการ

ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
(ไตรมาสที่ ๒) (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)     

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ตามที่ส านักงาน กสทช. มีข้อจ ากัดเก่ียวกับการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ ประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลัง     
การควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล        
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ส านักงาน กสทช. ควรหาวิธีเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว เนื่องจาก
ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรายงานได้ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๙ การประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการควบรวมกิจการ

ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด
(ไตรมาสที่ ๓) (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)     

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
(รสทช. ภารกิจโทรคมนาคม, กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 กสทช. ประวิทย์ฯ  แสดงความเห็นว่าอยากให้ส านักงาน กสทช. ขอความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบด้วย เนื่องจากการเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ โดยไม่มีความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบ จะท าให้คณะกรรมการขาดส่วนร่วมในการพิจารณา 



๗ 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๑ รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคมไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๕ – ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๖     

(กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า หากเป็นการเปรียบเทียบค่าตัวเลข ก่อนและหลัง
การประเมิน ขอให้ทางส านักงาน กสทช. ใส่ข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบที่ชัดเจนด้วย 

 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๒ รายงานผลการศึกษา โครงการศึกษาและก าหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขัน ประเมิน

สภาพการแข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินผู้บริโภค (Consumer Surplus) ในกิจการ
โทรคมนาคม (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 
มติที่ประชุม     รับทราบตามเสนอ ทั้งนี้ กสทช. ประวิทย์ฯ มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงาน

วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการ
แข่งขันในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต โครงการจ้างที่ปรึกษา
โครงการศึกษาและก าหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขัน ประเมินสภาพการแข่งขัน และ
ประเมินมูลค่าส่วนเกินผู้บริโภค (Consumer Surplus) ในกิจการโทรคมนาคม ในระยะยาว 
และด าเนินการแจ้งที่ปรึกษาต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๓ รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราว ของ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ๑๑๕ รายการ  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑)   

 
มติที่ประชุม    รับทราบตามเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๔ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจส าหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓ 

(Ad-hoc Committee on Mobile Services) และการประชุมคณะท างานเพื่อจัดท า
การแจ้งจดทะเบียนความถี่วิทยุ ครั้งท่ี ๑ (Task Force on Frequency Registration) 
ตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว (กลุ่มงานบริหารความถี่) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบตามที่เสนอ 
 
 



๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ความเห็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมต่อการก าหนด
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม         
(นายชัยยุทธฯ) น าเสนอความเห็นของคณะอนุกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
โทรคมนาคม  ต่อการก าหนดค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ซึ่งที่ประชุม 
กทค. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 

กสทช.  สุทธิพลฯ  แสดงความเห็นว่า  การก าหนดค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่า ย
โทรคมนาคม ตามค าสั่ง กสทช. ที ่๓๔/๒๕๕๖ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นการชั่วคราว  ส าหรับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS - IMT) ย่าน 

๒.๑ GHZ นี้ ที่ประชุม กทค. มีมติในการประชุม  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๓ มกราคม 

๒๕๕๖  แต่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม  พิจารณาให้
ความเห็นในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นเวลา
ภายหลังจากท่ี  กทค. มีมติที่ประชุมแล้ว  ประเด็นคือคณะอนุกรรมการฯ  ควรปฏิบัติหน้าที่
ตามความประสงค์ของที่ประชุม  กทค.  หรือของ  กทค.  ท่านใดท่านหนึ่ง  การก าหนด
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนี้ กทค. ได้พิจารณาโดยละเอียด มีการจ้างที่
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห ์ เมื่อ กทค. มีมติเห็นชอบแล้วประเด็นในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นอัน
ยุติ หรือว่ากรณีนี้คณะอนุกรรมการเสนอให้มีการทบทวนมติที่ประชุม กทค.  

กทค. จะต้องพิจารณาว่าคณะอนุกรรมการฯ มีกรอบอ านาจหน้าที่เพียงใด    
การท าเช่นนี้เป็นการก้าวล่วงอ านาจของ กทค. หรือไม่ และกรณีนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า
คณะอนุกรรมการฯ ท าตามค าขอของ กทค. ท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้นหรือ โดยหลักการ
แล้ว กทค. ต้องมีอิสระในการท างาน คณะอนุกรรมการฯ ไม่มีอ านาจมาสั่ง กทค.       
การกระท าเช่นนี้ถือว่าไม่เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อองค์กร กทค. 
จะต้องปรับบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

   ขอให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ที่ไม่เห็นด้วย
กับการด าเนินงานของ กสทช.  รวมถึงการแถลงข่าวต่างๆ ตั้งแต่เรื่องการประมูล ๓G เป็น
ต้นไป แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กทค. ต่อไป  



๙ 

 

 

 ประธาน กทค. แสดงความเห็นว่า เพื่อความมีประสิทธิภาพในการประชุม ต่อไปจะท าการ
พิจารณาว่าเรื่องประเภทนี้ควรน าเข้าที่ประชุม กทค. หรือไม่ ถ้าไม่มีประโยชน์ที่จะ   
น าเข้ามา ก็จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม แต่จะแจ้งให้ กทค. ทุกท่านได้ทราบ 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ก่อนที่จะตั้งประเด็นค าถามในเรื่องนี้ ที่ประชุม 
กทค. ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน ต้องดูว่าตอนที่ผมสอบถามความเห็น
คณะอนุกรรมการฯ ได้สอบถามในประเด็นใด เมื่อไร ต้องดูรายละเอียดให้รอบคอบ และ
เห็นด้วยว่า กทค. ควรมีการพูดคุยกับคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า คณะอนุกรรมการฯ ควรให้ความเห็นต่อเรื่องที่ ที่
ประชุม กทค. เห็นสมควรสอบถามความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการ แต่การจะขอ
ความเห็นเป็นส่วนตัวของ กทค. แต่ละท่านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  กทค. ควรวางหลักการใน
การเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ให้ชัดเจน 

  

มติที่ประชุม ๑. รับทราบตามที่เสนอ  

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม รวบรวมความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ที่ไม่เห็นด้วยกับการ
ด าเนินงานของ กสทช. รวมถึงการแถลงข่าวต่างๆ ตั้งแต่เรื่องการประมูล ๓ G เป็นต้นไป 
แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กทค. ต่อไป  

 

หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมลงมติที่ประชุมในระเบียบวาระนี้  

