
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

คร้ังท่ี ๔๓/๒๕๕๕ 
วันพุธท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 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.  นายพิชัย                                       สุวรรณกิจบริหาร                ผูชวยเลขานุการ 

๓. นายสุทธิศักดิ ์                                ตันตะโยธิน                          ผูชวยเลขานุการ 

๔. นายอดุลย                                       วิเศษบุปผา                            ผูชวยเลขานุการ 

๕. นางสาวธัญยชนก                         มานะวะ                                พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.) 

๖. นางสาววรุณรัตน                          กิจภากรณ                             พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๗. นางสาวพชิรดา                             โสมกุล                                  ลูกจาง (กท.) 
๘. นางสาวญาณิน                              วัชรบุญโชติ                         ลูกจาง (กท.) 
๙. นางสาวกฤติยา                               วิสุทธาภรณ                          ลูกจาง (กท.) 
๑๐. นางสาวนารีรัตน                        เมธีกุล                                   ลูกจาง (กท.) 
ผูชี้แจง 

๑. นางสาวอัญชลี                               เจิดรังสี                                  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน
คาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกจิการ 

                                                                                                                โทรคมนาคม 

๒. นายดํารงค                                     วัสโสทก                               ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการ
อนุญาตและกาํกับวิทยุคมนาคม 

๓. นายองอาจ                                      เรืองรุงโสม                          ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 



๔. นายชุตเิดช                                     บุญโกสุมภ                           ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน
โครงขายพื้นฐานการใชและเช่ือมตอโครงขาย 

๕. นางสาวจิตสถา                              ศรีประเสริฐสุข                    รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน
บริหาร และจัดการเลขหมาย 

                                                                                                                โทรคมนาคม 

๖. นางสาวชลดา                                บุญณะอินทร                       ผูบริหารระดับตน (ตย.) 
๗. นายประทีป                                    สังขเท้ียม                              ผูบริหารระดับตน (คท.) 
๘. นายณัฐนนท                                  ล้ีศัตรูพาย                              พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒) 
๙. นางขวัญใจ                                     สุปญโญ                                พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 

๑๐. นายศุภกาญจน                            บุญจันทร                              พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 
๑๑. นางสาวสรินทร                          อัศดรศักดิ ์                           ลูกจาง (นท.) 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น. 
  
ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระท่ี ๑                 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

                                                ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา เนื่องจากในชวงนี้ กทค. หลายทานติด
ภารกิจท่ีอาจตองเดินทางไปประชุมใน 

                                                ตางประเทศ ประกอบกับ กทค. ยังคงมีวาระคางการพิจารณาจํานวนมาก จึง
กําหนดใหมีการประชุม กทค. คร้ังตอไป 

                                                ในวันศุกรท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒               รับรองรายงานการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๔๑/๒๕๕๕ วันอังคารท่ี ๑๓  พฤศจิกายน 
๒๕๕๕  
                                                มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๔๑/๒๕๕๕ วันอังคารท่ี 
๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

                                                โดยมีการแกไข ดังนี ้
                                                (๑) หนาท่ี ๓ ระเบียบวาระท่ี ๑  แกไขขอความจากคํา
วา “ผูประกอบการ” เปน “ผูเขารวมการประมูล ๓ ราย” 

(๒) หนาท่ี ๓ ระเบียบวาระท่ี ๑  แกไขขอความจากคําวา “เสนอใหท่ีประชุม กทค. 
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดวย” เปน “เสนอใหท่ีประชุม กทค. พิจารณาให
ความเหน็ไปยงักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตอไป” 

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



                                                มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๔๑/๒๕๕๕ วันอังคารท่ี 
๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

                                                โดยมีการแกไข ดังนี ้
                                                (๑) หนาท่ี ๓ ระเบียบวาระท่ี ๑  แกไขขอความจากคํา
วา “ผูประกอบการ” เปน “ผูเขารวมการประมูล ๓ ราย” 

