
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๖ 

วันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

 
ผูมาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๑. พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล 
นายประเสรฐิ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน 

กรรมการ 
  กรรมการ 

๔. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

 
เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช.  
๑. นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร    เลขานุการ  
๒. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน   ผูชวยเลขานุการ 
๓. นายอดุลย  วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ  
๔.  พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูบริหารระดับตน (กท.)  

๕.  นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  

๖. นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๗.  นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจาง (กท.)  

๘. นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจาง (กท.) 
๙. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ ลูกจาง (กท.)  
๑๐. นางสาวนารีรัตน เมธีกุล ลูกจาง (กท.)  

 
ผูไมมาประชุม 
๑.  นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร      ผูชวยเลขานุการ (ติดภารกิจ) 

 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ผูช้ีแจง 
๑. นายชุติเดช  บุญโกสุมภ  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน  
      การใชและเชื่อมตอโครงขาย  
๒. นายบุญโชค รุงโชติ   ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ กลุมงานกํากับดูแลกิจการ 

     โทรคมนาคม  
๓. นางสุพินญา จําป   ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย 

        โทรคมนาคม 
๔. นางสาวอัญชลี  เจิดรังษี   ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานคาธรรมเนียมและ  

       อัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม  
๕. นายอธิวัจน   เอ่ียมดิลกวงศ  ผูบริหารระดับตน (ทท.)  
๖. นางสาวพรพักตร  สถิตเวโรจน   ผูบริหารระดับตน (มท.) 
๗. นายณัฐสุต   อาจารวงศ  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.)  
๘. นางสาวประภาพิมพ  พูนขํา   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ดท.)  
๙. นายธีระ   จงสมชัย   ลูกจาง (ทท.)  
๑๐. นางสาวรสพร  แตรุงเรือง  ลูกจาง (ชท.)  
๑๑.  นางสาวปาณิสสรา  สุดชูเกียรติ  ลูกจาง (มท.)  
๑๒.  นางสาวเพชรรัตน  จีตนิยม   ลูกจาง (มท.)  
๑๓.  นายปฐมพงศ  ลิมปอังศุ  ลูกจาง (มท.)  
๑๔. นายณัฐพล   บุญชิต   ลูกจาง (มท.)  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ในอาทิตยหนาอาจมีการจัดการประชุมข้ึน ๒ 
ครั้ง โดยเปนการประชุม กทค. ครั้งหนึ่ง และการประชุมวาระพิเศษเพ่ือพิจารณา
รายงานการดําเนินงานของ คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่น
ความถ่ีวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (Personal Communication 
Network) ๑๘๐๐ MHz อีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                       รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖     
                          
หมายเหตุ ระเบยีบวาระนี้สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  สรุปการดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภัยคุกคามตอความม่ันคงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับมิติทางวัฒนธรรม ( Work on Cyber security Threats 
Towards IT in Cultural Dimension) (สวนงานเลขานุการรองประธาน กสทช.   
พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการเขารวมการประชุม Global Symposium for Regulators (GSR) 

ครั้งท่ี ๑๒ (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ การปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราข้ันสูงของคาบริการโทรคมนาคมสําหรับ

บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕  (กลุมงานกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  โดยมีขอสังเกตให กลุมงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม  

ดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินการในเรื่องดังกลาวใหรอบคอบ เนื่องจากมีประเด็น
เรื่องกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ การปรับปรุงอุปกรณโครงขายโทรคมนาคม ของ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรคส 
จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  

 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ การปรับปรุงและพัฒนาบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี  (กลุมงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  และใหกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  กําหนด

กรอบระยะเวลา การปรับปรุงและพัฒนาบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี        
ท่ีชัดเจน ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 
ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระ ๔.๑ การแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ

โทรคมนาคมประเภทเสียง (กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
 ผูแทนกลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (นายอธิวัจนฯ) นําเสนอ การแตงตั้ง

คณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภท
เสียง โดยไดจัดทํารางคําสั่ง กสทช. เรื่อง การแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐาน
และคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง  มีองคประกอบคณะทํางานฯ 
จํานวน ๑๑ คน รวมถึงอํานาจหนาท่ี คาตอบแทนของคณะทํางาน และวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ ๖ เดือน  

 
มติท่ีประชุม ๑) เห็นชอบให แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ

โทรคมนาคมประเภทเสียง  
 ๒) มอบหมายใหรองเลขาธิการ กสทช. (นายกอกิจฯ) เปนประธานคณะทํางานฯ และให

ผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  รวมเปนผูทํางานฯ ดวยอีก
ตําแหนงหนึ่ง  

 ๓) ใหคณะทํางานฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ เดือน ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับ
แนวทางการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ       
ในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม และมอบหมายให
สํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมดําเนินการเสนอท่ี
ประชุม กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการ  ข้ันตอนของกฎหมาย และ
แนวทางปฏิบัติตอไป 

 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคมบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ และ
บริการชุมสายอินเทอรเน็ตแบบท่ีสอง ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) (กลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย)  

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน โครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย         
(นายชุติเดชฯ) นําเสนอขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคมบริการอินเทอรเน็ตเกตเวย
ระหวางประเทศ และบริการชุมสายอินเทอรเน็ตแบบท่ีสอง ของบริษัท ซิมโฟนี่      
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการของขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคมบริการอินเทอรเน็ตเกตเวย

ระหวางประเทศ และบริการชุมสายอินเทอรเน็ตแบบท่ีสอง ของบริษัท ซิมโฟนี่        
คอมมูนิเคชั่น  จํากัด (มหาชน)  ท้ังนี้ ในระหวางท่ี กสทช. ยังมิไดออกประกาศ กสทช. 
เก่ียวกับการกําหนดอัตราคาตอบแทนการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ให
คูสัญญาตกลงอัตราคาตอบแทนการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมภายใต
หลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศ กทช. วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปพลางกอน จนกวา กสทช. จะมีประกาศ กสทช. เก่ียวกับการกําหนด
อัตราคาตอบแทนการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

 ๒. ให บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินการประกาศเผยแพรขอเสนอ
การใชโครงขายโทรคมนาคมบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ และบริการ
ชุมสายอินเทอรเน็ตแบบท่ีสอง ดังกลาวเปนการท่ัวไปตามขอ ๓๓ ของประกาศ กทช.    
วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙   

 
ระเบียบวาระ ๔.๓ คําวินิจฉัยคําคัดคานขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัย ขอพิพาทท่ี ๒/๒๕๕๔ ระหวาง บริษัท 

ทรู อินเตอรเนช่ันแนล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด กับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส          
คอม มูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  (กลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอ
โครงขาย) 
ผูแทนกลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย  (นายณัฐสุตฯ) นําเสนอ  
คําวินิจฉัยคําคัดคานขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัย ขอพิพาทท่ี ๒/๒๕๕๔ ระหวาง บริษัท   
ทรู อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  (ผูรอง)  กับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส       
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน ) (ผูถูกรอง) โดยใหยกคํารองขอ คําวินิจฉัย ฉบับลงวันท่ี 
๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ และคํารองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัย (เพ่ิมเติม) ฉบับลงวันท่ี ๑๓ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๕ ของผูรอง และใหยกคําขอของผูรองท่ีขอใหมีคําสั่งใหผูถูกรองเขา
ทําสัญญาเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมกับผูรอง และกําหนดอัตราคาเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมตามคําขอของผูรองท้ัง ๒ ฉบับ ตามคําวินิจฉัยขอพิพาทของ กวพ. ฉบับลง
วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซ่ึง กทค. ไดลงมติเห็นชอบแลวในการประชุม กทค. ครั้งท่ี 
๓๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพ่ือชี้ขาดใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต
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ไดรับคําวินิจฉัย ตามขอ ๑๑๓ ของประกาศ กทช. วาดวย การใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ท้ังนี้ไมปรากฏตอ กวพ. วาการยอมรับหรือการบังคับตาม   
คําวินิจฉัยนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน     
แตอยางใด คําคัดคานขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของผูรองรับฟงไมได  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการยกคํารองขอใหเพิกถอน คําคัดคานขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัย ของผูรอง     
และชี้ขาดยืนตามคําวินิจฉัย ของ กวพ. ตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๕ ตามท่ี กลุมงาน
โครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขายเสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็น ระเบียบวาระนี้ เนื่องจาก มีความเห็นแตกตาง

