
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

ผูมาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๑. พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล 
นายประเสรฐิ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน 

กรรมการ 
  กรรมการ 

๔. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

 
เจาหนาท่ีสํานักงาน 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 ดานชัยวิจิตร เลขานุการ (ติดภารกิจ)  
๒. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ (ติดภารกิจ)  
๓. นายอดุลย  วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ (ติดภารกิจ)  

 
ผูช้ีแจง 
๑.  นายดํารงค วัสโสทก   ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและ 
      กํากับวิทยุคมนาคม  
๒. นางสาววัจนา  ชื่นทองคํา ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการตางประเทศ 
๓. นางสาวอัญชลี      เจิดรังษี ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานคาธรรมเนียมและอัตรา 
   คาบริการในกิจการโทรคมนาคม  



๒ 
 

๔. นายองอาจ   เรืองรุงโสม  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาต 
     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 (จท.) 
๑๒. นางสาวศิริพร   หงสชัชวาล  ลูกจาง (นท.) 
๑๓. นายสุดนภา   อ้ึงตระกูล ลูกจาง (นท.)  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
   ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ วันศุกรท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖     
 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ วันศุกรท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖  โดยมี

การแกไขดังนี้     
   (๑) หนาท่ี ๒ ระเบียบวาระท่ี ๒ แกไข คําวา “ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕” เปน “ครั้งท่ี 

๗/๒๕๕๖” และ “ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕” เปน “ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖” 
(๒) หนาท่ี ๔  ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ มติท่ีประชุม ขอ ๒.๒ เพ่ิมเติมขอความ

หลังจากคําวา “...ผูใหบริการ (Agreed Port)” ดังนี้ “ซ่ึงตองไมมีลักษณะเลือกตกลง
เฉพาะกลุมบริษัทในเครือเดียวกัน” 

(๓) หนาท่ี ๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ตอทายมติท่ีประชุม (บรรทัดสุดทาย ) ดังนี้ 
“และใหจัดทํารายงานเสนอให กทค. เพ่ือทราบตอไป” 

 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑    รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ ถึง ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ ขอใหสํานักงาน กสทช. เรงรัดในเรื่องของการดําเนินการ

เก่ียวกับการดําเนินการประมูลคลื่นความถ่ีสําหรับรถรับจางสาธารณะ และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของผูรับใบอนุญาตและผูประกอบการเก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียมข้ันสูง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒    บริษัท เซอรวิส อินเตอรเน็ต โฟน จํากัด รองเรียนการใหบริการของบริษัท ทรูมูฟ 

จํากัด (กลุมงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. เรงรัดเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ   

ผูใหบริการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓  รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติในการ

คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการศึกษาดูงานในหนวยงานกํากับดูแล
ตางประเทศ (กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔  การตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงในประเด็นการนําเขา-นําออก ซ่ึงเครื่อง       

วิทยุคมนาคม (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. พิจารณาในประเด็น         

แนวทางการดําเนินการในกรณีท่ี ผูขออนุญาตกระทําการอันเปนการ ผิดกฎหมายหรือ
เง่ือนไขอนุญาตวาจะสามารถอนุญาตตอไดอีกหรือหรือไม อยางไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑   การอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน  ป ๒๕๕๖ 

(เพ่ิมเติม) (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 
 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (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       
ขอจัดการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน             
ตามระเบียบ กทช. วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในป ๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) 

 
มติท่ีประชุม 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  จัดการอบรมและสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน ท้ังนี้ โดยมีแนวทางการ กําหนดจํานวน
ครั้งของการอบรม  จํานวน   ผูเขารับการอบรม และการสอบ เปนไปตามแนวทาง ท่ี    
กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่ใหม  (กลุมงาน       

การอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 
 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ) 

นําเสนอขอเท็จจริงกรณีสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี
ใหม เพ่ือใชในการติดตอประสานงานสําหรับการบริการการแพทยฉุกเฉินและ         
ภาวะภัยพิบัติ และเปนศูนยบูรณาการดานการแพทยฉุกเฉินตอบโตภัยพิบัติ  โดยใช   
ยานความถ่ี VHF จํานวน ๓ ความถ่ี แบงเปน  ชอง สําหรับสถานีทวนสัญญาณ 
(Repeater) จํานวน ๒ ความถ่ี และชองสําหรับการติดตอประสานงาน จํานวน            
๑ ความถ่ี และยานความถ่ี HF จํานวน ๔ ความถ่ี สําหรับ การติดตอประสานงาน โดยมี
เง่ือนไขการอนุญาตเปนไป ตามแนวทาง ท่ีกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม
เสนอ 

