
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

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

  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 

๖. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ผู้อ านวยการส านักวิชาการและจัดการทรัพยากร 

  โทรคมนาคม  
๗. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักมาตรฐานและ 

  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ  
   ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (ติดภารกิจ) 
 

เจ้าหน้าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 



๒ 
 

 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
๖. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  

   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
๗. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  

   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
๘. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  

   ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
๙. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง 

    ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
 

ผู้ชี้แจง 

๑. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และ              
เช่ือมต่อโครงข่าย 

๒. นายด ารงค์ วัสโสทก ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
๓. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๔. นายปรัชพัฒน์ วงษ์เนติศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นางสาวรสพร แต่รุ่งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย 
๖. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เสวตไอยาราม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๗. นายยศพล ขวัญสง่า พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
   ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
 

 

 

 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๓๕  น.  
 

ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



๓ 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   
 เนื่องจาก ดร . สุทธิพล ทวีชัยการ ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่ง กสทช . แล้ว 

ดังนั้นที่ประชุมจึงมีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการบรรจุความเห็นกลั่ นกรองของ 
ดร . สุทธิพลฯ ว่า ไม่ควรถือเป็นความเห็นกลั่นกรองของ กทค . แล้ว แต่จะคง
ความเห็นไว้ในส่วนใดน้ัน ให้ส านักงาน กสทช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ไม่มี 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 
 ไม่มี 
 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๗ วันอังคารท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
และกรุงเทพมหานคร ขออนุญาตขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่ เพ่ือใช้
ติดต่อสื่อสารในราชการ (ส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายด ารงค์ฯ ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงดังนี้ 

 ๑. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๖๓ ความถ่ี ระบบ VHF/FM 
ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีไม่เกิน ๑๑ kHz และให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ  
เคลื่อนที่ ทางบก   (Land Mobile Service) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในราชการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ๒. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้คลื่นความถ่ี ระบบ  VHF/FM 
จ านวน ๓ ความถ่ี, ระบบ UHF/FM จ านวน ๓ ความถ่ี และ ระบบ HF/SSB จ านวน ๒ 
ความถี่ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในราชการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 



๔ 
 

 ๓. กรุงเทพมหานครใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๔ ความถ่ี ตั้งสถานี (Base Station) 
จ านวน ๒ สถานี สถานีเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Station) จ านวน ๓๔ สถานี 
และเครื่องใช้วิทยุในกิจการเคลื่อนที่ทางบก เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในโครงการ          
รถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT) ของกรุงเทพมหานคร 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๖๓ ความถ่ี ระบบ 

VHF/FM ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีไม่เกิน ๑๑ kHz และให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
 ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Service) เพื่อให้ใช้ติดต่อสื่อสารใน

ราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมีเงื่อนไข ให้ใช้ความถ่ี
ดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรร 

 ๒. อนุญาตให้กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ใช้คลื่นความถ่ี ระบบ 
VHF/FM จ านวน ๓ ความถ่ี, ระบบ UHF/FM จ านวน ๓ ความถ่ี และ ระบบ HF/SSB 
จ านวน   ๒ ความถี ่เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเงื่อนไข ให้ใช้ความถ่ีดังกล่าว เป็น
ระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรร 

 ๓. อนุญาตให้ กรุงเทพมหานครใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๔ ความถ่ี ตั้งสถานี (Base 
Station) จ านวน ๒ สถานี สถานีเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Station) จ านวน 
๓๔ สถานี และเครื่องใช้วิทยุในกิจการเคลื่อนที่ทางบก เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร       
ในโคร งการรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT) ของกรุงเทพมหานคร  โดยมี
เงื่อนไข ให้ใช้ความถ่ีดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรร 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างสัญญาหลักเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ ระหว่าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กับ บริษัท ซีเอ็ม อินเตอร์แนชั่นแนล    
บีวี (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้แทน ส านักกฎหมายโทรคมนาคม  (นายปรัชพัฒน์ฯ ) น าเสนอพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างสัญญาหลักเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ระหว่าง             
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กับ บริษัท ซีเอ็ม อินเตอร์แนช่ันแนล บีวี ข้อตกลงดังกล่าว 
ไม่มีลักษณะหรือเงื่อนไขที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
หลักเกณฑ์ตามประกาศ กทช . เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับ         
การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ท ากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 
หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  ทั้งนี้ ให้ตัดข้อความ ข้อ ๖.๒ “หรือต่อลูกค้า 
หรือต่อบุคคลอื่นใด ” ออก และในส่วนการโอนสิทธิให้บุคคลภายนอกตามข้อ ๑๒ ,          
การปรับแก้สัญญาตามข้อ ๑๓.๑๓ หรือการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๔ จะต้องได้รับความ