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกเลขที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง ขอสงวนความเห็น ในการพิจารณาระเบียบวาระคงค้างการประชุม ระเบียบวาระท่ี 
๔.๑ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้  

 “๑. การเสนอวาระและเอกสารประกอบ ระเบียบวาระนี้ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งก าหนดให้การเสนอวาระต้องมี
สาระส าคัญในประเด็นต่างๆ แต่การเสนอวาระในครั้งนี้มีเพียงส าเนาหนังสือโต้ตอบภายใน
และส าเนามติที่ประชุม กทค. โดยไม่ปรากฏหน่วยงานผู้เสนอเรื่อง และไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริง ข้อวิเคราะห์  และความเห็น หรือข้อเสนอเพ่ือพิจารณาแต่อย่างใด การบรรจุ
วาระนี้จึงไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

 ๒. การเสนอวาระนี้ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนอย่างร้ายแรง อาศัยเพียง
ความเห็นของกรรมการบางท่านที่กล่าวหาว่า กรรมการเสียงข้างน้อยน ามติที่ประชุม กทค. 



๑๐ 
 

ไปให้อนุกรรมการฯ พิจารณาโต้แย้ง ซึ่งความเห็นดังกล่าวไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันแต่
อย่างใด และโดยข้อเท็จจริงแล้วการขอความเห็นจากอนุกรรมการฯ เป็นไปตามบันทึกซึ่ง
ส านักงาน กสทช. เสนอขอความเห็นในชั้นกลั่นกรองจากกรรมการที่เก่ียวข้อง และต่อมา
กรรมการได้สอบถามความเห็นเพิ่มเติมจากอนุกรรมการฯ เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นรอบด้าน
และรอบคอบ จึงมิใช่กรณีตามที่กล่าวหา และ มีประเด็นว่ากรณีมีการกล่าวหาที่ไม่ถูกต้อง
ดังกล่าวนี้จะมีการแสดงความรับผิดชอบในลักษณะใด 

 ๓. หากยังคงมีการด าเนินการตามค ากล่าวหาที่เลื่อนลอยขัดกับข้อเท็จจริง ด้วย
กระบวนการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ก็ขอไม่ร่วมประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป” 

 ๓. กสทช. สุทธิพลฯ ได้ มีบันทึกเลขที่ สทช. ๑๐๐๓.๕/๐๓๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระคงค้างการประชุม ระเบียบ
วาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ บริษัท เค ดี ดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด ขอเพิ่มบริการขายต่อบริการ IP Transit Port 
ต่างประเทศ ในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง  (กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒  (นางสาวพูลศิริฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท เค ดี ดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้รับใบอนุญาต   
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง ขอเพ่ิมบริการขายต่อบริการ IP Transit Port 
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าการด าเนินการของบริษัทฯ 
เป็นเพียงตัวแทนจ าหน่ายตามนิยามของประกาศ กทช. เรื่อง การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ประเภทการขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ มิได้เข้าข่ายเป็นผู้ขาย
ต่อบริการโทรคมนาคมแต่อย่างใด จึงไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ส านักงาน กสทช. ควรศึกษาแนวทางการก ากับดูแล
กิจการประเภทนี้ในอนาคต เพ่ือหาแนวทางป้องกัน หากกิจการประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรม  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับแนวความคิดของ กสทช. ประวิทย์ฯ 
โดยส านักงาน กสทช. ควรศึกษาดูว่าต่างประเทศมีวิธีการด าเนินการอย่างไร 

 



๑๑ 

 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบว่า บริการขายต่อบริการ IP Transit Port ต่างประเทศ  ในใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง  ของบริษัท เค ดี ดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด  มิได้เข้าข่าย
เป็นผู้ขายต่อบริการโทรคมนาคมแต่อย่างใด จึงไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ   

 
ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการของ บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง             

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการของ บริษัท เอเชีย 
บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด สืบเนื่องจากมติท่ีประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้ บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม่
มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง โดยให้มีผลตั้งแต่ใบอนุญาตหมดอายุ และให้
บริษัทฯ จัดท ามาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากการ
สิ้นสุดการอนุญาต ภายใน ๓๐ วัน บริษัทฯจึงได้เสนอมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
เนื่องจากการสิ้นสุดการอนุญาต เพื่อช่วยบรรเทาความยุ่งยากในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง
ผลกระทบทางด้านนิติกรรมสัญญาของบริษัทฯ  ทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าการจัดหาและประสานกับลูกค้าเพ่ือให้ไปใช้บริการ
กับผู้บริการรายอื่น ผมมีความเห็นสอดคล้อง แต่การขยายระยะเวลาการอนุญาตเพ่ือให้
บริษัทฯ สามารถด าเนินกิจการต่อได้ ไม่สามารถกระท าได้ และในหนังสือที่บริษัทฯ      
ได้ยื่นต่อ ส านักงาน กสทช. ตามมาตรการเยียวยา ข้อ ๒.๑ ระบุชัดเจนว่า ขออนุโลมให้
บริษัทฯให้บริการและด าเนินธุรกิจไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งไม่สามารถกระท าได้ 
เนื่องจากบริษัทฯได้สิ้นสิทธิในการด าเนินการแล้ว การประกอบกิจการต่อไปจึงถือเป็นการ
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔     

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่ามาตรการเยียวยา ที่บริษัทฯเสนอ ไม่เป็นการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ แต่น่าจะเป็นการคุ้มครองบริษัทฯผู้ให้บริการ ในการให้บริษัทฯ 
สามารถด าเนินการธุรกิจไปถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงไม่เกี่ยวกับการเยียวยาลูกค้า ใน
การจ่ายค่าชดเชย ทั้งค่าบริการและส่วนต่างๆ ซึ่งสามารถกระท าได้ในทันที ดังนั้น การใช้
ดุลพินิจต้องบรรลุวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนด เพราะมีการบัญญัติไว้ใน 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๖๗ ว่า ห้ามผู้ใด
ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีโทษอาญา จึงมีผลเป็นการ     



๑๒ 
 

“ห้ามโดยเด็ดขาด” มิให้ บริษัทฯ ขออนุโลมให้ด าเนินธุรกิจไปถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
จึงมีความเห็น แตกต่าง จากความเห็นของส านักงาน กสทช. 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔  มาตรา ๒๐ ซึ่งจะคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ไม่ให้การให้บริการ
หยุดชะงัก แม้แต่กรณีที่ผู้ให้บริการจะหยุด หรือพักการให้บริการบางส่วนก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  ซึ่งกรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ผู้ให้บริการยังคงต้องด าเนินการให้บริการ
ต่อไป และเสนอมาตรการผู้เยียวยาผู้ใช้บริการต่อไป ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนมาตรการเยียวยาของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ทาง 
ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน และน าเสนอที่ประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

