
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
คร้ังท่ี ๔๖/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ณ หองประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ผูเขาประชุม 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก เศรษฐพงค                       มะลิสุวรรณ                          ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๒. นายสุทธิพล                                   ทวีชัยการ                              กรรมการ 

๓. นายประเสริฐ                                ศีลพิพัฒน                             กรรมการ 

๔. นายประวทิย                                  ล่ีสถาพรวงศา                      กรรมการ 

๕. พลเอก สุกจิ                                   ขมะสุนทร                            กรรมการ 

  
เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช. 
๑. นายพิทยาพล                                  จันทนะสาโร                       เลขานุการ 

๒. นายสุทธิศักดิ ์                                ตันตะโยธิน                          ผูชวยเลขานุการ 

๓. นายอดุลย                                       วิเศษบุปผา                            ผูชวยเลขานุการ 

๔. พันเอก สมมาส                             สําราญรัตน                          ผูบริหารระดับตน (กท.) 
๕. นางสาวธัญยชนก                         มานะวะ                                พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.) 

๖. นางสาวศิริพร                                พุกกะเวส                              พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๗. นางสาวพชิรดา                             โสมกุล                                  ลูกจาง (กท.) 
๘. นางสาวญาณิน                              วัชรบุญโชติ                         ลูกจาง (กท.) 
๙. นางสาวกฤติยา                               วิสุทธาภรณ                          ลูกจาง (กท.) 
๑๐.นางสาวนารีรัตน                          มธีกุล                                     ลูกจาง (กท.) 
ผูไมเขาประชมุ 

  
๑. นายพิชัย                                          สุวรรณกิจบริหาร                ผูชวยเลขานุการ (ติดภารกิจ) 
  
ผูชี้แจง 

๑. นายองอาจ                                      เรืองรุงโสม                          ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 

๒. นางสาวจิตสถา                             ศรีประเสริฐสุข                    รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน



๓. นางขวัญใจ                                     สุปญโญ                                พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 

๔. นายภูริต                                          ประสานศักดิ ์                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 

๕. นางสาววไิล                                   เถ่ือนทองแถว                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 
๖. นายบุญธรรม                                 แสงแกว                                พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒) 
๗. นายศันสนะ                                   อัศวชวง                                พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒) 
๘. นายวิรัตน                                       อวนศรี                                  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (คท.) 

๙. นายบัญชา                                       มโนโอภาสชัย                     พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (คท.) 

๑๐. นายชวัลวทิย                                ธีระพันธ                               พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 
๑๑. นางสาวศศิธร                              วันด ี                                      ลูกจาง (จท.) 
๑๒. นายอําพล                                    ลือวงศโอภาส                      ลูกจาง (มท.) 
๑๓. ดร.ดามพ                                     สุคนธทรัพย                         ผูแทนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
๑๔.นายนฤพนธ                                 รัตนสมาหาร                        ผูแทนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
๑๕. หมอมหลวงกนิษฐา                  เทวกุล                                    ผูแทนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
๑๖. นายสุทธิชัย                                 ช่ืนชูศิลป                              ผูแทนบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด (มหาชน) 
๑๗. นางสาวเยาวลักษณ                   พิณบรรเลง                           ผูแทนบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด (มหาชน) 
๑๘. นางสาวภคัรส                            อินทรเสาร                            ผูแทนบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จํากัด (มหาชน)       
๑๙. นายวีรวัฒน                                 เทพสุนทร                            ผูแทนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
๒๐. นายบัณฑิต                                  บุญสงประเสริฐ                  ผูแทนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
๒๑. นายพงษชาติ                              กอหาญ                                 ผูแทนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
๒๒. นายชาญชัย                               ชัดขุนทด                              ผูแทนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
๒๓. นายทิวา                                      อนุกลูเวช                              ผูแทนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
๒๔. นางสาวพิชญาภา                     นุตจรัส                                  ผูแทนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
๒๕. นายจรูญศักดิ ์                            วังววิฒัน                               ผูแทนบจ. ศูนยใหบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท 
๒๖. นายณัฏฐวิทย                             สุฤทธิกุล                               ผูแทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 



๒๗. นายสุปรีด ี                                  สุวรรณทัต                            ผูแทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 
๒๘. นายสมโพช                               พานทอง                               ผูแทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 
๒๙. นายสันติชัย                                วารีรําพึงเพลิน                    ผูแทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 
๓๐. นายชาญชัย                                 ชัดขุนทด                              ผูแทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 
๓๑. นายเกริก                                      กลอมเกลา                            ผูแทนบริษัท ทรูมูฟ จํากัด (มหาชน) 
๓๒. นายชนะ                                     ทิมพิทยา                               ผูแทนบริษัท ทรูมูฟ จํากัด (มหาชน) 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น. 
  
ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระท่ี ๑                 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  
                                                ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒               เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                                                                ๑. รับรองรายงานการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๔๒/๒๕๕๕ วันอังคารท่ี 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

                                                                ๒. รับรองรายงานการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๔๓/๒๕๕๕ วันพุธท่ี 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

  
มติท่ีประชุม                                          ๑. รับรองรายงานการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๔๒/๒๕๕๕ วนัอังคารท่ี 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  โดยไมมีการ 

                                                                แกไข 

  
                                                                ๒. รับรองรายงานการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๔๓/๒๕๕๕ วันพุธท่ี 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

                                                                โดยไมมีการแกไข ดังนี ้
                                                                                หนาท่ี ๓ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ มติท่ีประชุม ขอ๑  เพิ่มเติม
ขอความทายประโยคดังนี ้“ซ่ึงเปนไปตาม 



                                                                กฎหมายดังกลาว” 

 ระเบียบวาระท่ี ๓                                เร่ืองเพื่อทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑                             รายงานผลการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. (สวนงานเลขานุการ 
กทค.) 

  
มติท่ีประชุม                                          รับทราบตามท่ีเสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒                            ๓.๒ รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการความม่ันคง

เครือขายและขอมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (สวน
งานเลขานุการประจํารองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงค ฯ) 

  
มติท่ีประชุม                                          รับทราบตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๔                                 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๔๕/๒๕๕๕ วันศุกรท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑                             ผูมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ขอยกเลิกเลขหมาย

โทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๗๘๖ (กลุมงานบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคม) 

                                                รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจดัการเลข
หมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน การขอยกเลิกเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษจํานวน ๑ เลขหมาย หมายเลข ๑๗๘๖ โดยมีผลต้ังแต
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตาม
ประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑการจดัสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมคร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๕ เม่ือ
วันท่ี  ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เหน็ควรใหสํานกังาน กสทช. นําเสนอ กทค. 
พิจารณายกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษจํานวน ๑ เลขหมาย หมายเลข 
๑๗๘๖ ใหกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

                                                



มติท่ีประชุม                                         อนุมัติใหยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๗๘๖ ใหแก 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล 

                                                เรือน ตามความเห็นมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตาม
ประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑการจดัสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี  ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๕  ตามท่ีกลุมงานบริหารและจดัการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒                           การขอขยายขายส่ือสารผานดาวเทียมตางชาติชนิดชั่วคราว จํานวน 
๑๐๔ รายการของบริษัท กสท 

                                                                โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) ผูอํานวยการกลุมงานการ 

                                                                อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายองอาจฯ) รายงาน
รายละเอียดและความเปนมาในเร่ืองของการขอ 

                                                                ขยายขายส่ือสารผานดาวเทียมตางชาติชนิดช่ัวคราว จํานวน ๑๐๔ 
รายการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

                                                                (มหาชน) พรอมเสนอขออนุมัติเพื่อดําเนนิการขยายขายการสื่อสาร
ผานดาวเทียมตางชาติชนิดช่ัวคราวของ 

                                                                บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ๑๐๔ รายการ และ
แนวทางปฏิบัติในเร่ืองดังกลาว 

  
มติท่ีประชุม                                         ๑. รับทราบข้ันตอนและผลการดาํเนินการของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)                   
                                                                ๒. ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม๑ ตรวจสอบมติท่ีประชุมฯ ใน 

                                                                การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมคร้ังท่ี ๔๓/๒๕๕๕ 
วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ วามีมติท่ี 

                                                                ประชุมซ่ึงเหมือนกับการขออนุมัติในครั้งนีห้รือไมเพื่อจะเปน
ประโยชนตอการขออนุมัติในเร่ืองดังกลาวใน 