๕ 
 

เห็นชอบจาก กสทช. ก่อน รวมทั้ง ข้อ ๑๙ ให้ปรับแก้เนื้อหา โดยยึดความหมายตาม           
ร่างสัญญาฯ ภาษาอังกฤษเป็นหลัก  

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบร่างสัญญาหลักเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ระหว่าง บริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กับ บริษัท ซีเอ็ม อินเตอร์แนช่ันแนล บีวี  โดยให้ตัดข้อความ         
ข้อ ๖.๒ “หรือต่อลูกค้า หรือต่อบุคคลอื่นใด ” ออก และในส่วนการโอนสิทธิให้
บุคคลภายนอกตามข้อ ๑๒ , การปรับแก้สัญญาตามข้อ ๑๓.๑๓ หรือการบอกเลิกสัญญา
ตามข้อ ๑๔ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช . ก่อน รวมทั้ง ข้อ ๑๙ ให้ปรับแก้
เนื้อหา โดยยึดความหมายตามร่างสัญญาฯ ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายโทรคมนาคมด าเนินการตรวจสอบ
สัญญาในลักษณะเดียวกันก่อน หากมีข้อขัด หรือแย้ง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม กทค .            
เพื่อพิจารณา และให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาไปยังบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
เพื่อให้บริษัทฯ น าส่งสัญญาดังกล่าวแก่ส านักงาน กสทช . ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
บริษัทฯ  ท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามมาตร ๕๔ วรรค ๒ แห่ง พระราชบัญญัติ การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง  การ
ขอความเห็นชอบสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ท ากับรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
หมายเหตุ  ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่             

๒๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี ๒ ระหว่างบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
(ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)   

 
มติท่ีประชุม                 เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ และรับทราบตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอว่า สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ 
ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน)  มีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๖ 
 

หมายเหตุ  ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่            
๒๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี ๒ ระหว่างบริษัท 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน)  (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ระหว่าง
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน)   

 
มติท่ีประชุม                   เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม        

ครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน )   ตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ และรับทราบตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอว่า สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒ ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)   มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ  ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่            

๒๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี ๒ ระหว่างบริษัท โท

เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน)  (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ื อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ระหว่าง
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

 
มติท่ีประชุม                   เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม           

ครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ  และรับทราบตามที่
ส านักงาน กสทช . เสนอว่า สัญญาการเช่ือมต่อโคร งข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ 



๗ 
 

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ  ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่           

๒๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ สัญญาการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉ บับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี ๑  
ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่นจ ากัด (มหาชน) (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน
จ ากัด (มหาชน) 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม     
ครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท โทเทิ่ล           
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ และรับทราบ
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอว่า สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท          
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้อง
กับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อ โครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน ) ( ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย ) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
(มหาชน ) ( ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ) (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อ
โครงข่าย) 



๘ 
 

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ื อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) (ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย ) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (มหาชน )   
(ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการพิจารณาสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ตามที่ส านักงาน 
กสทช . เสนอ  และรับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า สัญญาการเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด มีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗              
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๒๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด

(มหาชน) (ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย) กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
(ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย) (ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ ากัด(มหาชน) (ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย) กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
(ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการพิจารณา สัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ และรับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอว่า สัญญาการ
เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน )  มีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       

๒๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑  แผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือ

ความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม และขอ



๙ 
 

แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานความต้องการใช้คลื่นความถี่ (ส านักบริหารคลื่น
ความถ่ี) 

  ผู้แทนคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพื่อความมั่นคงของรัฐใน
กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม (นายอดุลย์ฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ) น าเสนอแผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงาน
การบริหารคลื่นความถ่ีเพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุ
คมนาคม และขอแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานความต้องการใช้คลื่นความถ่ี ย่าน 
๒.๓/๒.๕  กิกะเฮิรตซ์ และ UAV ของหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ ตาม (ร่าง) 
ค าสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานความต้องการใช้คลื่นความถ่ี
ย่าน ๒.๓/๒.๕ กิกะเฮิรตซ์ และ UAV ของหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ  ทั้งนี้ 
เพื่อสนับสนุนการท างานของคณะอนุกรรมการ ประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ี
เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

  กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า การจัดท ารายงาน ความต้องการใช้
คลื่นความถ่ี มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเพียงใด ที่ต้องมีการจัดต้ังคณะท างานฯ    
ข้ึนมาใหม่ 

 ผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ (นายอดุลย์ฯ ) ช้ีแจงว่า ในอนาคตอันใกล้ทางส านักงาน 
กสทช. จะมีการก าหนดและจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่ (Reframing) คลื่นความถ่ีวิทยุ
ย่าน ๒.๓/๒.๕ กิกะเฮิรตซ์  ซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทั้งนี้มีความยุ่งยากซับซ้อน
ทางด้านเทคนิคและความต้องการใช้งานที่จะน าไปใช้ทางทหารและเพื่อความมั่นคง
ของรัฐ 

  กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ทางด้านการทหาร การใช้งาน UAV 
ของหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐนั้น มีประโยชน์ ทางส านักงาน กสทช . ต้อง
ตรวจสอบตารางคลื่นความถ่ีว่าสอดคล้องกันหรือไม่ และแผนการใช้คลื่นความถ่ีเดิม
อย่างไร หรือว่าทางส านักงาน กสทช . ต้องมีความชัดเจนในเรื่องการใช้งานคลื่น
ความถ่ี ว่าการจัดสรรคลื่นความถ่ีแต่ละ ย่านอย่างไร ทั้งนี้ให้ทาง ส านักงาน กสทช . 
จัดสรรคลื่นความถ่ีให้ทางหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ ใช้งานคลื่นความถ่ีไปก่อน 
โดยไม่อนุมัติเป็นการถาวร เนื่องจากการ  Reframing ยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มี
แนวทางในการจัดสรรคลื่นความถ่ี 

  กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า การจัดท ารายงานความต้องการใช้คลื่น
ความถ่ีย่าน ๒.๓/๒.๕ กิกะเฮิรตซ์ และ UAV ของหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของ รัฐ 
ควรจะดูกรอบใหญ่การใช้คลื่นความถ่ีทั้งหมดก่อน ว่าควรใช้งานคลื่นความถ่ีอย่างไร 
แต่ถ้าหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐจะใช้ จะใช้ได้อย่างไร ต้อง สอดคล้องกับ
คณะอนุกรรมการคลื่นความถ่ีทั้งหมด  

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า การขอแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
รายงานความต้องการใช้คลื่นความถ่ี  มีวัตถุประสงค์อย่างไร ถ้าจะศึกษา แล้วน าผล
การศึกษาส่งให้ ส านักงาน กสทช . เพื่อด าเนินการอย่างนั้นได้ แต่หากศึกษาแล้วผล



๑๐ 
 

น าส่งให้คณะอนุกรรมการฯ นั้น เห็นว่ายังไม่มีความจ าเป็น ซึ่งหากหน่วยงานเพื่อ
ความมั่นคงของรัฐมีความต้องการใช้คลื่นความถ่ีไหนเพิ่มเติม ก็ให้เสนอมา เนื่องจาก
หน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐยังสามารถใช้งานคลื่นความถ่ี ได้อยู่ ทั้งนี้            
ทางส านักงาน กสทช . ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการใช้งานและการจัดสรรคลื่น
ความถ่ีในย่านดังกล่าวใหม่ และเรื่องความมั่นคงนั้น เป็นเรื่องที่ให้ความส าคัญ  ก่อน
อยู่แล้ว 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ทางส านักงาน กสทช . โดยส านักบริหารคลื่นความถ่ี ด าเนินการ ปรับ

กรอบอ านาจหน้าที่ของคณะท างานจัดท ารายงานความต้องการใช้คลื่นความถ่ีย่าน 
๒.๓/๒.๕ กิกะเฮิรตซ์ และ UAV ของหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ ให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

 

หมายเหตุ  ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่          
๒๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การมอบอ านาจให้กรรมการ กทค . ด าเนินกระบวรการพิจารณาคดีปกครองแทน 
กสทช. ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ (ส านักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้แทนส านักกฎหมายโทรคมนาคม (นายโสรัจจ์ฯ ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี กสทช . 
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ได้ขอยื่นลาออกจากการด ารงต าแหน่ง กสทช . ตั้งแต่วันที่ ๘ 
กันยายน ๑๕๕๗ นั้น ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะ กสทช . รวมถึง
การเป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีปกครองเป็นอันสิ้นสุด
ลง จึงต้องมีการเปลี่ยนผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินกระบวน พิจารณาคดีที่อดีต 
กสทช. ดร. สุทธิพล เคยรับผิดชอบ จ านวน ๙ คดี ดังนี้ 