จากท่ีประชุมเสียงขางมาก ดังนี้  “การคัดคานคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
ขอพิพาท (กวพ.) อาจทําไดโดยการขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัย โดยตองทําตาม
หลักเกณฑของประกาศ กทช.วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ ขอ ๑๑๒ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ กลาวคือ ผูรองตองยื่นคํารองตอ กวพ. 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับสําเนาคําวินิจฉัย และคณะกรรมการวินิจฉัย       
ขอพิพาทเพิกถอนคําวินิจฉัยไดในกรณีดังตอไปนี้ (๑) คูกรณีฝายท่ีขอใหเพิกถอน    
คําวินิจฉัยสามารถพิสูจนไดวามีเหตุตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (๒) มีกรณีปรากฏตาม 
กวพ. วา (ก) (ข) ดังนั้น หากคําคัดคานของผูรองตองดวยขอ ๒ (ข) การยอมรับหรือ
การบังคับตามคําวินิจฉัยนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ตอประชาชน ก็ถือวาเปนกรณีท่ีผูรองสามารถยื่นคําคัดคานได ไมจําเปนตองเปน
กรณีท่ี กวพ. ตองพบเองเทานั้น (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๙๑๖๑/๒๕๕๓) การท่ี 
กวพ. อางเพียงวา ผูรองจะตองพิสูจนใหไดวา มีกรณีเกิดข้ึนดังท่ีกําหนดในประกาศฯ 
ขอ ๑๑๒ (ก) (ข) (ค) ถึงจะมีอํานาจวินิจฉัยใหเพิกถอนไดเทานั้น จึงอาจไมถูกตอง 

สวนในประเด็นคําวินิจฉัยของ กวพ. ท่ีวา คําคัดคานของผูรองมีขอความข้ึนตนลอยๆ 
เพียงวา “…” และโดยมิไดกลาวหรือพิสูจนใหเห็นวาคําวินิจฉัยของ กวพ. สวนใด 
หรือขอใด มิไดเปนไปตามประกาศ หรือกฎหมายหรือการยอมรับหรือการบังคับตาม
คําวินิจฉัยนั้นจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อยางไรนั้น เห็นวา การพิจารณาคํารองคัดคาน จะตองดูท้ังฉบับ จะดูเพียงขอความ
ข้ึนตนอยางเดียวเทานั้นมิได และเม่ือไดพิจารณาคําคัดคานท้ังฉบับ พบวา ไดโตแยง
คําคัดคานคําวินิจฉัย กวพ. เปนท่ีชัดแจงแลว เชน ตั้งแต ๒.๒.๑ – ๒.๒.๕ จึงไมใช
เปนคําคัดคานคําวินิจฉัยท่ีไมชัดแจงแตอยางใด 

 อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาตามคําคัดคานคําวินิจฉัยของผูรอง เปนแตเพียง
เรื่องโตแยงดุลพินิจของ กวพ. เทานั้น จึงไมเปนกรณีท่ีจะขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยได 
ตามเง่ือนไขประกาศฯ ขอ ๑๑๒ (๑) และ (๒) ดังท่ีวินิจฉัยไปแลว ดังนั้น จึงเห็นชอบ



๗ 
 

ดวยในผลของคําวินิจฉัยนี้ และเห็นควรใหยกคํารองขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัยขอ
พิพาทของบริษัทฯ ท้ังสองฉบับ โดยเห็นควรพิจารณาชี้ขาดยืนตามคําวินิจฉัยของ 
กวพ. ตามท่ี กทค. เคยมีมติเห็นชอบไวแลว” 

 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ หารือการดําเนินการตามมติ กทค. กรณีคําขอใหพิจารณาใหม (คําช้ีขาดขอพิพาท การ

เช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ี ๒/๒๕๕๓) (กลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอ
โครงขาย)  
ผูแทนกลุมงาน โครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย  (นายณัฐสุตฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณีบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ยื่นคํารองขอให กสทช. 
พิจารณาแกไขคําชี้ขาดขอพิพาท การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ี ๒/๒๕๕๓ ลงวันท่ี   
๖ กันยายน ๒๕๕๓ ระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท      
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ใหสอดคลองกับคําชี้ขาดขอพิพาท         
การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ี ๑/๒๕๕๓ (ใหม) ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
ระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส       
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  และนําเสนอมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยขอ
พิพาทครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
 

มติท่ีประชุม  ๑. รับทราบคํา ขอใหพิจารณาใหม คําชี้ขาดขอพิพาทการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ี 
๒/๒๕๕๓ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

 ๒.  ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงาน โครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย       
และกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม จัดทําขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใชประกอบการพิจารณาใน
ประเด็นตอไปนี้  

๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองแกไขคําชี้ขาดขอพิพาทการเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมท่ี ๒/๒๕๕๓  

