
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี ๒๐ 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. นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร    เลขานุการ  
๒. นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร ผูชวยเลขานุการ 
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ  
๔. นายอดุลย  วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ  
๕. พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูบริหารระดับตน (กท.)  
๖. นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๗. นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๘. นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจาง (กท.)  
๙. นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจาง (กท.) 
๑๐. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ       ลูกจาง (กท.) 
๑๑. นางสาวนารีรัตน เมธีกุล ลูกจาง (กท.)  
๑๒. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ ลูกจาง (กท.)  

 
ผูช้ีแจง 

๑. นายกิตติน   อุดมเกียรติ  ประธาน อนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการ 
       บริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL  
       PCN (Personal Communication Network) ๑๘๐๐ 

๒. พลเอก สุวชิต  พิชิตกุล   ประธานอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น  
         ความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคม  
         และกิจการวิทยุคมนาคม  



๒ 
 

๓. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ มีมณี    อนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น 
         ความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคม  
         และกิจการวิทยุคมนาคม  
๔. พันเอก ศิริพงษ  พุมพวง   อนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น  
         ความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคม  
         และกิจการวิทยุคมนาคม  
๕. นางสุพินญา   จําป   ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย 

     โทรคมนาคม 
๖. นางสาวอัญชลี  เจิดรังษี   ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานคาธรรมเนียมและ  

     อัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม  
๗. นายองอาจ    เรืองรุงโสม  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการ 

       อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๗. นางวัจนา ชื่นทองคํา  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการ  
   ตางประเทศ  
๘. นางอัจฉรา   ปณยวณิช  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานทรัพยากร 

     บุคคล  
๙. นางนุสรา ชูกูล    ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและ 
      เทคโนโลยีโทรคมนาคม  
๑๐. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน  

      บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  
๑๑. นายเสนห  สายวงศ   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน  
        บริหารความถ่ีวิทยุ  

 ๑๒. นายพสุ   ศรีหิรัญ   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน  
         วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและ 
         โทรทัศน 

๑๓. นางสาวอรวรี  เจริญพร   ผูบริหารระดับตน (นท.) 
๑๔. นางสาววิไล  เถ่ือนทองแถว   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 
๑๕. นายโสรัจจ  ศรีพุฒ   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๑๖. นางขวัญใจ  สุปญโญ   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๑๗. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วส.) 
๑๘. นายศุภกาญจน  บุญจันทร   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.)  
๑๙. นายมนตสรรพ  ทรงแสง   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (วภ.)  
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๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
 ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖     
 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖  โดยมี

การแกไขดังนี้   
   (๑) หนาท่ี ๓ ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ มติท่ีประชุม เพ่ิมเติมขอความ ตอทายจากมติ

ท่ีประชุม ดังนี้ “ตอไป ใหสํานักงาน กสทช. เรงรัดการจัดการเรื่องรองเรียนระหวาง       
ผูใหบริการ”  
  (๒) หนาท่ี ๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ มติท่ีประชุม แกไขขอความ จาก “อนุญาต
ใหบริษัท บีสมารท เทเลเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ป  ตามแนวทาง ท่ี กลุมงาน     
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ ” เปน “ใหสํานักงาน กสทช. โดย    
กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒  ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑    รายงานความคืบหนาการดําเนินการตามมติ กทค. เรื่องการปรับปรุงและพัฒนา

บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  ท้ังนี้ กสทช. ประวิทยฯ มีขอสังเกตวา สํานักงาน กสทช. ควร

ดําเนินการตรวจสอบความคืบหนาของการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องนี้ดวย  เนื่องจาก     
ท่ีผานมา บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทศท  ไดแจงขอขยายระยะเวลาเปนวันท่ี 
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงในขณะท่ี กทค. พิจารณาวาระนี้ ไดพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว
แลว 



๔ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  การเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสหภาพยุโรป  (กลุมงานการ

ตางประเทศ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ กสทช. ประวิทยฯ มีขอสังเกตวา สํานักงาน กสทช. ควรจัดทํา

ความเห็นวานัยความเห็นของรัฐบาลจะมีผลตออุตสาหกรรมโทรคมนาคมอยางไร 
รวมท้ังควรจัดทําขอเสนอของการเตรียมการในสวนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ กสทช. 
ดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓  รายงานการเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีโทรคมนาคม  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังดานการคุมครองผูบริโภค ณ ประเทศออสเตรเลีย   
(กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔  รายงานผลการศึกษาและประเมินการประมูลคล่ืนความถี่ยาน ๒ .๑GHz (๓G) โดย

สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ  (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕    การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอนุกรรมการชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

กสทช. หรือ สํานักงาน กสทช. โดยเปนผูแทนจาก กทค.  (สวนงานเลขานุการ        
รองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ)   

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ความเห็นขอกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจของ กสทช. ในการบริหารคล่ืนความถี่ ๑๘๐๐ 