(๒) หนาท่ี ๓ ระเบียบวาระท่ี ๑  แกไขขอความจากคําวา “เสนอใหท่ีประชุม กทค. 
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดวย” เปน “เสนอใหท่ีประชุม กทค. พิจารณาให
ความเหน็ไปยงักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตอไป” 

ระเบียบวาระท่ี ๓                 เร่ืองเพื่อทราบ 

  
                                                ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔                เร่ืองเพื่อพิจารณา 

                                                ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๔๒/๒๕๕๕ เม่ือวนัอังคารท่ี 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑            ขอรับนโยบายเพ่ือการปรับปรุงประกาศ กสทช. เร่ือง คาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการ
ในกจิการโทรคมนาคม) ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานคาธรรมเนียมและ
อัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม (นางสาวอัญชลีฯ) ขอรับนโยบายเพ่ือการ
ปรับปรุงประกาศ กสทช. เร่ือง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ....  ภายหลังการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ในประเด็น
ดังตอไปนี ้

                                                ๑. จะอนุญาตใหผูรับใบอนญุาตสามารถนําคาใชจายซ่ึงเปนคาใชจายในการ
ซ้ือหรือเชาโครงขายโทรคมนาคม และคาใชจายในการเช่ือมตอโครงขาย
โทรคมนาคม (Interconnection Charge) ซ่ึงจายใหกับผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนหรือผู
ใหบริการโทรคมนาคมในตางประเทศ มาหกัลดหยอนจากรายไดจากการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม หรือไม 

                                                ๒. จะปรับลดอัตราคาธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จาก
อัตราท่ีกําหนดไวในรางประกาศฯ หรือไม ถาหากมีนโยบายใหปรับลด 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมภายหลังการปรับลดควร
เปนเทาใด ท้ังนี้ ในการบริหารจัดการงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๕ วรรค ๓ กําหนดใหคํานึงถึง
รายจายในการกํากับดแูล ดังนั้น สํานักงาน กสทช. จึงไดจัดทําขอเสนอทางเลือก



  
มติท่ีประชุม                         ๑. ไมอนุญาตใหผูรับใบอนญุาตนําคาใชจายซ่ึงเปนคาใชจายในการซ้ือหรือเชา

โครงขายโทรคมนาคม และคาใชจายในการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม 
(Interconnection Charge) ซ่ึงจายใหกับผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนหรือผูใหบริการ
โทรคมนาคมในตางประเทศ มาหักลดหยอนจากรายไดจากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมกอนการคํานวณคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

                                                ๒. ใหปรับลดอัตราคาธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
จากอัตราท่ีกําหนดไวในรางประกาศฯ เปนอัตราดังนี ้

รายไดจากการประกอบกิจการ อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต

๐ ถึง ๑๐๐ ลานบาท 

เกิน ๑๐๐ ลานบาท ถึง ๕๐๐ ลานบาท 

เกิน ๕๐๐ ลานบาท ถึง ๑,๐๐๐ ลานบาท 

เกิน ๑,๐๐๐ ลานบาทข้ึนไป 

๐.๒๕ 

๐.๕ 

๑.๐ 

๑.๕ 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. คร้ังท่ี ๔๓/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑            บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด ขอรับการจัดสรรคล่ืน
ความถ่ี Microwave ยาน ๕ GHz  (กลุมงานการ 

                                                อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑         
                                                (นายองอาจฯ) และปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับ
วิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ) นําเสนอ 

                                                ขอเท็จจริงกรณี บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด       เน็ทเวอรค จํากัด ขอรับการ
จัดสรรคล่ืนความถ่ี Microwave ยาน ๕ 

                                                GHz จํานวน ๖ คู ท่ีมีขนาดความกวางแถบคล่ืน ๒๘ MHz เพื่อใชในการ
เช่ือมตอโครงขายทางสายและใชเปนระบบ 