๒) ฐานอํานาจทางกฎหมายและเง่ือนเวลาในการพิจารณาใหม  
๓) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพิจารณาใหม  
๔) ขอเสนอของ สํานักงาน กสทช. เก่ียวกับแนวทางการดําเนินการในเรื่องนี้ 

ท้ังนี้ ใหเสนอตอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาภายใน ๓๐ วัน    
  

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ เนื่องจากมีความเห็นแตกตาง

จากท่ีประชุมเสียงขางมาก  ดังนี้  “ตามขอบันทึกขอความของ กวพ. วันท่ี ๑๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ ท่ีมีความเห็นวา หลักการแกไขคําพิพากษาศาลอุทธรณ เปน

อํานาจเฉพาะตัวของผูพิพากษาศาลอุทธรณแกไขเอง ไมอาจมอบหมายใหผูพิพากษา



๘ 
 

ศาลชั้นตน ทําคําแกไขคําพิพากษาศาลอุทธรณ นั้น ผมเห็นวา ไมถูกเสียท้ังหมด 

เพราะกฎหมายใหอํานาจผูพิพากษาศาลอุทธรณพิจารณาวินิจฉัยขอเท็จจริงใหมได

และหากเห็นวาขอเท็จจริงท่ีศาลลางฟงมาไมชอบดวยกฎหมาย หรือไมเพียงพอตอ

การพิจารณาวินิจฉัยคดี ก็มีอํานาจใหยอนสํานวนกลับไปใหศาลชั้นตนพิจารณาและ

พิพากษาคดีใหมได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๓       

ซ่ึงหลักการนี้นําไปใชในชั้นศาลฎีกาดวยโดยมาตรา ๒๔๗ 

ดังนั้น การท่ี กวพ. อางตอไปวา การมอบให กวพ. จัดเตรียมคําชี้ขาด      

ขอพิพาท ๒/๒๕๕๓ (ใหม) ไมสอดคลองกับอํานาจหนาท่ี กวพ. จึงฟงไมข้ึน กลาวคือ 

กทค. อาจยอนสํานวนให กวพ. พิจารณาขอเท็จจริงใหมไดตามหลักกฎหมายท่ัวไป

วาดวยวิธีสบัญญัติ ตามประกาศ กทช. วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๙  ขอ ๕๗ และขอ ๖๐ ประกอบประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๓ (๓)  (แนวคําพิพากษาฎีกาท่ี (๖๖๓๔ /๒๕๓๘) 

ดังนั้น กวพ. ตองจัดทําขอเสนอให กทค. พิจารณาทําคําชี้ขาด 

อีกท้ัง การจัดเตรียมคําชี้ขาด ๒/๒๕๕๓ ใหม จะตองมีการไตสวนขอเท็จจริง

โดยฟงขอเท็จจริงจากท้ังสองฝาย และเนื่องจากเปนเรื่องประเด็นขอพิพาทเก่ียวกับ

การใชหรือเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม จึงควรมอบหมายให กวพ. ดําเนินการ       

แตในเรื่องอํานาจ กวพ. ตามประกาศฯ ขอ ๑๑๑ วรรค ๔ นั้น ไมถูกตอง เพราะตอง

เปนกรณีท่ีคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งยื่นคํารองขอภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ       

คําชี้ขาดเพ่ือขอใหคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาททําคําวินิจฉัยเพ่ิมเติม เม่ือกรณีนี้ 

กสท คูกรณียื่นคํารองเกิน ๓๐ วันนับแตวันทีมีคําชี้ขาด จึงไมอาจใชกรณีขอให

คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาททําคําวินิจฉัยเพ่ิมเติมตามขอ ๑๑๑ วรรค ๔ วาเปน

อํานาจ กวพ.”   

ระเบียบวาระ ๔.๒ การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด
ในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙    
วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖) (กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผูชวยเลขานุการ ( นายสุทธิศักดิ์ ฯ) นําเสนอ คําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือ
ติดตั้งอุปกรณประกอบใด ในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง) 
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และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของ พระ ราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม       
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง ทําหนาท่ี

คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณ
ประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕ ๖ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมนํา เสนอ ในกรณี
ดังตอไปนี้ 

๑) แผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 
การไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน ๗ ราย (๖๐ คําขอ) แบงเปน เคเบิ้ลใยแกว
นําแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๗๙๖ เสนทาง เคเบิ้ล
ทองแดง (Copper Cable) จํานวน ๒ เสนทาง และเคเบิ้ลโคแอคเชียล 
(Coaxial Cable) จํานวน ๙๘ เสนทาง 