 



๕ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรความถ่ีวิทยุใ หสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ  เพ่ือใชในการติดตอ
ประสานงานสําหรับการบริการการแพทยฉุกเฉินและภาวะภัยพิบัติ และเปนศูนย     
บูรณาการดานการแพทยฉุกเฉินตอบโตภัยพิบัติแหงชาติ ดังนี้ 
(๑) ยานความถ่ี VHF จํานวน ๓ ความถ่ี แบงเปน  ชอง สําหรับสถานีทวนสัญญาณ 
(Repeater) จํานวน ๒ ความถ่ี คือ ๑๕๘.๒๗๕ /๑๖๒.๘๗๕ MHz และชองสําหรับ      
การติดตอประสานงาน จํานวน ๑ ความถ่ี คือ ๑๕๐.๔๗๕ MHz 
(๒) ยานความถ่ี HF จํานวน ๔ ความถ่ี คือ ๓.๗๑๙ ๔.๗๙๓ ๖.๘๒๔ ๗.๕๓๒ MHz 
(USB) เพ่ือใชสําหรับเปนชองทางติดตอประสานงาน 
ท้ังนี้ โดยใหมีเง่ือนไข การอนุญาตและแนวทางการอนุญาต ตามท่ีกลุมงานการอนุญาต
และกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การอนุญาตใหโรงเรียนเดินเรือสากล จัดการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร

พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล และประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีโรงเรียนเดินเรือสากลแจงความประสงคขอรับรองหลักสูตร
พนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator’s 
Certificate : ROC) และพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (General 
Operator’s Certificate : GOC) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการอบรมและ
สอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล 
(Restricted Operator’s Certificate : ROC) และพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไป
ประจําเรือ (General Operator’s Certificate : GOC) 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตใหโรงเรียนเดินเรือสากล จัดการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงาน

วิทยุคมนาคมประเภทจํากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator’s Certificate : 
ROC) และพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไปประจําเรือ (General Operator’s 
Certificate : GOC) ตามหลักเกณฑและหลักสูตรการอบรมและสอบท่ีคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม แหงชาติกําหนด ตามท่ี
กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายประจําจังหวัดสงขลา          

(กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 
  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ)  

นําเสนอขอเท็จจริง กรณีการพิจารณายกเลิกการอนุญาตใหสมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัด
สงขลา ทําหนาท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายประจําจังหวัดสงขลา และยกเลิก   



๖ 
 

การอนุญาตตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เนื่องจากสมาคมฯ มิไดปฏิบัติหนาท่ีสถานีวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขายตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ กทช. วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
พิจารณาอนุมัติใหสมาคมวิทยุสมัครเลนท่ีมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีสถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขายปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวแทน 

 
มติท่ีประชุม ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม  ดําเนินการรวบรวม

ขอมูลและขอเท็จจริง รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีอยางครบถวน 
เพ่ิมเติม แลวใหนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การขออนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการขายตอบริการ

โทรศัพทประจําท่ี  ระบบ SIP Trunk (Session Initiation Protocol) ของ บริษัท 
โอ เอส ดี จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท โอ เอส ดี จํากัด ขออนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการขายตอบริการโทรศัพทประจําท่ีระบบ SIP 
Trunk (Session Initiation Protocol) เปนการประกอบกิจการท่ีไมมีโครงขายเปนของ
ตนเอง เนื่องจากเปนการเชาหรือซ้ือบริการจากผูใหบริการรายอ่ืนเพ่ือนําไปขายตอ       
ในนามของตนเอง ท้ังนี้ ไดตรวจสอบพบวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และไดดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนของประกาศ กทช. ท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว  
 

มติท่ีประชุม อนุญาตให  บริษัท โอ เอส ดี จํากัด  ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการ   
ขายตอบริการโทรศัพทประจําท่ีระบบ SIP Trunk (Session Initiation Protocol) 
ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖   การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของ บริษัท บีสมารท 
เทเลเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริง  กรณี บริษัท บีสมารท เทเลเมติกส (ประเทศไทย) 
จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง บริการมูลคาเพ่ิม      
การบันทึกและสง (Store & Retrieve Value-added Service ) ท้ังนี้ ไดตรวจสอบแลว
พบวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวน 
 

