
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ 

วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
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. 
๕.   

นายประเสริฐ  
พลเอก สุกิจ 

ศีลพิพัฒน์  
ขมะสุนทร 

กรรมการ 
กรรมการ 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ  
๒. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ  
๓. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม     

  และการประชุม                                                               
๕. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๖. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๗. นางกฤติยา  ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๘. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๙. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๐. นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจ้าง (กท.) 
๑๑. นางสาวสายไหม  สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง (กท.) 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ (ติดภารกิจ) 
 

ผู้ชี้แจง 

๑. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
   โทรคมนาคม 

๒. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และ
   เชื่อมต่อโครงข่าย 



๒ 
 

๓. นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและประกอบ
   กิจการโทรคมนาคม ๑ 

๔. นายวเรศ บวรสิน ผู้อ านวยการส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง 
    และเพ่ือสังคม 

๕. นายพีระเชฏฐ์ พงษ์ศิริ ผู้บริหารระดับต้น (ถท.) 
๖. นางสาวชุลีกร สังข์รุ่ง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท.๑) 
๗. นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๘. นางขวัญใจ สุปัญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๙. นางสาววรกัญญา สิทธิธรรม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ถท.) 
๑๐. นางสาวกัญจย์ชยากร เชยชม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ถท.) 
๑๑. นางสาวรสพร แต่รุ่งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.) 
๑๒. นายณัฐสุต อาจารวงศ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.) 
๑๓. นายสุภัทร์พล กุลวลัยรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (จท.) 
๑๔. นายปริญญา เทศบรรทัด ลูกจ้าง (ถท.) 
๑๕. นายเดชา ซาเระซา ผู้ปฏิบัติงาน 
๑๖. นายราวิน ไชยทิพย์ ผู้ปฏิบัติงาน 
๑๗. นายอิทธิพล นิติจรัสธ ารง ผู้ปฏิบัติงาน 
๑๘. นายสุปีย์ เทียนท านูล ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๕๕  น.  
 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม  กทค.  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี ้

  (๑) หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระท่ี ๒ หมายเหตุ ให้เพ่ิมเติมข้อความ ดังนี้ “กสทช. ประ
วิทย์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้  



๓ 
 

 ๑. ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ ให้ตรวจสอบมติที่ประชุมว่าระบุเรื่องการคืนดอกเบี้ย
อย่างไร  หากมีมติไม่ให้คืนดอกเบี้ย ก็ต้องบันทึกในรายงานว่า กสทช . ประวิทย์ฯ 
สงวนความเห็นในระเบียบวาระนี้ มิใช่เพียงเปิดเผยความเห็น 

 ๒. ขอให้ฝ่ายเลขานุการ กทค . ปรับปรุงกรณีไม่มีการจัดส่งร่างรายงานการประชุมให้
พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งนอกจากไม่เป็นไปตามมติท่ีประชุม กทค . และ
ไม่ตรงตามท่ีฝ่ายเลขานุการรับปากกับที่ประชุมแล้ว ยังท าให้ต้องเสียเวลาในการ
พิจารณารับรองรายงานมากข้ึน” 

  (๒) หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ให้แก้ไขข้อความหลังค าว่า กสทช. ประวิทย์ฯ 
ดังนี้ “ได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะว่า ส านักงาน กสทช . ควรตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา โดย
ส าหรับเรื่องที่ไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินงานก็ควรเร่งรัดต่อไปด้วย” 

  (๓) หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ มติที่ประชุม ข้อ ๒ แก้ไขจากค าว่า “เห็นชอบ” 
เป็น “รับทราบ” 

  (๔) หน้าที่ ๑๓ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ ย่อหน้าที่ ๔ บรรทัดแรก แก้ไขจากค าว่า 
“เตรียมการหลังจาก” เป็น “รองรับผลกระทบ” และย่อหน้าที่ ๕ ให้แก้ไขข้อความหลัง
ค าว่า กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า ดังนี้ “การส่งข้อความให้กับผู้ใช้บริการที่
ผ่านมาของบริษัทฯ ยังไม่ทั่วถึงและไม่ถ่ีเท่าท่ีควร จากข้อมูลของบริษัทฯ เองก็ระบุว่า
มีการส่งไม่ส าเร็จจ านวนมากอย่างผิดสังเกต ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังคงมีผู้ใช้บริการ
จ านวนมากที่ไม่ได้รับข้อความ แ ละเนื่องจากผู้ใช้บริการที่ยังคงค้างอยู่ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ใช้ระบบช าระค่าบริการล่วงหน้า (pre-paid) ดังนั้นจึงควรต้องเน้นประชาสัมพันธ์
เรื่องการใช้สิทธิรับเงินคืนด้วย นอกเหนือจากประเด็นการโอนย้ายเลขหมาย ทั้งนี้ใน
เดือนสุดท้าย ควรก าหนดให้บริษัทฯ ต้องส่งข้อความแจ้งย อดเงินคงเหลือให้
ผู้ใช้บริการทราบ และเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการขอเงินคืนต่อไป” 

  (๕) หน้าที่ ๑๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ ย่อหน้าที่ ๓ แก้ไขจากค าว่า “ผู้ใช้บริการ” 
เป็น “ผู้ให้บริการ” 

  (๖) หน้าที่ ๒๑ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ข้อ ๗) ให้ตัดข้อความหลังจากค าว่า “ได้รับ
อนุญาต” ออก 

  (๗) หน้าที่ ๒๕ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ บรรทัดแรก ให้แก้ไขจากค าว่า “และโดยรวม” 
เป็น “แต่โดยรวม” 

  (๘) หน้าที่ ๒๕ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ มติที่ประชุม ข้อ ๔ ให้แก้ไขจากค าว่า 
“๑๗๐๐ MHz” เป็น “๑๘๐๐ MHz”  
 

 
 

  



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน ) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการภายใต้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๑)   

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ โดย กสทช .ประวิทย์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกตและให้

ความเห็นต่อรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม ของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ว่าให้ส านักงาน กสทช . 
ตรวจสอบประเด็นตามความเห็นชั้นกลั่นกรองที่ว่า การจัดหาดาวเทียมเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีหรือไม่ และให้รายงานด้วยว่า การด าเนินการตามมติคณะรั ฐมนตรีครั้ง
นั้นเป็นอย่างไร  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม  (ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ โดย กสทช .ประวิทย์ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ า

ส านักงาน กสทช . ควรติดตามผลการด าเนินการตามการรับฟังความเห็น ว่า สามารถ
ด าเนินการได้หรือไม ่

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือนเมษายน 
๒๕๕๗ (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

  
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 โดย กสทช . ประวิทย์ ฯ แสดงความเห็นว่า ควรรายงานยอดสะสม เพื่อจะได้ทราบ
ข้อมูลในภาพรวมว่า ในหนึ่งปี สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทได้กี่ราย และไม่
สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้กี่ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษั ท ทรู มูฟ จ ากัด และ 
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการส านัก โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และ 
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด 

  
มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 

กสทช. ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท 
ทรู มูฟ จ ากัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด  ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอ ก่อน
สัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ 
ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) สิ้นสุด
นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ และรับทราบตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอว่า ก่อนสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบ
เซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน ) สิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และ
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการป ระกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคับตามมาตรา 
๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ 
๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุด) 

  ๒. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท 
ทรู มูฟ จ ากัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด  ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอ เมื่อ
สัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ 
ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด  (มหาชน ) สิ้นสุดลง
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ และรับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า เมื่อ
สัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ 
ของบริษัท  ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด  (มหาชน ) สิ้นสุดลง
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่าง
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับเงื่อนไขในการอนุญาตท่ีมีการปรับปรุงตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ 
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แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔, ประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ และข้อ ๒๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มีผลใช้บังคับได้ต่อไปอีกไม่
เกิน ๑ ปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามข้อ ๓ ประกอบข้อ ๖ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  

 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี ้
 
หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช . ๑๐๐๓.๑๐/๔๓๕  ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ (ระเบียบวาระ     
คงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗) รายละเอียด ดังนี้  

“ตามมาตรา ๘๐ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ 
คุ้มครองผู้รับสัมปทานให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต แต่ เมื่อสัญญา
สัมปทานของบริษัท ทรู มูฟฯ กับบริษัท กสท โทรคมนาคมสิ้นสุดลง สิทธิในโครงข่ายฯ 
จึงตกแก่บริษัท กสทฯ ตามสัญญา รวมทั้งสิทธิในโครงข่ายฯ ของบริษัท ทรู  มูฟฯ นั้น 
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ มิได้มีผลใช้
บังคับไปถึง ดังนั้น สถานะในปัจจุบันของบริษัท ทรู มูฟฯ จึงมิใช่ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้รับสัมปทาน เป็นเพียงผู้ให้บริการตามประกาศฯ 

อีกท้ังเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ กับหน้าที่ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวเป็น
คนละกรณี กล่าวคือ เนื้อหาในประกาศระบุชัดเจนว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกัน
ให้บริการ แต่ไม่ได้แทรกแซงถึงเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ซึ่งโดยหลักการไม่ว่า กสทช .  
จะรับรองหรือเห็นชอบสัญญาเชื่ อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้หรือไม่ก็ตาม   
แต่ในทางปฏิบัติย่อมเกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ เพื่อให้บริการตามปกติ เพราะ
ประกาศ กสทช . ได้ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งเนื้อหาในสัญญาสัมปทานยัง
ระบุให้เอกชนต้องบ ารุงรักษาโครงข่ายฯ เพ่ือให้บริการอย่างต่อเ นื่องอีกถึง ๒ ปี ดังนั้น 
เรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ จึงถือเป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องไปเจรจาตกลงระหว่างกัน        
ซึ่ง กสทช. ไม่ควรรับรองเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ให้แก่ฝ่ายใด ส่วนคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
มีหน้าที่ให้บริการตามปกติเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่ างต่อเนื่องอัน
เนื่องมาจากผลของประกาศดังกล่าว  