หลังสัญญาสัมปทานส้ินสุดลง (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ

ความเห็นในประเด็นขอกฎหมายเก่ียวกับอํานาจของ กสทช. ในการบริหารคลื่นความถ่ี 



๕ 
 

๑๘๐๐ หลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง ตามท่ีไดรับมอบหมายตามมติท่ีประชุม กทค.    
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ใน ๔ ประเด็น ดังนี้  

(๑) หลังจากสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง เพ่ือมิใหบริการสาธารณะหยุดชะงัก และมิให
กระทบผูใชบริการท่ียังเหลือคางอยูในระบบ กสทช.  จะสามารถกําหนดมาตรการ
คุมครองชั่วคราว โดยมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบใหบริการเปนการชั่วคราวไดหรือไม 
โดยอาศัยฐานอํานาจใด 

(๒) บมจ. กสท โทรคมนาคม จะสามารถขอปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีหลังจาก
สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงไดหรือไม 

(๓) การ Refarming คลื่นความถ่ีท่ีอยูภายใต บมจ. กสท โทรคมนาคม เพ่ือให
สามารถมีการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถดําเนินการไดโดยไมตองประมูล
คลื่นความถ่ีไดหรือไม 

(๔) กรณีผูไดรับสัญญาสัมปทานไดรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมโดยตรง   
โดยไมไดรับการจัดสรรผาน บมจ. กสท โทรคมนาคม จะสามารถดําเนินการใหสอดคลอง
กับกฎหมายไดอยางไร 

 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ กทค. จะรวมพิจารณาในคราวเดียวกันกับระเบียบวาระท่ี ๔.๖ อยางไรก็
ตามใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม นําประเด็น (๓)  การ 
Refarming คลื่นความถ่ีท่ีอยูภายใต บมจ. กสท โทรคมนาคม เพ่ือใหสามารถมีการใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ จะสามารถดําเนินการไดโดยไมตองประมูลคลื่นความถ่ีได
หรือไม และประเด็น (๔)  กรณีผูไดรับสัญญาสัมปทานไดรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมโดยตรง   โดยไมไดรับการจัดสรรผาน บมจ. กสท โทรคมนาคม จะสามารถ
ดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมายไดอยางไร เสนอตอท่ีประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

  
 
ระเบียบวาระประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑   การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ

การใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด
ในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรค
แรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๖) (กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม          
(นายสุทธิศักดิ์ ฯ) นําเสนอ คําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณ
ประกอบใด ในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา 
๓๙ วรรคแรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 



๖ 
 

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 

และการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน ๘ ราย ( ๑๑๔ คําขอ) แบงเปน เคเบิ้ลใยแกวนําแสง 
(Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๙๗๖ เสนทาง เคเบิ้ลทองแดง (Copper Cable) 
จํานวน ๖๘ เสนทาง และเคเบิ้ลโคแอคเชียล (Coaxial Cable) จํานวน ๑๗๙ เสนทาง ตาม
มติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง ทําหนาท่ีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิ
แหงทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการ
ปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดในการใหบริการ
โทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรโทรคมนาคมนําเสนอ  
๒. รับทราบรายงานการใหความเห็นชอบของประธาน กทค. ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากท่ี
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘  พฤศจกิายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไมเกิน ๔ กิโลเมตร จํานวน ๒ ราย (๒๔ คําขอ) 
เปนเคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๙๘ เสนทาง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ แตงตั้งอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทางใหม ทดแทนตําแหนงท่ีวางดาน
โทรคมนาคม (กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม          
(นายสุทธิศักดิ์ฯ) นําเสนอขอเท็จจริงเพ่ือให กทค. พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการพิจารณา
สิทธิแหงทางใหม ทดแทนตําแหนงท่ีวางดานโทรคมนาคม เนื่องจาก นายรัฐชทรัพย      
นิชิดา ขอลาออก 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบใหแตงตั้ง พันเอก ไพรัช โอฬารไพบูลย เปนอนุกรรมการพิจารณาสิทธิ      

แหงทางเพ่ือทดแทนอนุกรรมการดานโทรคมนาคมตําแหนงท่ีวางลง 
 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากร

โทรคมนาคม ดําเนินการเสนอใหท่ีประชุม กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบตาม
กระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป 

 อนึ่ง ท่ีประชุม กทค. มีขอสังเกตวา เนื่องจากคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทางมี
ภารกิจท่ีสําคัญและมีประเด็นในการพิจารณาในเรื่องสิทธิแหงทางเปนจํานวนมาก ดังนั้น 
จึงเห็นดวยในหลักการวา หากภารกิจของคณะอนุกรรมการฯ เปนไปตามระเบียบ 
กสทช. วาดวย การประชุม คาตอบแทน และคาใชจายของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน ใหสํานักงาน กสทช. เสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาคาตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบดังกลาวไปในคราวเดียวกัน
ดวย 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การจัดทํากระบวนการทําความเขาใจกับประชาชนในประเด็นความเส่ียงจากการ
ไดรับคล่ืนแมเหล็กไฟฟาจากสถานีวิทยุคมนาคมท่ีมีการนําไปใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี (กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การพิจารณาแบบสัญญาใหบริการโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ จํากัด (บริการ