                                                                คร้ังตอไป 

                                                                ๓. ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม๑ เรงรัดการจดัทํากฎ ระเบียบ 



                                                                หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของตอไป 

  
ระเบียบวารท่ี ๔.๓                              บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตการ
ใหบริการ............................... อินเทอรเน็ต 

                                                                แบบท่ีสาม (กลุมงานการอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ๑) 
                                                                ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ๑ 
(นายองอาจฯ) นําเสนอรายงานขอเท็จจริง 

                                                                เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต แบบท่ีสาม 
ของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด 

                                                                (มหาชน) วาทางสํานักงานไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติและแผน
ดําเนินการ พรอมท้ังรายละเอียดการลงทุน 

                                                                ของบริษัทดังกลาวแลว เห็นสมควรเสนอขออนุมัติเพื่อให
ใบอนุญาตแบบท่ีสาม ตอบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี 
                                                                จํากัด (มหาชน) 
  
มติท่ีประชุม                                         อนุมัติใหออกใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีสาม แก
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
                                                                ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔                            บมจ. ทรัพยโซลูชั่น ขอยกเลิกใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต
แบบท่ีหนึ่ง (กลุมงานการอนญุาตประกอบ 

                                                                กิจการโทรคมนาคม ๒) 
                                                                รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒ (นายองอาจฯ) 
                                                                นําเสนอรายงานขอเท็จจริงในเร่ืองการขอยกเลิกใบอนุญาตการ
ใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่งของ บจ. 
                                                                ทรัพยโซลูช่ันเนือ่งจากบริษัทไดแจงสาเหตุของการขอยกเลิก
ใบอนุญาตวา ในขณะน้ีไมมีลูกคาซ่ึงใชบริการ 

                                                                กับทางบริษัทดังนั้นบริษัทจึงมีความจําเปนท่ีจะตองทําการยกเลิก
ใบอนุญาต ท้ังนี้จากการตรวจสอบสํานักงาน 

                                                                พบวาบริษัทยังมีหนี้คางชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตในป พ.ศ. 
๒๕๕๔ จึงเสนอใหอนุมัติการยกเลิก 



                                                                ใบอนุญาตดังกลาว โดยมีเง่ือนไขใหบริษัททําการชําระ
คาธรรมเนียมในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีคางชําระตอ 

                                                                สํานักงาน กสทช. ใหเรียบรอย 

  
มติท่ีประชุม                                         อนุมัติใหยกเลิกใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่งของ 
บจ. ทรัพยโซลูช่ัน โดยมีเง่ือนไขให 
                                                                บริษัทฯ ชําระคาธรรมเนียมในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอสํานักงาน กสทช. 
ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบ 

                                                                กิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

  
ระเบียบวารการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๔๖/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑                            การขออนุญาตทดสอบและทดลองระบบบรอดแบนดไรสายความเร็ว
สูง BWA ในยานความถี่ ๒๓๐๐ MHz 

                                                                กับการประยุกตใชงานเพื่อประโยชนสาธารณะ ของ บริษัท แอด
วานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
                                                                (วาระตอเนื่อง) (กลุมงานการอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
๑) 
                                                                ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ (นายองอาจฯ) นําเสนอ 

                                                                ขอเท็จจริงกรณีบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
ขออนุญาตทดสอบและทดลองระบบ 

                                                                บรอดแบนดไรสายความเร็วสูง BWA ในยานความถ่ี 
๒๓๐๐ MHz กับการประยุกตใชงานเพ่ือประโยชน 
                                                                สาธารณะ ใชคล่ืนความถ่ี ๒๓๐๐MHz (๒๓๐๖-
๒๓๗๐ MHz) ความกวางของแถบความถ่ี ๖๔ MHz และต้ัง 

                                                                สถานีวิทยุคมนาคมจํานวน ๘๔ สถานี  เปนระยะเวลา ๙๐ วันนับแต
วันท่ีไดรับอนญุาต ท้ังนี้โครงการดังกลาว 