โดยสรุปแล้ว ผมมีความเห็นสอดคล้องกับ ส านักงาน กสทช . เฉพาะในส่วน
ที่ว่า สิทธิอันชอบธรรมของบริษัท ทรู มูฟฯ มีจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน        
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ที่ประชุม กทค. จึงอาจเห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับดังกล่าวไ ด้ โดยให้
มีผลจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เท่านั้น เพราะหากนอกเหนือไปกว่านี้จะเท่ากับ
เป็นการขยายระยะเวลาการให้บริการนอกเหนือสัญญาสัมปทาน และการมีมติผูกพัน
รับรองให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิในโครงข่ายฯ อาจเป็นเหตุให้ กสทช . ถูกฟ้องร้อง
เพ่ิมเติมในภายหลังได้” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด 
และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ 
จ ากัด และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 

  
มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 

กสทช. ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท 
เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด  ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอ ก่อน
สัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ 
ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) สิ้นสุด
นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ และรับทราบตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอว่า ก่อนสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบ
เซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน ) สิ้นสุดนับตั้งแต่วั นที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ 
จ ากัด และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ 
แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔  ประกอบกับ     
ข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖  

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคับตามมาตรา 
๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ 
๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโค รงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุด) 

 ๒. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง  บริษัท 
เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด  ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอ เมื่อ
สัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ 
ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด  (มหาชน ) สิ้นสุดลง
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ และรับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า เมื่อ
สัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ 
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ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด  (มหาชน ) สิ้นสุดลง
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่าง
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด และบริษัท ทรู  มูฟ จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับเงื่อนไขในการอนุญาตท่ีมีการปรับปรุงตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ 
แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔, ประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ และข้อ ๒๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มีผลใช้บังคับได้ต่อไปอีกไม่
เกิน ๑ ปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามข้อ ๓ ประกอบข้อ ๖ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๔๓๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ (ระเบียบวาระ     
คงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗) รายละเอียด ดังนี้  

“ตามมาตรา ๘๐ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ 
คุ้มครองผู้รับสัมปทานให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต แต่ เมื่อสัญญา
สัมปทานของบริษัท ทรู มูฟฯ กับบริษัท กสท โทรคมนาคมสิ้นสุดลง สิทธิในโครงข่ายฯ 
จึงตกแก่บริษัท กสทฯ ตามสัญญา รวมทั้งสิทธิในโครงข่ายฯ ของบริษัท ทรู  มูฟฯ นั้น 
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ มิได้มีผลใช้
บังคับไปถึง ดังนั้น สถานะในปัจจุบันของบริษัท ทรู มูฟฯ จึงมิใช่ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้รับสัมปทาน เป็นเพียงผู้ให้บริการตามประกาศฯ 

อีกท้ังเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ กับหน้าที่ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวเป็น
คนละกรณี กล่าวคือ เนื้อหาในประกาศระบุชัดเจนว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่า ยต้องร่วมกัน
ให้บริการ แต่ไม่ได้แทรกแซงถึงเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ซึ่งโดยหลักการไม่ว่า กสทช .  
จะรับรองหรือเห็นชอบสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้หรือไม่ก็ตาม     
แต่ในทางปฏิบัติย่อมเกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ เพื่อให้บริการตามปกติ เพราะ
ประกาศ กสทช . ได้ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งเนื้อหาในสัญญาสัมปทานยัง
ระบุให้เอกชนต้องบ ารุงรักษาโครงข่ายฯ เพ่ือให้บริการอย่างต่อเนื่องอีกถึง ๒ ปี ดังนั้น 



๙ 
 

เรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ จึงถือเป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องไปเจรจาตกลงระหว่างกัน        
ซึ่ง กสทช. ไม่ควรรับรองเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ให้แก่ฝ่ายใด ส่วนคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
มีหน้าที่ให้บริการตามปกติเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง        
อันเนื่องมาจากผลของประกาศดังกล่าว  

โดยสรุปแล้ว ผมมีความเห็นสอดคล้องกับ ส านักงาน กสทช . เฉพาะในส่วน
ที่ว่า สิทธิอันชอบธร รมของบริษัท ทรู มูฟฯ มีจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน        
ที่ประชุม กทค. จึงอาจเห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับดังกล่าวได้ โดยให้
มีผลจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เท่านั้น เพราะหากนอกเหนือไปกว่านี้จะเท่ากับ
เป็นการขยายระยะเวลาการให้บริการนอกเหนือสัญญ าสัมปทาน และการมีมติผูกพัน
รับรองให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิในโครงข่ายฯ อาจเป็นเหตุให้ กสทช . ถูกฟ้องร้อง
เพ่ิมเติมในภายหลังได้” 

     
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโ ทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด และ

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด และ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

 
มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 

กสทช. ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท 
ทรู มูฟ  จ ากัด  และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ตามท่ีส านักงาน 
กสทช . เสนอ  ก่อนสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า 
Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน ) สิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
และรับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอว่า ก่อนสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุ
โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท     
ทรู มูฟ  จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด มีข้อก าหนดและ
ลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  



๑๐ 
 

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคับตามมาตรา 
๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ 
๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุด) 

  ๒. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง  
บริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด  และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ตามท่ี
ส านักงาน กสทช . เสนอ เมื่อสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบ
เซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด  (มหาชน ) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖  และรับทราบตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอว่า เมื่อสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบ
เซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด  (มหาชน ) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ สัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ เงื่อนไขในการอนุญาตท่ีมี  
การปรับปรุงตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มีผลใช้บังคับได้ต่อไปอีกไม่
เกิน ๑ ปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามข้อ ๓ ประกอบข้อ ๖ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๔๓๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๓ (ระเบียบวาระ     
คงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗) รายละเอียด ดังนี้  

 “ตามมาตรา ๘๐ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ 
คุ้มครองผู้รับสัมปทานให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต แต่ เมื่อสัญญา
สัมปทานของบริษัท ทรู มูฟฯ กับบริษัท กสท โทรคมนาคมสิ้นสุดลง สิทธิในโครงข่ายฯ 
จึงตกแก่บริษัท กสทฯ ตามสัญญา รวมทั้งสิทธิในโครงข่ายฯ ของบริษัท ทรู  มูฟฯ นั้น 
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ



๑๑ 
 

อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ มิได้มีผลใช้
บังคับไปถึง  ดังนั้น สถานะในปัจจุบันของบริษัท ทรู มูฟฯ จึงมิใช่ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้รับสัมปทาน เป็นเพียงผู้ให้บริการตามประกาศฯ 

อีกท้ังเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ กับหน้าที่ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวเป็น
คนละกรณี กล่าวคือ เนื้อหาในประกาศระบุชัดเจนว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกัน
ให้บริการ แต่ไม่ได้แทรกแซงถึงเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ซึ่งโดยหลักการไม่ว่า กสทช .  
จะรับรองหรือเห็นชอบสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้หรือไม่ก็ตาม  
แต่ในทางปฏิบัติย่อมเกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ เพื่อให้บริการตามปกติ เพราะ
ประกาศ กสทช . ได้ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งเนื้อหาในสัญญาสัมปทานยัง
ระบุให้เอกชนต้องบ ารุงรักษาโครงข่ายฯ เพ่ือให้บริการอย่างต่อเนื่องอีกถึง ๒ ปี ดังนั้น 
เรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ จึงถือเป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องไปเจรจาตกลงระหว่างกัน        
ซึ่ง กสทช. ไม่ควรรับรองเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ให้แก่ฝ่ายใด ส่วนคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
มีหน้าที่ให้บริการตามปกติเพ่ือให้ผู้ใช้ บริการสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องอัน
เนื่องมาจากผลของประกาศดังกล่าว  

โดยสรุปแล้ว ผมมีความเห็นสอดคล้องกับ ส านักงาน กสทช . เฉพาะในส่วน
ที่ว่า สิทธิอันชอบธรรมของบริษัท ทรู มูฟฯ มีจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน        
ที่ประชุม กทค. จึงอาจเห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับดังกล่าวได้ โดยให้
มีผลจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เท่านั้น เพราะหากนอกเหนือไปกว่านี้จะเท่ากับ
เป็นการขยายระยะเวลาการให้บริการนอกเหนือสัญญาสัมปทาน และการมีมติผูกพัน
รับรองให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิในโครงข่ายฯ อาจเป็น เหตุให้ กสทช . ถูกฟ้องร้อง
เพ่ิมเติมในภายหลังได้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส   

เน็ทเวอร์ค จ ากัด  และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 

 
มติที่ประชุม              มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 

กสทช. ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ตามท่ีส านักงาน 
กสทช . เสนอ  ก่อนสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า 
Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน ) สิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖  