อินเทอรเน็ต) ตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม 
พ.ศ.๒๕๔๙ (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ แนวทางการพิจารณาการกํากับดแูลอัตราคาบริการ โทรศัพทเคล่ือนท่ี IMT             
ยาน ๒.๑ MHz (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ แนวทางการดําเนินการเพ่ือโอนยายผูใชบริการ และแนวทางการดําเนินการเพ่ือมิให

เกิดกรณี "ซิมดับ"  (คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ี
วิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา  DIGITAL PCN (Personal Communication Network) 
๑๘๐๐) 

 ประธาน อนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูลา  DIGITAL PCN (Personal Communication Network) ๑๘๐๐          
(นายกิตตินฯ) นําเสนอแนวทางการดําเนินการเพ่ือโอนยายผูใชบริการ แนวทางการดําเนินการ
เพ่ือมิใหเกิดกรณี “ซิมดับ” และแนวทางการดําเนินการเพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุม กทค. ไดพิจารณาความเห็นของ คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับ

การบริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา  DIGITAL PCN (Personal 
Communication Network) ๑๘๐๐ ซ่ึง เสนอแนวทางการดําเนินการเพ่ือโอนยาย
ผูใชบริการ และแนวทางการดําเนินการเพ่ือมิใหเกิดกรณี “ซิมดับ” ตลอดจนไดพิจารณา
ความเห็นของกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  ในประเด็นขอกฎหมายท่ีเก่ียวกับอํานาจ



๘ 
 

หนาท่ีของ กสทช. ในการบริหารคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ภายหลังจากท่ี สัญญา
สัมปทานสิ้นสุดลงแลว มีมติดังนี ้

  ๑. สิทธิในการใชคลื่นความถ่ีของ บมจ. กสท โทรคมนาคม สิ้นสุดลงเม่ือสัญญาสัมปทาน
สิ้นสุดลง 
 ๒. บมจ. กสท โทรคมนาคม ไมสามารถขอปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีภายหลังจากท่ีสัญญา
สัมปทานสิ้นสุดลง  เนื่องจากสิทธิในการใชคลื่นความถ่ีนั้นสิ้นสุดลงแลวเม่ือสัญญา
สัมปทานสิ้นสุดลง 

  ๓. เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภค จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรการ เพ่ือมิใหผูใชบริการ
ไดรับผลกระทบ ท้ังในชวงกอนท่ีสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงและในชวงท่ีสัญญาสัมปทาน
สิ้นสุดลงแลว โดย ใหมีการใหบริการสําหรับผูใชบริการท่ียังเหลือคางอยูในระบบเม่ือ
สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง เพ่ือใหการบริการสาธารณะไมหยุดชะงัก  
๔. ในกรณีการคุมครองผูใชบริการกอนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เห็นสมควรใหเรงหา
มาตรการ โอนผูใชบริการใหเกิดประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย 
โดยยึดหลักความสมัครใจของผูใชบริการ นอกจากนี้ ใหเรงประชาสัมพันธใหผูใชบริการ
ทราบถึงกําหนดการสิ้นสุดการใหบริการ 
๕. ในกรณีการคุมครองผูใชบริการหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานนั้น มาตรการคุมครอง
ผูใชบริการ ท่ีจะกําหนดจะ เปนมาตรการคุมครองชั่วคราวในระหวางการเปลี่ยนผานจาก
ระบบสัมปทานไปสูระบบการออกใบอนุญาต ซ่ึงกําหนดโดยอาศัยฐานอํานาจตามมาตรา 
๔๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกอบมาตรา ๘๔ วรรคสี่ 
และมาตรา ๒๗ (๔)   (๖) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม     
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอยางนอยจะตองมีหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้  
  ๕.๑ ไมเปนการขยายสัญญาสัมปทานและไมใชเปนการออกใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถ่ี  ตาม นัยมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ       
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๕.๒ ไมมุงในการประกอบการลงทุนใหม โดยจะตองไมมีการรับผูใชบริการราย
ใหม ขณะเดียวกันจะตองกําหนดมาตรการเรงยายผูใชบริการไปสูระบบอ่ืน โดยยึดหลัก
ความสมัครใจของผูใชบริการ 
  ๕.๓ ในระหวางการใชมาตรการคุมครองชั่วคราว อัตราคาบริการตองไมสูง
กวาเดิม และผูใชบริการจะตองไดรับคุณภาพบริการท่ีไมดอยไปกวาท่ีเคยไดรับอยูเดิม 
  ๕.๔ ระยะเวลาในชวงท่ีใชมาตรการคุมครองชั่วคราวจะตองกําหนดไวอยาง
ชัดเจน เหมาะสม และเทาท่ีจําเปน  
  ๕.๕ จะตองมีการประชาสัมพันธแจงความคุมครองและกําหนดเวลาสิ้นสุด
พรอมท้ังบริการคงสิทธิเลขหมายใหผูใชบริการทราบอยางตอเนื่อง 