   
มติที่ประชุม มอบหมายให้กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ รับข้อสังเกตของที่

ประชุม กทค. ไปด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ    
ของ บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยอ้างมติ กทค.       
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ 

๒. ตรวจสอบแนวทางการด าเนินการ ว่าเคยมีการด าเนินการในลักษณะนี้ และเป็นการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔  มาตรา ๒๐ หรือไม ่

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้บริษัทฯปรับปรุงแผนหรือมาตรการเยียวยาให้
เหมาะสม ตามข้อสังเกตของที่ประชุม กทค. โดยให้น าเสนอท่ีประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง    

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกเลขที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง 

ขอเปิดเผย ความเห็น ในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ 
๔๐/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้  

  
“๑. ตามท่ีบริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้จัดส่งมาตรการ

เยียวยาผู้ใช้บริการ ให้ กทค. พิจารณา แต่ เหตุผลประกอบการพิจารณา  ไม่ว่า จะเป็น  
ความจ าเป็นต้องเยียวยาพนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ การต้อง ใช้เวลาหารายได้มาจ่าย   
ให้ลูกค้า หรือการต้องใช้เวลาปรับตัวทางธุรกิจ จากการเสียรายได้ในระดับหนึ่ง จากธุรกิจ
ส่วนที่ถูกยกเลิกใบอนุญาตฯ ล้วนมิใช่เรื่องมาตรการเพ่ือเยียวยาผู้บริโภค หากแต่เป็นเรื่อง
ปกติของการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษัทฯ จะต้องบริหารจัดการ  บริษัทจึงไม่อาจ ขออนุญาต
ให้บริการและด าเนินธุรกิจต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖  ได้ และไม่ใช่เรื่องท่ี กทค.   
มีอ านาจอนุญาต อีกทั้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการ สิ้นสิทธิการประกอบกิจการ  จึงมิใช่
กรณีตามมาตรา ๒๐ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ที่ผู้รับ



๑๓ 

 

 

ใบอนุญาตประสงค์จะพักหรือหยุดการประกอบกิจการ  การให้บริการต่อไปจึงย่อมจะเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๗ (๒) ประกอบมาตรา ๖๗ แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว  

๒. อย่างไรก็ตาม ตามมาตรการเยียวยาของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนการขอขยายเวลา
การให้บริการ (ที่มิใช่การประกอบกิจการโทรคมนาคม) ด้วยการจัดหาและประสานกับ
ลูกค้าเพ่ือให้ไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอ่ืน  หรือในการที่ต้องจ่ายค่าชดเชยทั้ง
ค่าบริการและส่วนต่างที่ลูกค้าไม่ได้รับบริการนั้น ถือเป็นมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการตาม
กฎหมาย ซึ่ง กทค. มีอ านาจสั่งอนุญาตเพื่อให้บริษัทฯ ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว
ได้ ดังนั้น จึงเห็นควรอนุญาตให้บริษัทฯ ขยายเวลาการให้บริการเฉพาะในส่วน ดังกล่าว
เป็นเวลา ๖๐ วัน  ทั้งนี้ ควรเป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่จะต้องหาผู้ให้บริการ รายอ่ืน
มาให้บริการต่อเนื่อง   

๓. เนื่องจาก กทค. เคยมีมติออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมในแนวทางว่า
ไม่ใช่กิจการที่ต้องใช้คลื่นความถ่ี จึงท าให้บริษัทฯ ผู้ที่ใช้คลื่นความถ่ีบนภาคพ้ืนดินอาจ
ต้องเป็นฝ่าย ได้รับใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียม    โดยวิธีการ ประมูล
ตามมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ.  องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น จึงเป็น
ประเด็นที่ควรมีแนวนโยบายที่ชี้ชัด เพื่อไม่ให้เกิดความลักลั่นหรือช่องว่าง 

๔. จากปัญหาที่เกิดขึ้น เห็นควรที่ส านักงาน กสทช. จะจัดท ามาตรการเชิงป้องกัน 
ซึ่งอย่างน้อยควรมีสองข้ันตอน หนึ่งคือ ควร มีระบบการแจ้งเตือน ผู้รับใบอนุญาตถึงการ
สิ้นสุดอายุใบอนุญาต เป็นการล่วงหน้า  ๖๐ หรือ ๙๐ วัน ส่วนขั้นที่สองในระหว่างการ
พิจารณาของ กสทช. นั้น หากมีแนวโน้มว่าจะไม่อนุญาต ส านักงาน กสทช.  ก็ควรจะต้อง
แจ้งแนวโน้มดังกล่าวให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ เพื่อเตรียมการมาก่อน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  แผนปฏิบัติการทางด้านโทรคมนาคมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

 
หมายเหตุ  ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการพิจารณาสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ซึ่งจาก
การตรวจสอบของส านักงาน กสทช. พบว่าสัญญาฉบับดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ



๑๔ 
 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศ กสทช. ว่า
ด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ อีกท้ังไม่ขัดต่อประกาศ 
กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส           

คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ว่าในประเด็นด้าน
กฎหมายมีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ ของ พ.ร.บ.  การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  และให้เปิดเผยสัญญาเป็นการทั่วไป  โดยผ่าน
ทางเว็บไซดภ์ายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาตามมาตรา 
๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ข้อ ๒๘ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

  
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒ ระหว่าง บริษัท 

ทรู มูฟ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
(กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
หมายเหตุ  ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  

 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ระหว่าง บริษัท 

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด (กลุ่มงาน
โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
หมายเหตุ  ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  

 
 
 
 