มติท่ีประชุม ใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒  
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ผูรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต
แบบท่ีหนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเปดใหบริการอินเทอรเน็ต (ครั้งท่ี ๒) (กลุมงาน         
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒  
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริง  กรณีบริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)    
ผูรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต แบบ ท่ีหนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเปด
ใหบริการอินเทอรเน็ต ท้ังนี้ ท่ีประชุม กทค. ไดเคยมีมติในคราวประชุมครั้งท่ี           
๑๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อนุมัติใหบริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จํากัด 
(มหาชน) ขยายระยะเวลาการเปดใหบริการแลวครั้งหนึ่ง เปนระยะเวลา ๖ เดือน 

 
มติท่ีประชุม ๑. ไมอนุญาตใหบริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาการเปด

ใหบริการอินเทอรเน็ต  โดยใหสิ้นสุดการอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบท่ีหนึ่ง
ของ บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/I/๐๑๑/๒๕๕๔ 
เนื่องจากไมสามารถเปดใหบริการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ๒. ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ แจงให 
บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ทราบวาการใหบริการท่ีมีการสรางโครงขาย
เพ่ือใหบริการแกบุคคลท่ัวไป ตองไดรับใบอนุญาตแบบท่ีสาม ท้ังนี้ หากบริษัท เคเบิล ไทย 
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ดําเนินการสรางโครงขายและใหบริการ จะถือเปนการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม         
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การขออนุญาตสรางวงจรระหวางประเทศเพ่ือเช่ือมตอกับผูใหบริการในตางประเทศ

โดยตรง สําหรับการใหบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ ของ  บริษัท         
บีบี คอนเน็ค จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริง กรณี บริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด ขออนุญาต
ดําเนินการสรางวงจรระหวางประเทศเพ่ือเชื่อมตอกับผูใหบริการในตางประเทศโดยตรง 
สําหรับการใหบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ และบริการชุมสาย
อินเทอรเน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง 

  
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตใหบริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด สรางวงจรระหวางประเทศ  เพ่ือเชื่อมตอกับ      

ผูใหบริการในตางประเทศโดยตรง สําหรับการใหบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวาง
ประเทศ และบริการชุมสายอินเทอรเน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง จํานวน 
๘ จุด ตามท่ีแจงความประสงคขออนุญาต 



๘ 
 

 ๒. ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เรงรัด
ดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕     
ท่ีมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการประมวลมติท่ีประชุม กทช. ปฏิบัติหนาท่ี 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพ่ือให กทค. พิจารณา
ทบทวนแนวทางในการพิจารณาเพ่ิมจุดเชื่อมตอระหวางประเทศและการขอเชื่อมตอ   
ตรงกับผูใหบริการในตางประเทศ เนื่องจากมีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงแกไขเง่ือนไข
การขออนุญาตเพ่ิมจุดเชื่อมตอระหวางประเทศ อันเปนสาระสําคัญเก่ียวกับการกํากับ
ดูแลของ กสทช. และความม่ันคงของประเทศ  ซ่ึง กทค. จะตองมีการพิจารณาเปนราย
กรณีไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙   การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงขายเปนของ

ตนเอง เพ่ือใหบริการใหเชาใชโครงขายโทรคมนาคม ของบริษัท กลิสเทน อินเตอร  
เทรด จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑         
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท กลิสเทน อินเตอร  เทรด จํากัด  ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง  เพ่ือ
ใหบริการใหเชาใชโครงขายโทรคมนาคม  (Network Provider) โดยกําหนดอายุใบอนุญาต
ท่ีสอดคลองกับผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีใหบริการใกลเคียงกันท่ี ๑๕ ป ท้ังนี้  ใหมีขอบเขต  
การอนุญาตตามเง่ือนไขท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตใหบริษัท  กลิสเทน อินเตอร เทรด จํากัด  รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง เพ่ือใหบริการใหเชาใชโครงขาย
โทรคมนาคม โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ป และมีขอบเขตการอนุญาตตามเง่ือนไข
ท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี 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 ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นสมควรให ตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 
ใหแกหนวยงานดังกลาวออกไปอีกเปนระยะเวลา ๑ ป 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษของหนวยงาน จํานวน ๙ หนวยงาน

ออกไปอีก เปนระยะเวลา  ๑ ป นับถัดจากแตวันท่ีสิ้นสุดการอนุญาตเดิม 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 ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม          
ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ       
การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี     
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ บมจ.  เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน ขอยกเลิกเลขหมาย โทรคมนาคม พิเศษ 

หมายเลข ๑๗๖๙ (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผูแทนกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ( นายศุภกาญจน ฯ)  นําเสนอ