๙ 
 

 ๖. มอบหมายใหคณะทํางาน กําหนดมาตรการรองรับ ผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุด
สัญญาสัมปทานท่ีจะแตงตั้งข้ึน  ดําเนินการ จัดทําหลักเกณฑเก่ียวกับมาตรการคุมครอง
ผูใชบริการ ตามหลักการท่ีกําหนดขางตน เพ่ือนําเสนอให กทค. พิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ ให
เกิดความรอบคอบ ใหศึกษาประเด็นขอกฎหมายท่ีเก่ียวของประกอบดวย 
๗. ใหมีการประชุมหารือเพ่ือทําความเขาใจรวมกันในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  

อนึ่ง ท่ีประชุม กทค. ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา กทค. มีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอง
คุมครองผูใชบริการใหไดรับผลกระทบจากการสิ้นสุดของสัญญาสัมปทานและจะตอง
ปองกันมิใหบริการสาธารณะตองหยุดชะงักในชวงการเปลี่ยนผานไปสูระบบใบอนุญาต 
ดังนั้น จึงตองดําเนินการโดยใชมาตรการตาง ๆ เพ่ือปองกันมิใหเกิดกรณี “ซิมดับ” 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทยฯ ไดมีความเห็นแตกตางจากท่ีประชุมเสียงขางมากในวาระท่ี ๔.๖ เรื่อง 

แนวทางการดําเนินการเพ่ือโอนยายผูใชบริการ และแนวทางการดําเนินการเพ่ือมิใหเกิด
กรณี "ซิมดับ" ดังนี้ 
 “ผมเห็นความสําคัญท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือการคุมครองผูบริโภคมิใหไดรับผลกระทบาก
กรณี ท่ีสัญญาสัมปทาน สิ้นสุด  ซ่ึงมีมาตรการท่ีตองทําหลายประการ ท้ังนี้ตามท่ี
คณะอนุกรรมการ เตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูลา DIGITAL PCN (Personal Communication Network) ๑๘๐๐ ไดเสนอมา
กอนหนานี้ โดยมีขอเสนอท่ีเนนท้ังดานการเตรียมความพรอมสําหรับการประมูลคลื่น
ความถ่ีและดานการเยียวยาลูกคา ซ่ึงมีมาตรการเยียวยาหลักๆ ประกอบดวยการ
ประชาสัมพันธขอเท็จจริงใหทราบโดยท่ัวกัน และการปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการ
โอนยายเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ( Mobile Number Portability-MNP) อันเปนเรื่อง
ท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจและหนาท่ีของ กสทช. ท่ีจะดําเนินการไดโดยตรงอยูแลว 
 แตสําหรับการกําหนดมาตรการ ใหมีการใหบริการ ตอสําหรับผูใชบริการท่ียังเหลือคางอยู
ในระบบเม่ือสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงนั้น ผมเห็นวาอาจไมอยูในกรอบอํานาจของ กสทช. 
ท่ีจะดําเนินการได เนื่องจากคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมาย กสทช. ไดให
ความเห็นกรณีเม่ือสัมปทานสิ้นสุดลงไวแลววา สิทธิในการใชงานคลื่นความถ่ี ยอมตอง
กลับคืนไปยังสาธารณะ และ กสทช. หรือ กทค. มีหนาท่ีในการเขาไปบริหารจัดการคลื่น
ความถ่ีดวยการประมูล โดยไมสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการใชงานคลื่นความถ่ีได 
ท้ังนี้ตามเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗  
และ พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๕ ดังนั้นผมจึงมีขอเสนอวา
ควรท่ีจะไดสงเรื่องดังกลาวนี้ใหคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมาย กสทช. ชี้ชัดใน
ขอกฎหมาย เพ่ือความรอบคอบในการใชดุลยพินิจไดอยางถูกตองและชอบดวยกฎหมาย 
และหลีกเลี่ยงการเกิดปญหาความวุนวายและยุงยากตามมาในภายหลัง ซ่ึงอาจไมสามารถ
แกไขไดทันการณหรือทันเวลาได 



๑๐ 
 

 นอกจากนี้ ผมเห็นวา กทค. ควรกําหนดเปนแนวนโยบายใหชัดเจนดวยวา ในกรณีการ
สิ้นสุดสัญญาสัมปทานของบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบ GSM ๙๐๐ ท่ีจะเกิดข้ึนในเดือน
มีนาคม ๒๕๕๘ และระบบ AMPS ๘๐๐ ท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะตองมี
การเตรียมการรองรับลวงหนาอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการเตรียมการจัดสรรคลื่น
ความถ่ีดวยการประมูล เพ่ือไมตองเกิดกรณีท่ีจะตองกําหนดมาตรการชั่วคราวใดๆ อีก” 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ รายงานผลการดําเนินการแกไขสัญญาท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี

รูปแบบใหมบนคล่ืนความถี่ ๘๐๐ MHz ใหถูกตองตามมาตรา ๔๖ แหง พ.ร.บ. 
องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  บริษัท ทรูคอรปอเรช่ัน จํากัด อุทธรณคําส่ังของเลขาธิการ กสทช. กรณีมีคําส่ังให