๑๕ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน   
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งจากการ
ตรวจสอบของส านักงาน กสทช. พบว่าสัญญาฉบับดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศ กสทช. ว่า
ด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ อีกท้ังไม่ขัดต่อประกาศ 
กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  ใน     
ข้อสัญญาข้อ ๑๖.๒ เนื่องจาก ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๑๓ ก าหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาท าค าชี้ขาด
และให้ถือว่าค าชี้ขาดเป็นที่สุด การที่คู่สัญญาตกลงให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งมี
หน้าที่ในการเสนอค าวินิจฉัยต่อคณะกรรมการโดยมิได้มีหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาท เป็นผู้ระงับ
ข้อพิพาท จึงเป็นความตกลงที่มีลักษณะยกเว้นอ านาจของคณะกรรมการอันเป็นการขัด
ต่อกฎหมาย ไม่สามารถใช้บังคับได้ จึงเห็นควรให้ตัดสัญญาดังกล่าวออก  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ว่า ในประเด็นด้านกฎหมายมี
ข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ ของ พ.ร.บ.  การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  และให้เปิดเผยสัญญาเป็นการทั่วไป  โดยผ่าน
ทางเว็บไซดภ์ายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาตามมาตรา 
๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ข้อ ๒๘ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ทั้งนี้ ให้แก้ไขสัญญาข้อ ๑๖.๒ ให้สอดคล้องกับข้อ ๕๔ ของ ประกาศ ก สทช. เรื่อง 
 การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 



๑๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑  ระหว่าง บริษัท 

ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด กับบริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ) 
น าเสนอ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  ระหว่าง 
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด กับบริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งจากการตรวจสอบของส านักงาน กสทช. พบว่าสัญญาฉบับดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ อีกท้ังไม่
ขัดต่อประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  ระหว่าง
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด กับบริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน)  ว่าในประเด็นด้านกฎหมายมีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรา ๒๗ ของ พ.ร.บ.  การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  และให้
เปิดเผยสัญญาเป็นการทั่วไป  โดยผ่านทางเว็บไซด์ ภายใน ๑๕ วันนับแต่ วันที่คู่สัญญาทุก
ฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๙ แห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ ข้อ ๒๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ทั้งนี้ ให้แก้ไขสัญญาข้อ ๑๖.๒ ให้สอดคล้องกับข้อ ๕๔ ของ ประกาศ ก สทช. เรื่อง 
 การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  การขยายระยะเวลาและการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะอนุกรรมการโทรคมนาคม

เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (นายพิชัยฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการขอ
ขยายระยะเวลาและการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งจะครบก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๕๖ โดยขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก ๑ ปี นับแต่วันที่ครบก าหนด 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้หมดวาระลงแล้ว จึงไม่สามารถท่ีจะขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานได้      
กรณีนี้จึงต้องเป็นการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นใหม่  



๑๗ 

 

 

มติที่ประชุม ๑.อนุมัติในหลักการให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบว่ามี คณะอนุกรรมการชุดใดบ้างท่ีได้
หมดวาระลงแล้วหรือใกล้จะหมดวาระลง ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการท า
บันทึกเสนอ กทค. ทุกท่าน เพื่อพิจารณาว่าจะเสนอให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการดังกล่าวหรือไม่ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กทค. และท่ีประชุม กสทช. 
เพ่ือพิจารณาตามล าดับ ทั้งนี้ เห็นชอบในหลักการให้คณะอนุกรรมการที่มีการแต่งตั้งใหม่
มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๒ ปี           

 ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด าเนินการตามข้อ ๑. โดยให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ให้ทันในการประชุมครั้งที่         
๑/๒๕๕๗ 

  

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖  วันที่ 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอหารือเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ 
วรรคสาม (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม  (นายโสรัจจ์ฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอหารือเก่ียวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ วรรคสาม ที่ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจน ารายได้
จากผลประกอบการในส่วนที่ได้รับจากการให้อนุญาต  สัมปทาน หรือสัญญาที่รัฐวิสาหกิจ
ได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ  
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้ด าเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้หักค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้แล้วเหลือ
เท่าใดให้ส่ง กสทช. และให้ กสทช. น าส่งเงินจ านวนดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ซึ่ง
ส านักงาน กสทช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการน าส่งเงินรายได้ดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง
เป็นหน้าที่ของ กสทช. แต่ กสทช. ไม่มีอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการ
หักรายได้จากผลประกอบการในส่วนที่รัฐวิสาหกิจได้รับจากการให้อนุญาตสัมปทาน หรือ
สัญญาที่รัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด าเนินการในกิจการของรัฐ แต่เป็นกรณีที่กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจที่จะท าความ
ตกลงกันตามขอบเขตและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ความเห็นของส านักงาน กสทช. ไม่ได้มีการ
พิจารณาถึงประเด็นเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ และ



๑๘ 
 

ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ
สังคม ส านักงาน กสทช. จะหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้อย่างไร และต้องสอบถาม
กระทรวงการคลังว่ายอมให้รัฐวิสาหกิจหักค่าใช้จ่ายนี้หรือไม่ อย่างไร ดังนั้น ส านักงาน 
กสทช. จะต้องเตรียมข้อมูลว่าส านักงาน กสทช. จะต้องหักค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง เท่าไร 
เนื่องจากเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของส านักงาน กสทช. 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่า เรื่องนี้ต้องศึกษาประเด็นกฎหมายให้ชัดเจนว่า    
ใครเป็นผู้มีอ านาจก าหนดเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายจากรายได้จากผลประกอบการของ
รัฐวิสาหกิจที่ได้รับจากการให้อนุญาต  สัมปทาน หรือสัญญาที่รัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ เรื่องนี้มี
ความชัดเจนหรือไม่ ต้องน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ กสทช. 
หรือไม่  ส านักงาน กสทช. เคยประสานงานกับกระทรวงการคลังหรือไม่ หาก กสทช.   
เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้ จะมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ให้
ส านักงาน กสทช. ไปศึกษาเรื่องนี้ด้วย อีกทั้ง การด าเนินการตามมาตรา ๘๔ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอ านาจของ กสทช. การที่
ส านักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ จะต้องรอจนกว่าที่ประชุม 
กสทช. จะมีมติที่ประชุมอนุญาตให้ด าเนินการได้   

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม ประสานงานกับ

กระทรวงการคลัง เพื่อสอบถามแนวทางและหลักการเก่ียวกับการด าเนินการตามมาตรา 
๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ก่อนน าเสนอต่อที่
ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ การพิจารณาด าเนินกา รจัดท าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโทรศัพท์

สาธารณะ (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม  (นายบุญโชคฯ) น าเสนอ การ
พิจารณาด าเนินการจัดท าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ  
ทั้งนี้ กสทช. สามารถด าเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์สาธารณะภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตามท่ี กทช./กสทช. ได้ประกาศ
ก าหนดไว้แล้ว ดังนั้น จึงมุ่งเน้นกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องและอย่าง
มีประสิทธิภาพ แทนการด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับบริการโทรศัพท์สาธารณะ



