
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

คร้ังท่ี ๔๒/๒๕๕๕ 

วันอังคารท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

ณ หองประชมุ ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

ผูเขาประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๒. 
๓.  

นายสุทธิพล 

นายประเสริฐ 

ทวีชัยการ 

ศีลพิพัฒน 
กรรมการ 

  กรรมการ 

๔. นายประวิทย ล่ีสถาพรวงศา กรรมการ 

๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

  

เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช. 
๑.  นายพิทยาพล                 จันทนะสาโร                เลขานุการ 

๒. นายพิชัย                      สุวรรณกิจบริหาร           ผูชวยเลขานุการ 

๓.  นายสุทธิศักดิ ์                 ตันตะโยธิน                  ผูชวยเลขานกุาร 

๔.  นายอดุลย                     วิเศษบุปผา                  ผูชวยเลขานกุาร 

๕. พันเอก สมมาส                สําราญรัตน                 ผูบริหารระดับตน (กท.) 
๖.  นางสาวกฤติยา                วิสุทธาภรณ                 ลูกจาง (กท.) 
๗. นางสาวนารีรัตน              เมธีกุล                       ลูกจาง (กท.) 
  
ผูชี้แจง 

๑.  นายพากเพียร                สุนทรสิต                    ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานบริการ
โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพื่อสังคม 

๒.  นางสุพินญา                  จําป                         ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน
กฎหมายโทรคมนาคม 

๓.  นางสาวอัญชลี               เจิดรังสี                      ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน
คาธรรมเนียมและ อัตราคาบริการในกจิการ 

                                                                  โทรคมนาคม 

๔.  นายสมภพ                    รัตนาธรรมวัฒน             รักษาการผูอํานวยการสวนงานสวนงาน
สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 



๕.  นางสาวจติสถา               ศรีประเสริฐสุข              รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุม
งานบริหาร และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

๖.    นางสาวพรพักตร             สถิตเวโรจน                 ผูบริหารระดับตน (มท.) 
๗.    นางสาวอรวรี                 เจริญพร                     ผูบริหารระดับตน (นท.) 
๘.    นางสาวชลดา                บุญณะอินทร                ผูบริหารระดับตน (ตย.) 
๙.    นายวเรศ                     บวรสิน                      ผูบริหารระดับตน (สท.) 

๑๐.  นายนิพนธ                    จงวิชิต                       ผูบริหารระดับตน (สท.) 
๑๑.  นายพีระเชฎฐ                พงษศิริ                      ผูบริหารระดับตน (สท.) 
๑๒.  นายโสรัจจ                   ศรีพฒุ                       พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง (มท.) 
๑๓.  นางสาววรกัญญา            สิทธิธรรม                   พนกังานปฏิบัติการระดับสูง (สท.) 

๑๔.  นางสาวกนกพรรณ           ญาณภรัิต                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๑๕.  นายทรงยศ                   รังษา                        พนกังานปฏิบัติการระดับสูง (คท.) 
๑๖.  นายวิรัตน                    อวนศรี                      พนกังานปฏิบัติการระดับสูง (คท.) 

๑๗.  นางสาวรุจิรัตน               โกยกุล                       พนักงานปฏิบัติการ
ระดับกลาง (สท.) 

๑๘.  นายศุภกาญจน              บุญจันทร                             พนักงานปฏิบัติการ
ระดับกลาง (จท.) 
๑๙.  นายชวัลวิทย                  ธีระพันธ                    พนักงานปฏิบัตกิารระดับกลาง(จท.) 
๒๐.  นางสาวอมรพรรณ           ทองเฟอง                    ลูกจาง (จท.) 

๒๑.  นางสาวศศิธร                วันด ี                        ลูกจาง (จท.) 

๒๒.  นายสุภทัรพล               กุวลัยรัตน                             ลูกจาง (จท.) 

๒๓.  นางสาวสรินทร             อัศดรศักดิ ์                   ลูกจาง (นท.) 
  
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น. 
  