                                                                เปนประโยชนสาธารณะชวยใหทราบถึงผลของการศึกษาความ
เปนไปไดและความคุมคาในการนําไป 

                                                                ใหบริการส่ือสัญญาณสําหรับเทคโนโลย ีBroadband รวมถึง
BWA เพื่อประยุกตใชในอนาคต   



  
มติท่ีประชุม                                         ๑. อนุญาตใหบริษทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ใช
คล่ืนความถ่ี ๒๓๐๐MHz (๒๓๐๖- 
                                                                ๒๓๗๐ MHz) ความกวางของแถบความถ่ี ๖๔ MHz และต้ังสถานี
วิทยุคมนาคมจํานวน ๘๔ สถานี ตามท่ีกลุม 

                                                                งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

                                                                ๒. ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ ตรวจสอบและรายงาน 

                                                                ขอเท็จจริงในประเด็นการนําเขา-นําออกซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือ
ใชในการทดลองทดสอบระบบ 

                                                                บรอดแบนด  ไรสายความเร็วสูง BWA ในยานความถ่ี 
๒๓๐๐ MHz รวมถึงเร่ืองอํานาจหนาท่ี เง่ือนไขและ 

                                                                หลักเกณฑตามกฎหมายกําหนด 

หมายเหต ุ                                            กสทช. ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็นระเบียบวาระน้ี ดังนี“้ในการขอ
อนุญาตทดสอบและทดลองระบบบ 

                                                                รอดแบนดไรสายความเร็วสูง BWA ในยานความถ่ี 
๒๓๐๐ MHz ของบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 

                                                                (มหาชน) คร้ังนี้ บริษัทระบุวา จะมีการนําอุปกรณท่ีเกีย่วของเขามา
ในราชอาณาจกัร หรืออาจใชอุปกรณเดิมท่ี 

                                                                เคยใชทดลองและทดสอบในโครงการเดิม ซ่ึงตามขอมูลพบวา ใน
การทดสอบ/ทดลองคร้ังใหมนี้มีการใช 
                                                                อุปกรณบางประเภทท่ีเปนรุน/ยีห่อเกีย่วกับการทดสอบ/ทดลองคร้ัง
กอน จึงเปนท่ีชัดเจนวา บริษทัมิไดร้ือถอน 

                                                                และนําเคร่ืองวิทยุคมนาคมท่ีใชในการทดลองคร้ังกอนออกนอก
ราชอาณาจักร อันเปนการขัดตอเง่ือนไขการ 

                                                                อนุญาตตามมติท่ีประชุม กทค. คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ท่ีกําหนดไววา “...เม่ือ 

                                                                ส้ินสุดวันอนุญาตแลว ใหนําเคร่ืองวิทยุคมนาคมออกนอก
ราชอาณาจักรภายใน ๑๕ วนั หากฝาฝนจะมี 

                                                                ความผิดและตองรับโทษตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘” รวมทั้งขัดตอขอ ๒๖ ของประกาศ 

                                                                กทช. เร่ืองหลักเกณฑการจดัสรรคล่ืนความถ่ีเพื่อการทดลองหรือ



                                                                เฉพาะในเร่ืองนี้ โดยท่ีไมไดมีชอกําหนดท่ีใหพิจารณายกเวนได 
ดังนั้นแมวาบริษัทจะมีหนังสือขอยกเวนการ 

                                                                นําสงอุปกรณออกนอกราชอาณาจักร ก็ไมอาจอนุญาตได 
                                                                “เม่ือในการทดสอบและทดลองระบบท่ีผานมา บริษัทยังคงมีการ
ปฏิบัติท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไขการอนุญาต 

                                                                และขัดตอกฎหมาย ผมจึงไมอาจพิจารณาอนญุาตใหบริษัททดสอบ/
ทดลองระบบคร้ังใหมได” 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒                          บริษัท แอมเน็กซ จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบท่ีสาม (กลุมงานการอนญุาต 

                                                                ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
                                                                ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ (นายองอาจฯ) นําเสนอ 

                                                                ขอเท็จจริงกรณีบริษัท แอมเนก็ซ จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม โดยมี 

                                                                ระยะเวลาการอนญุาต ๑๕ ป ท้ังนี้   บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวน
ตามกฎหมาย และเปนไปตามประกาศ กทช. 
                                                                 เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบท่ีสาม โดยมีเง่ือนไขเชนเดียวกับผูรับ 

                                                                ใบอนุญาตประกอบกิจการแบบท่ีสามรายอ่ืนท่ีไดรับอนุญาตแลว 

  
มติท่ีประชุม                                         อนุญาตให บริษัท แอมเน็กซ จํากัด รับใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบท่ีสาม โดยมีระยะเวลา 