๑๙ 

 

 

เป็นการเฉพาะ เป็นการเหมาะสมกว่า และทบทวนมติ กทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 
๑๕/๒๕๕๒ เพ่ือให้การด าเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์สาธารณะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยไม่ต้องจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการ
โทรศัพท์สาธารณะเป็นการเฉพาะ  

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบการไม่ จัดท าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ  โดย

มุ่งเน้นกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องและมีประสิทธิภาพ และทบทวน
มติ กทช. เพ่ือให้การด าเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์สาธารณะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมเสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้  
 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ขอเข้าพบ กสทช. (รสทช. ภารกิจ

โทรคมนาคม, กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การด าเนินการต่อประเด็นการยื่นถอดถอนและการจัดเวทีสาธารณะ (รสทช. ภารกิจ

โทรคมนาคม, กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด หารือประเด็นอันเกี่ยวเนื่องกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม  (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตโดยการ

ขอเพิ่มความถี่และความกว้างแถบความถี่เพื่อให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม        
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   



๒๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบท่ีสาม 

(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีบริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด ขอรับใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต แบบที่สาม โดยส านักงาน กสทช. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัท ซิงค์ 
เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย มีแผนการเงินการลงทุน แผนการ
ให้บริการ และแผนด้านเทคนิค ที่มีความสมเหตุสมผล จึงเห็นควรอนุมัติการออก
ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สาม ให้แก่ บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด โดย
มีระยะเวลาการอนุญาต ๑๐ ปี ทั้งนี้ มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบที่สามรายอ่ืนที่ได้รับอนุญาตแล้ว  

 
มติที่ประชุม อนุมัติการออกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สาม ให้แก่ บริษัท ซิงค์ 

เทคโนโลยี จ ากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๐ ปี ทั้งนี้ มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สามรายอ่ืนที่ได้รับอนุญาตแล้ว ตามที่กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้     
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การขอขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการและการขอยกเลิกการให้บริการของผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการขายต่อบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ non Facilities Based MVNO (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บจ. เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น ขอยุติการให้บริการ PCT และยกเลิกใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   

 

 

 



๒๑ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของบริษัท ผาทอง ๒๔ จ ากัด 
(กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ผาทอง ๒๔ จ ากัด  มีความประสงค์ ขอรับการจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๔  โดยคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริการเลหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. 
น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ให้แก่ 
บริษัท ผาทอง ๒๔ จ ากัด 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ให้แก่ บริษัท ผาทอง ๒๔ จ ากัด

หมายเลข ๑๖๓๔  ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริการเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ๗ 
กันยายน ๒๕๕๖  ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้  
 ๒. ที่ประชุม กทค. รับรองระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖  วันที่ 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง บริษัท 

ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด กับ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด  (กลุ่มงานโครงข่าย
พ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑  ระหว่าง บริษัท 
ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล            
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ)
น าเสนอ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  ระหว่าง 
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล     
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 



๒๒ 
 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  ระหว่าง 

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล            
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  ตามที่กลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายเสนอ 
ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการเปิดเผยสัญญาดังกล่าวเป็นการทั่วไปภายใน ๗ วัน     
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ส านักงาน กสทช. ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๓ ของประกาศ กทช.      
ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้เปิดเผยด้วยวิธีการ
ติดประกาศ ณ ที่ท าการและเผยแพร่ใน Website ของผู้รับใบอนุญาต  

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด และ
บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ) 
น าเสนอ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด 
และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด 

และบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  โดยให้แก้ไขสัญญาข้อ ๑๖.๒ ให้
สอดคล้องกับข้อ ๕๔ ของ ประกาศ ก สทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕ ๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
เสนอ ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการเปิดเผยสัญญาดังกล่าวเป็นการทั่วไปภายใน       
๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ส านักงาน กสทช. ตามมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๓ ของ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้
เปิดเผยด้วยวิธีการติดประกาศ ณ ที่ท าการและเผยแพร่ใน Website ของผู้รับใบอนุญาต  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้  

 

 

 



๒๓ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณีบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินโดยสาร อย่างไรก็ตาม  
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าการด าเนินการของบริษัทฯ เป็นการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จึงควรได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
อินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง จึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ มีหนังสือยืนยันคุณสมบัติอีกครั้งว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วนส าหรับการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  โดยให้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง มีผลนับตั้งแต่วันที่ประธาน กสทช. ลงนามในใบอนุญาต
ดังกล่าว 

   
มติที่ประชุม อนุญาตให้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

อินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง   เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินโดยสาร  โดยให้บริษัทฯ 
มีหนังสือยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนส าหรับการเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการ
อินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง โดยให้ใบอนุญาตมีผลนับตั้งแต่วันที่ประธาน กสทช. ลงนาม  
ตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖     

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเพื่อ
ตรวจสอบรายละเอียด การได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ 
รวมทั้งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม (ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้ประโยชน์
คลื่นความถี่ฯ , กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้แทนผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม ( นายโสรัจจ์ฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี
การขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเพื่อ
ตรวจสอบรายละเอียด การได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี รวมทั้ง
ความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม  โดยที่วาระของ
คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้ประโยชน์
คลื่นความถี่ รวมทั้งความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากภารกิจตาม



๒๔ 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
ต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ฝ่ายเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรน าเสนอที่ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ตามค าสั่ง กสทช. ที่ ๘๘/๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบ

รายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี รวมทั้งจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่        
ในกิจการโทรคมนาคม ออกไปอีก ๖ เดือน นับถัดจากวันครบก าหนดตามค าสั่ง กสทช.      
ที่ ๘๘/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ความคืบหน้าในการด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ (คณะท างานตรวจสอบฯ, 
กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ ๓) ครั้งที่ ๒ ๒/๒๕๕๖)     
(กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 ผู้แทนกลุ่มงานกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาววิไลฯ) น าเสนอ
ค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธ ิ ในการปัก
หรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด  ในการให้บริกา ร
โทรคมนาคม  และมาตรา  ๓๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน  กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากท่ี

ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๒ ราย (๕ ค าขอ) 
เป็นเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน ๗๖ เส้นทาง  



๒๕ 

 

 

๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง  
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  จ านวน      
๗ ราย (๕๖ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง  (Optical Fiber Cable - OFC) 
จ านวน ๔๗๔ เส้นทาง เคเบิ้ลทองแดง  (Copper Cable) จ านวน ๓ เส้นทาง และเคเบิล          
โคแอคเชียล (Coaxial) จ านวน ๒๑ เส้นทาง  ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
สิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  (กพส.) ตามประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ 
หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖     

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ ๓) ครั้งที่ ๒ ๓/๒๕๕๖)      
(กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 ผู้แทนกลุ่มงานกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  (นางสาววิไลฯ ) 
น าเสนอค าขอใช้สิทธิตามประกาศ  กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิ
ในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการให้บริการ
โทรคมนาคม  และมาตรา  ๓๙ วรรคแรก  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน  กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากท่ี

ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๑ ราย (๑ ค าขอ) 
เป็นเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน ๘ เส้นทาง  

๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง  
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  จ านวน ๗ 
ราย (๕๐ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง  (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน 
๔๖๗ เส้นทาง เคเบิ้ลทองแดง  (Copper Cable) จ านวน ๑๐ เส้นทาง ตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  
(กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือ
ตั้งเสา หรือเดินสาย  วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  



๒๖ 
 

ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ  

  

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖     
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) (กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

  
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒) 

  
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ รายงานการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่อง ปัญหา SMS 
SPAM และการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภค วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๒๕๖      
(กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ ๓) ครั้งที่ ๒ ๔/๒๕๕๖) (กลุ่ม
งานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

  ผู้แทนกลุ่มงานกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  (นางสาววิไลฯ ) 
น าเสนอค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิ  
ในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการให้บริการ



๒๗ 

 

 

โทรคมนาคม  และมาตรา  ๓๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน  กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากท่ี

ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๒ ราย (๕ ค าขอ) 
เป็นเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน ๕ เส้นทาง  
๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง  
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  จ านวน       
๘ ราย (๗๔ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง  (Optical Fiber Cable - OFC) 
จ านวน ๑๐๗๖ เส้นทาง เคเบิ้ลทองแดง  (Copper Cable) จ านวน ๓๐ เส้นทาง และ
เคเบิลโคแอคเชียล (Coaxial) จ านวน ๓๔ เส้นทาง  ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  (กพส .) ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือ
เดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๒๔/
๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคมเสนอ  

  
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖     

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบใน(ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง นิยามของตลาด และ
ขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาก าหนดผู้มีอ านาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. .. .. เพื่อน าไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  (กลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางชุดใหม่ (ชุดที่ ๔) (กลุ่มงานวิชาการและ

จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

  ผู้แทนกลุ่มงานกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  (นางสาววิไลฯ )  
รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะอนุกรรมการสิทธิแห่งทาง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้      



๒๘ 
 

ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี      
ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิ    
แห่งทางชุดใหม่ เพื่อท าหน้าที่ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ  
การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ  

 

มติที่ประชุม ให้ด าเนินการตามหลักการในมติท่ีประชุม ของระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ ข้างต้น กล่าวคือให้
ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบว่ามีคณะอนุกรรมการชุดใดบ้างท่ีได้หมดวาระลงแล้ว หรือใกล้
จะหมดวาระลง ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการท าบันทึกเสนอ กทค. ทุกท่าน     
เพ่ือพิจารณาว่าจะเสนอให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดังกล่าวหรือไม่ 
ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กทค. และท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาตามล าดับ ทั้งนี้ เห็นชอบ
ในหลักการให้คณะอนุกรรมการที่มีการแต่งตั้งใหม่มีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๒ ปี   

  
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖     

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๒ ค าสั่งศาลปกครองเรียกให้ท าค าให้การ คดีหมายเลขด าที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๖ ระหว่าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (บมจ. กสท) ผู้ฟ้องคดี กับ ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านักงาน กสทช.) ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๑ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๓ (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม ( นายโสรัจจ์ฯ)  น าเสนอค าสั่งศาลปกครองเรียกให้
ท าค าให้การ คดีหมายเลขด าที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๖ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) (บมจ. กสท) ผู้ฟ้องคดี กับ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ และคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ 

 

มติที่ประชุม มอบหมายให้ กสทช. สุทธิพลฯ เป็นผู้รับผิดชอบ คดีหมายเลขด าที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๖ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้  
 



๒๙ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๓ บริษัท กฤษดามหานคร จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ ๔ หลัก (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท กฤษดามหานคร จ ากัด (มหาชน) มีความประสงค์     
ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๖            
โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาขอรับการจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ให้แก่ บริษัท กฤษดามหานคร จ ากัด (มหาชน) 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ให้แก่ บริษัท กฤษดามหานคร 

จ ากัด (มหาชน) หมายเลข ๑๖๓๖ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริการเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖      
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้าน
เทคนิคของระบบโทรคมนาคม ประเภทเลขหมาย National Signaling Point Code 
(NSPC) จ านวน ๔๐ เลขหมาย (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด มีความประสงค์ ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ส าหรับงานด้านเทคนิคของระบบโทรคมนาคม 
ประเภทเลขหมาย Nationnal Signaling Point Code (NSPC) จ านวน ๔๐ เลขหมาย  
ดังนี้ กลุ่มหมายเลข ๐-๑๐-๒๕ ถึง ๐-๑๐-๖๓ จ านวน ๓๙ เลขหมาย  และกลุ่มหมายเลข 
๐-๒๕-๐๐ จ านวน ๑ หมายเลข  โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา



๓๐ 
 

ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของระบบโทรคมนาคม 
ให้แก่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของระบบโทรคมนาคม 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด จ านวน ๔๐ เลขหมาย  ตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริการเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่      
๒๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 

 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖     
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของ บริษัท สหการประมูล 
จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของ
บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานและช าระ
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาค าขอครบถ้วนแล้ว ตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์     
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะอนุกรรมการ      
เลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุม   
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ มติที่ประชุมเห็นควรน าเสนอ กทค.   
เพ่ือพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษในกลุ่ม ๑๖ XX หมายเลข  ๑๖๓๕      
ตามประกาศ กทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ให้แก่ บริษัท สหการประมูล จ ากัด 
(มหาชน) โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ครบถ้วน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ๑๖๓๕ ให้แก่ บริษัท สหการประมูล จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตตามที่กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 

 



๓๑ 

 