แกไขระบบสัญญาณรอสายโทรศัพทพ้ืนฐาน (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ การตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  ของกระทรวงพาณิชย และ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี กระทรวงพาณิชย ซ่ึงไดรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑๒๐๓  และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงไดรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑๓๓๓ มีความประสงคขอตออายุ การใช     
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๕ เม่ือ
วันท่ี ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ เห็นสมควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา
ตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  ใหแก กระทรวงพาณิชย และธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 



๑๑ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติ ใหตออายุ การใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  ใหแก กระทรวงพาณิชย         
ใชหมายเลข ๑๒๐๓  และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ใชหมายเลข ๑๓๓๓ ตาม
ความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามท่ี      
กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ การตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  ของธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไดรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑๕๕๘  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไดรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑๖๗๘  และ
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงไดรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษหมายเลข ๑๗๓๒ มีความประสงคขอตออายุ การใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ        
๔ หลัก โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๘ /๒๕๕ ๕ เม่ือวันท่ี                 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นสมควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาตอ
อายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ใหแก ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง 
จํากัด (มหาชน) 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติ ใหตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  ใหแก ธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) ใชหมายเลข ๑๕๕๘   บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ใชหมายเลข ๑๖๗๘   และบริษัท  ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)  ใช
หมายเลข ๑๗๓๒  ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕ ๕ ตามท่ี กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 

 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ขอรับการจดัสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมเพ่ิมเติม (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ๑๐ หลัก ท่ีใชสําหรับ
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม     
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖  
เห็นสมควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา อนุมัติเลขหมาย
โทรคมนาคมมาตรฐาน เพ่ิมเติม จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย  ใหแก บริษัท         
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) โดยเรียงตามลําดับกอนหลัง และยกเวนกลุม
เลขหมายท่ีคาดวาจะนํามาจัดสรรเปนเลขหมายสวย 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม 

จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือใชสําหรับใหบริการในระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  และแนวทาง
ความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒   บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ิมเติม 

(กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอรับ
การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ๑๐ หลัก ท่ีใชสําหรับโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม จํานวน ๑๖,๒๕๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยคณะอนุกรรมการ     
เลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติ
ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๖  เห็นสมควรใหสํานักงาน 
กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา อนุมัติเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน เพ่ิมเติม 
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยเรียง
ตามลําดับกอนหลัง และยกเวนกลุมเลขหมายท่ีคาดวาจะนํามาจัดสรรเปนเลขหมายสวย 

 



๑๓ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติใหจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม 
จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ือใช
สําหรับใหบริการในระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และแนวทางความเห็นมติท่ีประชุมของ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร    

เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน)  ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม พิเศษ ๔ หลัก โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม         
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 
เห็นสมควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ตามแนวทางการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมของ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม          
พ.ศ. ๒๕๕๑  จํานวน ๑ หมายเลข ใหแก บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม พิเศษ ๔ หลัก  จํานวน ๑ หมายเลข คือ ๑๖๒๑ 

ใหแก บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ตามความเห็นมติ
ท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ ตามท่ี      
กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ การขอตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๓๒๒ และ ๑๕๔๔ ของ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   
มีความประสงคขอตออายุ การใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  หมายเลข ๑๓๒๒ 



๑๔ 
 

และ ๑๕๔๔ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการ       
เลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหาร      
เลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ และครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เห็นสมควรให
สํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 
๔ หลัก หมายเลข ๑๓๒๒ และ ๑๕๔๔ ใหแก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   

       
มติท่ีประชุม อนุมัติ ใหตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  จํานวน ๒ หมายเลข คือ  

๑๓๒๒ และ ๑๕๔๔  ใหแก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ตามความเห็นมติ
ท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ และครั้งท่ี 
๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เพ่ือการนําไปใชงาน ตามท่ีกลุมงานบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ ขอใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก    

(กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 รักษาการผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 

นําเสนอขอเท็จจริงกรณี มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ ขอใชเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ  ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๗๙ เพ่ือการพัฒนาคนพิการ ชวยเหลือคนพิการ
อยางตอเนื่อง และเปนชองทางในการรับแจงเหตุฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของคนพิการ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 
๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เห็นสมควรใหสํานักงาน กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๔๗๙ ใหแก มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการ
พัฒนาคนพิการ และยกเวนคาธรรมเนียมการพิจารณาคําขอและคาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษรายเดือน 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ  ๔ หลัก จํานวน ๑ หมายเลข คือ ๑๔๗๙ ใหแก 

มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ เพ่ือวัตถุประสงคในการพัฒนาคนพิการ ชวยเหลือ
คนพิการอยางตอเนื่อง และเปนชองทางในการรับแจงเหตุฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของคนพิการ โดยยกเวนคาธรรมเนียมการพิจารณาคําขอและคาธรรมเนียม
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษรายเดือน ตามขอ ๗๙  ขอ ๘๐ (๒) และขอ ๘๒ (๓) ของ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. 



