รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ หองประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
_______________________________
ผูมาประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
๑. พันเอก เศรษฐพงค
มะลิสุวรรณ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม
๒. นายสุทธิพล
ทวีชัยการ
กรรมการ
๓. นายประเสริฐ
ศีลพิพัฒน
กรรมการ
๔. นายประวิทย
ลี่สถาพรวงศา
กรรมการ
๕. พลเอก สุกิจ
ขมะสุนทร
กรรมการ
เจาหนาที่สํานักงาน กสทช.
๑. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผูชวยเลขานุการ
๒. พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูบริหารระดับตน (กท.)
๓. นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)
๔. นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจาง (กท.)
๕. นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจาง (กท.)
๖. นางสาวญาณิน
วัชรบุญโชติ
ลูกจาง (กท.)
๗. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ ลูกจาง (กท.)
๘. นางสาวนารีรัตน เมธีกุล ลูกจาง (กท.)
ผูไมมาประชุม
๑. นายกอกิจ
๒. นายสุทธิศักดิ์
๓. นายอดุลย

ดานชัยวิจิตร เลขานุการ (ติดภารกิจ)
ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ (ติดภารกิจ)
วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ (ติดภารกิจ)

ผูชี้แจง
๑. นายดํารงค วัสโสทก ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและ
กํากับวิทยุคมนาคม
๒. นางสาววัจนา ชื่นทองคํา
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานการตางประเทศ
๓. นางสาวอัญชลี เจิดรังษี ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมงาน
คาธรรมเนียมและอัตรา
คาบริการในกิจการโทรคมนาคม

๒
๔. นายองอาจ เรืองรุงโสม ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑
๕. นายชัยยุทธ มังศรี
ผูบริหารระดับตน ( มท.)
๖. นางสาวพรพักตร สถิตเวโรจน
ผูบริหารระดับตน (มท.)
๗. นางสาวสมจิตต
สาสนรักกิจ
ผูบริหารระดับตน (ตย.)
๘. นางสาวอรวรี เจริญพร ผูบริหารระดับตน (นท.)
๙. นายณัฐนนท ลี้ศัตรูพาย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒)
๑๐. นายภูริต ประสานศักดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.)
๑๑. นายศุภกาญจน
บุญจันทร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
๑๒. นางสาวศิริพร หงสชัชวาล
ลูกจาง (นท.)
๑๓. นายสุดนภา อึ้งตระกูล ลูกจาง (นท.)

(จท.)

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันศุกรที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมี
การแกไขดังนี้
(๑) หนาที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๒ แกไข คําวา “ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕” เปน “ครั้งที่
๗/๒๕๕๖” และ “ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕” เปน “ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖”
(๒) หนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ มติที่ประชุม ขอ ๒.๒ เพิ่มเติมขอความ
หลังจากคําวา “...ผูใหบริการ (Agreed Port)” ดังนี้ “ซึ่งตองไมมีลักษณะเลือกตกลง
เฉพาะกลุมบริษัทในเครือเดียวกัน”
(๓) หนาที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ตอทายมติที่ประชุม (บรรทัดสุดทาย ) ดังนี้
“และใหจัดทํารายงานเสนอให กทค. เพื่อทราบตอไป”

๓
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ถึง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอใหสํานักงาน กสทช. เรงรัดในเรื่องของการดําเนินการ
เกี่ยวกับการดําเนินการประมูลคลื่นความถี่สําหรับรถรับจางสาธารณะ และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของผูรับใบอนุญาตและผูประกอบการเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมขั้นสูง

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

บริษัท เซอรวิส อินเตอรเน็ต โฟน จํากัด รองเรียนการใหบริการของบริษัท ทรูมูฟ
จํากัด (กลุมงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม)

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. เรงรัดเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
ผูใหบริการ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติในการ
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการศึกษาดูงานในหนวยงานกํากับดูแล
ตางประเทศ (กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม)
มติที่ประชุม

รับทราบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ การตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงในประเด็นการนําเขา-นําออก ซึ่งเครื่อง
วิทยุคมนาคม (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม)
มติที่ประชุม