๑๒ 
 

และรับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอว่า ก่อนสัญญาสัมปทานกา รให้บริการวิทยุ
โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท     
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเ วอร์ค จ ากัด  และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด  มีข้อก าหนดและ
ลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคับตามมาตรา ๒๗ 
แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ 
จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุด) 

  ๒. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง  บริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ตามท่ีส านักงาน 
กสทช . เสนอ  เมื่อสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า  
Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด  
(มหาชน ) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖  และรับทราบตามที่ส านักงาน 
กสทช . เสนอว่า เมื่อสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า
Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด  
(มหาชน ) สิ้นสุ ดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  และบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ เงื่อนไขในการอนุญาตท่ีมีการปรับปรุง
ตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔, ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. 
๒๕๕๖ และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มีผลใช้บังคับได้ต่อไปอีกไม่
เกิน ๑ ปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามข้อ ๓ ประกอบข้อ ๖ (๓) ของประกาศ 
กสทช . เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี ้
 
หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 



๑๓ 
 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๔๓๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔. (ระเบียบวาระคงค้าง
การประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗) รายละเอียด ดังนี้  

 “ตามมาตรา ๘๐ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ 
คุ้มครองผู้รับสัมปทานให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต แต่ เมื่อสัญญา
สัมปทานของบริษัท ทรู มูฟฯ กับบริษัท กสท โทรคมนาคมสิ้นสุดลง สิทธิในโครงข่ายฯ 
จึงตกแก่บริษัท กสทฯ ตามสัญญา รวมทั้งสิทธิในโครงข่ายฯ ของบริษัท ทรู  มูฟฯ นั้น 
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ มิได้มีผลใช้
บังคับไปถึง  ดังนั้น สถานะในปัจจุบันของบริษัท ทรู มูฟฯ จึงมิใช่ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้รับสัมปทาน เป็นเพียงผู้ให้บริการตามประกาศฯ 

อีกท้ังเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ กับหน้าที่ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวเป็น
คนละกรณี กล่าวคือ เนื้อหาในประกาศระบุชัดเจนว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกัน
ให้บริการ แต่ไม่ได้แทรกแซงถึงเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ซึ่งโดยหลักการไม่ว่า กสทช .  
จะรับรองหรือเห็นชอบสัญญาเ ชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้หรือไม่ก็ตาม  
แต่ในทางปฏิบัติย่อมเกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ เพื่อให้บริการตามปกติ เพราะ
ประกาศ กสทช . ได้ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งเนื้อหาในสัญญาสัมปทานยัง
ระบุให้เอกชนต้องบ ารุงรักษาโครงข่ายฯ เพ่ือให้บริการอย่างต่ อเนื่องอีกถึง ๒ ปี ดังนั้น 
เรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ จึงถือเป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องไปเจรจาตกลงระหว่างกัน        
ซึ่ง กสทช. ไม่ควรรับรองเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ให้แก่ฝ่ายใด ส่วนคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
มีหน้าที่ให้บริการตามปกติเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง        
อันเนื่องมาจากผลของประกาศดังกล่าว  

โดยสรุปแล้ว ผมมีความเห็นสอดคล้องกับ ส านักงาน กสทช . เฉพาะในส่วน
ที่ว่า สิทธิอันชอบธรรมของบริษัท ทรู มูฟฯ มีจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน        
ที่ประชุม กทค. จึงอาจเห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับดังกล่าวได้ โดยให้
มีผลจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เท่านั้น เพราะหากนอกเหนือไปกว่านี้จะเท่ากับ
เป็นการขยายระยะเวลาการให้บ ริการนอกเหนือสัญญาสัมปทาน และการมีมติผูกพัน
รับรองให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิในโครงข่ายฯ อาจเป็นเหตุให้ กสทช . ถูกฟ้องร้อง
เพ่ิมเติมในภายหลังได้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่า ง

บริษัท  ทรู มูฟ จ ากัด และบ ริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด        
(ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด  และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด 



๑๔ 
 

มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 
กสทช. ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด  และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล        
คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด ตามท่ี ส านักงาน กสทช . เสนอ  ก่อนสัญญาสัมปทาน            
การให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) สิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ และรับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช . 
เสนอว่า  ก่อนสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital 
PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
สิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ สัญญาการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ 
มีผลใช้บังคับตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่สัญญาสัมปทาน
สิ้นสุด) 

 ๒. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโ ครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด  และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล       
คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ เมื่อสัญญาสัมปทานการให้บริการ
วิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า  Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด  (มหาชน) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
และรับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า เมื่อสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุ
โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด  (มหาชน) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ สัญญา
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ  
จ ากัด และบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับเงื่อนไขในการอนุญาตท่ีมีการปรับปรุงตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ 
แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔, ประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ และข้อ ๒๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  



๑๕ 
 

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ 
มีผลใช้บังคับ ได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามข้อ ๓ 
ประกอบข้อ ๖ (๓) ของประกาศ กสทช . เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี ้
 
หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๔๓๙ ลงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕ (ระเบียบวาระ     
คงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗) รายละเอียด ดังนี้  

“ตามมาตรา ๘๐ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ 
คุ้มครองผู้รับสัมปทานให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต แต่ เมื่อสัญญา
สัมปทานของบริษัท ทรู มูฟฯ กับบริษัท กสท โทรคมนาคมสิ้นสุดลง สิทธิในโครงข่ายฯ 
จึงตกแก่บริษัท กสทฯ ตามสัญญา รวมทั้งสิทธิในโครงข่ายฯ ของบริษัท ทรู  มูฟฯ นั้น 
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ มิได้มีผลใช้
บังคับไปถึง ดังนั้น สถานะในปัจจุบันของบริษัท ทรู มูฟฯ จึงมิใช่ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้รับสัมปทาน เป็นเพียงผู้ให้บริการตามประกาศฯ 

อีกท้ังเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ กับหน้าที่ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวเป็น
คนละกรณี กล่าวคือ เนื้อหาในประกาศระบุชัดเจนว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่า ยต้องร่วมกัน
ให้บริการ แต่ไม่ได้แทรกแซงถึงเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ซึ่งโดยหลักการไม่ว่า กสทช .  
จะรับรองหรือเห็นชอบสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้หรือไม่ก็ตาม  
แต่ในทางปฏิบัติย่อมเกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ เพื่อให้บริการตามปกติ เพราะ
ประกาศ กสทช . ได้ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งเนื้อหาในสัญญาสัมปทานยัง
ระบุให้เอกชนต้องบ ารุงรักษาโครงข่ายฯ เพ่ือให้บริการอย่างต่อเนื่องอีกถึง ๒ ปี ดังนั้น 
เรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ จึงถือเป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องไปเจรจาตกลงระหว่างกัน        
ซึ่ง กสทช. ไม่ควรรับรองเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ให้แก่ฝ่ายใด ส่วนคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
มีหน้าที่ให้บริการตามปกติเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องอัน
เนื่องมาจากผลของประกาศดังกล่าว  

โดยสรุปแล้ว ผมมีความเห็นสอดคล้องกับ ส านักงาน กสทช . เฉพาะในส่วน
ที่ว่า สิทธิอันชอบธรรมของบริษั ท ทรู มูฟฯ มีจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน        
ที่ประชุม กทค. จึงอาจเห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับดังกล่าวได้ โดยให้
มีผลจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เท่านั้น เพราะหากนอกเหนือไปกว่านี้จะเท่ากับ
เป็นการขยายระยะเวลาการให้บริการนอกเหนือสัญญาสัมปทาน แ ละการมีมติผูกพัน



๑๖ 
 

รับรองให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิในโครงข่ายฯ อาจเป็นเหตุให้ กสทช . ถูกฟ้องร้อง
เพ่ิมเติมในภายหลังได้” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง    
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)       
(ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 

กสทช. ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด  และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส     
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ก่อนสัญญาสัมปทานการ
ให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด กับบริษัท กสท โท รคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) สิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ และรับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . 
เสนอว่า  ก่อนสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital 
PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
สิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ สัญญาการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) มีข้อก าหนดและ
ลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ 
มีผลใช้บังคับตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่สัญญาสัมปทาน
สิ้นสุด) 

                                 ๒. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด  และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส      
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอ เมื่อสัญญาสัมปทานการ
ให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า  Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๖  และรับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า เมื่อสัญญาสัมปทานการ



๑๗ 
 

ให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า  Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน )      
มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกั บเงื่อนไขในการอนุญาตท่ีมีการปรับปรุงตาม
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔, ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. 
๒๕๕๖  และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

  ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  
มีผลใช้บังคับ ได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามข้อ ๓ 
ประกอบข้อ ๖ (๓) ของประกาศ กส ทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี ้
 
หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๔๔๐ ลงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๖ (ระเบียบวาระ     
คงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗) รายละเอียด ดังนี้  

“ตามมาตรา ๘๐ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ 
คุ้มครองผู้รับสัมปทานให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต แต่ เมื่อสัญญา
สัมปทานของบริษัท ทรู มูฟฯ กับบริษัท กสท โทรคมนาคมสิ้นสุดลง สิทธิในโครงข่ายฯ 
จึงตกแก่บริษัท กสทฯ ตามสัญญา รวมทั้งสิทธิในโครงข่ายฯ ของบริษัท ทรู  มูฟฯ นั้น 
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ มิได้มีผลใช้
บังคับไปถึง  ดังนั้น สถานะในปัจจุบันของบริษัท ทรู มูฟฯ จึงมิใช่ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้รับสัมปทาน เป็นเพียงผู้ให้บริการตามประกาศฯ 