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชมุทราบ 

  
         ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวันนี้มีการประชุมหารือเร่ืองความรวมมือ
ระหวางสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International 
Telecommunication Union : ITU) กับสํานักงาน กสทช. หาก



  
มติท่ีประชุม               รับทราบ 

  
  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒        รับรองรายงานการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๔๑/๒๕๕๕ วนัอังคารท่ี ๑๓  พฤศจิกายน
๒๕๕๕  

  
หมายเหตุ                  ระเบียบวาระน้ีสวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอให

ท่ีประชุม กทค. พิจารณาอีกคร้ัง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓         เร่ืองเพื่อทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑      รายงานการอนญุาตและกํากับดูแลผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ประเภทไมมีโครงขายเปนของตนเอง ประจําไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กลุมงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

  
มติท่ีประชุม               รับทราบตามท่ีเสนอ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการ

อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ ศึกษาและนําเสนอแนวทางการแกไข
ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกับผูรับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ประเภทไมมีโครงขายเปนของตนเอง 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒      ขอคิดเห็นและขอสังเกตของคณะกรรมาธิการการส่ือสารและโทรคมนาคม

เก่ียวกับการเตรียมความพรอมภายหลังสมัปทานส้ินสุด (กลุมงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

  
มติท่ีประชุม               รับทราบตามท่ีเสนอ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการ

อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ จัดทําหนังสือเพ่ือแจงใหคณะกรรมาธิการ
การส่ือสารและโทรคมนาคมทราบวา สํานักงาน กสทช. ไดนําเสนอเร่ืองเขาสูท่ี
ประชุม กทค. เพื่อรับทราบขอคิดเห็นและขอสังเกตดังกลาวแลว 

  



ระเบียบวาระท่ี  ๔        เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑      การแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (สวนงานสนับสนุนคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน) 
                            รักษาการผูอํานวยการสวนงานสนับสนนุคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (นาย

สมภพฯ) นาํเสนอขอเท็จจริงกรณนีายนรชัย ศรีพิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงเปน    ผูไดรับการเสนอชื่อจาก กทค. หมดวาระ เนื่องจากมีอายุครบ ๗๐ 
ป ตามมาตรา ๗ แหง พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย
มีผลต้ังแตวนัท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนัน้ สวนงานสนบัสนนุคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในจึงเสนอเร่ืองเขาสูท่ีประชุม กทค. เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลท่ีมี
คุณสมบัตเิหมาะสมแทนประธานกรรมการตรวจสอบภายในท่ีหมดวาระลง 

                            กสทช. ประเสรฐิฯ ใหขอสังเกตวาการพิจารณาเสนอชื่อในคร้ังนี ้ กทค. ควร
พิจารณาวาผูท่ีพนจากตําแหนงเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถ และ
ประสบการณตามอนใุดในขอ ๕ ของระเบียบ กสทช. วาดวยการตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ดวย เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในจะไดมีผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู
ความสามารถ และประสบการณ ครอบคลุมตามขอ ๕ ของระเบียบดงักลาว ท้ังนี้ เพื่อ
ความรอบคอบในการพจิารณาเสนอช่ือบุคคลเพื่อปฏิบัตหินาท่ีดังกลาว  กสทช. ประ
วิทยฯ เสนอใหสวนงานสนับสนนุคณะกรรมการตรวจสอบภายในจัดทําขอสรุปวา
อนุกรรมการตรวจสอบภายในท่ียงัคงดํารงตําแหนงอยูเปนผูทรงคุณวุฒท่ีิมีความรู
ความสามารถ และประสบการณตามอนุ ใดในขอ ๕ ของระเบียบ กสทช. วาดวยการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดวย 

  
มติท่ีประชุม               รับทราบตามท่ีสวนงานสนบัสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายในเสนอ ท้ังนี้

ในเบ้ืองตนมอบหมายให กทค. ทุกทาน เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให
ประธาน กทค. เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา ๗ วัน 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒    บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาการดําเนินการแกไข

สัญญาท่ีเก่ียวของกับการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีรูปแบบใหมบนคลื่นความถี่ 
๘๐๐MHz ใหถูกตองตามมาตรา ๔๖ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓(กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

ปฏิบัติการผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอขยาย



  
  
  

มติท่ีประชุม               ๑. รับทราบการดาํเนินการแกไขสัญญาท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีรูปแบบใหมบนคล่ืนความถ่ี ๘๐๐ MHz ใหถูกตองตาม
มาตรา ๔๖ แหง พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม
หนังสือบริษัทฯ ท่ี กสท รม.(กร.)/๑๘๕๔ ลงวันท่ี ๕ตุลาคม ๒๕๕๕ และหนังสือ
บริษัทฯ ท่ี กสท รม.(กร.)/๑๙๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  และเหน็ชอบให
บริษัทฯ ขยายระยะเวลาดําเนนิการตามคําส่ัง กทค.    ตามแนวทางท่ีกลุมงาน
กฎหมายโทรคมนาคมเสนอ ดังนี ้