                                                สํารองสําหรับระบบส่ือสารเคเบ้ิลใยแกว ท้ังนี้ การขอรับจัดสรรคล่ืน
ความถ่ี Microwave ยาน ๕ GHz ของบริษัทฯ นั้น 

                                                เปนกรณีเกี่ยวของกับการจดัสรรคล่ืนวิทยุคมนาคมดวย และถือเปนการยื่นคํา
ขอในลักษณะกิจการเพ่ือประโยชนเชิง 



                                                พาณิชย จงึมิใชกรณกีารขอใชคล่ืนความถ่ีท่ีมิใชประโยชนเชิงพาณิชย ตามท่ี
เสนอ 

มติท่ีประชุม                          ๑. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนญุาตและกํากบัวิทยุ
คมนาคม จัดทําหลักเกณฑและข้ันตอนการ 

                                                จัดสรรความถ่ีวิทยุคมนาคม สําหรับการนําไปใชกจิการเพ่ือประโยชนเชิง
พาณิชย ใหชัดเจนกอน 

                                                ๒. มอบหมายใหสํานกังาน กสทช. โดยกลุมงานการอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ มีหนังสือแจงไปยังบริษัท 

                                                ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จํากดั เพื่อใหทราบถึงผลการพิจารณานี้ วา
การขอใชคล่ืนความถ่ีดังกลาวมิใชกรณีการ 

                                                ขอใชคล่ืนความถ่ีท่ีมิใชประโยชนเชิงพาณชิย จึงไมอาจอนุมัติใหใช
หลักเกณฑการพิจารณาจดัสรรคล่ืนความถ่ีใน 

                                                กิจการประจําท่ี (Fixed Service) ตามขอ ๘ ของประกาศ กทช. เร่ืองหลักเกณฑ
การขอรับจัดสรรคล่ืนความถ่ีได ท้ังนี ้

                                                เพื่อการดําเนนิการท่ีถูกตอง จึงขอใหบริษทัฯ รอหลักเกณฑตามท่ีมอบหมาย
ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามขอ ๑. 

                                                แลวเสร็จกอน 

  
  
  
  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒           อนุมัติเงื่อนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี
สาม   เพื่อใหบริการโครงขายส่ือสารผาน 

                                                ดาวเทียมสําหรับการใหเชาชองสัญญาณดาวเทียม (Transponder) ของ 
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (กลุมงานการ 

                                                อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
  
หมายเหตุ                             สํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ ขอ
ถอนระเบียบวาระน้ี 

  



ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓           การขอความเปนธรรมในการแกไขเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม (บริการ 

                                                ส่ือสารผานดาวเทียม) ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  (กลุม
งานการอนุญาตประกอบกจิการ 

โทรคมนาคม ๑) ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ (นายองอาจฯ)  นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ขอความเปนธรรมในการแกไขเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (บริการส่ือสารผานดาวเทียม) ตามมติ
คณะอนกุรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการอนุญาตและ
กํากับดแูลกิจการบริการดาวเทียมส่ือสาร เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดย
กําหนดใหผูรับใบอนุญาตสามารถเชาใชชองสัญญาณวงจรดาวเทียมไทย และ
ดาวเทียม ASEANเชนเดยีวกบับริษัท สามารถเทเลคอม จํากัด (มหาชน) และ
แนวทางการพจิารณาการเชาใช ชองสัญญาณวงจรดาวเทียม Non ASEAN ท่ีตอง
ไดรับความเหน็ชอบจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บริษัทฯ 
สามารถขออนุญาตจาก กสทช. ไดโดยตรงตามหลักเกณฑ ๓ กรณี ตามท่ี
กระทรวงกําหนด รวมถึงเร่ืองของอัตราคาธรรมเนียมประกอบใบอนุญาตและ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ในกิจการโครงขายส่ือสารผานดาวเทียม ตามท่ีกลุมงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