อีกท้ังเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ กับหน้าที่ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวเป็น
คนละกรณี กล่าวคือ เนื้อหาในประกาศระบุชัดเจนว่า  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกัน
ให้บริการ แต่ไม่ได้แทรกแซงถึงเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ซึ่งโดยหลักการไม่ว่า กสทช .  
จะรับรองหรือเห็นชอบสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้หรือไม่ก็ตาม  
แต่ในทางปฏิบัติย่อมเกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ เพื่อให้บริการตามปกติ เพราะ
ประกาศ กสทช . ได้ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งเนื้อหาในสัญญาสัมปทานยัง



๑๘ 
 

ระบุให้เอกชนต้องบ ารุงรักษาโครงข่ายฯ เพ่ือให้บริการอย่างต่อเนื่องอีกถึง ๒ ปี ดังนั้น 
เรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ จึงถือเป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องไปเจรจาตกลงระหว่างกัน        
ซึ่ง กสทช. ไม่ควรรับรองเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ให้แก่ฝ่ายใด ส่วนคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
มีหน้าที่ให้บริการตามปกติเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องอัน
เนื่องมาจากผลของประกาศดังกล่าว  

โดยสรุปแล้ว ผมมีความเห็นสอดคล้องกับ ส านักงาน กสทช . เฉพาะในส่วน
ที่ว่า สิทธิ อันชอบธรรมของบริษัท ทรู มูฟฯ มีจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน        
ที่ประชุม กทค. จึงอาจเห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับดังกล่าวได้ โดยให้
มีผลจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เท่านั้น เพราะหากนอกเหนือไปกว่านี้จะเท่ากับ
เป็นการขยายระยะเวลาการให้บริการนอก เหนือสัญญาสัมปทาน และการมีมติผูกพัน
รับรองให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิในโครงข่ายฯ อาจเป็นเหตุให้ กสทช . ถูกฟ้องร้อง
เพ่ิมเติมในภายหลังได้” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนา คมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง   
บริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด  (มหาชน )   
(ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  ระหว่าง
บริษัท ทรู มฟู จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 
กสทช. ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข  
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ก่อนสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุ
โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับ บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ และรับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า  ก่อนสัญญา
สัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท    
ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) สิ้นสุด นับตั้งแต่วันที่        
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ  จ ากัด และบริษัท     
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบ



๑๙ 
 

กับข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖  

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ 
มีผลใช้บังคับตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่สัญญาสัมปทาน
สิ้นสุด) 

                                 ๒. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ เมื่อสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุ
โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า  Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ และ
รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า เมื่อสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุ
โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับ  บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ สัญญา
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ  
จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) มีข้อก าหนดและ
ลักษณะที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการอนุญาตท่ี มีการปรับปรุงตามมาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ , 
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ และข้อ 
๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

  ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  
มีผลใช้บังคับ ได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามข้อ ๓ 
ประกอบข้อ ๖ (๓) ของประกาศ กสทช . เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี ้
 
หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๔๔๑ ลงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๗ (ระเบียบวาระ     
คงค้างการประชุม กทค. ครั้งที ่๑๒/๒๕๕๗) รายละเอียด ดังนี้  

“ตามมาตรา ๘๐ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ 
คุ้มครองผู้รับสัมปทานให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต แต่ เมื่อสัญญา



๒๐ 
 

สัมปทานของบริษัท ทรู มูฟฯ กับบริษัท กสท โทรคมนาคมสิ้นสุดลง สิทธิในโครงข่ายฯ 
จึงตกแก่บริษัท กสทฯ ตามสัญญา รวมทั้งสิทธิในโครงข่ายฯ ของบริษัท ทรู  มูฟฯ นั้น 
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ มิได้มีผลใช้
บังคับไปถึง  ดังนั้น สถานะในปัจจุบันของบริษัท ทรู มูฟฯ จึงมิใช่ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้รับสัมปทาน เป็นเพียงผู้ให้บริการตามประกาศฯ 

อีกท้ังเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ กับหน้าที่ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวเป็น
คนละกรณี กล่าวคือ เนื้อหาในประกาศระบุชัดเจนว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกัน
ให้บริการ แต่ไม่ได้แทรกแซงถึงเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ซึ่งโดยหลักการไม่ว่า กสทช .  
จะรับรองหรือเห็นชอบสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้หรือไม่ก็ตาม  
แต่ในทางปฏิบัติย่อมเกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ เพื่อให้บริการตามปกติ เพราะ
ประกาศ กสทช . ได้ก าหนดหน้าที่ไว้อ ย่างชัดเจน รวมทั้งเนื้อหาในสัญญาสัมปทานยัง
ระบุให้เอกชนต้องบ ารุงรักษาโครงข่ายฯ เพ่ือให้บริการอย่างต่อเนื่องอีกถึง ๒ ปี ดังนั้น 
เรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ จึงถือเป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องไปเจรจาตกลงระหว่างกัน        
ซึ่ง กสทช. ไม่ควรรับรองเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ใ ห้แก่ฝ่ายใด ส่วนคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
มีหน้าที่ให้บริการตามปกติเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องอัน
เนื่องมาจากผลของประกาศดังกล่าว  

โดยสรุปแล้ว ผมมีความเห็นสอดคล้องกับ ส านักงาน กสทช . เฉพาะในส่วน
ที่ว่า สิทธิอันชอบธรรมของบริษัท ทรู มูฟฯ มีจนถึง วันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน        
ที่ประชุม กทค. จึงอาจเห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับดังกล่าวได้ โดยให้
มีผลจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เท่านั้น เพราะหากนอกเหนือไปกว่านี้จะเท่ากับ
เป็นการขยายระยะเวลาการให้บริการนอกเหนือสัญญาสัมปทาน และการมีมติผูกพัน
รับรองให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิในโครงข่ายฯ อาจเป็นเหตุให้ กสทช . ถูกฟ้องร้อง
เพ่ิมเติมในภายหลังได้” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉ บับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดิจิตอล  โฟน 
จ ากัด (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด 

 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 
กสทช. ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
ครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท 
ดิจิตอล โฟน จ ากัด  ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอ ก่อนสัญญาสัมปทานการให้บริการ



๒๑ 
 

วิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ และ รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า           
ก่อนสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ 
ของบริษัท ทร ูมูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุดนับตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ
กับข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖  

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑   
มีผลใช้บังคับตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่สัญญาสัมปทาน
สิ้นสุด) 

                                 ๒. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด  ตามท่ีส านักงาน กสท ช. เสนอ เมื่อสัญญาสัมปทานการ
ให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า  Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๖ และรับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอว่า เมื่อสัญญาสัมปทานการให้บริการ
วิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท   
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด            
มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการอนุญาตท่ีมีการปรับปรุงตาม
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔, ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ 
และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖  

  ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑    
มีผลใช้บังคับได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามข้อ ๓ ประกอบ
ข้อ ๖ (๓) ของประกาศ กสทช . เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ พ .ศ. 
๒๕๕๖ 



๒๒ 
 

 
 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี ้
 

หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๔๔๒ ลงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๘ (ระเบียบวาระ     
คงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗) รายละเอียด ดังนี้  

 “ตามมาตรา ๘๐ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ 
คุ้มครองผู้รับสัมปทานให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต แต่เมื่อสัญญา
สัมปทานของบริษัท ดิจิตอลฯ กับบริษัท กสท โทรคมนาคมสิ้นสุดลง สิทธิในโครงข่ายฯ 
จึงตกแก่บริษัท กสทฯ ตามสัญญา รวมทั้งสิทธิในโครงข่ายฯ ของบริษัท ดิจิตอลฯ นั้น 
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ มิได้มีผลใช้
บังคับไปถึง ดังนั้น สถานะในปัจจุบันของบริษัท ดิจิตอลฯ จึงมิใช่ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้รับสัมปทาน เป็นเพียงผู้ให้บริการตามประกาศฯ 

อีกท้ังเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ กับหน้าที่ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวเป็น
คนละกรณี กล่าวคือ เนื้อหาในประกาศระบุชัดเจนว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกัน
ให้บริการ แต่ไม่ได้แทรกแซงถึงเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ซึ่งโดยหลักการไม่ว่า กสทช .  
จะรับรองหรือเห็นชอบสัญญาเ ชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้หรือไม่ก็ตาม  
แต่ในทางปฏิบัติย่อมเกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ เพื่อให้บริการตามปกติ เพราะ
ประกาศ กสทช . ได้ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งเนื้อหาในสัญญาสัมปทานยัง
ระบุให้เอกชนต้องบ ารุงรักษาโครงข่ายฯ เพ่ือให้บริการอย่างต่ อเนื่องอีกถึง ๒ ปี ดังนั้น 
เรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ จึงถือเป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องไปเจรจาตกลงระหว่างกัน        
ซึ่ง กสทช. ไม่ควรรับรองเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ให้แก่ฝ่ายใด ส่วนคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
มีหน้าที่ให้บริการตามปกติเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อ ย่างต่อเนื่องอัน
เนื่องมาจากผลของประกาศดังกล่าว  