                                      ๑.๑ ตามหนังสือบริษัทฯ ท่ี กสท รม.(กร.)/๑๘๕๔ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๕ : ใหขยายออกไปอีก ๓๐ วัน นบัแตวนัครบกําหนด ซ่ึงจะครบกําหนดใน
วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕     

                                      ๑.๒ ตามหนงัสือบริษัทฯ ท่ี กสท รม.(กร.)/๑๙๖๕ ลงวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๕ :     ใหขยายออกไปอีก ๓๐ วนั นับแตวนัครบกําหนดเดิม ซ่ึงจะครบ
กําหนดในวนัท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

                             ๒. เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนนิการตามมติ กทค. ดังกลาว มอบหมายให
สํานักงาน กสทช. เชิญบริษัทฯ และคูสัญญามาประชุมใหขอมูลเกี่ยวการแกไขขอ
สัญญาฯ ดังกลาวตอสํานักงาน กสทช. แลวใหรายงานผลการประชุมตอ กทค. เพื่อ
ทราบตอไป 

  
หมายเหตุ                  กสทช. ประวทิยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒ ลงวันท่ี ๒ มกราคม 



  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓         กรมควบคุมมลพิษ ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีใหม ยาน VHF จํานวน ๒ 

ความถ่ี(กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยคุมนาคม) 
                            ผูแทนกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยคุมนาคม (นายทรงยศฯ และนายวิ

รัตนฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณีกรมควบคุมมลพิษ ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี
ใหม ยาน VHF จํานวน ๒ ความถ่ี คือ ความถ่ีวิทย ุ ๑๖๔.๗๗๕ MHz และ 
๑๖๙.๗๗๕ MHz โดยเปนคล่ืนความถี่เดิมท่ีส้ินสุดระยะเวลาการอนุญาตใหใช
งานแลว ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษยังมีความจาํเปนจะตองใชความถ่ีวิทยดุงักลาวตอไป
เพื่อใชติดตอส่ือสารในภารกจิการดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ในการ
ตรวจสอบ ฟนฟ ู และควบคุมปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม และ
ประสานงานภายในหนวยงาน 

  
มติท่ีประชุม                   อนุญาตใหกรมควบคุมมลพิษใชคล่ืนความถ่ีใหม ยาน VHF จํานวน ๒ 

ความถ่ี คือ ความถ่ีวิทยุ ๑๖๔.๗๗๕ MHz และ ๑๖๙.๗๗๕ MHz ความกวาง
แถบคล่ืนความถ่ีไมเกิน ๑๖ kHzโดยมีเง่ือนไขการอนญุาตเปนไปตามแนวทางท่ี
กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

  
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอลดหรือยกเวนคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุ

เพิ่ม (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 
                            ผูแทนกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยคุมนาคม (นายทรงยศฯ) นําเสนอ

ขอเท็จจริงกรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอลดหรือยกเวนคาตอบแทนใน
การใชความถ่ีวิทยุเพิ่ม ซ่ึงเปนคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุเพิ่ม (อัตรารอยละ 
๒ ของคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทย)ุ เปนเงินจํานวน ๘๗,๓๑๒ บาท นับถัด
จากวนัครบกําหนด ๖๐ วันท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดรับหนังสือแจง  (วันท่ี ๒๘ เมษายน 
๒๕๕๕) ถึงวันท่ีชําระคาตอบแทนในการใชความถ่ีวทิยุแลวเสร็จ (วนัท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕) รวมเปนเงินจํานวน ๑๒๖,๐๔๘ บาท 

  
มติท่ีประชุม                   ๑. อนุญาตใหงดและยกเวนใหมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไมตองชําระ

คาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุเพิ่ม จาํนวน ๑๒๖,๐๔๘ บาท เนื่องจากได



                            ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุ
คมนาคม กําหนดแนวทางและกระบวนการในการตดิตามทวงถามใหผูใชความถ่ี
วิทยุชําระคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุ และคาตอบแทนในการใชความถ่ีวิทยุ
เพิ่ม ใหมีประสิทธิภาพและภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕      การปรับปรุงแกไขประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลข

หมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

                            รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม (นางสาวจติสถาฯ) นําเสนอหลักการและเหตุผลในการปรับปรุง
แกไขประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                            กสทช. ประวิทยฯ ใหขอสังเกตวาสํานกังาน กสทช. ตองพิจารณาในภาพรวม
กอนวาอุปสรรคและปญหาที่เกิดข้ึนมีสาเหตุจากอะไร และตองแกไขปญหาดวย
การแกไขประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือสามารถใชแนวทางอ่ืนในการแกไขอุปสรรคและ
ปญหาดังกลาวได ในสวนของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตองมีการใหฐานอํานาจ กสทช. 
ในการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมสวย และวนิิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท
ระหวางผูรับใบอนุญาตหรือผูประกอบการหากมีการรองขอ 

                            กสทช. พลเอก สุกิจฯ ใหขอสังเกตวาสํานักงาน กสทช. ควรกําหนดหลักเกณฑ
ในการจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมสวยใหชัดเจน เพื่อใหสามารถนํา
ออกมาจัดสรรไดเลยโดยมิตองมีการออกประกาศหรือหลักเกณฑอ่ืนอีก 

                            กสทช. ประเสริฐฯ ใหขอสังเกตวาในการกําหนดคาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ตองพิจารณาผลกระทบใหรอบดาน ท้ังทางดาน
ผูประกอบการ ผูบริโภค และสํานักงาน กสทช. ในสวนของเลขหมายโทรคมนาคม



                            กสทช. สุทธิพลฯ ใหขอสังเกตวาควรมีการกําหนดหลักเกณฑการระงับขอ
พิพาทไวในประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ฉบับแกไข มิตองใชหลักเกณฑตามประกาศ กทช. วาดวยการใช
และเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยการพิจารณาวินิจฉัยขอ
พิพาทควรกําหนดใหคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมพิจารณาใหความเห็น
กอนเสนอตอท่ีประชุม กทค. เพื่อวินจิฉัยช้ีขาด 

  
มติท่ีประชุม               เห็นชอบในหลักการและเหตุผลของการปรับปรุงแกไขประกาศ กทช. เรื่อง 

หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามท่ี
กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ โดยใหกลุมงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคมรับขอสังเกตของ กทค. ทั้งในประเด็นเร่ือง
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม การบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
สวย คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม และการระงับขอพิพาท เพื่อใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอไป 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖        ยกเลิกการใชงานเลขหมายโทรคมนาคมพเิศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๔๑ ของ

มูลนิธิปองกันตอตานอาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทย (กลุมงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

                             รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี มูลนิธิปองกันตอตาน
อาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทยขอยกเลิกการใชงานเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ                   ซ่ึงคณะอนกุรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. 
เร่ือง หลักเกณฑการจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมี
มติในการประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี ๖ กนัยายน ๒๕๕๕ เห็นควรให
สํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. เพื่อพิจารณาการยกเลิกการใชงานเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๔๑ 

                            ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) 



  
มติท่ีประชุม               อนุมัติใหยกเลิกการใชงานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก จํานวน ๑ 

หมายเลข (หมายเลข ๑๕๔๑) ของมูลนิธิปองกันตอตานอาชญากรรมและยาเสพ
ติดในประเทศไทย ตามความเหน็มติท่ีประชุมคณะอนกุรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. 
เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คร้ังท่ี 
๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๖ กนัยายน ๒๕๕๕ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๑ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

                            
หมายเหตุ                  กสทช. ประวทิยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๑ ลงวนัท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๖ 

เร่ือง ขอเปดเผยความเหน็ในการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๔๒/๒๕๕๕ วาระท่ี ๔.๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ       

                              
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗        การตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ (กลุมงานบริหารและจดัการเลข

หมายโทรคมนาคม)      
                             รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม (นางสาวจติสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวสิาหกิจ และบริษทัเอกชน จํานวน ๑๑ ราย ขอ
ตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. 
เร่ือง หลักเกณฑการจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมี
มติในการประชุมคร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี ๖ กนัยายน ๒๕๕๕ เห็นควรให
สํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. เพื่อพิจารณาใหตออายุเลขหมายโทรคมนาคม