  
มติท่ีประชุม                          อนุมัติการแกไขเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบ
ท่ีสาม (บริการส่ือสารผานดาวเทียม) 
                                                ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ตามมติคณะอนกุรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 

                                                เกี่ยวกับการอนุญาตและกํากับดูแลกจิการบริการดาวเทียมส่ือสาร โดยมี
เง่ือนไขตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบ 

                                                กิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔           การขอเชาใชวงจรดาวเทียม ASEAN และการขอใชความถ่ี Extended C-
Band และ Ku-Band เพื่อใหบริการ VSAT 

                                                ของบริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิรค คอรปอเรชัน่ จํากัด (กลุมงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
                                                รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ



                                                ขอเท็จจริงกรณี บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด 

๑.      ขอเชาใชวงจรดาวเทียม ASEAN เพื่อใหบริการ VSAT และแกไขเง่ือนไข
แนบทายใบอนุญาตของ บจ. เอส ที ซี เน็ทเวิรค คอรปอเรช่ัน  จํากัด ให
สอดคลองตามท่ีไดรับอนุญาตเพ่ิมเติม โดยใชแนวทางเดียวกับ บมจ. สามารถ
เทเลคอม 

                                                ๒. ขอใชความถ่ี Extended C-Band และ Ku-Band เพื่อใหบริการ VSAT 

  
มติท่ีประชุม                          ๑.อนุมัติใหบริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด เชาใชวงจร
ดาวเทียม  ASEAN เพื่อใหบริการ VSAT และการ 

                                                แกไขเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตของบริษัทฯ 

                                                ๒. ไมอนุมัตใิหบริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด ใชความถ่ีวิทยุ
ยาน Extended C-Band และ Ku-Band เพื่อ 

                                                ใหบริการ VSAT เนื่องจากอยูในระหวางการจัดทํารางประกาศ  กสทช. เร่ือง
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบ 

                                                กิจการโทรคมนาคมผานดาวเทียมส่ือสาร และสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดนิ 

  
  
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕            การดําเนินการของสํานักงาน กสทช. สําหรับเตรียมเขารวมการประชุม  WCIT-
12 (กลุมงานการตางประเทศ) 
                                                ผูแทนกลุมงานการตางประเทศ (นางสาวชลดาฯ) รายงานการดําเนินการ
เตรียมความพรอมเพื่อการเขารวมประชุม 

                                                ระดับโลกวาดวยโทรคมนาคมระหวางประเทศ (World Conference on 
International Telecommunication หรือ 

                                                 WCIT-12 ) วาใน  ขณะนี้ สํานักงาน กสทช. ไดประสานงานกับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน 

                                                เร่ืองของเนื้อหาการประชุม คณะทํางานรวม ทาทีของประเทศไทยตอการ
เจรจาตางๆรวมถึงเร่ืองอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของเปนท่ี 

                                                เรียบรอยแลว ท้ังนี้ กสทช.สุทธิพลฯ ไดใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่วกบัการ
ประชุมดังกลาวตอท่ีประชุมวาการประชุม 

                                                ดังกลาว ถือวาเปนการประชุมซ่ึงมีความสําคัญยิ่งเนื่องจากเปนการประชุมท่ี



                                                แต พ.ศ. ๒๕๓๑ และจากการท่ีไดเขาประชุมรวมกับปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือเตรียม 

                                                ความพรอมในเร่ืองของเนื้อหาและทาทีของประเทศไทยในหัวขอตางๆ ของ
การประชุมนัน้ ไดใหความเห็นไววา 

                                                ประเทศไทยควรจะมีการดาํเนินการเตรียมความพรอมและดําเนินการใน
ขอตกลงตางๆในเชิงรุก เพื่อประโยชนตอ 

                                                กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยตอไป 

  
มติท่ีประชุม                          รับทราบการเตรียมความพรอมเพื่อการเขารวมประชุมระดับโลกวาดวย
โทรคมนาคมระหวางประเทศ ( World 