โดยสรุปแล้ว ผมมีความเห็นสอดคล้องกับ ส านักงาน กสทช . เฉพาะในส่วน
ที่ว่า สิทธิอันชอบธรรมของบริษัท ดิจิตอล ฯ มีจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน        
ที่ประชุม กทค. จึงอาจเห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับดังกล่า วได้ โดยให้
มีผลจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เท่านั้น เพราะหากนอกเหนือไปกว่านี้จะเท่ากับ
เป็นการขยายระยะเวลาการให้บริการนอกเหนือสัญญาสัมปทาน และการมีมติผูกพัน
รับรองให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิในโครงข่ายฯ อาจเป็นเหตุให้ กสทช . ถูกฟ้องร้อง
เพ่ิมเติมในภายหลังได้” 

 



๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 
กสทช. ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่า งบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส    
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ก่อนสัญญาสัมปทานการ
ให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) สิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ และรับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช . 
เสนอว่า  ก่อนสัญญาสัมปทานการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital 
PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
สิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ สัญญาการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ดิจิตอล โฟน 
จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) มีข้อก าหนดและ
ลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ 
มีผลใช้บังคับตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ (วันที่สัญญาสัมปทาน
สิ้นสุด) 

                                   ๒. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอ เมื่อสัญญาสัมปทานการ
ให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า  Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๖  และรับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า เมื่ อสัญญาสัมปทานการ
ให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า  Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง



๒๔ 
 

บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)   
มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการอนุญาตท่ีมีการปรับปรุงตาม
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔, ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริ การเป็นการชั่วคราวใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. 
๒๕๕๖ และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

  ดังนั้น สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  
มีผลใช้บังคับได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามข้อ ๓ 
ประกอบข้อ ๖ (๓) ของประกาศ กสทช . เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 มติที่ประชุมเสียงข้างนอ้ย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี ้
 

หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๔๔๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๙ (ระเบียบวาระ     
คงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗) รายละเอียด ดังนี้  

 “ตามมาตรา ๘๐ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ 
คุ้มครองผู้รับสัมปทานให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญ าต แต่ เมื่อสัญญา
สัมปทานของบริษัท ดิจิตอลฯ กับบริษัท กสท โทรคมนาคมสิ้นสุดลง สิทธิในโครงข่ายฯ 
จึงตกแก่บริษัท กสทฯ ตามสัญญา รวมทั้งสิทธิในโครงข่ายฯ ของบริษัท ดิจิตอลฯ นั้น 
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ มิได้มีผลใช้
บังคับไปถึง ดังนั้น สถานะในปัจจุบันของบริษัท ดิจิตอลฯ จึงมิใช่ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้รับสัมปทาน เป็นเพียงผู้ให้บริการตามประกาศฯ 

อีกท้ังเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ กับหน้าที่ตามประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวเป็น
คนละกรณี กล่าวคือ เนื้อหาในประกาศระบุชัดเจนว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกัน
ให้บริการ แต่ไม่ได้แทรกแซงถึงเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ซึ่งโดยหลักการไม่ว่า กสทช .  
จะรับรองหรือเห็นชอบสัญญ าเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้หรือไม่ก็ตาม  
แต่ในทางปฏิบัติย่อมเกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ เพื่อให้บริการตามปกติ เพราะ
ประกาศ กสทช . ได้ก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งเนื้อหาในสัญญาสัมปทานยัง
ระบุให้เอกชนต้องบ ารุงรักษาโครงข่ายฯ เพ่ือให้บริการอย่าง ต่อเนื่องอีกถึง ๒ ปี ดังนั้น 
เรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ จึงถือเป็นเรื่องที่คู่สัญญาต้องไปเจรจาตกลงระหว่างกัน        
ซึ่ง กสทช. ไม่ควรรับรองเรื่องสิทธิในโครงข่ายฯ ให้แก่ฝ่ายใด ส่วนคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย



๒๕ 
 

มีหน้าที่ให้บริการตามปกติเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ อย่างต่อเนื่องอัน
เนื่องมาจากผลของประกาศดังกล่าว  

โดยสรุปแล้ว ผมมีความเห็นสอดคล้องกับ ส านักงาน กสทช . เฉพาะในส่วน
ที่ว่า สิทธิอันชอบธรรมของบริษัท ดิจิตอล ฯ มีจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน        
ที่ประชุม กทค. จึงอาจเห็นชอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ฉบับดังกล่ าวได้ โดยให้
มีผลจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เท่านั้น เพราะหากนอกเหนือไปกว่านี้จะเท่ากับ
เป็นการขยายระยะเวลาการให้บริการนอกเหนือสัญญาสัมปทาน และการมีมติผูกพัน
รับรองให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิในโครงข่ายฯ อาจเป็นเหตุให้ กสทช . ถูกฟ้องร้อง
เพ่ิมเติมในภายหลังได้” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ผู้ร้องเรียนใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน กรณีประสบปัญหาผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต เรื่องการลดอัตราค่าบริการลงร้อยละ ๑๕ (เรื่องร้องเรียน
จ านวน ๗ เรื่อง) (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 

 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างทรู ยูนิ
เวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด (ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ ากัด (ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการส านัก โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโ ทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ระหว่าง 
บริษัท  ทรู ยูนิเวอร์แซล จ ากัด (ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย ) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ ากัด (ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ) ในประเด็นกฎหม ายว่ามีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ.
๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
ครั้งที่ ๑ ระหว่าง บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด และบริษัท ดีแทค    
ไตรเน็ต จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. รับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอว่า สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด และบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  มีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง



๒๖ 
 

พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ระหว่าง
บริษัททรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด (ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย ) และบริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) ( ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย )      
(ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท 
ทรู ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จ ากัด  (มหาชน) (ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย ) และบริษัท   
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ) ในประเด็น
กฎหมาย ว่ามีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ.๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . 
เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด และบริษัท   
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. รับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอว่า สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด และบริษัท    
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้อง
กับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหต ุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัทโท

เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน) (ผู้ให้ใช้โครงข่าย )  และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด (ผู้ขอใช้โครงข่าย ) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่าย) 



๒๗ 
 

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ ายพื้นฐาน การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้ งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัทโทเทิ่ล แ อ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) (ผู้ให้ใช้โครงข่าย ) และบริษัท
ดีแทค  ไตรเน็ต จ ากัด (ผู้ขอใช้โครงข่าย ) ในประเด็นกฎหม าย ว่ามีข้อก าหนดและ
ลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ.๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการ ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

ครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒. รับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอว่า สัญญาการ ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน ) และบริษัท ดีแทค   ไตรเน็ต จ ากัด มีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้อง
กับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสท ช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด(มหาชน) (ผู้ให้ใช้โครงข่าย) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด 
(ผู้ขอใช้โครงข่าย) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน กา รใช้และการเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น 
จ ากัด (มหาชน ) (ผู้ให้ใช้โครงข่าย ) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด    
(ผู้ขอใช้โครงข่าย ) ในประเด็นด้านกฎหมาย ว่ามีข้อก าหนดและลักษณะ ที่สอดคล้อง
กับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ.๒๕๔๔ 
ประกอบข้อ ๒๗ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที ่

๑ ระหว่างบริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด 
อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. รับทราบตามท่ีส านักงาน กสทช . เสนอว่า สัญญาการ ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
ระหว่าง บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท ยูไนเต็ด   



๒๘ 
 

อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด มีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน

ชุดใหม่แทนคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิมที่หมดวาระ  (ส านักการอนุญาตและก ากับ
วิทยุคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  การขอความเห็นชอบร่างสัญญาหลักเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมที่ท ากับรัฐบาล

ต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ ของบริษั ท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กับ บริษัท เอมิเรตส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์เปอเรชั่น  
(ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือ   ตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๗ ) 
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  ขยายระยะเวลาความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

ส านักงาน กสทช . กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากเดิม ๒ ปี เป็นระยะเวลาความ
ร่วมมือ ๕ ปี (ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และขอความเห็นชอบใน (ร่าง) 

แผนปฏิบัติการก าหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ (Refarming) ในกิจการวิทยุ
คมนาคมความถี่วิทยุย่าน ๑๗๑๐-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ ส าหรับหน่วยงานเพื่ อความ
ม่ันคงของรัฐ (ส านักบริหารคลื่นความถี่)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  การไม่รับเรื่องไว้พิจารณาเปรียบเทียบปรับและส่งเรื่องคืนสถานีต ารวจภูธรพระ

พุทธบาทเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย (คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดฯ)  

     
หมายเหตุ ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ – ๔.๑๐ ฝ่ายเลขานุการ กทค . จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระ    

อีกครั้งหนึ่ง 
 



๒๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ การแก้ไขอายุและการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือ
ทดสอบเป็นการชั่วคราว (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจกา รโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อขออนุมัติการแก้ไขอายุและการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ในประกาศ กทช .เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว โดยใน
การก าหนดอายุใบ อนุญาต เห็นควรก าหนดเพ่ิมเติมจากเดิม ๙๐ วัน เป็น ๑๘๐ วัน 
(๙๐ วันส าหรับการด าเนินการน าเข้าอุปกรณ์ และอีก ๙๐ วันส าหรับการด าเนินการ
ทดลองหรือท ดสอบ) และเห็นควรก าหนดอายุในการต่อใบอนุญาตไม่เกิน ๒๗๐ วัน 
(๑๘๐ วันตามกรอบการอนุญาตครั้งแรก และอีก ๙๐ วันส าหรับการต่ออายุ
ใบอนุญาต) ทั้งนี้ การแก้ไขประกาศ กทช. ดังกล่าว เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 