                                                                การอนุญาต ๑๕ ป โดยมีเง่ือนไขเชนเดยีวกับผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการแบบท่ีสามรายอ่ืนตามท่ีกลุมงาน 

                                                                การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓                           บริษัท อะแวร คอรปอเรชั่น จํากัด ขอระงับการใหบริการอินเทอรเน็ต
แบบใหบริการผานโครงขายคล่ืนความถี ่
                                                                ภายใตใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต แบบท่ีหนึ่ง  (กลุมงาน
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 



                                                                ๒) รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒(นายองอาจฯ) 
                                                                นําเสนอขอเท็จจริงกรณีบริษัท อะแวร คอรปอเรช่ัน จํากัด ขอระงับ
การใหบริการอินเทอรเน็ตแบบใหบริการ 

                                                                ผานโครงขายคล่ืนความถ่ี ภายใตใบอนุญาตการใหบริการ
อินเทอรเน็ต แบบท่ีหนึ่ง  ท้ังนี้บริษัทฯเปนผูรับ 

                                                                ใบอนุญาตตามขอ ๕ ของเง่ือนไขในการอนญุาตใหบริการ
อินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง และขอ ๖ ของประกาศ 

                                                                กทช.เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการขอรับใบอนุญาตการใหบริการ
อินเทอรเน็ต นอกจากนี้บริการอินเทอรเน็ต 

                                                                แบบใหบริการผานโครงขายคล่ืนความถ่ี ไดแก โครงขาย
โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบรวงผ้ึง (Cellular) และ 

                                                                โครงขายโทรคมนาคมพื้นฐานใชงานนอกสถานท่ี PCT ในลักษณะ
เคล่ือนท่ี (Mobility) ท่ีบริษัทฯ ขอระงับ 

                                                                บริการนั้น ไมมีผูใชบริการแลว 

มติท่ีประชุม                                         อนุญาตใหบริษัท อะแวร คอรปอเรช่ัน จํากัด  ระงับการใหบริการ
อินเทอรเน็ตแบบใหบริการผานโครงขาย 

                                                                คล่ืนความถ่ี ภายใตใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต แบบท่ี
หนึ่ง  ตามท่ีกลุมงานการอนญุาตประกอ 

                                                                กิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔                           การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้ง 

                                                                เสา หรือเดินสาย วางทอ หรือตดิตัง้อุปกรณประกอบใดในการ
ใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิ 

                                                                แหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
                                                                (กพส. คร้ังท่ี      ๒๑/๒๕๕๕) (กลุมงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม) 
                                                                ผูแทนกลุมงานวชิาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาว
วิไลฯ) นําเสนอ    คําขอใชสิทธิตา 

                                                                มประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการใชสิทธิใน



                                                                หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือ
หลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙ 

                                                                วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๕๕)  
  
มติท่ีประชุม                                         ๑. เหน็ชอบตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง 
(กพส.) ทําหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณา 

                                                                สิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือต้ังเสา หรือ 

                                                                เดินสาย วางทอ หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการใหบริการ
โทรคมนาคม คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี 

๑๕  พฤศจิกายน๒๕๕๕ ตามท่ีกลุมงานวชิาการและจดัการทรัพยากร
โทรคมนาคมนําเสนอ ในกรณีดังตอไปนี ้
๑)     แผนผังการพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการ

ไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค 

จํานวน ๗ ราย (๗๑ คําขอ) แบงเปน เคเบ้ิลใยแกวนําแสง (Optical 
Fiber Cable - OFC) จํานวน ๖๓๒ เสนทาง เคเบ้ิลทองแดง 
(Copper) จํานวน ๓๙ เสนทาง และเคเบ้ิลโคแอคเชียล (Coaxial 
Cable) จํานวน ๑๖๙ เสนทาง 

๒) แผนผังการติดต้ังอุปกรณโทรคมนาคม จํานวน ๔ คําขอ ๔,๐๕๙ 
จุด 

                                                                ๒. รับทราบรายงานการใหความเห็นชอบของประธาน กทค. ซ่ึง
ไดรับมอบอํานาจจากที่ประชุม กทค. คร้ังท่ี 

                                                                ๒๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  กรณ ีAccess 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไมเกิน 