                                                Conference on International Telecommunication หรือ WCIT-12 ) ตามท่ีกลุม
งานการตางประเทศเสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖             ขออนุมัติตัวบคุคลเพื่อเดินทางศึกษาดงูานดานการพฒันากิจการวิทยุสมัครเลน
และความถ่ีภาคประชาชนของ 

                                                คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนและความถ่ีภาคประชาชน ณ 
ประเทศญ่ีปุน (กลุมงานการอนุญาตและ 

                                                กํากับวิทยุคมนาคม) ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม 
(นายดํารงคฯ) รายงานขอเท็จจริงเร่ือง 

                                                ขออนุมัติตัวบุคคลเพ่ือเดินทางศึกษาดูงานดานการพัฒนากิจการวิทยุ
สมัครเลนและความถ่ีภาคประชาชนของ 

                                                คณะอนุกรรมการพัฒนากจิการวิทยุสมัครเลนและความถ่ีภาคประชาชน 
ระหวางวันท่ี ๑๐ –๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

                                                 ณ ประเทศญ่ีปุน จํานวน ๒๑ ทาน เพื่อขออนุมัติการเดนิทางของอนุกรรมการ
จํานวน ๑๐ ทาน เพื่อเดนิทางศึกษาดูงาน 

                                                ท้ังนี้ คาใชจายในการเดินทางดังกลาวจะเบิกจายจากงบประมาณประจําป 
๒๕๕๕ ของกลุมงานการอนญุาตและกํากบั 

                                วิทยุคมนาคม รายการคาใชจายของคณะอนกุรรมการพัฒนากจิการสมัครเลน
และความถ่ีภาคประชาชนของสํานักงาน 

                                ท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณเปนท่ีเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม                          อนุมัติใหคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนและความถ่ีภาค



                                                ทาน เดินทางไปศึกษาดูงานดานการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนและความถ่ี
ภาคประชาชน ระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๖ 

                                                ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศญ่ีปุน ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุ
คมนาคมเสนอ 

  
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗            โครงการศึกษาดูงานดานโทรคมนาคมสําหรับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยขอ
พิพาท    ณ ประเทศญ่ีปุน ระหวางวันท่ี ๑๗ 

                                                – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ (กลุมงานโครงขายพื้นฐาน การใชและเช่ือมตอ
โครงขาย)ผูอํานวยการกลุมงานโครงขาย 

                                                พื้นฐาน การใชและเช่ือมตอโครงขาย  (นายชุติเดชฯ) รายงานรายละเอียดของ
โครงการศึกษาดูงานดานโทรคมนาคม 

                                                สําหรับคณะอนุกรรมการวนิิจฉัยขอพิพาท ณ ประเทศญ่ีปุน ระหวาง
วันท่ี  ๑๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตอท่ีประชุม 

                                                กทค. เพื่อขอพิจารณาอนุมัติการเดินทางของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยขอ
พิพาท จํานวน ๕ ทาน ท้ังนี้ คาใชจายในการ 

                                                เดินทางของคณะอนุกรรมการวินจิฉัยขอพิพาทนั้น จะเบิกจายจากงบประมาณ
ของกลุมงานโครงขายพื้นฐาน การใช 
                                                และเช่ือมตอโครงขาย พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวดคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร
สํานักงานท่ีไดรับการอนุมัติมาเปนท่ี 

                                                เรียบรอยแลว 

  
มติท่ีประชุม                          อนุมัติใหคณะอนุกรรมการวนิิจฉัยขอพิพาท ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก จํานวน ๕ 
ทาน เขารวมโครงการศึกษาดูงานดาน 

                                                โทรคมนาคมสําหรับคณะอนุกรรมการวนิจิฉัยขอพิพาท ณ ประเทศญ่ีปุน 
ระหวางวันท่ี ๑๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