  จากข้อ ๙ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการ
ชั่วคราว มีอายุไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับอนุญาต แต่อาจขอต่ออายุใบอนุญาตได้
อีกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๙ ทั้งนี้ รวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน  ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการ
ชั่วคราวเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

  เป็นข้อ ๙ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการ
ชั่วคราว  มีอายุไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับใบอนุญาต แต่อาจขอต่ออายุ
ใบอนุญาตได้อีกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๙ ทั้งนี้ รวมแล้วต้อง
ไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็น
การชั่วคราวเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าการขยายเวลาการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว       
ไม่สามารถขยายอีกได ้

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ควรปรับระยะเวลาการขอต่อใบอนุญาต 
เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง และให้ส านักงาน กสทช . ปรับปรุง
ประกาศท้ัง ๒ ข้อ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการใน
ปัจจุบัน 

 กสทช . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า เรื่องการขย ายเวลาถ้าเป็นอ านาจของ กทค . 
เห็นสมควรให้ขยาย แต่หากไม่ใช่อ านาจของ กทค . เห็นว่าไม่ควรแก้ไขเงื่อนไข
ใบอนุญาตในข้อ ๑๙ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาจากผลการด าเนินการทดลองหรือทดสอบที่ผ่านมาแล้ว 
เห็นว่า เพื่อให้การทดลองหรือทดสอบบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์
สูงสุด และลดขั้นตอนในการขอต่ออายุใบอนุญาตโดยไม่จ าเป็น 



๓๐ 
 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช. ประเสริฐฯ , 
กสทช. สุทธิพลฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงเงื่อนไขและการขอต่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือ
การทดส องหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ในข้อ ๙ และ ๑๙ ของประกาศ กทช .    
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว  
ให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน ๑๘๐ วัน ส่วนกรณีการต่ออายุใบอนุญาต ให้ตั้งเป็นประเด็น
ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะถึงความจ าเป็น และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยใน
เบื้องต้นให้ก าหนดการต่ออายุใบอนุญาตไม่เกิน ๙๐ วัน รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับการใช้
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือการทดลองหรือทดสอบด้วย ทั้งนี้ มอบหมาย
ให้ส านักงาน กสทช . ยกร่างประกาศดังกล่าวเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม กทค . และท่ี
ประชุม กสทช. ก่อนรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 

 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
    

หมายเหตุ ๑.ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๒.กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกท่ี  สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๔๕  ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวน ความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  กรณีการ
ขยายระยะ เวลาให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวอีก ๙๐ วัน 
ของการประชุม กทค . ครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๗ รายละเอียด ดังนี้ 

 “ตามเหตุผลและความจ าเป็นที่ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการเพ่ือการ
ทดลองหรือทดสอบได้ทันภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน เป็น เพียงเหตุผลในการขอต่อ
อายุใบอนุญาตในช่วงเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับใบอนุญาต และเมื่อ กทค . ได้มีการ
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตและครบก าหนดต่ออายุใบอนุญาตคือหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
แล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถด าเนินการเพ่ือการทดลองหรือทดสอบส าเร็จเกือบ  
ทุกกรณี  ดังนั้น  หากมีการแก้ไขก าหนดระยะเวลาทดลองหรือทดสอบเป็นการ
ชั่วคราวตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลอง
หรือทดสอบเป็นการชั่วคราว พ .ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ วรรคแรกตอนต้น ให้มีอายุไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตไปเสียทีเดียว ก็เป็นการ เพียงพอที่        
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะด าเนินการทดลองหรือทดสอบตามเหตุผลดังกล่าวส าเร็จได้  
และไม่เป็นการสร้างภาระหรือขั้นตอนให้กับผู้รับใบอนุญาตจะต้องมาคอยขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามประกาศฯ เดิม ตามข้อ ๙ วรรคแรก ประกอบข้อ ๑๙ อีก  



๓๑ 
 

  ดังนั้น ส านักงาน กสทช . จึงไม่มีความจ าเป็นต้องก าหนดให้มีการขยาย
ระยะเวลาให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวอีกเก้าสิบวัน 
ซึ่งรวมแล้วจะเป็นระยะเวลาถึงสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันได้รับใบอนุญาตให้
ด าเนินการเพื่อการทดลองหรือทดสอบ ซึ่งเกินความเหมาะสมและความจ าเป็นแห่ง
กรณีเพ่ือทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว และไม่มีข้อมูลว่าระยะเวลาที่อนุญาต
หนึ่งร้อยแปดสิบวันตามประกาศเดิม ไม่เพียงพอต่อการทดลองหรือทดสอบแต่อย่าง
ใด ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะให้มีการขยายระยะเวลาให้ใช้คลื่น
ความถีเ่พ่ือการทดลองหรือทดสอบเช่นเดิม 
  ทั้งนี้ ถ้าจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาต้องก าหนดเฉพาะเหตุสุดวิสัยเท่านั้น 
เพ่ือมิให้มีการน าคลื่นความถี่ไปถือครองนานเกินสมควร” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองภาคสนามของระบบ ๔G โมบายล์ไร้
สายส าหรับโครงการสมาร์ทไทยแลนด์ ของบริษัท ทีโอที  จ ากัด (มหาชน) (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ )
น าเสนอข้อพิจารณาขออนุญาตให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) ใช้คลื่นความถี่ 
๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ (๒๓๑๐ – ๒๓๓๐ เมกะเฮิรตซ์) ความกว้างของแถบเคลื่อนที่ ๒๐ 
เมกะเฮิรตซ์ ส าหรับโครงการทดสอบภาคสนามของระบบ ๔G โมบายล์ไร้สายส าหรับ
โครงการสมาร์ทไทยแลนด์ โดยมีเงื่อนไขตามความเห็นที่ส านักงาน กสทช. เสนอ     

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า การอนุญาตใช้คลื่นความถี่ตามประกาศ กทช . 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว 
เป็นการให้สิทธิการใช้คลื่นในช่วงเวลาที่จ ากัดเพ่ือการทดลองทดสอบเท่านั้น โดยผู้ขอไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้รับอนุญาตประกอบกิจการและอาจไม่ได้มีสิทธิใช้คลื่นความถี่อยู่ก่อน 

 กสทช . สุทธิพลฯ ได้ตั้งข้อสั งเกตว่า การทดลองหรือทดสอบเป็นการใช้คลื่นความถี่
เพ่ือกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ ให้ส านักงาน กสทช . ตรวจสอบให้ชัดเจนว่า บริษัทฯ 
เคยมีสิทธิในการขอทดลองหรือทดสอบคลื่นความถ่ีมาก่อนหรือไม่ 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่าการทดลองหรือทดสอบคลื่นความถี่ต้อง
ได้รับการอนุญาตจากส านักงาน กสทช. และเจ้าของคลื่นความถี่ท่ีถือครองอยู่ ส าหรับ
คลื่นความถี่ที่ยังไม่มีการถือครองนั้น ถือเป็นคลื่นความถี่ท่ีไม่ได้อยู่ในย่านที่สามารถ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 กสทช . ประเส ริฐฯ แสดงความ เห็นว่าบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) เคยได้รับการ
จัดสรรคลื่นความถี่ไปแล้ว เห็นสมควรอนุญาตให้บริษัทฯได้รับการทดสอบคลื่น
ความถี่ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน 

 



๓๒ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) ใช้คลื่นความถี่ ในกิจการวิทยุคมนาคมย่าน 
๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์  (๒๓๑๐ – ๒๓๓๐ เมกะเฮิรตซ์ ) ความกว้างของแถบคลื่นความถ่ี 
๒๐ เมกะเฮิรตซ์  เพ่ือการทดลองภาคสนามของระบบ ๔G โมบายล์ไร้สาย ส าหรับ
โครงการสมาร์ทไทยแลนด์ เป็นการชั่วคราว โดยมีเงื่อนไขให้ใช้ความถ่ีวิทยุดังกล่าวไม่
เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต และให้ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน )             
จัดเตรียมการวางเงินประกันความเสียหายในอัตราร้อยละ ๕ ของมูลค่าโครงการ และ
อนุญาตให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือน ามาใช้งาน
ตามท่ีได้รับอนุญาต ตามที่ส านัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ   
 ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าข้อสังเกตของที่ประชุมเก่ียวกับการใช้
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ เพื่อประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร คลื่นความถี่เพ่ือการ
ทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ต่อไป  

 
หมายเหตุ ที่ประชุ ม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ การขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการขายต่อบริการและการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ non facilities based MVNO-Medium MVNO 
ครั้งที่ ๒ ของ บมจ . เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น  (ส านักการอนุญาตและประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ การขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการขายต่อบริการและการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ non facilities based MVNO-Medium MVNO 
ของบมจ.สามารถ ไอ-โมบาย (ส านักการอนุญาตและประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ การสิ้นสุดใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท วิน 
มัลติมีเดีย จ ากัดและบริษัท ไอเอ็มซี ไวร์เลส จ ากัด  (ส านักการอนุญาตและประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชั่น จ ากัด ขอหยุดการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบ Broadband และ WiFi (ส านักการอนุญาตและประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) ขอยกเลิกการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะในบาง
พื้นที่ (ส านักการอนุญาตและประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 