                                                                ๑ กิโลเมตร จํานวน ๑ ราย (๑๒     คําขอ) เปนเคเบ้ิลใยแกวนําแสง 
(Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๒๓ 

                                                                เสนทาง 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕                            การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการเกีย่วกบัการใชสิทธิในการปกหรือต้ัง 

                                                                เสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการ



                                                                แหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
                                                                (กพส. คร้ังท่ี      ๒๒/๒๕๕๕) (กลุมงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม) 
                                                                ผูแทนกลุมงานวชิาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาว
วิไลฯ) นําเสนอคําขอใชสิทธิตามประกาศ 

                                                                กทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือ
ตั้งเสา หรือเดนิสาย วางทอ หรือติดต้ัง 

                                                                อุปกรณประกอบใด  ในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือ
หลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก 

                                                                ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(กพส. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๕๕)  
  
มติท่ีประชุม                                         ๑. เหน็ชอบตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง 
(กพส.) ทําหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณา 

                                                                สิทธิแหงทาง ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการใชสิทธิในการปกหรือต้ังเสา หรือ 

                                                                เดินสาย วางทอ หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการใหบริการ
โทรคมนาคม คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี 

                                                                ๒๘ พฤศจิกายน๒๕๕๕ ตามที่กลุมงานวิชาการและจดัการ
ทรัพยากรโทรคมนาคมนําเสนอ ในกรณ ี

                                                                ดังตอไปนี ้
  

๑)     แผนผังการพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวง การไฟฟาสวนภมิูภาค 

จํานวน ๘ ราย (๙๖ คําขอ) แบงเปน เคเบ้ิลใยแกวนําแสง (Optical 
Fiber Cable - OFC) จํานวน ๖๙๑ เสนทาง เคเบ้ิลทองแดง 
(Copper) จํานวน ๑๖ เสนทาง และเคเบ้ิลโคแอคเชียล (Coaxial 
Cable) จํานวน ๑๑๒ เสนทาง 

                                                                ๒) แผนผังการติดต้ังอุปกรณโทรคมนาคม จํานวน ๒ คําขอ 
๒,๖๕๑ จดุ 



                                                                ๒. รับทราบรายงานการใหความเห็นชอบของประธาน กทค. ซ่ึง
ไดรับมอบอํานาจจากที่ประชุม กทค. คร้ังท่ี 

                                                                ๒๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  กรณ ีAccess 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม 
                                                                เกิน ๑ กิโลเมตร จํานวน ๒ ราย (๕     คําขอ) เปนเคเบ้ิลใยแกวนํา
แสง (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๙                                             เสนทาง และเคเบ้ิลทองแดง 
(Copper) จํานวน ๑ เสนทาง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖                             การอนุญาตใหใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม ประเภทอุปกรณส่ือสารระยะสั้น 
(Short Range Devices) เพื่อใชในทาง 

                                                                การแพทย (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 
                                                                ผูแทนกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายวิรัตนฯ 
และนายบัญชาฯ) นําเสนอการขออนุญาตใช 
                                                                เคร่ืองวิทยุคมนาคม ประเภทอุปกรณส่ือสารระยะส้ัน (Short Range 
Devices) คล่ืนความถ่ี ๓๑๖๘-๓๖๙๖ 

                                                                MHz ความกวางแถบคล่ืนความถ่ี ๕๒๘ MHz กําลังสง 
๐.๐๐๐๐๘๐ mW เพื่อใชในทางการแพทย โดย 

                                                                หนวยงานท่ีใช ๔ หนวยงาน ดังนี้ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลมหาราชนคร 

                                                                เชียงใหม และ ศูนยปฏิบัติการแพทยและสาธารณสุข มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

  
มติท่ีประชุม                                         อนุญาตใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม ประเภทอุปกรณส่ือสารระยะส้ัน 
(Short Range Devices) เพื่อใชในทาง 

                                                                การแพทย ท้ัง ๔ หนวยงาน ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตและกํากับ
วิทยุคมนาคมเสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗                            การอบรมเพื่อมอบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน
ใหแกกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการ 

                                                                โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) (กลุมงานการ
อนุญาตและกาํกับวิทยุคมนาคม) 

                                                                ผูแทนกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายวิรัตนฯ 



                                                                ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสุมัครเลนข้ันตนใหแกกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน และ 