ขอเท็จจริง  กรณี บมจ.  เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น ขอยกเลิกเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๗๖๙  โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม      
ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ     
การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี     
๑๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นสมควรให  สํานักงาน กสทช. นําเสนอ 
กทค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคม พิเศษของ บมจ.  เนชั่น          
บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น ยกเลิกการใชเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ หมายเลข ๑๗๖๙  โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอรปอเรชั่น 
แจงความประสงค ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕  ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
เสนอ 

 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
รับขอสังเกต ของ กสทช. พลเอก สุกิจฯ ในประเด็นเก่ียวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ
เก่ียวกับการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี 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 ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นสมควรใหสํานักงาน 
กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติไมยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ ๔ หลัก ใหแกสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 
มติท่ีประชุม ๑. ไมอนุมัติ ใหยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข 

๑๕๐๔ ใหแก สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามความเห็นมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม      
พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตามท่ี กลุมงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. ให สํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  
ดําเนินการ ตรวจสอบ และยืนยนั การใชงานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ดังกลาว         
ของสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วายังคงมีการใชงานอยูอีกหรือไม  

 
 
 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี 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 ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นควร จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  
ใหแกผูประกอบการเชิงพาณิชย จํานวน ๑๑ ราย 

 
มติท่ีประชุม 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   ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม         
ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ    
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี     
๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  กําหนด
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ใหชัดเจน โดยให
กําหนดระยะเวลาท่ี สํานักงาน กสทช. ใชในการ ดําเนินการ พิจารณาจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ในแตละข้ันตอนใหชัดเจน ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความรวดเร็วในการดําเนินงาน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๕๖๕ ท่ีรับคืนจาก บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผูแทนกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ( นายศุภกาญจน ฯ) นําเสนอ

ขอเท็จจริงเพ่ือให กทค. พิจารณาเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข 
๑๕๖๔ ท่ีรับคืนจาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 
ท่ีสิ้นสุดการใชงานตั้งแตวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เปนตนมา โดยคณะอนุกรรมการ    
เลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑      



๑๒ 
 

ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นวา เลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๖๔  ได สิ้นสุดการใชงานตั้งแตวันท่ี              
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ตามมติ กทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓  
แลว 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหสิ้นสุดการใชงานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๖๔      

ซ่ึง รับคืนจาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตั้งแตวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑           
ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี              
๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ิมเติม              

(กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผูแทนกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ( นายศุภกาญจน ฯ) นําเสนอ

ขอเท็จจริงกรณี บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ิมเติม 
สําหรับโครงขายโทรศัพทประจําท่ี จํานวน ๑๓,๐๐๐ เลขหมาย  โดยคณะอนุกรรมการ     
เลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติ        
ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ๒๕๕๖ เห็นสมควรใหสํานักงาน 
กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ิมเติม 
ใหแก บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติ ใหจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขายโทรศัพทประจําท่ี ใหแก  

บมจ. ทริปเปลที บรอดแบนด เพ่ือใชงานเปนการเพ่ิมเติม จํานวน ๑๓,๐๐๐ เลขหมาย    
ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ
๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
 
 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ แนวทางการพิจารณาการกํากับดูแลอัตราคาบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี IMT         
ยาน ๒.๑ MHz (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม 
(นางสาวอัญชลีฯ) นําเสนอแนวทางการพิจารณาการกํากับดูแลอัตราคาบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี ใหเปนไปตามเง่ือนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ท่ีสาม สําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ( IMT) ยาน ๒.๑ MHz  
และแนวทางการคํานวณอัตราคาบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี                   
ท่ีมีการใหบริการอยูในตลาด ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  ตามท่ีกลุมงานคาธรรมเนียม
และอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคมเสนอ  

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบแนวทางการคํานวณอัตราคาบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีมี           

การใหบริการอยูในตลาด  ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามท่ีกลุมงานคาธรรมเนียมและอัตรา
คาบริการในกิจการโทรคมนาคมเสนอ 
๒. ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการ
โทรคมนาคม ดําเนินการวิเคราะหแนวทางการกํากับดูแลอัตราคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีให
เปนไปตามเง่ือนไขใบอนุญาต  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามสําหรับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ( IMT) ยาน ๒.๑ GH z เปนการ เพ่ิมเติม               
และใหนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ การจัดทําคําตอบและรางถอยแถลงของไทยสําหรับการช้ีแจงเกี่ยวกับประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคน
ตางดาว (กลุมงานการตางประเทศ และกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการตางประเทศ (นางสาววัจนาฯ) และผูแทนกลุมงาน
กฎหมายโทรคมนาคม (นายภูริ ตฯ) นําเสนอคําตอบและรางถอยแถลงของไทยสําหรับ
การชี้แจงเก่ียวกับประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปน
การครอบงํากิจการโดยคนตางดาว  กอนแจงใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศทราบ
และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบคําตอบและรางถอยแถลงของไทยสําหรับการชี้แจงเก่ียวกับประกาศ กสทช. 