มติท่ีประชุม               อนุมัติใหตออายุเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวสิาหกิจ และบริษทัเอกชน จํานวน ๑๑ ราย ตาม
แนวทางในขอ ๕๐(๓) ของประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑการจดัสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามความเหน็มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตาม
ประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑการจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ คร้ังท่ี           ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ตามท่ี
กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘        รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดเก็บขอมูลและ

รายละเอียดผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินลวงหนา (กลุม
งานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

                             
หมายเหตุ                  ระเบียบวาระน้ีสวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอให

ท่ีประชุม กทค. พิจารณาอีกคร้ัง 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙        ขออนุมัติ (ราง) แผนปฏิบตักิาร USO ประจําป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ (กลุมงาน

บริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพื่อสังคม) 
                             ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพื่อ

สังคม (นายพากเพียรฯ) นําเสนอขออนุมัต ิ (ราง) แผนปฏิบัติการ USO ประจําป
๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ดงันี ้       

                                    ๑. ขออนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัตกิาร USO ประจําป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
ประกอบดวย  ๕  แผนงาน จาํนวน ๑๒ โครงการ ในวงเงินงบประมาณประจาํป พ.ศ
๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ภายใตกรอบประมาณการคาใชจายในการดําเนนิการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพือ่สังคม 

                                    ๒. ขอความเหน็ชอบใหสํานกังาน กสทช. ดําเนนิการจดัทําแผนงานและ
โครงการตาง  ๆภายใตรางแผนปฏิบัติการ USO ประจําป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ โดยใช
กรอบวงเงินดาํเนินการ จํานวนท้ังส้ิน ๒,๔๖๑.๒๖ ลานบาท 

                                    ๓. ขอความเห็นชอบกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๖  ระยะเวลา ๕ ป    ในเบ้ืองตน เพื่อใหการดาํเนนิงานตามแผนงานบรรลุตาม



  
  
มติท่ีประชุม               ๑. เหน็ชอบในหลักการของรางแผนปฏิบัตกิาร USO ประจําป ๒๕๕๕ –

๒๕๕๖ ประกอบดวย ๕ แผนงาน จาํนวน ๑๒ โครงการ ในวงเงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ภายใตกรอบประมาณการคาใชจายในการ
ดําเนินการจดัใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม และ
เพื่อเสนอใหผูมีอํานาจหนาท่ีอนุมัติตามกฎหมายตอไป 

                             ๒. ใหสํานกังาน กสทช. โดยกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพื่อ
สังคม ตรวจสอบขอกฎหมายเร่ืองกระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติ รวมถึงอํานาจหนาท่ี
ทางกฎหมายระหวาง กสทช. และคณะกรรมการบริการกองทุนวิจยัและพฒันา กจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกจิการโทรคมนาคม ดาํเนินการเสนอตอท่ีประชุม
กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติตอไป 

                                      
ระเบียบวาระท่ี ๕         เร่ืองอ่ืนๆ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑      ขอรับนโยบายเพื่อการปรับปรุงรางประกาศ กสทช. เร่ืองคาธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการ
ในกจิการโทรคมนาคม) 

  
หมายเหตุ                  ระเบียบวาระน้ีสวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอให

ท่ีประชุม กทค. พิจารณาอีกคร้ัง 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒     แนวทางการตอบคําขอใหทบทวนการดําเนนิการตามประกาศ กสทช. เร่ืองอัตรา

ขั้นสูงของคาบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีประเภทเสียงใน
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกจิการ
โทรคมนาคม) 

  
หมายเหตุ                  ระเบียบวาระน้ีสวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอให

ท่ีประชุม กทค. พิจารณาอีกคร้ัง 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓      การดําเนินการของสํานักงาน กสทช. สําหรับเตรียมเขารวมการประชุม WCIT-



  
หมายเหตุ                  ระเบียบวาระน้ีสวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอให

ท่ีประชุม กทค. พิจารณาอีกคร้ัง 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔     ขอเสนอแนะคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม  เร่ือง ขอ

รองเรียนการปฏิบัติงานของ รท. (สวนงาน กสทช. ประวิทย ล่ีสถาพรวงศา) 
  
หมายเหตุ                  ระเบียบวาระน้ีสวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอให

ท่ีประชุม กทค. พิจารณาอีกคร้ัง 

  
ประธาน          กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 

  

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น. 
 


