
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๓. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๔. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ      

  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๕. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักมาตรฐานและ 

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ (ติดภารกิจ) 
๒.   รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ (ติดภารกิจ) 
๓. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ  
   ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (ติดภารกิจ) 
๔.  นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร 

  โทรคมนาคม (ติดภารกิจ) 
 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 



๒ 
 

๕. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจ้าง  
    ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 
    ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

 

ผู้ชี้แจง 

๑. ร้อยโทเจษฎา ศิวรักษ์ เลขานุการ กสทช. 

๒. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมาย  
   โทรคมนาคม 
๓. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการส านัก โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และ 
   เช่ือมต่อโครงข่าย  

๔. นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
๖. นางสาวอรดา เทพยายน ผู้บริหารระดับต้น 

   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 

๗. นายชวัลวิทย์ ธีระพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย โทรคมนาคม 

๘. นางขวัญใจ สุปัญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย โทรคมนาคม 

๙. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 

๑๐. นางสาววิไล เถ่ือนทองแถว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

   ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

๑๑. นางสาวกุลรดา ไชยศร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง   

   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 

๑๒. นายอัมพร ดีเลิศเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง   

   ส านักบริหารคลื่นความถ่ี 

๑๓. นายกฤษฎา วิเศษพงษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 

๑๔. นางสาวรสพร แต่รุ่งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การ ใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย  
 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๔๐  น.  
 

ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   
 ประธาน กทค. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ ได้ให้ความเห็นในประเด็นการจัดท าเอกสาร

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ที่อาจมีความแตกต่างจากการประชุม กสทช. ดังนั้น
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ กทค. 
จัดท าระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้เป็นแนวทางเดียวกับที่ประชุม กสทช.   

 
มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ กทค . ด าเนินการ จัดท าระเบียบวาระ        

การประชุมและเอกสารให้เป็นแนวทางเดียวกับที่ประชุม กสทช. 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ 
วันพุธท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๗ 

วันจันทรท่ี์ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗                                                                                
 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๓.๑ รายงานการก ากับดูแลและการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลย่าน

ความถี่ ๒.๑ GHz ฉบับ ๖/๕๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ และรายงานฉบับพิเศษ 
ไตรมาส ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการก ากับดูแลและการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล

ย่านความถ่ี ๒.๑ GHz ฉบับ ๖/๒๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ และรายงานฉบับพิเศษ    
ไตรมาส ๒ ประจ าปี ๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
 
 
 



๔ 
 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ตั้งข้อสังเกตดังนี้ 

 ๑. รายงานการใช้เลขหมายมีจ านวนค่อนข้างสูง ให้ส านักงาน กสทช . ประเมินว่า      
เลขหมายจะเพียงพอต่อผู้ใช้บริการหรือไม่ และเตรียมแผนการรองรับในกรณีที่         
มีปัญหา 

 ๒. เตรียมมาตรการในการวัดเรื่องความครอบคลุมของโครงข่ายตามเงื่อนไข
ใบอนุญาตที่ก าหนดไว้ ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนประชากร ใน ๒ ป ี

 ๓. การร้องเรียนเรื่องปรับลดค่าบริการ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ค้างมานานแล้ว              
จึงขอให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอที่ประชุม กทค.  

 ๔. เรื่องคุณภาพบริการ ควรมีการตรวจวัดในพื้นที่นอกเขตกรุงเทพฯด้วย เพื่อให้          
การรายงานมีความสมบูรณ์รวมทั้งมีความสอดคล้องกับเรื่องความครอบคลุมของ
โครงข่าย  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ให้หัวข้อสถานะผู้ใช้บริการในปัจจุบัน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบนั้น ข้อความที่แสดงถึงหน่วยของจ านวนเลขหมายควร
เป็นแนวทางเดียวกัน 

 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒  การอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าท่ี ๘๘๙/๒๕๕๔ และ

คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๑๕๖/๒๕๕๗ ระหว่าง บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน)  
ผู้ฟ้องคดี และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี  (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

  
มติท่ีประชุม รับทราบ การอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปก ครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ ๘๘๙ /

๒๕๕๔ และคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๕๖/๒๕๕๗ ระหว่าง บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด 
(มหาชน) ผู้ฟ้องคดี และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช . พลเอก สุกิจฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ส านักงาน กสทช . ต้องอธิบาย