๒) แผนผังการติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคม จํานวน ๔ คําขอ ๑,๖๙๗ จุด 
๒. รับทราบรายงานผลการใหความเห็นชอบของประธาน กทค. ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจาก
ท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๖ /๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไมเกิน ๔ กิโลเมตร จํานวน ๒ ราย          
(๗ คําขอ) เปนเคเบิ้ลใยแกวนําแสง  (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๒๗ 
เสนทาง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ขอขยายเวลาการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริง ครั้งท่ี ๓    

กรณีอัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีไมเปนธรรม (คณะกรรมการ
ไตสวนขอเท็จจริง กลุมงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม (นายบุญโชคฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงเพ่ือใหท่ีประชุม กทค. พิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาในการไตสวนขอเท็จจริงของ
คณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริง กรณีอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ี
ไมเปนธรรม ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแตวันครบกําหนดการขยายระยะเวลาไตสวนขอเท็จจริง
ครั้งท่ี ๒ ซ่ึงครบกําหนดในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให ขยายเวลาในการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริง      

กรณีอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีไมเปนธรรม ออกไปอีก ๓๐ วัน
นับแตวันครบกําหนดการขยายระยะเวลาไตสวนขอเท็จจริงครั้งท่ี ๒ ซ่ึงจะครบกําหนดการ
ขอขยายระยะเวลาครั้งท่ี ๓ ในวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖   



๑๐ 
 

 ๒. ในการเสนอขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีของคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานตางๆ ใหสํานักงาน กสทช. นําเรื่องเสนอตอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณา
เปนการลวงหนา  

 
ระเบียบวาระ ๔.๔   การปรับปรุงหรือแกไขเพ่ิมเติมประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการเปรียบเทียบคดี

ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กลุมงาน
กฎหมายโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคมขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระ ๔.๕ การขอความเห็นชอบรางสัญญาการใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ ระหวาง 

บริษัท ทรู อินเตอรเนช่ันแนล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด กับ นิติบุคคลท่ีอยูใน
ตางประเทศ จํานวน ๑๓ ฉบับ (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอการขอ
ความเห็นชอบรางสัญญาการใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ ระหวาง บริษัท ทรู 
อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด กับ นิติบุคคลท่ีอยูในตางประเทศ จํานวน ๑๓ 
ฉบับ โดยการผูกพันตามรางสัญญา ๙ บริษัท ดังนี้ ๑) บริษัท NTT Communications 
Corporation จํากัด ๒) บริษัท Teleglobe Canada ULC ๓) บริษัท Hutchison 
Global Communication จํากัด ๔) บริษัท Deutsche Telcom AG ๕) บริษัท 
Changhwa Telcom จํากัด ๖) บริษัท สปรินท คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ๗) บริษัท        
เคดีดีไอ ยุโรป จํากัด ๘) บริษัท เทเลคอม นิวซีแลนด สิงคโปร จํากัด ๙) บริษัท       
ซิทิค เทเลคอม ๑๖๑๖ จํากัด ไมมีผลใหมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการของ บริษัท   
ทรู อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  ท้ังนี้รางสัญญาไมมีขอกําหนดท่ีกอใหเกิด
การผูกขาดในการแขงขันโทรคมนามคม ไมสงผลกระทบตอผลประโยชนของ
ประเทศชาติและความม่ันคง  

  ท้ังนี้ รางสัญญาการใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ ระหวาง บริษัท ทรู 
อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด กับ นิติบุคคลท่ีอยูในตางประเทศ จํานวน ๑ ๐ 
ฉบับ สําหรับราง ๓ ฉบับตอไปนี้ ๑) รางสัญญาใหบริการรับสงทราฟฟคไปยังปลายทาง
ตางประเทศระหวาง บริษัท ทรู อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด กับ บริษัท 
NTT Communications Corporation จํากัด ๒) รางสัญญาใหบริการโทรคมนาคม
ระหวาง ประเทศ ระหวาง บริษัท ทรู อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด กับ  
บริษัท Changhwa Telcom จํากัด ๓) รางสัญญาการเชื่อมตอสองทางระหวาง บริษัท         
ทรู อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด กับ  บริษัท เคดีดีไอ ยุโรป จํากัด ขอความ
ในสวนวันท่ีทําสัญญาไวในรางสัญญา ไมสอดคลองกับ ขอ ๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
การขอความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับ



๑๑ 
 

รัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลท่ีอยูในตางประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๙ จึงควรใหบริษัทฯ แกไขวันท่ีอันเปนการยอนหลังออก และแกไขวันท่ีทําสัญญา
เพ่ือใหสอดคลองกับ ขอ ๕ ของประกาศ กสทช.ฯ ดังกลาว  

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบรางสัญญาการใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ ระหวาง บริษัท ทรู 

อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด กับ นิติบุคคลท่ีอยูในตางประเทศ จํานวน ๑๓ 
ฉบับ ตามท่ีกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคมเสนอ  
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  แจงผลการ
พิจารณาไปยังบริษัทฯ โดยระบุวาเม่ือบริษัทฯ ทําสัญญาเรียบรอยแลวตามมาตรา ๕๔ 
วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบขอ 
๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลท่ี
อยูในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหบริษัทฯ แจงผลกลับมาท่ีสํานักงาน กสทช. 
ภายใน ๓๐ วัน และให บริษัท ทรู อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  แกไขราง
สัญญา ท้ัง ๓ ฉบับขางตน ในเรื่องวันท่ีทําสัญญาใหถูกตอง ตามท่ี กลุมงานกฎหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ แนวทางการดําเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขดําท่ี ๒๗๕/๒๕๕๕  (กลุมงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ
ประเด็นแหงการฟองคดีตอศาลปกครอง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๒๗๕/๒๕๕๕ กรณี      
นายบุญเลิศ นอยนอนเมือง กับพวกรวม ๒๐ คน ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
เพิกถอนใบอนุญาตฉบับท่ี ๐๖๐๕๕๕๐๑๖๘๙๔ ของ กสทช. ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ท่ีมีคําสั่งอนุญาตใหบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  
ดําเนินการติดตั้งสถานีฐานรับสงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในซอยมิตรภาพ ๒๖       
ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบประเด็นแหงการฟองคดีตอศาลปกครอง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๒๗๕/๒๕๕๕ 
 ๒. มอบอํานาจให กสทช. พลเอก สุกิจฯ เปน ผูรับผิดชอบคดีหมายเลขดําท่ี         

๒๗๕/๒๕๕๕ 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระ ๔.๗ การพิจารณาอุทธรณคําส่ังของ เลขาธิการ กสทช. กรณีมีคําส่ังใหบริษัท  แอดวานซ 
อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) ดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงาน
บัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ)  และ ปฏิบัติ
หนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการ โทรคมนาคม  
(นางสาวอัญชลี ฯ) นําเสนอ การพิจารณาอุทธรณคําสั่งของ เลขาธิการ กสทช.  กรณีมี
คําสั่งใหบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส  
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา ๖๕ แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงท้ัง ๒ บริษัท ไดยื่น
อุทธรณตอ กสทช. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และการกําหนดใหเฉพาะผูประกอบการท่ี
เปนผูมีอํานาจเหนือตลาดอยางมีนัยสําคัญนั้นตองทํารายงานบัญชีแยกประเภทเปนไป
ตามหลักปฏิบัติสากล แตหากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีอํานาจเหนือตลาดอยางมี
นัยสําคัญในอนาคต จะตองทําการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของผูท่ีมีหนาท่ีจัดทํารายงานบัญชี
แยกประเภทดวย และเห็นวาคําสั่งเลขาธิการ กสทช. ตามหนังสือท่ี สทช ๕๐๐๓/
๑๙๕๕๗ และ สทช ๕๐๐๓/๑๙๕๕๘ ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ชอบแลวควรยืน
ตามคําสั่งเลขาธิการ กสทช.   

 
     
มติท่ีประชุม เห็นชอบรับอุทธรณของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท 

โทเท่ิล แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ไว และยืนตามคําสั่งเลขาธิการ กสทช. 
ตามหนังท่ี สทช ๕๐๐๓/๑๙๕๕๗ และ สทช ๕๐๐๓/๑๙๕๕๘ ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ตามท่ีกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 
   ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ประธาน   กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๓.๐๐   น. 

 
     ........................................... 
     (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
               ลูกจาง 
      ผูจดรายงานการประชุม 

   .............................................. 
  (นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

      ผูจดรายงานการประชุม 

พันเอก  
      ........................................... 
          (สมมาส สําราญรัตน) 
             ผูบริหารระดับตน 
          ผูจดรายงานการประชุม 

             
              ............................................. 
              (นายอดุลย วิเศษบุปผา) 
             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
                       ผุชวยเลขานุการ 
               ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

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

 

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

 
 


	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