รับทราบตามที่เสนอ
ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. พิจารณาในประเด็น
แนวทางการดําเนินการในกรณีที่ ผูขออนุญาตกระทําการอันเปนการ ผิด กฎหมายหรือ
เงื่อนไขอนุญาตวาจะสามารถอนุญาตตอไดอีกหรือหรือไม อยางไร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตน ป ๒๕๕๖
(เพิ่มเติม) (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ)
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีสมาคมวิทยุสมัครเลน จํานวน ๑๕ สมาคม ไดแก (๑) สมาคม
วิทยุสมัครเลนจังหวัดเชียงราย (๒) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดกระบี่ (๓) สมาคมวิทยุ
สมัครเลนจังหวัดสุราษฏรธานี (๔) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔
(๕) สมาคมวิทยุสมัครเลนแสงเทียน สมุทรสาคร (๖) สมาคมวิทยุสมัครเลนและวิทยุซีบี
จังหวัดรอยเอ็ด (๗) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดเชียงใหม (๘) สมาคมวิทยุสมัครเลน
ปทุมธานี (๙) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดบึงกาฬ (๑๐) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัด
ลําปาง (๑๑) สมาคมวิทยุสมัครเลน วีอาร ตรัง (๑๒) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัด
อุบลราชธานี (๑๓) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดนราธิวาส (๑๔) สมาคมวิทยุสมัครเลน
บุรีรัมย และ ( ๑๕) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดสมุทรปราการ แจงความประสงค
ขอจัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตน
ตามระเบียบ กทช. วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในป ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม

อนุญาตใหสมาคมวิทยุสมัครเลน จํานวน ๑๕ สมาคม ไดแก (๑) สมาคมวิทยุสมัครเลน
จังหวัดเชียงราย (๒) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดกระบี่ (๓) สมาคมวิทยุสมัครเลน
จังหวัดสุราษฏรธานี (๔) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดนครศรีธรรมราช (๕) สมาคม
วิทยุสมัครเลนแสงเทียน สมุทรสาคร (๖) สมาคมวิทยุสมัครเลนและวิทยุซีบี จังหวัด
รอยเอ็ด (๗) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดเชียงใหม (๘) สมาคมวิทยุสมัครเลนปทุมธานี
(๙) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดบึงกาฬ (๑๐) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดลําปาง
(๑๑) สมาคมวิทยุสมัครเลน วีอาร ตรัง (๑๒) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดอุบลราชธานี
(๑๓) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดนราธิวาส (๑๔) สมาคมวิทยุสมัครเลนบุรีรัมย และ
(๑๕) สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดสมุทรปราการ
จัดการอบรมและสอบเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตน ทั้งนี้ โดยมีแนวทางการ กําหนดจํานวน
ครั้งของการอบรม จํานวน ผูเขารับการอบรม และการสอบ เปนไปตามแนวทางที่
กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม
(กลุมงาน
การอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ)
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่
ใหม เพื่อใชในการติดตอประสานงานสําหรับการบริการการแพทยฉุกเฉินและ
ภาวะภัยพิบัติ และเปนศูนยบูรณาการดานการแพทยฉุกเฉินตอบโตภัยพิบัติ
โดยใช
ยานความถี่ VHF จํานวน ๓ ความถี่ แบงเปน ชอง สําหรับสถานีทวนสัญญาณ
(Repeater) จํานวน ๒ ความถี่ และชองสําหรับการติดตอประสานงาน จํานวน
๑ ความถี่ และยานความถี่ HF จํานวน ๔ ความถี่ สําหรับ การติดตอประสานงาน โดยมี
เงื่อนไขการอนุญาตเปนไป ตามแนวทางที่กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม
เสนอ