๑๕ 
 

๒๕๕๑ ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ 
๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหนาท่ีคณะกรรมการ       
เลขหมายโทรคมนาคม พิจารณาจัดทําแนวทางการยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคม ใหชัดเจนและครอบคลุม รวมถึงแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง เพ่ือใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทยฯ ไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมตอท่ีประชุมในวาระท่ี ๔.๑๕ เรื่อง มูลนิธิ

พระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ ขอใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ผมจึงขอ

เสนอความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือเปนขอเสนอแนะใหแกสํานักงาน กสทช. และเพ่ือบันทึก

ในรายงานการประชุม กทค. ในสวนหมายเหตุของวาระดังกลาว โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้  

“ประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๑ ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๓ หลัก และ ๔ หลัก ไวในขอ ๘๒ (๑) - (๓) ไดแก  (๑) ใชใน
ภารกิจพิเศษ (๒) ใชในราชการความม่ันคงของรัฐ การทหาร และผูนําประเทศ และ 
(๓) ใชรับแจงเหตุฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ดังนั้น 
การจะพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมรายเดือนการใชเลขหมายพิเศษไดจะตองเขาตาม
เกณฑ ๓ ขอ ดังกลาวเทานั้น ซ่ึงในกรณี ของการใชรับแจงเหตุฉุกเฉินฯ ตาม (๓) นั้น ผม
เห็นวามีมาตรฐานสําคัญท่ีตองพิจารณาคือ หนวยงานผูรับแจงเหตุฉุกเฉิน จําตองมี
ศักยภาพท่ีจะปฏิบัติการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉินหรือแกไขเหตุได มิใชเพียงทําหนาท่ี
รับแจงเหตุแลวประสานงานหรือสงเรื่องตอไปยังหนวยงานอ่ืนๆ ใหเปนฝายแกไขหรือ
มีปฏิบัติการ กรณีการทําหนาท่ีรับและสงตอปญหาเทานั้นยอมไมอาจถือวาเปนกรณี
การรับแจงเหตุฉุกเฉิน 

ท้ังนี้ ในกรณีของ มูลนิธิพระมหาไถเพ่ือการพัฒนาคนพิการ เม่ือพิจารณาวัตถุประสงค
มูลนิธิตามเอกสารประกอบวาระ พบวามีภารกิจในการใหขอมูลเก่ียวกับการฟนฟูผู
พิการและการแจงเรื่องรองเรียน สอบถามขอมูลเก่ียวกับสิทธิ ซ่ึงผมเห็นวาเปนกรณี
การขอรับการจัดสรรเลขหมายฯ ตามขอ ๘๒ (๕) ใชรับแจงเหตุ ชวยเหลือท่ัวไป 
บริการขอมูลขาวสาร และรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานราชการและองคกรอ่ืนท่ี
ดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ  หรือเขาขายตาม (๖) กรณีอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการ
เห็นวาเปนการดําเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ  ซ่ึงจะไดรับลดหยอนคาธรรมเนียม
เลขหมายรายเดือนในอัตรารอยละ ๕๐” 



๑๖ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ แนวทางการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ไมโครเวฟเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม ในกิจการ

ประจําท่ี ความถี่วิทยุยาน ๕ GHz, ๖.๗ GHz, ๗.๒ GHz, ๗.๕ GHz,  ๘ GHz,       
๑๑ GHz, ๑๕ GHz, ๑๘ GHz และ ๒๓ GHz (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑)     

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ ๑๘๐๐ MHz 

คณะทํางานการมีสวนรวมและสรางความเขาใจแนวทางการประมูลคล่ืนความถี่ 
๑๘๐๐ MHz และคณะทํางานเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากการส้ินสุดสัญญา
สัมปทาน (กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม          
(นายสุทธิศักดิ์ฯ) นําเสนอองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของ คณะอนุกรรมการเก่ียวกับ
การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และคณะทํางานสนับสนุนกิจการเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการอนุญาตให ใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz จํานวน ๒ คณะ คือ
คณะทํางานการมีสวนรวมและสรางความเขาใจแนวทางการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 
และคณะทํางานเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน  โดยมีรายชื่อ
และอํานาจหนาท่ีปรากฏตามเอกสารท่ีเสนอมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 
ตามแนวทางท่ี กลุมงาน วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ ท้ังนี้ โดยให
ปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการฯ ในขอ ๒.๔ จากคําวา “จัดทํามาตรการ” เปน 
“เสนอแนะแนวทาง” 

 ๒. เห็นชอบการ แตงตั้งคณะทํางานการมีสวนรวมและสรางความเขาใจแนวทางการ
ประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ตามแนวทางท่ีกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคมเสนอ 
๓. เห็นชอบการ แตงตั้งคณะทํางานเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน ตามแนวทางท่ีกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ  โดยให
ปรับปรุงชื่อของคณะทํางานใหมีความเหมาะสม ดังนี้ “คณะทํางานกําหนดมาตรการ
รองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน” 