 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖     
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๖ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของหน่วยงานจ านวน ๒๐ ราย 

(กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของ
หน่วยงานจ านวน ๒๐ ราย ดังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลข 
๑๓๑๐, ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หมายเลข ๑๕๕๖, บริษัท อาคเนย์
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) หมายเลข ๑๗๒๖, บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด หมายเลข ๑๓๓๑,
บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น.เรดิโอ จ ากัด หมายเลข ๑๖๗๗, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 หมายเลข ๑๓๐๐, ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หมายเลข ๑๗๔๓, ส านัก
การแพทย์ หน่วยแพทย์กู้ชีพ กรุงเทพฯ หมายเลข ๑๕๕๔, กรมพัฒนาที่ดิน หมายเลข 
๑๗๖๐, ส านักงานประกันสังคม หมายเลข ๑๕๐๖, กรมการขนส่งทางบก หมายเลข ๑๕๘๔, 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายเลข ๑๑๗๐, กรมทางหลวง หมายเลข ๑๕๘๖,        
สภาทนายความ หมายเลข ๑๑๖๗, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หมายเลข 
๑๖๘๖, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด หมายเลข ๑๗๙๑, บริษัท กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) หมายเลข ๑๗๑๙, ธนาคารออมสิน หมายเลข ๑๑๑๕, บริษัท 
โรงพยาบาลยันฮี จ ากัด หมายเลข ๑๗๒๓, กรมวิชาการเกษตร หมายเลข ๑๑๗๔ โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย โทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐กันยายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ 
๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. 
เพ่ือพิจารณาต่ออายุการใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษของหน่วยงานจ านวน ๒๐ ราย 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการต่ออายุการใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ของหน่วยงานจ านวน ๒๐ ราย  
ดังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลข ๑๓๑๐, ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หมายเลข ๑๕๕๖, บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) หมายเลข ๑๗๒๖, บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด หมายเลข ๑๓๓๑,บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น.
เรดิโอ จ ากัด หมายเลข ๑๖๗๗, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หมายเลข ๑๓๐๐, 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หมายเลข ๑๗๔๓, ส านักการแพทย์ หน่วยแพทย์   
กู้ชีพ กรุงเทพฯ หมายเลข ๑๕๕๔, กรมพัฒนาที่ดิน หมายเลข ๑๗๖๐, ส านักงาน
ประกันสังคม หมายเลข ๑๕๐๖, กรมการขนส่งทางบก หมายเลข ๑๕๘๔, กระทรวงเกษตร



๓๒ 
 

และสหกรณ์ หมายเลข ๑๑๗๐, กรมทางหลวง หมายเลข ๑๕๘๖, สภาทนายความ 
หมายเลข ๑๑๖๗, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หมายเลข ๑๖๘๖, บริษัท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด หมายเลข ๑๗๙๑, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด 
(มหาชน) หมายเลข ๑๗๑๙, ธนาคารออมสิน หมายเลข ๑๑๑๕, บริษัท โรงพยาบาลยันฮี 
จ ากัด หมายเลข ๑๗๒๓, กรมวิชาการเกษตร หมายเลข ๑๑๗๔ ตามความเห็น
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตตามที่กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖     

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ บริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ขอรับจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคม ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ขอรับ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม  ๒ เลขหมาย  ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ     
โดยบริษัทฯได้จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามข้อ 
๖๐ และ ๖๑ ของประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และการประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม    
ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๖ มีมติที่ประชุมสอดคล้องกับความเห็นของส านักงาน กสทช. โดยเห็นควรให้มีการ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ๑ เลขหมาย ให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากเลขหมายที่เหลืออยู่
ส าหรับการให้บริการเรียกออกต่างประเทศตามประกาศ กทช. เรื่องแผนเลขเลขหมาย
โทรคมนาคม ในปัจจุบันมีจ ากัดเพียง ๖ เลขหมาย หากมีผู้ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมซึ่ง
โดยปกติผู้ให้บริการ ๑ ราย จะขอรับการจัดสรรจ านวน ๒ เลขหมายนั้น (๑ เลขหมาย
ส าหรับบริการ Premium และ ๑ เลขหมายส าหรับบริการ Standard) จะท าให้เลขหมาย
หมวด ๑๐X เหลือจัดสรรให้ผู้บริการอีก ๓ รายเท่านั้น เนื่องจากในกฎระเบียบปัจจุบัน  
ไม่สามารถแตกเลขหมาย ๑๐X ออกเป็น ๑๐X๐Y ได้  

 



๓๓ 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ๑๐๑ ส าหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
ให้แก่ บริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด  โดยมีเงื่อนไขการอนุญาต
ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค. รับรองระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖     
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๘ บริษัท ไอทอล์คพลัส จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
หนึ่ง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริ ฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณบีริษัท ไอทอล์คพลัส จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่หนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๓/๐๑๖ ให้บริการขายต่อบริการ จ านวน ๒ บริการ ได้แก่ บริการขาย
ต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการเสริม Push to Talk over Cellular   

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง  ของ บริษัท           
ไอทอล์คพลัส จ ากัด  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงาน       
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๙ บริษัท บลิส-เทล จ ากัด (มหาชน) ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

  ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ ( นางสาวพูลศิริ ฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท บลิส-เทล จ ากัด (มหาชน) ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๖/๐๐๖ ให้บริการขายต่อบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Non Facilities MVNO  

 



๓๔ 
 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้ ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง  ของ บริษัท     