                                                                กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) โดยใชหลักสูตรและวิธีการ
จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนยีบัตร 

                                                                พนักงานวิทยุสมัครเลน ตามท่ีกําหนดไวในภาคผนวก ๑ และ ๒ 
แนบทายระเบียบ กทช. วาดวยกิจการวิทย ุ

                                                                สมัครเลน พ.ศ. ๒๕๕๐ และกาํหนดการอบรม จํานวน ๓ ช่ัวโมง 

  
มติท่ีประชุม                                         อนุมัติการอบรมเพือ่มอบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลน
ข้ันตนใหแกกรรมการกิจการกระจายเสียง 

                                                                กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ตามท่ี
กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทย ุ

                                                                คมนาคมเสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘                            การใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูล
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ขดัของ (กลุมงาน 

                                                                รับเร่ืองรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

  
หมายเหต ุ                                            กลุมงานรับเร่ืองรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกจิการ
โทรคมนาคมขอถอนระเบียบวาระนี ้
ระเบียบวาระท่ี ๕                            เร่ืองอ่ืนๆ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑                         บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี (กลุมงานบริหารและจัดการ

เลขหมายโทรคมนาคม) 
ประธาน กทค. แจงใหท่ีประชุมทราบวา ระเบียบวาระน้ีไดเชิญผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีเขารวมหารือเพ่ือดําเนินการกําหนดเง่ือนไขแนวทาง
ปฏิบัติการโอนยายเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี เพื่อแกปญหาการใหบริการ
คงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ีในปจจบัุน และเพื่อรองรับการโอนยาย
เลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ีปริมาณมาก ในประเด็นเร่ืองตาง ๆ ดังนี ้
๑.. ขอปญหาอุปสรรคบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี การพัฒนา
ขีดความสามารถในการรองรับผูใชบริการท่ีเพียงพอนั้น ผูใหบริการมี



๒. พิจารณาการกําหนดศูนยใหบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท MPN 
Clearing House ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พรอม
ท้ังวิธีการและข้ันตอนในการโอนยายผูใชบริการหากจะตองออกใบอนุญาตฯ
๓. การทบทวนหรือกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการโอนยาย พรอมการบังคับ
ใชมีแนวทางอยางไร 

สรุปสาระสําคัญจากการหารือรวมกัน 

ขอปญหาอุปสรรคบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี ปจจุบันระบบ
สารสนเทศของบริษัท Clearing House สามารถรองรับความจุ ๔๐,๐๐๐ คํา
ขอตอวัน  ไมสามารถโอนยายเลขหมายได เนื่องจากระบบสารสนเทศของผู
ใหบริการแตละราย ไมสามารถโอนยายเลขหมายได จึงเห็นควรใหจดั
ประชุมหารือรวมกันระหวางสํานักงาน กสทช.  ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที
และ Clearing House โดยมีเลขานุการ  (นายพิทยาพลฯ) เปนประธานการ
ประชุมหารือรวม ดังกลาว 

พิจารณาการกาํหนดศูนยใหบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท MPN 
Clearing House ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พรอม
ท้ังวิธีการและข้ันตอนหากจะตองออกใบอนุญาตฯ ตามประกาศ กทช. เร่ือง 
หลักเกณฑบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ีกาํหนด  ความตองการ
ในการโอนยายน้ีจะตองเปนไปตามความประสงคของผูใชบริการ และ
ผูใชบริการจะตองมีการแสดงตน ปจจุบันมีการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสสามารถยืนยันตัวตนได  ท้ังนี้การโอนยายมีความจําเปนตอง
ปรับใหรวดเร็วและชัดเจน 

  
มติท่ีประชุม                                      รับทราบตามท่ีผูประกอบการทุกรายไดช้ีแจง และมอบหมายให

เลขานุการ            (นายพิทยาพลฯ) และกลุมงานบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคม เชิญประชุมรวมกนั ระหวางผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี และผูท่ีเกีย่วของรวมถึง Clearing  house  เพื่อหาขอสรุป
ในการดําเนินการ โดยรายงานผลตอท่ีประชุมกทค. ภายในส้ินเดือน
มกราคม ๒๕๕๖ นี้ และดําเนินการในสวนท่ีเกีย่วของตอไป 

  
หมายเหตุ                                         หากมีการจัดประชุมหารือรวม ดังกลาว แตละคร้ัง ให สํานักงาน กสทช. 