ท้ังนี้ มอบหมายให กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมดําเนินการเสนอให
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบ  ตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย 
และแนวทางปฏิบัตติอไป 



๑๗ 
 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทยฯ  ไดมีความเห็นแตกตางจากท่ีประชุมเสียงขางมากในวาระท่ี ๔.๑๗ 
เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 
คณะทํางานการมีสวนรวมและสรางความเขาใจแนวทางการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ 
MHz และคณะทํางานเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน  ผมจึงขอ
เปดเผยความเห็นของผม เพ่ือบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ในสวนหมายเหตุของ
วาระดังกลาว ดังนี้ 
“ผมเห็นชอบในหลักการเรื่องการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เก่ียวกับการอนุญาตใหใช
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และคณะทํางานท้ังสองคณะตามท่ีท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๘/
๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ มีมติไวในระเบียบวาระท่ี ๔.๓ อยางไรก็ตาม 
ผมมีขอสงวนเรื่องการกําหนดตัวหัวหนาคณะทํางานท่ีไมทราบท่ีมาท่ีไปท่ีชัดเจนและ
ไมไดผานการปรึกษาหารือภายใน กทค. อยางถวนหนา รวมท้ังไมเห็นชอบท่ีมีการ
แตงตั้งหัวหนาคณะทํางานรวมเปนอนุกรรมการดวย เนื่องจากตามแนวทางท่ีท่ีประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ มีมติมิไดรวมถึงหลักการดังกลาวแตอยางใด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ฝายเลขานุการ กทค.) 

ผูชวยเลขานุการ กทค. (นายพิชัยฯ) นําเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
แทนตําแหนงท่ีวางเพ่ือใหครบองคประกอบของคณะกรรมการ เนื่องจาก นายนรชัย    
ศรีพิมล ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน หมดวาระเนื่องจากมีอายุ ๗๐ ป ตามนัย
มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมีผลตั้งแต         
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ท้ังนี้ ไดมี กทค. เสนอชื่อนางนิตยา เอ้ือรักสกุล และ นางลีนา 
เจริญศรี เพ่ือเขารวมเปนคณะกรรมการดังกลาว 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุม กทค. ไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา เรื่องนี้ไมมีความเก่ียวของและไมมี
ผลประโยชนกระทบตอสาธารณะ ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอ ๔๒ ของระเบียบ กสทช. วาดวยขอบังคับการประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 ๒. ท่ีประชุมไดทําการลงคะแนนลับ เพ่ือคัดเลือกบุคคลใหเปนกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน แทนกรรมการตําแหนงท่ีวาง เพ่ือใหครบองคประกอบ
ของคณะกรรมการ ท้ังนี้ ท่ีประชุมเสียงขางมากมีมติเสนอชื่อ นางลีนา เจริญศรี 

 ๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยสวนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
ดําเนินการเสนอใหท่ีประชุม กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการและ
ข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป 

 
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดใหมีสวนรวมของประชาชนในกิจการโทรคมนาคม  
(สวนงานเลขานุการ รองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ)   

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การดําเนินการเกี่ยวกับคล่ืนความถี่ภายหลังส้ินสุดสัญญาสัมปทาน (กลุมงานกฎหมาย

โทรคมนาคม) 
 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ

ขอเท็จจริงกรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีหนังสือโตแยงคําสั่งของ กทค. 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ทราบ
เก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถ่ีภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานและให
นําสงมาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอผูใชบริการพรอมแนวทางการ
ประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบตอสํานักงาน กสทช. ตามท่ี กทค. มีมติในการประชุม
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) เสนอให กทค. นําเรื่องดังกลาวเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการท่ี
ปรึกษาดานกฎหมาย กสทช.  

 
มติท่ีประชุม เห็บชอบใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม มีหนังสือยืนยัน

เก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถ่ีภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน       
(คลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz) เพ่ือใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ทราบวา
ในชั้นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมาย กสทช. มีประเด็น
พิจารณาเก่ียวกับสิทธแิละหนาท่ีเก่ียวกับการใชคลื่นความถ่ี ของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
และหนวยงานของรัฐ ดังกลาวจะสิ้นสุดลง ตามอายุการใหอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา  
ตามแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) และตามท่ีบทบัญญัติไวตามมาตรา 
๘๒ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แหง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
บัญญัติไว ซ่ึงเปนการวินิจฉัยขอกฎหมายท่ีครบถวนในทุกประเด็นแลว ตามรายละเอียด
ท่ีสํานักงาน กสทช. นําเสนอ 

 
 
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การอนุญาตใหใชวงจรดาวเทียมเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน  
(กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน) 