                                                ตามท่ีกลุมงานโครงขายพื้นฐาน การใชและเช่ือมตอโครงขายเสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘            การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ
การใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือ 

                                                เดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม 



                                                ๓๙ วรรคแรก ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔  (กพส. คร้ังท่ี  ๑๙/๒๕๕๕) (กลุมงาน 

                                                วิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม) รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากร 

                                                โทรคมนาคม (นายสุทธิศักดิ์ฯ) นาํเสนอคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกบัการใช 
                                                สิทธิในการปกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใด 
ในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือ 

                                                หลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

                                                (กพส. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๕๕) 
  
มติท่ีประชุม                          ๑. เห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะอนกุรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง (กพส.) 
ทําหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิ 

                                                แหงทาง ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการใชสิทธิ
ในการปกหรือต้ังเสา หรือเดนิสาย วางทอ 

                                                หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม คร้ังท่ี ๑๙/
๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามท่ี 

                                                กลุมงานวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคมนําเสนอ ในกรณี
ดังตอไปนี ้
                                                         ๑) แผนผังการพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟา
นครหลวง การไฟฟาสวนภมิูภาค จํานวน ๙ 

                                                         ราย (๗๗ คําขอ) แบงเปน เคเบ้ิลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - 
OFC) จํานวน ๘๒๐ เสนทาง และเคเบ้ิลโค 

                                                         แอคเชียล (Coaxial) จํานวน ๖๓ เสนทาง 

                                                         ๒) แผนผังการติดต้ังอุปกรณโทรคมนาคม จํานวน ๒ คําขอ ๙๖๐ จุด 

                                                         ๓) การขยายกรอบแนวทางการลดข้ันตอนการพจิารณาใหความ
เห็นชอบ กรณ ีAccess Network (Node ถึง End 

                                                         user) ดวยเคเบ้ิลใยแกวนําแสง (เพิ่มเติมคร้ังท่ี ๑) ท้ังนี้ ท่ีประชุม กทค. 
มอบอํานาจให ประธาน กทค. มีอํานาจ 

                                                         พิจารณาใหความเห็นชอบกรณ ีAccess Network (Node ถึง End 



                                                         กิโลเมตร จํานวน Core ไมเกนิ ๑๒ Core 

  
                                                ๒. รับทราบรายงานการใหความเหน็ชอบของประธาน กทค. ซ่ึงไดรับมอบ
อํานาจจากท่ีประชุม กทค. คร้ังท่ี ๒๐/ 
                                                ๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณ ีAccess Network 
(Node ถึง End User) ระยะทางไมเกิน ๑ กโิลเมตร 

                                                จํานวน ๑ ราย  (๑๐ คําขอ) เปนเคเบ้ิลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - 
OFC) จํานวน ๓๔ เสนทาง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙             การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ
การใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือ 

                                                เดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม 
(หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา 

                                                ๓๙ วรรคแรก ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔  (กพส. คร้ังท่ี      ๒๐/๒๕๕๕) (กลุมงาน 

                                                วิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคม) รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากร 

                                                โทรคมนาคม (นายสุทธิศักดิ์ฯ) นาํเสนอคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกบัการใช 
                                                สิทธิในการปกหรือต้ังเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดต้ังอุปกรณประกอบ
ใด  ในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือ 

                                                หลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
                                                ๒๕๔๔ (กพส. คร้ังท่ี ๒๐/๒๕๕๕)   
  
มติท่ีประชุม                          ๑. เห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะอนกุรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง (กพส.) 
ทําหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิ 

                                                แหงทาง ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการใชสิทธิ
ในการปกหรือต้ังเสา หรือเดนิสาย วางทอ 

                                                หรือติดต้ังอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม คร้ังท่ี ๒๐/
๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามท่ี 