๕
มติที่ประชุม

อนุมัติจัดสรรความถี่วิทยุใ หสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เพื่อใชในการติดตอ
ประสานงานสําหรับการบริการการแพทยฉุกเฉินและภาวะภัยพิบัติ และเปนศูนย
บูรณาการดานการแพทยฉุกเฉินตอบโตภัยพิบัติแหงชาติ ดังนี้
(๑) ยานความถี่ VHF จํานวน ๓ ความถี่ แบงเปน ชอง สําหรับสถานีทวนสัญญาณ
(Repeater) จํานวน ๒ ความถี่ คือ ๑๕๘.๒๗๕ /๑๖๒.๘๗๕ MHz และชองสําหรับ
การติดตอประสานงาน จํานวน ๑ ความถี่ คือ ๑๕๐.๔๗๕ MHz
(๒) ยานความถี่ HF จํานวน ๔ ความถี่ คือ ๓.๗๑๙ ๔.๗๙๓ ๖.๘๒๔ ๗.๕๓๒ MHz
(USB) เพื่อใชสําหรับเปนชองทางติดตอประสานงาน
ทั้งนี้ โดยใหมีเงื่อนไข การอนุญาตและแนวทางการอนุญาต ตามที่กลุมงานการอนุญาต
และกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การอนุญาตใหโรงเรียนเดินเรือสากล จัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล และประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจําเรือ (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ)
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีโรงเรียนเดินเรือสากลแจงความประสงคขอรับรองหลักสูตร
พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator’s
Certificate : ROC) และพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจําเรือ (General
Operator’s Certificate : GOC) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการอบรมและ
สอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล
(Restricted Operator’s Certificate : ROC) และพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไป
ประจําเรือ (General Operator’s Certificate : GOC)
มติที่ประชุม

อนุญาตใหโรงเรียนเดินเรือสากล จัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุคมนาคมประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator’s Certificate :
ROC) และพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจําเรือ (General Operator’s
Certificate : GOC) ตามหลักเกณฑและหลักสูตรการอบรมและสอบที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม แหงชาติกําหนด ตามที่
กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การทําหนาที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายประจําจังหวัดสงขลา
(กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ)
นําเสนอขอเท็จจริง กรณีการพิจารณายกเลิกการอนุญาตใหสมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัด
สงขลา ทําหนาที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายประจําจังหวัดสงขลา และยกเลิก

๖
การอนุญาตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากสมาคมฯ มิไดปฏิบัติหนาที่สถานีวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขายตามที่กําหนดไวในระเบียบ กทช. วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พิจารณาอนุมัติใหสมาคมวิทยุสมัครเลนที่มีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่สถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขายปฏิบัติหนาที่ดังกลาแวทน
มติที่ประชุม

ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม ดําเนินการรวบรวม
ขอมูลและขอเท็จจริง รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของในพื้นทีอย
่ างครบถวน
เพิ่มเติม แลวใหนําเสนอตอที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ การขออนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการขายตอบริการ
โทรศัพทประจําที่ ระบบ SIP Trunk (Session Initiation Protocol) ของ บริษัท
โอ เอส ดี จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท โอ เอส ดี จํากัด ขออนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการขายตอบริการโทรศัพทประจําที่ระบบ
SIP
Trunk (Session Initiation Protocol) เปนการประกอบกิจการที่ไมมีโครงขายเปนของ
ตนเอง เนื่องจากเปนการเชาหรือซื้อบริการจากผูใหบริการรายอื่นเพื่อนําไปขายตอ
ในนามของตนเอง ทั้งนี้ ไดตรวจสอบพบวา บริษัท ฯ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
และไดดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของประกาศ กทช. ที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

อนุญาตให บริษัท โอ เอส ดี จํากัด ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการ
ขายตอบริการโทรศัพทประจําที่ระบบ SIP Trunk (Session Initiation Protocol)
ตามที่กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖

การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของ บริษัท บีสมารท
เทเลเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด(กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริง กรณี บริษัท บีสมารท เทเลเมติกส (ประเทศไทย)
จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการมูลคาเพิ่ม
การบันทึกและสง (Store & Retrieve Value-added Service ) ทั้งนี้ ไดตรวจสอบแลว
พบวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดครบถวน

มติที่ประชุม

ใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

๗
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ผูรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต
แบบที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเปดใหบริการอินเทอรเน็ต (ครั้งที่ ๒) (กลุมงาน
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริง กรณีบริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ผูรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต แบบ ที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเปด
ใหบริการอินเทอรเน็ต ทั้งนี้ ที่ประชุม กทค. ไดเคยมีมติในคราวประชุมครั้งที่
๑๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อนุมัติให บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) ขยายระยะเวลาการเปดใหบริการแลวครั้งหนึ่ง เปนระยะเวลา ๖ เดือน
มติที่ประชุม

๑. ไมอนุญาตใหบริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาการเปด
ใหบริการอินเทอรเน็ต โดยใหสิ้นสุดการอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง
ของ บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขที่ NTC/MM/INT/ISP/I/๐๑๑/๒๕๕๔
เนื่องจากไมสามารถเปดใหบริการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
๒. ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ แจงให
บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ทราบวาการใหบริการที่มีการสรางโครงขาย
เพื่อใหบริการแกบุคคลทั่วไป ตองไดรับใบอนุญาตแบบที่สาม ทั้งนี้ หากบริษัท เคเบิล ไทย
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ดําเนินการสรางโครงขายและใหบริการ จะถือเปนการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ การขออนุญาตสรางวงจรระหวางประเทศเพื่อเชื่อมตอกับผูใหบริการในตางประเทศ
โดยตรง สําหรับการใหบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ ของ
บริษัท
บีบี คอนเน็ค จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริง กรณี บริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด ขออนุญาต
ดําเนินการสรางวงจรระหวางประเทศเพื่อเชื่อมตอกับผูใหบริการในตางประเทศโดยตรง
สําหรับการใหบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ และบริการชุมสาย
อินเทอรเน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงขายเปนของตนเอง
มติที่ประชุม

๑. อนุญาตใหบริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด สรางวงจรระหวางประเทศ เพื่อเชื่อมตอกับ
ผูใหบริการในตางประเทศโดยตรง สําหรับการใหบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวาง
ประเทศ และบริการชุมสายอินเทอรเน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงขายเปนของตนเอง จํานวน
๘ จุด ตามที่แจงความประสงคขออนุญาต

๘
๒. ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เรงรัด
ดําเนินการตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
ที่มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการประมวลมติที่ประชุม กทช. ปฏิบัติหนาที่
กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อให กทค. พิจารณา
ทบทวนแนวทางในการพิจารณาเพิ่มจุดเชื่อมตอระหวางประเทศและการขอเชื่อมตอ
ตรงกับผูใหบริการในตางประเทศ เนื่องจากมีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงแกไขเงื่อนไข
การขออนุญาตเพิ่มจุดเชื่อมตอระหวางประเทศ อันเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลของ กสทช. และความมั่นคงของประเทศ ซึ่ง กทค. จะตองมีการพิจารณาเปนราย
กรณีไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๙

การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงขายเปนของ
ตนเอง เพื่อใหบริการใหเชาใชโครงขายโทรคมนาคม ของบริษัท กลิสเทน อินเตอร
เทรด จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท กลิสเทน อินเตอร เทรด จํากัด ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงขายเปนของตนเอง
เพื่อ
ใหบริการใหเชาใชโครงขายโทรคมนาคม (Network Provider) โดยกําหนดอายุใบอนุญาต
ที่สอดคลองกับผูรับใบอนุญาตรายอื่นที่ใหบริการใกลเคียงกันที่ ๑๕ ป ทั้งนี้ ใหมีขอบเขต
การอนุญาตตามเงื่อนไขทีกลุ่ มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ

มติที่ประชุม

อนุญาตใหบริษัท กลิสเทน อินเตอร เทรด จํากัด รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงขายเปนของตนเอง เพื่อใหบริการใหเชาใชโครงขาย
โทรคมนาคม โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ป และมีขอบเขตการอนุญาตตามเงื่อนไข
ที่กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ การตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ จํานวน ๙ หนวยงาน
(กลุมงาน
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)
ผูแทนกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ( นายศุภกาญจน ฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริง กรณีหนวยงานจํานวน ๙ หนวยงาน ขอตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ ดังนี้ (๑) องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง หมายเลข ๑๑๓๑ (๒) สํานักงาน
เทศบาลเมืองหัวหิน หมายเลข ๑๑๓๒ (๓) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน หมายเลข ๑๒๐๔ (๔) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ หมายเลข ๑๒๐๕ (๕) แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหา
การดื่มสุรา หมายเลข ๑๔๑๓
(๖) กระทรวงคมนาคม หมายเลข ๑๑๒๓
(๗) การทางพิเศษแหงประเทศไทย หมายเลข ๑๕๔๓ (๘) การรถไฟแหงประเท ศไทย