เรื่อง การกําหนดขอหามการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว  
ท้ังนี้ ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการตางประเทศ และกลุมงานกฎหมาย
โทรคมนาคมหารือในรายละเอียดเรื่องถอยคําท่ีเหมาะสมกับ กสทช. สุทธิพลฯ กอนแจง
ใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศทราบตอไป 

 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ แนวทางการดําเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขดําท่ี ๓๑๑๗/๒๕๕๕                  
(กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผูแทนกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสาวพรพักตรฯ) นําเสนอประเด็นแหงการฟอง
คดีตอศาลปกครองของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)             
คดีหมายเลขดําท่ี ๓๑๑๗/๒๕๕๕ กรณีท่ี บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองของ ลสทช.   
ซ่ึงไดกําหนดคาปรับทางปกครองแกบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ในอัตราวันละ ๘๐,๐๐๐ บาท และขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งพิจารณา
อุทธรณของ กสทช. ท่ีเห็นวาคําอุทธรณของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ไมมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะเปลี่ยนแปลงคําสั่งกําหนดคาปรับทางปกครอง 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประเด็นแหงการฟองคดีตอศาลปกครองของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  คดีหมายเลขดําท่ี ๓๑๑๗/๒๕๕๕  และมีมติมอบอํานาจ  
ให กสทช. ประวิทยฯ เปนผูรับผิดชอบคดี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ แกไขประกาศ กทช. เรื่อง การเปดเสรีการใหบริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวาง

ประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) ท่ีมีโครงขายเปนของ
ตนเอง (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
(นายองอาจฯ) และผูแทนกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นายภูริ ตฯ) นําเสนอ          
รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการวงจรเชาสวน
บุคคลระหวางประเทศประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) ท่ีมี
โครงขายเปนของตนเอง เพ่ือยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง การเปดเสรีการใหบริการวงจร
เชาสวนบุคคลระหวางประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) ท่ีมี
โครงขายเปนของตนเอง ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบใหยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง การเปดเสรีการใหบริการวงจรเชาสวนบุคคล

ระหวางประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) ท่ีมีโครงขายเปนของ
ตนเอง ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 ๒. เห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการวงจร
เชาสวนบุคคลระหวางประเทศประเทศ (International Private Leased Circuit: 
IPLC) ท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง โดยให ปรับปรุงแกไขในประเดน็ของชือ่ประกาศ เปน
ดังนี้ “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 



๑๕ 
 

เรื่อง การเปดเสรีการใหบริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศ (International 
Private Leased Circuit: IPLC) ท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง ” และใหแกไขในยอหนาท่ี 
๓ จากคําวา “ท้ังนี้ ใหใชบังคับตั้งแต...” เปน “ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแต...”    

 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
ดําเนินการเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามกระบวนการข้ันตอน
ของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ รายงานความคืบหนาการดําเนินการตามมติ กทค. เรื่องการปรับปรุงและพัฒนา

บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ ความเห็นขอกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจของ กสทช. ในการบริหารคล่ืนความถี่ ๑๘๐๐ 

หลังสัญญาสัมปทานส้ินสุดล (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม  
 
 เลิกประชุมเวลา       ๑๓.๕๐   น.  

 

พันเอก  
       ........................................... 
          (สมมาส สําราญรัตน) 
             ผูบริหารระดับตน 
          ผูจดรายงานการประชุม 

    ........................................... 
     (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
               ลูกจาง 
      ผูจดรายงานการประชุม 

   .............................................. 
  (นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

      ผูจดรายงานการประชุม 

............................................. 
(นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร) 

รองเลขาธิการ กสทช. 
เลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 

     พันเอก   
                 ......................................... 

          (เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูรับรองรายงานการประชุม 

........................................... 
(นายพิชัย  สุวรรณกิจบรหิาร) 

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียน 
และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

ผูชวยเลขานุการ 


	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