๓๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๓ หลัก ๔ หลัก ของผู้รับการ
จัดสรร จ านวน ๖ ราย (บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ) (ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ การต่ออายุการใช้เลขหมายฯ พิเศษ ของผูรับการจัดสรร จ านวน ๔ ราย 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บจ .พรีเมียร์ เมโทรบัส บจ .อุบลวัสดุ และ 
บมจ.นวกิจประกันภัย (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ – ๔.๑๙ ฝ่ายเลขานุการ กทค . จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระ    

อีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ ๔ หลัก (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ )
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งที่ ๘/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ใน
เครือเดียวกันหรือมีความเกี่ยวข้องกัน แต่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษต่างกัน หากใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษร่วมกัน การบริหาร
จัดการระบบการใช้งานจะยุ่งยากซับซ้อนขึ้น ผู้ใช้บริการเกิดความสับสนและไม่
สะดวก  ท าให้ การใช้งานไม่เกิดประสิทธิภาพ และไม่อาจบรรลุผลได้ จึงเห็นควร
น าเสนอ กทค. พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษในกลุ่ม ๑๖XX หมายเลข 
๑๖๕๑ ตามประกาศ กทช . เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ให้แก่ บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ครบถ้วน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๕๑ ให้แก่ 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีส านักบริหารและจัดการเลขหมา ย
โทรคมนาคมเสนอ 

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 



๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของผู้ปร ะกอบการเชิง
พาณิชย์ จ านวน ๒ ราย บริษัท  ไทยเร้นท์อะคาร์ (๑๙๗๘ ) จ ากัด กับ  บริษัท      
แนเชอรัล พาร์ค จ ากัด (มหาชน) (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยกา รส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของผู้ประกอบการ
เชิงพาณิชย์ จ านวน ๒ ราย (บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (๑๙๗๘ ) จ ากัด กับบริษัท      
แนเชอรัล พาร์ค จ ากัด (มหาชน ) โดยส านักงาน กสทช . มีความเห็นแตกต่างจาก
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม คือ ตามประกาศ กทช . เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ 
ซึ่งระบุว่าหากเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์จะต้องจัดสรรกลุ่มเลขหมาย ๑๖XX        
แต่เนื่องจากประกาศ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ส านักงาน กสทช . ได้มีการหารือเพ่ิมเติม
กับคณะอนุกรรม การเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม กรณีการจัดสรรตามประกาศฉบับใหม่จะไม่มีการแบ่งหมวดประเภท   
ซึ่งส านักงาน กสทช . เห็นว่า  ในเมื่อประกาศฉบับใหม่ไม่ได้ระบุประเภทการใช้งาน
ส าหรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษไว้ ตามหลักเกณฑ์จึงเห็นควรพิจารณา
จดัสรรเลขหมาย ๑๑XX 

 กสทช . ประเสริฐ ฯ แสดงความเห็นว่า ส านักงาน กสทช . ควรหารือกับ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม เพ่ือก าหนดแนวทางการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

  
มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบในหลักการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ กลุ่มเลขหมาย 

๑๖XX ในกรณีที่ค าขอสมบูรณ์และเข้าสู่การพิจารณาของ กทค. ในขั้นตอนการกลั่นกรอง 
ก่อนประกาศ กสทช . เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม มี ผลใช้บังคับ ส าหรับการ
จัดสรรเลขหมายฯ ให้กับหน่วยงานอื่นภายหลังจากท่ีประกาศท้ังสองฉบับดังกล่าวมีผล
ใช้บังคับ ให้พิจารณาจัดสรรเลขหมายเรียงล าดับเริ่มจากหมวด ๑๑XX เป็นต้นไป 

 ๒. อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๖๔๗ ให้แก่ บริษัท     
ไทยเร้นท์อะคาร์ (๑๙๗๘ ) จ ากัด  ตามท่ีส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 

 ๓. อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๖๔๙ ให้แก่ บริษัท      
แนเชอรัล พาร์ค จ ากัด (มหาชน ) ตามท่ีส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 

 
หมายเหตุ  ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 



๓๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ การด าเนินการของคณะท างานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ณ พื้นที่หมู่ที่ ๒ 
ต าบลน้ าแวน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ ร้องเรียนกรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) คิดค่าบริการ

ตามรายการส่งเสริมการขาย GSM SMART เกินกว่าอัตราขั้นสูงตามประกาศ 
กสทช . เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เรื่องร้องเรียนจ านวน 
๑๖ เรื่อง) (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ ร้องเรียนกรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) คิดค่าบริการ
ตามรายการส่งเสริมการขาย ซ่ึงเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท
เสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ บริการแบบช าระค่าบริการล่วงหน้า (prepaid) 
(เรื่องร้องเรียนจ านวน ๙ เรื่อง) (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ ร้องเรียนกรณีบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) คิดค่าบริการ
ตามรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท
เสียงภายในประเทศ พ .ศ. ๒๕๕๕ (เรื่องร้องเรียนจ านวน ๙ เรื่อง) (ส านักรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ ร้องเรียนกรณีบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) คิดค่าบริการ
ตามรายการส่งเสริมการขาย ซ่ึงเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท
เสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เรื่องร้องเรียนจ านวน ๒๕ เรื่อง) (ส านักรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 

หมายเหตุ  ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ – ๔.๒๖ ฝ่ายเลขานุการ กทค . จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระ    
อีกครั้งหนึ่ง 

 

 



๓๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๗ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและเพื่อสังคม 
(USO) ประจ าปี ๒๕๕๗ ภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ .ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายงบประมาณจาก
กองทุนฯ (ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม  (นายวเรศฯ ) น าเสนอ
(ร่าง ) แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
(USO) ประจ าปี ๒๕๕๗ ภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม พ .ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ 

                           หน่วย: ล้านบาท 

ล าดับ แผนงาน / โครงการ   กรอบวงเงิน 
  งบประมาณ 

๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการขยายโครงข่าย
เพ่ือจัดให้มีบริการฯในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดหนองคาย 

๒๕.๐๐ 

๒ โครงการฝึกอบรมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
กลุ่มครู นักเรียน 

๔๐๒.๐๙ 

๓ โครงการฝึกอบรมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
กลุ่มผู้พิการ 

๑๒๒.๕๐ 

๔ โครงการฝึกอบรมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
กลุ่มประชาชนทั่วไป 

๓๐๔.๕๙ 

๕ โครงการฝึกอบรมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       
เพ่ือกลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์ USONET 

๑๙.๓๗ 

๖ โครงการ ICT เพ่ือผู้ป่วยในโรงพยาบาล ๑๐.๐๐ 
๗ โครงการจัดท าฐานข้อมูลจัดเก็บรายได้ USO ๙.๔๕ 
๘ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดท า

ข้อเสนอและสนับสนุนการทบทวนข้อเสนอการประกวดราคา
โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง
ทั่วประเทศ ด้วยวิธีการประกวดราคา 

๔๐.๐๐ 

๙ โครงการติดตามการตรวจการจ้างและประเมินผลการ
ฝึกอบรมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
กลุ่มเป้าหมาย 

๕๐.๐๐ 

๑๐ โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม
พร้อมจัดท าราคากลางและส ารวจรังวัดเพ่ือท าผัง จ านวน ๙๐ 
แห่ง ระยะท่ี ๑ (ปี ๒๕๕๗) 

๖.๔๙ 



๓๗ 
 

๑๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการจัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการกลุ่มเป้าหมายทาง
สังคม จ านวน ๙๐ แห่ง 

๒๑.๓๒ 

๑๒ โครงการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานที่
ให้บริการกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ด้วยวิธีการประกวดราคา 
ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๙๐ แห่ง) 

๓๒๒.๐๕ 

๑๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนพร้อม
จัดท าราคากลางและส ารวจรังวัดเพ่ือท าผัง จ านวน ๒,๐๐๐ 
แห่งทั่วประเทศ 

๓๐.๘๖ 

๑๔ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพ่ือการศึกษาและพัฒนา
ชนบท สู่ประชาคมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู่หัว 

๒๔.๗๑ 

๑๕ โครงการต้นแบบการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสู่ครัวเรือนใน
พ้ืนที่ชนบท 

๔๓.๘๒ 

  
 ผู้อ านวยการส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม  (นายวเรศฯ ) ชี้แจง

เพ่ิมเติมในส่วนความเห็นกลั่นกรองของ กสทช. ประวิทย์ฯ ดังนี้ 
 ๑) ความยั่งยืนของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ๒,๐๐๐ แห่ง ขณะนี้ยังไม่ได้ก าหนดจ านวน

ที่แน่นอน จะต้องรอการตรวจสอบพื้นท่ีเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน อย่างไรก็ตาม ใน
เบื้องต้นแผนการ ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้าน ICT จ านวนเป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ 
คน ตามพ้ืนที่ ชนบทนั้น ในการขยายโครงข่ายและจัดตั้งศูนย์ฯ ประชาชนในพื้นท่ี
จะต้องมีทักษะการใช้งาน ICT ในเบื้องต้น หลังจากนั้นจะมีการปรับปรุงแผนงานทุก   
๒ ปี ซึ่งจะด าเนินการเสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๗  