๙
หมายเลข ๑๖๙๐ และ (๙) บริษัท ยัม เรสเทอรองตส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จํากัด หมายเลข ๑๑๕๐ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นสมควรให ตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ
ใหแกหนวยงานดังกลาวออกไปอีกเปนระยะเวลา ๑ ป
มติที่ประชุม

อนุมัติใหตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษของหนวยงาน จํานวน ๙ หนวยงาน
ออกไปอีก เปนระยะเวลา ๑ ป นับถัดจากแตวันที่สิ้นสุดการอนุญาตเดิม ดังนี้
(๑) องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง หมายเลข ๑๑๓๑ (๒) สํานักงานเทศบาลเมือง
หัวหิน หมายเลข ๑๑๓๒ (๓) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หมายเลข
๑๒๐๔ (๔) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
หมายเลข ๑๒๐๕ (๕) แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหาการดื่มสุรา
หมายเลข ๑๔๑๓ (๖) กระทรวงคมนาคม หมายเลข ๑๑๒๓
(๗) การทางพิเศษ
แหงประเทศไทย หมายเลข ๑๕๔๓ (๘) การรถไฟแหงประเท ศไทย หมายเลข ๑๖๙๐
และ (๙) บริษัท ยัม เรสเทอรองตส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด หมายเลข
๑๑๕๐ ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามที่กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น ขอยกเลิกเลขหมาย โทรคมนาคม พิเศษ
หมายเลข ๑๗๖๙ (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)
ผูแทนกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ( นายศุภกาญจน ฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริง กรณี บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น ขอยกเลิกเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๗๖๙ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่
๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นสมควรให สํานักงาน กสทช. นําเสนอ
กทค. เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษของ บมจ. เนชั่น
บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

๑๐
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติให บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น ยกเลิกการใชเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ หมายเลข ๑๗๖๙ โดยใหมีผลตั้งแต วันที่ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
แจงความประสงค ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตามที่ กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
เสนอ
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
รับขอสังเกต ของ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ขอยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๐๔ (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)
ผูแทน กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ( นาย ศุภกาญจน ฯ) เสนอ
ขอเท็จจริงกรณี สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ขอยกเวนคาธรรมเนียม
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๐๔ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นสมควรใหสํานักงาน
กสทช. นําเสนอ กทค. เพื่อพิจารณาอนุมัติไมยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ ๔ หลัก ใหแกสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
มติที่ประชุม

๑. ไม อนุมัติ ให ยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข
๑๕๐๔ ใหแก สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตามความเห็นมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตามที่ กลุมงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ
๒. ให สํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
ดําเนินการ ตรวจสอบ และยืนยัน การใชงานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ดังกลาว
ของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วายังคงมีการใชงานอยูอีกหรือไม

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของผูประกอบการเชิง
พาณิชย จํานวน ๑๑ ราย (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)
ผูแทนกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ( นายศุภกาญจน ฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณี ผูประกอบการเชิงพาณิชย จํานวน ๑๑ ราย ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นควร จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก
ใหแกผูประกอบการเชิงพาณิชย จํานวน ๑๑ราย
มติที่ประชุม