                                                กลุมงานวิชาการและจดัการทรัพยากรโทรคมนาคมนําเสนอ ในกรณี
ดังตอไปนี ้
                                                ๑) แผนผังการพาดสายส่ือสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวง การไฟฟาสวนภมิูภาค จํานวน ๘ ราย 

                                                (๖๒ คําขอ) แบงเปน เคเบ้ิลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - 
OFC) จํานวน ๒๘๒ เสนทาง เคเบ้ิลทองแดง 

                                                (Copper) จํานวน ๘๙ เสนทาง และเคเบ้ิลโคแอคเชียล (Coaxial 
Cable) จํานวน ๑๗๒ เสนทาง 

                                                ๒) แผนผังการต้ังเสาโทรคมนาคม จํานวน ๑ คําขอ ๔ สถาน ี

                                                ๓) แผนผังการติดต้ังอุปกรณโทรคมนาคม จํานวน ๑ คําขอ ๓๓๑ จุด 

                                                ๒. รับทราบรายงานการใหความเหน็ชอบของประธาน กทค. ซ่ึงไดรับมอบ
อํานาจจากท่ีประชุม กทค. คร้ังท่ี ๒๐/ 
                                                ๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรณ ีAccess Network 
(Node ถึง End User) ระยะทางไมเกิน ๑ กโิลเมตร 

                                                จํานวน ๑ ราย (๑๔ คําขอ) เปนเคเบ้ิลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - 
OFC) จํานวน ๔๕ เสนทาง 

ระเบียบวาระท่ี ๕                วาระอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑             การปรับปรุงรางประกาศ กสทช. เร่ือง คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (กลุมงานคาธรรมเนียม 

                                                และอัตราคาบริการในกจิการโทรคมนาคม)ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน
คาธรรมเนียมและอัตราคาบริการใน 

                                                กิจการโทรคมนาคม (นางสาวอัญชลีฯ) ช้ีแจงรายละเอียดและความเปนมาใน
การปรับปรุงรางประกาศ กสทช. เร่ือง 

                                                คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. .... เพื่อให กทค. 
พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนท่ีจะนํา 

                                                รางประกาศดังกลาวเสนอตอท่ีประชุม กสทช. ตอไป 

  
  
มติท่ีประชุม                          เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ตอรางประกาศ กสทช. เร่ือง 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกจิการ 

                                                โทรคมนาคม พ.ศ. .... โดยใหปรับแกรายละเอียดในประเด็นตาง ๆ ตาม
ขอสังเกตของ กทค. และใหนํานโยบายท่ี กทค. 



                                                ไดมีมติในระเบียบวาระท่ี ๔.๑ มาใชในการปรับปรุงรางประกาศฯ กอน
ดําเนินการเสนอตอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา 

                                                ใหความเห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติตอไป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒           บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลข
หมาย  โทรคมนาคมพิเศษ (กลุมงานบริหารและ 

                                                จัดการเลขหมายโทรคมนาคม) รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน
บริหารและจดัการเลขหมายโทรคมนาคม 

                                                (นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) ขอรับการจดัสรรเลข 

                                                หมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก จํานวน ๑ เลขหมายเพ่ือใชประโยชนในเชิง
พาณิชย โดยคณะอนกุรรมการเลขหมาย 

                                                โทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช. เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรและ 

                                                บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมคร้ังท่ี  ๑๔/
๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี  ๒๑ กนัยายน 

                                                ๒๕๕๕ เหน็ควรใหสํานกังาน กสทช. นําเสนอ กทค. พจิารณาอนุมัติเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข 

                                                ๑๖๐๘ ใหกับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

  
มติท่ีประชุม                          อนุมัติใหจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๐๘ ใหแก 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

                                                ตามความเหน็มติท่ีประชุมคณะอนกุรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 

                                                ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๕๕ 

                                                เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓            บจ. ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
เพิ่มเติม (กลุมงานบริหารและจัดการเลข 