 ๒) โครงการไอซีที เพ่ือผู้ป่วยในโรงพยาบาล วัตถุประสงค์จะเน้นที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมซึ่งกระจายตัวอยู่ในตัวเมืองและชนบท ซึ่งเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง และมีฐานะ
ยากจน นักเรียน หรือเป็นทหารผ่านศึก  

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า จากผลการศึกษาดูงานศูนย์ USONET ใน
ระยะที่ ๒ ตามท่ี กทช. เคยด าเนินการไว้ พบว่าเมื่อพ้นระยะเวลาให้การสนับสนุนทาง
การเงิน มีศูนย์ USONET มากกว่าครึ่งที่อาจไม่สามารถเปิดให้บริการต่อได้ เพราะการ
ด าเนินการทางต้นสังกัดไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้เพ่ือรองรับการด าเนินการต่อจาก 
กสทช. ดังนั้น ในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม จึงมีแนวคิดที่จะเชิญส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมศึกษาและหาแนวทางเพ่ือรับการด าเนินการศูนย์ฯ ต่อจาก 
กสทช. เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 



๓๘ 
 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าอินเทอร์เน็ตชุมชนที่ได้ระบุเป้าหมายเป็น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เห็นว่าควรระบุเป้าหมายหลักเป็นโรงเรียน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จะท าให้มีแนวโน้มความยั่งยืนที่ดีกว่า เนื่องจากจะเป็นประโยช น์แก่เด็ก
นักเรียนและเกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  

 
มติที่ประชุม มติที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค์ฯ , กสทช . สุทธิพลฯ , 

กสทช. ประเสริฐฯ, และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) 

 เห็นชอบในหลักการเพื่อด าเนินการตามแผนงาน /โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการจัด
ให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงเพ่ือสังคม ประจ าปี ๒๕๕๗ จ านวน ๑๕ โครงการ 
โดยจะใช้จ่ายจากงบประมาณกองทุนฯในกรอบวงเงิน ๑,๔๓๒.๒๖ ล้านบาท ตามที่
ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคมเสนอ 

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . น าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ในการใช้
จ่ายตามวัตถุประสงค์ และน าเสนอท่ีประชุม กสทช . เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามกระบวนการ ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

  
 มติที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ  ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช . ๑๐๐๓.๑๐/๔๔๔  ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒๗ (ระเบียบวาระคง
ค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗) รายละเอียด ดังนี้  

  “ผมเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานฯ ปร ะจ าปี ๒๕๕๗ แล้วส่งมาให้ที่ประชุม กทค . เห็นชอบอีกครั้ง ก่อนที่จะ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต่อไป เนื่องจากในส่วนโครงการ ICT      
เพ่ือผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่ก าหนดเป็นการด าเ นินงานในโรงพยาบาลประจ าจังหวัด  
๔ แห่ง (กระจายตามภูมิภาค) ซึ่งล้วนเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อาจไม่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานฯ ที่มุ่งเน้นขยายโครงข่ายโทรคมนาคมให้ครอบคลุมใน ๒ มิติ คือมิติด้านพ้ืนที่ 
ได้แก่ พื้นที่ท่ีบริการไม่ทั่วถึง พ้ืนที่ที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ า หรือไม่เพียงพอแก่
ความต้องการของประชาชน และมิติด้านกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
เช่น ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา อีกทั้งโครงการยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
และตัวชี้วัดข้อ ๔.๔ ในแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ื นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ) ที่ก าหนดไว้ว่า “จัดให้มีศูนย์บริการ



๓๙ 
 

อินเทอร์เน็ตชุมชน อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา และอินเทอร์เน็ตในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เป็นต้น โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า ๒ Mbps 
ในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภา พเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ ” ดังนั้นเห็นควรให้ปรับเปลี่ยน
โครงการหรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ
แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานฯ 

  นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการสนับสนุนจัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
ประมาณ ๒,๐๐๐ แห่งทั่วปร ะเทศ ซึ่งในแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี ๒๕๕๗ ก าหนด
เป็นโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน นั้น เห็นควรมีการจัดท า
กรอบในการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้วย ว่าศูนย์เหล่านี้จะ
ด าเนินการต่อไปอย่างไรภายหลังสิ้นสุดการสนับสนุนตามกรอบแผนการจัดใ ห้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานฯ แล้ว เพื่อมิให้งบประมาณในการด าเนินการเบื้องต้นเกิดความ
สูญเปล่า” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ แผนการประชาสัมพันธ์ตามแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz 
(ส านักการอนุญาตและประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ตามแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz เพ่ือ
รับทราบรายงานการด าเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ตามแบบท่ีส านักงาน กสทช . 
ก าหนดของบริษัททรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด โดยทั้งบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด ได้รายงานการด าเนินการตามแผน
ประชาสัมพันธ์ตามแบบท่ีส านักงาน กสทช . เสนอเรียบร้อยแล้ว เป็นรายเดือนตั้งแต่
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และรับทราบการติดตาม
การด าเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ของ ส านักงาน กสทช . กับผู้ให้บริการ ๒ ราย 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามแผนของผู้ใช้บริการของบริษัท    
ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด ขณะนี้ ส านักงาน กสทช . ซ่ึง
คณะท างานติดตามและก ากับดูแลฯ อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนคุ้ มครองผู้ใช้บริการของ  ทรู มูฟ และ ดีพีซี ซึ่งรวมถึงแผน
ประชาสัมพันธ์ด้วยแล้ว และรับทราบการด าเนินการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
กสทช. ตามช่องทางทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ และสื่อต่างๆ 

  
มติที่ประชุม รับทราบแผนการประชาสัมพันธ์ตามแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการ

อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับคลื่นความถ่ี 
๑๘๐๐ MHz ของ บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด ตามท่ีส านัก
การอนุญาตและประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 



๔๐ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกิจการ

โทรคมนาคม (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
กิจการโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ค าร้องขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้ท่อร้อยสายเคเบิ้ลโทรคมนาคมใต้ดินและขอให้

ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายเคเบิ้ลโทรคมนาคมใต้ดินในอัตรา
อ้างอิงต้นทุน (Cost-based basic) ระหว่างบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้แทนส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายณัฐสุตฯ) น าเสนอค า
ร้องขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้ท่อร้อยสายเคเบิ้ลโทรคมนาคมใต้ดินและขอให้
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายเคเบิ้ลโทรคมนาค มใต้ดินในอัตราอ้างอิง
ต้นทุน (Cost-based basic) ระหว่างบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าปัจจุบันมีคดีท่ี บริษัท กสทฯ น าคดีไปฟ้องเป็นข้อ
พิพาทตามสัญญาในศาลแพ่งคดีหมายเลขด าที่ ๒๕๓๖/๒๕๕๖ เนื่องจากอาจไม่ได้อยู่
ภายใต้อ านาจของ กสทช . ที่จะรับไว้พิจารณาและวินิจฉัย ดังนั้น หากไม่มีกรอบ
ระยะเวลา เห็นควรให้ด าเนินการอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะรายละเอียดในคดีดังกล่าว 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็น ว่า บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด   มีสิทธิ
ตามหลักการของประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิใน
การปักหรือตั้งเสาหรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการ
ให้บริการโทรคมนาคม โดยการใช้สิทธิแห่งทางของผู้รับใบอนุญาตอาจเกิดปัญหาที่
ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจด าเนินการดังกล่าวได้ อัน เนื่องมาจากไม่รับใบอนุญาต หรือมี
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนสูงเกินกว่าปกติในสภาพการใช้ประโยชน์
เช่นนั้น ผู้รับใบอนุญาตอาจร้องขอต่อ กสทช. เพ่ือพิจารณาได้ ซึ่งอาจจะเก่ียวเนื่องกับ
คดีดังกล่าวได้ จึงเห็นควรให้ส านักงาน กสทช . ตรวจสอบว่า บริษัทฯสามารถน า
ประเด็นสิทธิแห่งทางร้องขอต่อ กสทช. ได้หรือไม ่

 
มติที่ประชุม ๑. ไม่รับค าร้องทั้งสองของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ไว้พิจารณา

ตามประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ 
เนื่องจากค าร้องดังกล่าวไม่ใช่ข้อพิพาทตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ



๔๑ 
 

โครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ แต่เป็นกรณีเก่ียวกับการใช้สิทธิแห่งทางตาม
ประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา
หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการให้บริการโทรคมนาคม 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน  กสทช . แจ้งให้ผู้ร้องทราบ ต่อไป ตามข้อ ๕๙ วรรคสาม 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๓ . มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . โดย ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม  ในฐานะ ผู้รับผิดชอบประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาหรือเดินสายฯศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของ กทค . ว่าอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสทช . ที่จะรับไว้พิจารณาและ
วินิจฉัยหรือมีเงื่อนไขที่จะต้องด าเนินกระบวนการตามข้อ ๗.๑ ประกอบข้อ ๖.๑ ของ
ประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา
หรือเดินสายฯ ตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอได้หรือไม่ หรือเป็นปัญหาการบังคับให้
เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงที่อยู่นอกเหนืออ านาจของ กสทช . ที่คู่สัญญาจะต้อง
ไปใช้สิทธิทางศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อบังคับให้เป็ นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงอีกส่วน
หนึ่ง แล้วน าเสนอท่ีประชุม กทค. พิจารณาโดยเร็ว 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๑๓/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๔.๐๕   น. 
 