แจง กสทช. ประวิทยฯ เพื่อทราบ เพื่อท่ีทานจะไดเขารวมประชุมดวย 



  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒                       การขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานดานเทคนคิของ

ระบบ                           โทรคมนาคมของผูไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืน
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunications-IMT) ยาน ๒.๑ GHz (กลุมงานบริหารและจดัการ
เลขหมายโทรคมนาคม) 
    ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจดัการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาว
จิตสถาฯ) นําเสนอการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงาน
ดานเทคนิคของระบบโทรคมนาคมของผูไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืน
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล(International Mobile 
Telecommunications-IMT) ยาน ๒.๑ GHzของผูประกอบการจํานวน ๓ 
ราย ไดแก บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด บริษัท เรียล ฟว
เจอร จํากัด และบริษัท ดแีทค เน็ทเวอรค จํากัด พรอมเสนอมติเห็นชอบ
การจัดสรรเลขหมายดังกลาวแกผูประกอบการท้ัง ๓ ราย ของ
คณะอนกุรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 

    ท้ังนี้ กสทช. สุทธิพลฯ มีความเหน็วาในเร่ืองของการอางอิงเอกสารแนบ
หรือมติท่ีประชุมตางๆ ในครั้งตอไป ขอใหสํานักงานทําการระบุ
รายละเอียดท่ีมาของเอกสารนั้นอยางชัดเจน เพื่อสรางความกระจางในการ
ใหขอมูลประกอบการพิจารณากล่ันกรองของคณะกรรมการ 

  
มติท่ีประชุม                                          ๑. อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานดานเทคนิค

ดังกลาว             แกผูประกอบการท้ัง ๓ ราย ตามท่ีกลุมงานบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

    ๒. มอบหมายใหสํานักงาน ทําการตรวจสอบการใชงานของเลขหมาย
โทรคมนาคมสําหรับงานดานเทคนิคของระบบโทรคมนาคมและเลขหมาย
โทรคมนาคมมาตรฐาน 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓                        การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของ บริษัท 

อิตัลไทยอุตสาหกรรม จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

  
หมายเหต                                         ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและ



  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔                        การชําระคาตอบแทนในการใชความถ่ีสําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเฉพาะ

กิจระบบ Trunked Radio ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม (กลุมงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

  
หมายเหตุ                                          ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและ

เสนอใหท่ีประชุม กทค. พิจารณาอีกคร้ัง 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕                        การแตงตัง้คณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบดานโทรคมนาคม (เพิ่มเติม) (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
ผูแทนกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นายภูริตฯ) รายงานรายละเอียด
เกี่ยวกับการแตงต้ังคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบดานโทรคมนาคม เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ยังขาด
อนุกรรมการผูมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองของการรับเร่ืองรองเรียนและ
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ดังน้ัน จึงมีความจําเปนในการต้ัง
อนุกรรมการในดานดังกลาวเพ่ิมเติมในการนี้ สํานักงานไดเสนอให
ผูอํานวยการกลุมงานรับเร่ืองรองเรียนและคุมครองผูบริโภค (นายพิชัยฯ) 
เปนอนุกรรมการเพิ่มเติม 

  
มติท่ีประชุม                                         ๑. อนุมัติใหแตงต้ังผูอํานวยการกลุมงานรับเร่ืองรองเรียนและ

คุมครองผูบริโภค        (นายพิชัยฯ)เปนอนกุรรมการเพ่ิมเติมใน
คณะอนกุรรมการดังกลาวตามท่ีกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคมเสนอ 

                                                               ๒. ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม ทํา
การพิจารณาในเร่ืองจํานวนของอนุกรรมการตอคณะ อนุกรรมการ ๑ คณะ
รวมถึงการพิจารณาอัตราสวนของอนุกรรมการซ่ึงเปนบุคคลภายใน
สํานักงาน กสทช. และบุคคลภายนอกเพ่ือประโยชนตอการแตงต้ัง
คณะอนกุรรมการในคร้ังตอไป 

  

ประธาน                กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 

  
เลิกประชุมเวลา                   ๑๓.๕๐   น. 
 