รายละเอียดให้ชัดเจนว่า หากไม่อุทธรณ์จะมีผลกระทบต่อส านักงาน กสทช. อย่างไร 
 
ระเบียบวาระที่  ๓.๓ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๑๖๔/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดง 

ท่ี ๑๑๕๒/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม)  
 

มติท่ีประชุม รับทราบค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๑๖๔ /๒๕๕๓              
คดีหมายเลขแดง ที่ ๑๑๕๒/๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทย์ฯ ตั้งข้อสังเกตว่าคดีน้ี ศา ลพิพากษา ยืนตามค าสั่ง กทช . ในเรื่อง

อัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่าย จึงข้ึนกับฝ่ายผู้ฟ้องว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ แต่น่าจะ ไม่มี
ปัญหา เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายไปแล้ว 

 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓.๔ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใ นประเทศของบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการตรวจ ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภายในประเทศของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทย์ฯ ได้ ให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงกรณีการน าเสนอเรื่องเพื่อทราบ                

ซึ่งไม่ได้ผ่านข้ันตอน การกลั่นกรองความเห็นจาก กทค. มติที่ประชุมจึงควรระบุเป็น 
การรับทราบผลการตรวจข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอยกเลิกการให้บริการ CAT2Call  (ส านักการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ๑) 
 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด ขอยกเลิกบริการการ์ดโทรศัพท์ (International 

Calling Card) ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม              
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ บริษัท กลิสเทน อินเตอร์เทรด จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

แบบท่ีสองท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ บริษัท ซื่อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ขอรับการจัดสรรหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น 

๔ หลัก (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตรสถาฯ ) 

น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีบริษัท ซื่อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ขอรับการจัดสรร         
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก กลุ่มหมายเลข ๑๑xx ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการ
ตามข้อ ๔๐ และข้อ ๗๒ ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๐๔ ให้แก่บริษัท 

ซื่อตรง  พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  



๖ 
 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่    
๒๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ บริษัท เอเซียส รีเยนแนล  เซอร์วิส จ ากัด ขอส่งคืนเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับ

บริการโทรศัพท์ท่ีใช้เทคโนโลยีอ่ืน (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตรสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จ ากัด ส่งคืนเลขหมา ย
โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น จ านวน ๒,๐๐๐ เลขหมาย ดังนี้ 

 ๑. ๐๖ ๐๐๐๑ ๗xxx จ านวน ๑,๐๐๐ หมายเลข 
 ๒. ๐๖ ๐๐๐๑ ๘xxx จ านวน ๑,๐๐๐ หมายเลข 
 ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 
มติที่ประชุม อนุญาตให้บริษัท รีเยนแนล เซอร์วิส จ ากัด ส่งคืนเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ

โทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยีอื่น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ส านักงาน 
กสทช. เห็นควรอนุญาตให้บริษัทฯ คืนเลขหมายได้ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่    

๒๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ การอุทธรณ์ค าพิพากษาในคดีปกครองคดีหมายเลขด าท่ี ๑๑๑๓ /๒๕๕๓ และ                  

คดีหมายเลขแดง ท่ี ๑๑๗๗/๒๕๕๗ ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
กับ กสทช. กับพวกรวม ๔ คน ผู้ถูกฟ้องคด ี(ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอ การอุทธรณ์         
ค าพิพากษาในคดีปกครองคดีหมายเลขด าที่ ๑๑๑๓/๒๕๕๓ และคดีหมายเลขแดง                             
ที่ ๑๑๗๗/๒๕๕๗ ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) กับ กสทช. กับพวก
รวม ๔ คน ผู้ถูกฟ้องคด ีเพื่อให้ กทค . พิจารณาก าหนด กสทช . ผู้รับผิดชอบคดีและ
ผู้รับผิดชอบด าเนินคดี โดยการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีน้ี เนื่องจากเป็นคดี
พิพาทตั้งแต่สมัย กทช. ซึ่งได้โอนคดีมาเป็นของ กสทช. โดยผลของกฎหมาย โดยเมื่อ 
กสทช. ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ได้มอบอ านาจให้เลขาธิการ กสทช . 
เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีน้ีแทน 