 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียง
และโทรทัศน (นายพสุฯ) นําเสนอหลักการขอใช วงจรดาวเทียมเพ่ือการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศนของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน
ตองไดรับอนุญาตจาก กสท. โดยใหขอความเห็นจาก กทค. ตอแนวทางดังกลาวกอน
เสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณามอบให กสท. อนุญาตใหใชวงจรดาวเทียมเพ่ือการ
ใหบริการกระจายเสยีงและโทรทัศนของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบแนวทางการอนุญาตใหใชวงจรดาวเทียมเพ่ือการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน ตามท่ี กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและ
โทรทัศนเสนอ 
๒. เนื่องจากท่ีประชุม กทค. ไดพิจารณาแลว เห็นวายังมีประเด็นขอกฎหมายท่ียังอาจไมมี
ความชัดเจน จึง มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสยีงและโทรทัศน  พิจารณาเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาตาม
กระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ โครงสราง สํานักงาน กสทช.  (ลับ) (กลุมงานทรัพยากรบุคคล) 
 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานทรัพยากรบุคคล (นางอัจฉราฯ) นําเสนอโครงสราง 

สํานักงาน กสทช. ภายหลังจากท่ีไดดําเนินการปรับปรุงตามท่ีไดมีการหารือรวมกันระหวาง 
ประธาน กสทช.  ประธาน กทค. ประธาน กสท. และ เลขาธิการ กสทช.  โดยขอใหท่ี
ประชุม กทค. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงสรางของสํานักงาน กสทช. กอนท่ี สํานักงาน 
กสทช. จะดําเนินการจัดทํารางระเบียบ กสทช. ในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือประกาศใชตอไป 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบโครงสรางของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีกลุมงานทรัพยากรบุคคลดําเนินการ

เสนอ 
๒. ท่ีประชุม กทค. พิจารณาโครงสรางของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีเสนอแลว มีความเห็นวา 
โครงสรางของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีกลุมงานทรัพยากรบุคคลดําเนินการเสนอดังกลาว 
อาจยังไมมีรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม ดังนั้น จึงมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล ดําเนินการเสนอตอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือให กสทช. ทุกทานไดมีโอกาส
รวมกันพิจารณาอีกครั้ง 

  



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ การเตรียมการรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีสาธารณรัฐแหงสหภาพพมาจะ
ปดซอมฐานและบํารุงรักษาทอสงกาซธรรมชาติ ระหวางวันท่ี ๕- ๑๔ เมษายน 
๒๕๕๖ (สวนงานเลขานุการ กสทช. สุทธิพลฯ) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ รางประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดสรรคล่ืนความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม 

และกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความม่ันคงของรัฐ (พ.ศ. ....)  (กลุมงานบริหารความถ่ี
วิทย)ุ 

  ผูแทนกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ (นายอดุลยฯ) ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมนําเสนอ รางประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความม่ันคง
ของรัฐ (พ.ศ. ....) และเสนอขอความเห็นในกรณีขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงาน
การบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ
คมนาคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ รางประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ

โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคมเพ่ือความม่ันคงของรัฐ (พ.ศ. ....) โดยใหตัด
ถอยคํา “กิจการโทรคมนาคม ” ท่ีปรากฏอยูในรางประกาศฯ ตามท่ีเสนอออกท้ังหมด 
และใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ นําเสนอ รางฯ ท่ีแกไขแลว 
และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ  ดําเนินการเสนอท่ี
ประชุม กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย 
และแนวทางปฏิบัตติอไป 
 ๒. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความ
ม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามท่ีกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุเสนอ ท้ังนี้มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงาน
บริหารความถ่ีวิทยุ ดําเนินการนําเสนอตอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาตาม
กระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป 

 
 
 
 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นราง Annex (Telecommunication) สาขาการคาบริการ
ภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุนและการเขารวมการประชุม
คณะกรรมการรวมภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุน ( AJCEP-JC) 
ครั้งท่ี ๙ (กลุมงานการตางประเทศ) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการตางประเทศ (นางสาววัจนาฯ) นําเสนอราง Annex 
on Telecommunication Service สาขาการคาบริการภายใตความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน ASEN-JAPAN Comprehensive Economic Partnership : 
AJCEP และการเขารวมการประชุมคณะกรรมการรวมภายใตความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน ( AJCEP-JC) ครั้งท่ี ๙ และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของระหวาง
วันท่ี ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศสิงคโปร  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบความเห็นของสํานักงาน กสทช. ในประเด็นเพ่ิมเติมของราง Annex on 

Telecommunications Services สาขาการคาบริการ ภายใตความตกลงหุนสวน
เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership : 
AJCEP) ตามท่ีกลุมงานการตางประเทศเสนอ 

 ๒. เห็นชอบการกําหนดผูแทนของสํานักงาน กสทช. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ
รวมภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน ( AJCEP-JC) ครั้งท่ี ๙ ระหวาง
วันท่ี ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศสิงคโปร ตามท่ีกลุมงานการตางประเทศเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๓.๕๐   น.  

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

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

      ผูจดรายงานการประชุม 

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

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

     รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียน 
และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

ผูชวยเลขานุการ 

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

          (เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูรับรองรายงานการประชุม 

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

รองเลขาธิการ กสทช. 
เลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 


	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