๑. อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ใหกับผูประกอบการเชิงพาณิชย
จํานวน ๑๑ ราย ดังนี้ (๑) บจ. อุบลวัสดุ หมายเลข ๑๗๔๖ (๒) บจ. ซิตี้ เซอรวิส แอนด
โซลูชั่น หมายเลข ๑๗๕๗ (๓) บมจ. รพ. จุฬารัตน หมายเลข ๑๖๐๙ (๔) บจ. ไลฟ แอนด
ลีฟวิ่ง หมายเลข ๑๖๑๐ (๕) บจ. เนเร หมายเลข ๑๖๑๑ (๖) บมจ. เอฟโวลูชั่น แคปปตอล
หมายเลข ๑๖๑๒ (๗) บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น หมายเลข ๑๖๑๓ (๘) บมจ. พีทีจี
เอ็นเนอยี หมายเลข ๑๖๑๔ (๙) บจ. วีอารพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เทรดดิ้ง หมายเลข ๑๖๑๖
(๑๐) บมจ. ทีวี ไดเร็ค หมายเลข ๑๖๑๘ และ (๑๑) บมจ. เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง หมายเลข
๑๖๑๙ ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ
๒. ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม กําหนด
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลักใหชัดเจน โดยให
กําหนดระยะเวลาที่ สํานักงาน กสทช. ใชในการ ดําเนินการ พิจารณาจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ในแตละขั้นตอนใหชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
และความรวดเร็วในการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๕๖๕ ที่รับคืนจาก บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)
ผูแทนกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ( นายศุภกาญจน ฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงเพื่อให กทค. พิจารณาเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข
๑๕๖๔ ที่รับคืนจาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ
ที่สิ้นสุดการใชงานตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เปนตนมา โดยคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ
กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๒
ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นวา เลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๖๔
ได สิ้นสุดการใชงานตั้งแตวันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ตามมติ กทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
แลว
มติที่ประชุม เห็นชอบใหสิ้นสุดการใชงานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๖๔
ซึ่ง รับคืนจาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่
๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตามที่กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น

ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม
(กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)
ผูแทนกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ( นายศุภกาญจน ฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณี บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม
สําหรับโครงขายโทรศัพทประจําที่ จํานวน ๑๓,๐๐๐ เลขหมาย โดยคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ
กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ๒๕๕๖ เห็นสมควรใหสํานักงาน
กสทช. นําเสนอ กทค. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม
ใหแก บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด
มติที่ประชุม

อนุมัติ ใหจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขายโทรศัพทประจําที่ ใหแก
บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด เพื่อใชงานเปนการเพิ่มเติม จํานวน ๑๓,๐๐๐ เลขหมาย
ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ
๒๕๕๖ ตามที่กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ

๑๓
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ แนวทางการพิจารณาการกํากับดูแลอัตราคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
IMT
ยาน ๒.๑ MHz (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม
(นางสาวอัญชลีฯ) นําเสนอแนวทางการพิจารณาการกํากับดูแลอัตราคาบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ใหเปนไปตามเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ที่สาม สําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( IMT) ยาน ๒.๑ MHz
และแนวทางการคํานวณอัตราคาบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่มีการใหบริการอยูในตลาด ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามที่กลุมงานคาธรรมเนียม
และอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคมเสนอ
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบแนวทางการคํานวณอัตราคาบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มี
การใหบริการอยูในตลาด ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
ตามที่กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตรา
คาบริการในกิจการโทรคมนาคมเสนอ
๒. ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการ
โทรคมนาคม ดําเนินการวิเคราะหแนวทางการกํากับดูแลอัตราคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ให
เปนไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามสําหรับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( IMT) ยาน ๒.๑ GH z เปนการ เพิ่มเติม
และใหนําเสนอตอที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การจัดทําคําตอบและรางถอยแถลงของไทยสําหรับการชี้แจงเกี่ยวกับประกาศ
กสทช. เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคน
ตางดาว (กลุมงานการตางประเทศ และกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม)
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานการตางประเทศ (นางสาววัจนาฯ) และผูแทนกลุมงาน
กฎหมายโทรคมนาคม (นายภูริ ตฯ) นําเสนอคําตอบและรางถอยแถลงของไทยสําหรับ
การชี้แจงเกี่ยวกับประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปน
การครอบงํากิจการโดยคนตางดาว กอนแจงใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศทราบ
และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบคําตอบและรางถอยแถลงของไทยสําหรับการชี้แจงเกี่ยวกับประกาศ กสทช.
เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว
ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการตางประเทศ และกลุมงานกฎหมาย
โทรคมนาคมหารือในรายละเอียดเรื่องถอยคําที่เหมาะสมกับ กสทช. สุทธิพลฯ กอนแจง
ใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศทราบตอไป

๑๔
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ แนวทางการดําเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขดําที่ ๓๑๑๗/๒๕๕๕
(กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม)
ผูแทนกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสาวพรพักตรฯ) นําเสนอประเด็นแหงการฟอง
คดีตอศาลปกครองของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
คดีหมายเลขดําที่ ๓๑๑๗/๒๕๕๕ กรณีที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด
(มหาชน) ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองของ ลสทช.
ซึ่งไดกําหนดคาปรับทางปกครองแกบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด
(มหาชน) ในอัตราวันละ ๘๐,๐๐๐ บาท และขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งพิจารณา
อุทธรณของ กสทช. ที่เห็นวาคําอุทธรณของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด
(มหาชน) ไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงคําสั่งกําหนดคาปรับทางปกครอง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ ประเด็นแหงการฟองคดีตอศาลปกครองของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) คดีหมายเลขดําที่ ๓๑๑๗/๒๕๕๕ และมีมติมอบอํานาจ
ให กสทช. ประวิทยฯ เปนผูรับผิดชอบคดี

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ แกไขประกาศ กทช. เรื่อง การเปดเสรีการใหบริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวาง
ประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) ที่มีโครงขายเปนของ
ตนเอง (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
(นายองอาจฯ) และผูแทนกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นายภูริ
ตฯ) นําเสนอ
รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการวงจรเชาสวน
บุคคลระหวางประเทศประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) ที่มี
โครงขายเปนของตนเอง เพื่อยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง การเปดเสรีการใหบริการวงจร
เชาสวนบุคคลระหวางประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) ที่มี
โครงขายเปนของตนเอง ซึ่ง ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๒
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบใหยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง การเปดเสรีการใหบริการวงจรเชาสวนบุคคล
ระหวางประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) ที่มีโครงขายเปนของ
ตนเอง ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒. เห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการวงจร
เชาสวนบุคคลระหวางประเทศประเทศ (International Private Leased Circuit:
IPLC) ที่มีโครงขายเปนของตนเอง โดยให ปรับปรุงแกไขในประเด็นของชือ่ ประกาศ เปน
ดังนี้ “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

๑๕
เรื่อง การเปดเสรีการใหบริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศ
(International
Private Leased Circuit: IPLC) ที่มีโครงขายเปนของตนเอง ” และใหแกไขในยอหนาที่
๓ จากคําวา “ทั้งนี้ ใหใชบังคับตั้งแต...” เปน “ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแต...”
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช.โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
ดําเนินการเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามกระบวนการขั้นตอน
ของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕.๖ รายงานความคืบหนาการดําเนินการตามมติ กทค. เรื่องการปรับปรุงและพัฒนา
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม)
หมายเหตุ

ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหที่ประชุม
กทค. พิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ความเห็นขอกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจของ กสทช. ในการบริหารคลื่นความถี่ ๑๘๐๐
หลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดล (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม)
หมายเหตุ

ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหที่ประชุม
กทค. พิจารณาอีกครั้ง

๑๖
ประธาน กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม
เลิกประชุมเวลา

๑๓.๕๐ น.
..............................................
(นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ)
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง
ผูจดรายงานการประชุม

...........................................
(นางสาวพิชรดา โสมกุล)
ลูกจาง
ผูจดรายงานการประชุม
พันเอก
...........................................
(สมมาส สําราญรัตน)
ผูบริหารระดับตน
ผูจดรายงานการประชุม

.............................................
(นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร)
รองเลขาธิการ กสทช.
เลขานุการ
ผูต รวจรายงานการประชุม

...........................................
(นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร)
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียน
และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ผูชวยเลขานุการ

พันเอก

.........................................
(เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ)
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ผูรับรองรายงานการประชุม