บลิส-เทล จ ากัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

 ๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒        
รับข้อสังเกต ของ กสทช. ประวิทย์ ในชั้นกลั่นกรองไปด าเนินการ คือ  รวบรวมปัญหา      
ที่ท าให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของผู้รับใบอนุญาตที่ส านักงาน 
กสทช. ก าหนด เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข จะได้เป็นการส่งเสริมให้ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ 
มีโอกาสให้บริการโทรคมนาคมและสามารถแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ เสมอภาค และเป็นธรรม 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ ขอขยายการให้บริการวงจรสื่อสัญญาณระหว่างประเทศเชื่อมต่อวงจรระหว่างประเทศ
ทั้งประเภท วงจรส่วนบุคคล IPLC (International Private Leased Circuit) และ
วงจรเสมือนส่วนบุคคล IP VPN (International Internet Protocol Virtual 
Private Network) ของบริษัท บีบี  คอนเน็ค จ ากัด  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๑)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณีการขอขยายการให้บริการวงจรสื่อสัญญาณระหว่างประเทศเชื่อมต่อวงจร
ระหว่างประเทศทั้งประเภท วงจรส่วนบุคคล IPLC (International Private Leased 
Circuit) และวงจรเสมือนส่วนบุคคล IP VPN (International Internet Protocol Virtual 
Private Network) ของบริษัท บีบี คอนเน็ค จ ากัด โดยเป็นการเชื่อมต่อ ณ จุดที่ใช้ส าหรับ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต ( IIG) ซึ่งเป็น
การด าเนินการแผนธุรกิจตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
และเพ่ือให้บริษัทฯมีการแจ้งข้อมูลรายได้สอดคล้องตามแบบใบอนุญาตที่ได้รับ            
ซึ่งส านักงาน กสทช. จะก าชับให้บริษัทฯ จัดท าบัญชีแยกรายได้จากการให้บริการภายใต้
ใบอนุญาตนี้กับรายได้ท่ีเกิดจากการให้บริการภายใต้ใบอนุญาตแบบอื่นให้ชัดเจน        
และน าส่งรายละเอียดพร้อมเอกสารหลักฐานไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไป  

 
มติที่ประชุม อนุมัติการขอขยายการให้บริการวงจรสื่อสัญญาณระหว่างประเทศเชื่อมต่อวงจรระหว่าง

ประเทศท้ังประเภท วงจรส่วนบุคคล IPLC (International Private Leased Circuit) 
และวงจรเสมือนส่วนบุคคล IP VPN (International Internet Protocol Virtual 
Private Network) ของบริษัท บีบี  คอนเน็ค จ ากัด  โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตตามที่    
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 



๓๕ 

 

 

หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 

 ๒. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ ในการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖    
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด และ

บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล  คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด  (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล  คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด           
ในประเด็นกฎหมายว่า มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ ของ
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยผลการพิจารณา
ประเด็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมถือเป็นอัตราที่
คู่สัญญาได้ท าการเจรจาตกลงกันแล้วตามข้อ ๑๘ ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเห็นสมควรให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการ
เปิดเผยสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจาก ส านักงาน กสทช. ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๓ ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้เปิดเผยด้วยวิธีการติดประกาศ        
ณ ที่ท าการและเผยแพร่ใน Website ของผู้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด 

และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล  คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด  โดย ให้แก้ไขสัญญาข้อ ๑๖.๒ ให้
สอดคล้องกับข้อ ๕๔ ของ ประกาศ ก สทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕ ๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
เสนอ ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการเปิดเผยสัญญาดังกล่าวเป็นการทั่วไปภายใน       
๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ส านักงาน กสทช. ตามมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๓ ของ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้
เปิดเผยด้วยวิธีการติดประกาศ ณ ที่ท าการและเผยแพร่ใน Website ของผู้รับใบอนุญาต 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้     
 



๓๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัท  ทรู ยูนิเวอร์แซล          

คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด กับบริษัท  แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด                
(กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ) 
น าเสนอ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัท  ทรู ยูนิเวอร์แซล    
คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัท  ทรู ยูนิเวอร์แซล     

คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  โดยให้แก้ไขสัญญา
ข้อ ๑๖.๒ ให้สอดคล้องกับข้อ ๕๔ ของ ประกาศ ก สทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕ ๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายเสนอ ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการเปิดเผยสัญญาดังกล่าวเป็นการทั่วไป
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ส านักงาน กสทช. ตามมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๓ ของ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้
เปิดเผยด้วยวิธีการติดประกาศ ณ ที่ท าการและเผยแพร่ใน Website ของผู้รับใบอนุญาต  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๓ การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)    

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติในหลักการให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ

ใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายเสนอ  โดยให้ กทค. แต่ละท่าน จัดส่งรายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕๑    
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  และมี   
ความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรม กลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ท่านละ ๑ รายชื่อ ใหแ้ก่ประธาน กทค. 



๓๗ 

 

 

 ๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 
ด า เนินการรวบรวมรายชื่อ ด าเนินการ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของ บุคคล      
ตามรายชื่อที่ กทค. แต่ละท่านเสนอ ให้เป็นไปตามข้อ ๕๑ ของ ประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้วน าเสนอท่ีประชุม ก ทค.          
เพ่ือพิจารณาในคราวต่อไป 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๔ ค าสั่งศาลปกครองเรียกให้ท าค าให้การคดีหมายเลขด าที่ ๑๒๙๑ /๒๕๕๖ ระหว่าง 

บมจ. กสท ผู้ฟ้องคดี กับ ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๑ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๒  
และ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม ( นายโสรัจจ์ฯ)  น าเสนอค าสั่งศาลปกครองเรียกให้
ท าค าให้การคดีหมายเลขด าท่ี ๑๒๙๑ /๒๕๕๖ ระหว่าง บมจ. กสท  ผู้ฟ้องคดี  กับ 
ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ และ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ 

 

มติที่ประชุม มอบหมายให้กสทช. สุทธิพลฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดี หมายเลขด าท่ี ๑๒๙๑/๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๕  ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบูรณาการ  
และปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้แทน กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม ( นาย ภูริต ฯ)  น าเสนอ ขอความเห็นชอบขยาย
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบด้านโทรคมนาคม ออกไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ย
ประชุม ตามข้อ ๑๔ (๒) และ ข้อ ๑๗ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการประชุมค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบด้านโทรคมนาคมได้หมดวาระลงแล้ว จึงไม่สามารถท่ีจะขยายระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานได้ กรณีนี้จึงต้องเป็นการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นใหม่  

 
 



๓๘ 
 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติในหลักการให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบว่ามีคณะอนุกรรมการชุดใดบ้างท่ีได้

หมดวาระลงแล้ว หรือใกล้จะหมดวาระลง ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการท า
บันทึกเสนอ กทค. ทุกท่าน เพื่อพิจารณาว่าจะเสนอให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการดังกล่าวหรือไม่ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กทค. และท่ีประชุม กสทช. 
เพ่ือพิจารณาตามล าดับ ทั้งนี้ เห็นชอบในหลักการให้คณะอนุกรรมการที่มีการแต่งตั้งใหม่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๒ ปี   

 ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้าน
โทรคมนาคม ด าเนินการตามข้อ ๑. โดยให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ให้ทันในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้ 
 
 