 ๑. คดีหมายเลขด าที่ ๒๐๐๘/๒๕๕๔ ระหว่าง บมจ . โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน   
ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี 

 ๒. คดีหมายเลขด าที่ ๒/๒๕๕๔ ระหว่าง บมจ . ทีโอที ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช .           
ผู้ถูกฟ้องคดี 

 ๓. คดีหมายเลขด าที่ ๒๒๑๘/๒๕๕๔ ระหว่าง  บจ. เรียล มูฟ  ผู้ฟ้องคดี  กับ กสทช .    
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑  และพวกรวม ๒ คน 

 ๔. คดีหมายเลขด าที่ ๒๒๑๙/๒๕๕๔ ระหว่าง  บมจ . ทรู คอร์ปอเร ช่ัน ผู้ฟ้องคดี กับ 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และพวกรวม ๒ คน 

 ๕. คดีหมายเลขด าที่ ๙๖๐/๒๕๕๖  ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม ผู้ฟ้องคดี กับ
ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  

 ๖. คดีเลขหมายด าที่ ๑๒๙๑/๒๕๕๖ ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม ผู้ฟ้องคดี กับ 
ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 



๑๑ 
 

 ๗. คดีหมายเลขด าที่ ๓๒๘ /๒๕๕๔ ระหว่าง บมจ . ทีโอที ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช .         
ผู้ถูกฟ้องคดี 

 ๘. คดีหมายเลขด าที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๖ ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม ผู้ฟ้องคดี กับ 
ส านักงาน กสทช. ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคด ี

 ๙. คดีหมายเลขด าที่ ๒๓๔๕/๒๕๕๖ ระหว่าง บมจ . ทีโอที  ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช .         
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบคดีปกครองจ านวน ๙ คดี ดังนี้  

 ๑. คดีหมายเลขด าที่ ๒๐๐๘/๒๕๕๔ ระหว่าง บมจ . โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน   
ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดี  มอบหมายให้ กสทช . รศ . ประเสริฐฯ  เป็น
ผู้รับผิดชอบคดีน้ี 

 ๒. คดีหมายเลขด าที่ ๒/๒๕๕๔ ระหว่าง บมจ. ทีโอที ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช.  ผู้ถูกฟ้องคด ี
มอบหมายให้ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดีน้ี 

 ๓. คดีหมายเลขด าที่ ๒๒๑๘/๒๕๕๔ ระหว่าง  บจ. เรียล มูฟ  ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช .        
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑  และพวกรวม ๒ คน  มอบหมายให้ กสทช .รศ .ประเสริฐฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบคดีน้ี 

 ๔. คดีหมายเลขด าที่ ๒๒๑๙ /๒๕๕๔ ระหว่าง  บมจ . ทรู คอร์ปอเรช่ัน ผู้ฟ้องคดี         
กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และพวกรวม ๒ คน มอบหมายให้ กสทช.รศ.ประเสริฐฯ 
เป็นผู้รับผิดชอบคดีน้ี 

 ๕. คดีหมายเลขด าที่ ๙๖๐/๒๕๕๖  ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม ผู้ฟ้องคดี กับ
ส านักงาน กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบหมายให้ 
ประธาน กทค. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดีน้ี 

 ๖. คดีเลขหมายด าที่ ๑๒๙๑/๒๕๕๖ ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม ผู้ฟ้องคดี กับ 
ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 
มอบหมายให้ ประธาน กทค. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดีน้ี 

 ๗. คดีหมายเลขด าที่ ๓๒๘ /๒๕๕๔ ระหว่าง บมจ . ทีโอที ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช .        
ผู้ถูกฟ้องคดี มอบหมายให้ ประธาน กทค. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
คดีน้ี 

 ๘. คดีหมายเลขด าที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๖ ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม ผู้ฟ้องคดี กับ 
ส านักงาน กสทช . ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กทค . ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดี  
มอบหมายให้ ประธาน กทค. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดีน้ี 

 ๙. คดีหมายเลขด าที่ ๒๓๔๕ /๒๕๕๖ ระหว่าง บมจ . ทีโอที ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช .     
ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ กทค . ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเลขาธิการ กสทช . ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 
มอบหมายให้ ประธาน กทค. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดีน้ี 



๑๒ 
 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๒๔/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา       ๑๑.๓๐   น. 

 
 