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าประเด็นนี้ควรจะมีการอุทธรณ์ เพื่อเป็น          
บรรทัดฐานในการค านวณสัดส่วนค่าปรับ ว่าควรยึดตามแนวทางการพิจารณาของ
ศาลหรือไม่ เพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนในการก าหนดค่าปรับต่อไป ส่วนประเด็น
ผู้รับผิดชอบคดี เห็นว่าตามมติ กทค. เดิมไดม้ีมติให้ กทค. ที่รับผิดชอบคดีในลักษณะ
เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบคดีน้ันๆ  



๗ 
 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ ได้ต้ังข้อสังเกตและให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ๑. ส านักงาน กสทช. ควรวิเคราะห์ว่าคดีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ
ของ กทค. ท่านใด  

 ๒. มีความเห็นสอดคล้องกับค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 ๓. ส านักงาน กสทช . ควรวิเคราะห์ว่า หากมีการ อุทธรณ์ จะมีผลดีผลเสียอย่างไร         

ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับ กสทช . ประวิทย์ฯ ว่า หากมีการอุทธรณ์จะเป็นการ น า    
ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดม าเป็นแนวทางการด าเนินการค านวณสัดส่วน
ค่าปรับของส านักงาน กสทช. ต่อไป   

 ส านักงาน กสทช . ช้ีแจงว่ากรณีนี้เป็นการก าหนด ค่าปรับทางปกครอง ตามมาตรา 
๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเลขาธิการ 
กสทช . เป็นผู้ก าหนดค่าปรับ จึงเห็นควรเสนอให้ กทค . มอบหมายให้ เลขาธิการ 
กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบคดีน้ี เพื่อให้สามารถช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อศาล ปกครองสูงสุด  
ได้ครบถ้วน  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให้มีการอุทธรณ์ ค าพิพากษาในคดีปกครองคดีหมายเลขด าที่ ๑๑๑๓ /

๒๕๕๓ และคดีหมายเลขแดง ที่ ๑๑๗๗/๒๕๕๗ ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม  
จ ากัด (มหาชน) กับ กสทช. กับพวกรวม ๔ คน ผู้ถูกฟ้องคดี 

 ๒. มอบหมายให้ เลขาธิการ กสทช . เป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะคดีน้ี ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ด าเนินการอุทธรณ์คดีดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สามารถช้ีแจงข้อเท็จจริง
ของคดีน้ีต่อศาลปกครองสูงสุดได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่              

๒๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าท่ี ๓๓๕/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมาย

โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอแนวทางการด าเนินคดี
ปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๓๓๕/๒๕๕๗ เพื่อให้ กทค . พิจารณาก าหนด กสทช . 
ผู้รับผิดชอบคดีและผู้รับผิดชอบด าเนินคดี  

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมอบหมายให้ ประธาน กทค. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดีน้ี 
 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่              

๒๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 



๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๗ ) 
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาววิไลฯ ) น าเสนอ         
ค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้
สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗) 

 
มติท่ีประชุม ๑.รับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบกรณี Access network (Node ถึง        

End user) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๒ ราย (๒๖ ค าขอ ) เป็นเคเบิล        
ใยแก้วน าแสง (OFC) จ านวน ๙๘ เส้นทาง 

๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน ๖ ราย (๒๓ ค าขอ ) แบ่งเป็น เคเบิลใยแก้ว     
น าแสง (OFC) จ านวน ๑๑๘ เส้นทาง เคเบิลทองแดง (Copper) จ านวน ๓ เส้นทาง 
และเคเบิลโคแอคเชียล (Coaxial) จ าน วน ๖ เส้นทาง ตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่ง
ทาง (กพส .) ตามประกาศ  กทช. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิ     
ในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการ
ให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามที่ 
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่    

๒๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี การ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้ งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๗ ) 
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาววิไลฯ ) น าเสนอ          
ค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้
สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗) 

  
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบกรณี Access network (Node ถึง         

End user) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๓ ราย (๔๗ ค าขอ ) เป็นเคเบิล        
ใยแก้วน าแสง (OFC) จ านวน ๘๖ เส้นทาง 

๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า          
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน ๙ ราย (๖๙ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิลใยแก้ว      
น าแสง (OFC) จ านวน ๖๓๔  เส้นทาง เคเบิลทองแดง (Copper) จ านวน            



๙ 
 

๑๕ เส้นทาง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  (กพส .) ตามประกาศ  กทช. เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่  ๒๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่              
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่    

๒๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๗  
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  (นางสาววิไลฯ ) น าเสนอ           
ค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ          
การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน  กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจ  