                                                หมายโทรคมนาคม) รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาว 

                                                จิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บจ. ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ ขอรับ
การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม 

                                                พื้นฐานเพิ่มเติม สําหรับโครงขายโทรศัพทประจําท่ี จํานวน ๘๓,๐๐๐ เลข
หมาย โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย 

                                                โทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช. เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรและ 

                                                บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมคร้ังท่ี ๑๖/
๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

                                                เห็นควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. พิจารณาอนุมัติเลขหมาย
โทรคมนาคมพื้นฐานเพิ่มเติม สําหรับโครงขาย 

                                                โทรศัพทประจําท่ี จํานวน ๘๓,๐๐๐ เลขหมาย ใหกับ บจ. ทรู ยูนิเวอรแซล 
คอนเวอรเจนซ 
  
มติท่ีประชุม                          อนุมัติใหจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพ้ืนฐานเพิ่มเติม สําหรับโครงขาย
โทรศัพทประจําท่ี จํานวน ๘๓,๐๐๐ เลข 

                                                หมาย ใหแก บจ. ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ  ตามความเหน็มติท่ีประชุม
คณะอนกุรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 

                                                ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เร่ือง 
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย 

                                                โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คร้ังท่ี ๑๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ตามท่ีกลุมงานบริหารและจดัการเลข 

                                                หมายโทรคมนาคมเสนอ 

  
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔            บมจ. ทีโอที ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิม่เติม (กลุมงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
                                                รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจดัการเลขหมาย
โทรคมนาคม (นางสาวจติสถาฯ) นําเสนอ 

                                                ขอเท็จจริงกรณี บมจ. ทีโอที ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
มาตรฐาน ๑๐ หลัก สําหรับโครงขาย 



                                                โทรศัพทเคล่ือนท่ีเพิ่มเติม จํานวน๗๙๐,๐๐๐ เลขหมาย อันอยูภายใตกรอบการ
อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม 

                                                พื้นฐาน สําหรับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ตามมติท่ีประชุม กทช. ปฏิบัติ
หนาท่ี กสทช. คร้ังท่ี ๒๔/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 

                                                ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยคณะอนกุรรมการ      เลขหมายโทรคมนาคม ทํา
หนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 

                                                ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุม 

                                                คร้ังท่ี ๑๖/๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นควรใหสํานกังาน 
กสทช. นําเสนอ กทค. พิจารณาอนุมัติเลข 

                                                หมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ๑๐ หลัก สําหรับโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี
เพิ่มเติม ในหมวด ๐๙ จํานวน ๗๙๐,๐๐๐ 

                                                เลขหมาย ใหกับ บมจ. ทีโอท ี กสทช. ประวิทยฯ ใหขอสังเกตวา เพื่อให
กระบวนการดาํเนินงานของสํานักงาน กสทช. 
                                                เปนไปดวยความรอบคอบและรัดกุม สํานักงาน กสทช. ควรกําหนดใหผู
ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม 

                                                จัดสงเอกสารและหลักฐานตางๆ ตามหลักเกณฑท่ี กทช. ไดกําหนดไวให
ครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด มิฉะนั้น 

                                                สํานักงาน กสทช. จะไมรับพิจารณาคําขอดังกลาว 

มติท่ีประชุม                          อนุมัติใหจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ๑๐ หลัก สําหรับโครงขาย
โทรศัพทเคล่ือนท่ีเพิ่มเติม จํานวน 

                                                ๗๙๐,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บมจ. ทีโอที ตามความเหน็มติท่ีประชุม
คณะอนกุรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี 

                                                คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑการ
จัดสรรและบริหารเลขหมาย 

                                                โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คร้ังท่ี ๑๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ตามท่ีกลุมงานบริหารและจดัการเลข 

                                                หมายโทรคมนาคมเสนอ 

  
ประธาน                                กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 

  
เลิกประชุมเวลา                   ๑๒.๕๐   น. 



 