จากที่ประชุม  กทค. ครั้งที่  ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ กรณี 
Access Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน  ๔ กิโลเมตร  จ านวน             
๒ ราย (๔๑ ค าขอ ) เป็นเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน 
๖๕ เส้นทาง และเคเบิลทองแดง (Copper) จ านวน ๑ เส้นทาง 

 ๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า         
นครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
จ านวน ๖ ราย (๘๖ ค าขอ ) แบ่งเป็น  เคเบิลใยแก้วน าแสง  (Optical Fiber Cable - 
OFC) จ านวน ๓๖๔ เส้นทาง และ เคเบิลโคแอคเชียล (Coaxial) จ านวน ๓๗ เส้นทาง 
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่คณะกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเส า หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด   
ในการให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ตามทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่              

๒๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  
 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๗ )              
(ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  (นางสาววิไลฯ ) น าเสนอ          
ค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้
สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๔) ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗)          

                
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน  กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจ  

จากที่ประชุม  กทค. ครั้งที่  ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ กรณี 
Access Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน  ๔ กิโลเมตร  จ านวน             
๓ ราย (๑๕ ค าขอ ) เป็นเคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน 
๓๖ เส้นทาง  

 ๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้า         
นครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
จ านวน ๙ ราย (๔๑ ค าขอ ) แบ่งเป็น  เคเบิลใยแก้วน าแสง  (Optical Fiber Cable - 
OFC) จ านวน ๓๔๘ เส้นทาง  และ เคเบิลทองแดง (Copper) จ านวน ๓๖ เส้นทาง  
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่คณะกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเส า หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด     
ในการให้บริการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาร ะนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่              

๒๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และ ร่าง แนวทางการบริหารคลื่น

ความถี่ในกิจการโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข  (ส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓  ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (ส านักโครงข่าย

พื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับ           
ผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่าย



๑๑ 
 

โทรคมนาคมต่อไปได้ ภายใ ต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายและประกาศ กสทช . เรื่อง
การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ก าหนด 

 กสทช. ประวิทย์ฯต้ังข้อสังเกตดังนี้ 

 ๑. ให้ส านักงาน กสทช . ประสานขอความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อ
ตรวจสอบต้นทุนการให้บริการและท าหนังสือยืนยันเพื่อให้เกิดความชัดเจน 

 ๒. เส้นใยแก้วน าแสงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี ๓ ประเภท แต่แสดงต้นทุนเพียงแค่        
๒ ประเภท ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน  

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ส านักงาน กสทช . ต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามข้อสังเกตของ กสทช. ประวิทย์ฯ  

 

มติท่ีประชุม รับทราบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  ทั้งนี้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช .  น าของสังเกตของที่ประชุม กทค .         
ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและน าเสนอที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาครั้งต่อไป 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่    

๒๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ การก าหนดท่าทีเบ้ืองต้นของประเทศไทยในการประชุม JTC ไทย - ลาว ครั้งท่ี ๕ 
ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ คมนาคม  (ส านักบริหารคลื่น
ความถ่ี) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี (นายเสน่ห์ฯ ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี           
การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วย    
การประสานและจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว ครั้งที่ ๕ 
(The 5th Meeting of Joint Technical on Coordination and Assignment of 
Frequencies along Thailand – Lao Common border – JTC) ในประเด็นด้าน
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมรายละเอียดตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการก าหนดท่าทีเบื้องต้นของประเทศไทยในการประชุม JTC ไทย-ลาว ครั้งที่ ๕ 

ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเสนอที่ประชุม กสทช . พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
กระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่    

๒๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 

กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมา ยโทรคมนาคม             
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อพิจารณาเพื่อ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม           
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยส านักงาน กสทช . ได้ด าเนินการรวบรวมรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของบุคคลตามรายช่ือดังกล่าว เพื่อแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ กทค . พิจารณาแต่งตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ ราย และพิจารณาร่างค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม โดยมี ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  เป็น                 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ         
เลขหมายโทรคมนาคมมีอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๐ ของ ประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคมด าเนินการคัดเลือกประธานคณะอนุกรรมการฯ เมื่อทราบผล
การด าเนินการดังกล่าวแล้วให้ ส านักงาน กสทช . แจ้งประธาน กทค . เพื่อทราบ       
ก่อนน าเข้าที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโทรคมนาคมต่อไป 

  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่              

๒๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๑.๔๕   น. 
 
 
 
 
 


