
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๑. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล 
นายประเสริฐ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน์ 

กรรมการ 
  กรรมการ 

๔. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร    เลขานุการ  
๒. นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ  
๔. นายอดุลย์  วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ  
๕. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้บริหารระดับต้น (กท.)  
๖. นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๗. นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๘. นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจ้าง (กท.)  
๙. นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจ้าง (กท.) 
๑๐. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล ลูกจ้าง (กท.)  
๑๑. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ ลูกจ้าง (กท.)  

 

ผู้ชี้แจง 
๑. นายด ารงค์  วัสโสทก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาต

     และก ากับวิทยุคมนาคม (คท.)  
๒. นางสุพินญา  จ าปี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย

โทรคมนาคม  
๓. นายองอาจ   เรืองรุ่งโสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
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๒ 

 

๔. นายชุติเดช   บุญโกสุมภ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่าย                                     
      พ้ืนฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) 

๕. นายพากเพียร  สุนทรสิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานงานบริการ
โทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 

๖. นายวเรศ บวรสิน ผู้บริหารระดับต้น (สท.)  
๗. นางสาวอรวรี เจริญพร ผู้บริหารระดับต้น (นท.)  
๘. นายปรัชพัฒน์ วงษ์เนติศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๙. นายณัฐนนท์ ลี้ศัตรูพ่าย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒)  
๑๐. นางขวัญใจ  สุปัญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.)  
๑๑. นางสาววิไล  เถื่อนทองแถว   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 
๑๒. นางสาวศิริพร   หงส์ชัชวาล     ลูกจ้าง (นท.)  
๑๓. นางสาวศศิธร วันดี  ลูกจ้าง (จท.) 
๑๔. นางสาวรสพร  แต่รุ่งเรือง   ลูกจ้าง (ชท.)   
๑๕. นายภาสุ เสริมศรีสุวรรณ   ลูกจ้าง (ชท.) 
๑๖. นายวิทวัส วรธงไชย ลูกจ้าง (สท.)  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม           
 ไม่มี  
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๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ บริษัท มิลคอม เทเลคอม จ ากัด ร้องเรียนการให้บริการโทรศัพท์และการคิดค่าบริการ

ไม่ถูกต้องของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม) 
 
มติที่ประชุม  รับทราบตามที่เสนอ  และมอบหมายให้ กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  รวมทั้ง ให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป กรณี
เมื่อเกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ควรจะต้องมีมาตรการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 
โดยเฉพาะเมื่อเป็นกรณีเข้าข่ายความผิดตามมาตรา ๒๐ วรรค ๑ แห่ง พรบ.การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่อยู่ในอ านาจสั่งการของเลขาธิการ กสทช. 
อยู่แล้ว   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒ ศาลปกครองนครราชสีมามีค าสั่งอนุญาตให้ถอนค าฟ้องและจ าหน่ายคดีออกจาก      

สารบบความในคดีหมายเลขด าที่ ๒๗๕/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงท่ี ๘๓/๒๕๕๖  
(กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบตามที่เสนอ อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ตามแนวปฏิบัติปกติใน

การรับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการในกิจการโทรคมนาคม จะไม่รับเรื่องท่ีอยู่ในการ
พิจารณาของศาล ซึ่งเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด แต่กรณีเรื่องร้องเรียนที่น าเสนอนี้ 
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คดีน าสู่ศาลตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ แล้ว แต่กลับปรากฏ
ว่าภายหลังจากนั้นทางส านักงาน กสทช. ยังคงมีการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าว โดยมีการประสานงานกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเห็นว่า ส านักงาน กสทช. ควรจะด าเนินการให้เป็นมาตรฐาน
และตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกรณีดังกล่าวด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓ เหตุผลและข้อเท็จจริงประกอบการลดทุนจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น      

ของ บริษัท พาวเวอร์  คอมมูนิเคชั่น จ ากัด  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ  และให้ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
ตรวจสอบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเข้าข่ายตามมาตรา ๒๒ แห่ง พรบ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ จริง ก็เห็นควรที่จะก าหนดมาตราการที่
ชัดเจนว่าการรายงานโดยไม่ชักช้าตามที่กฎหมายบัญญัตินั้นมีขอบเขตอย่างไร  

 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจ าปี ๒๕๕๕  (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบตามที่เสนอ  ทั้งนี้ กสทช.ประวิทย์ฯ ขอเอกสารข้อมูลและไฟล์ รายงานอัตรา

ค่าบริการโทรคมนาคมประจ าปี ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๕ รายงานผลการประชุมประสานงานความถี่ดาวเทียมระหว่างหน่วยงานอ านวยการ

สาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย ครั้งที่ ๑๓  (กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ )        
(กลุ่มงานการต่างประเทศ) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ และให้กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ และกลุ่มงานการต่างประเทศ  

ก าหนดวันในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในด้านการ
ประสานงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระคงค้างจากการประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๖/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ ๓) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖) (กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 
ผู้แทนกลุ่มงาน กลุ่มงาน วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ( นางสาววิไลฯ) 
น าเสนอค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้
สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการ
ให้บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ์สิทธิแห่งทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก     
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

มติที่ประชุม  ๑.  เห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง ท าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมน าเสนอ ดังนี้ 

(๑) แผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
จ านวน ๘ ราย (๔๙ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber 



๕ 

 

Cable - OFC) จ านวน ๔๐๙ เส้นทาง เคเบิ้ลทองแดง (Copper Cable) จ านวน 
๒๓ เส้นทาง และเคเบิ้ลโคแอคเชียล (Coaxial Cable) จ านวน ๑๕ เส้นทาง 

(๒) แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม จ านวน ๗ ค าขอ รวมจ านวน ๓,๑๖๖ จุดติดต้ัง 

 ๒. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากท่ี
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๒ ราย (๙ ค าขอ) 
เป็นเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน ๓๔ เส้นทาง 

 ๓. ไม่อนุญาตให้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) พาดสายสื่อสาร
โทรคมนาคมในเส้นทางวิกฤต ทั้งนี้ ให้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
พิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขอพาดสายสื่อสารแทนเส้นทางวิกฤตตามท่ีขอ ทั้งนี้ 
มอบหมายให้ กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ระบุต าแหน่งใน
เส้นทางวิกฤตที่ชัดเจนด้วย 

 ๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับข้อสังเกตของ กทค. ไปด าเนินการปรับปรุง
ขั้นตอนการอนุญาตให้มีความชัดเจนตามขอบเขตของกฎหมาย  

 
หมายเหต ุกสทช. ประวิทย์ฯ ได้แจ้งที่จะมีการให้ความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติ ผมจึงขอ

เปิดเผยความคิดเห็นของผม  เพ่ือบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ในส่วนหมายเหตุ
ของวาระดังกล่าว ดังนี้ 
“๑. ตามแนวปฏิบัติการพิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทางของ กพส. และ กทค. ในปัจจุบัน 
เมื่อผู้ประกอบการมีความประสงค์จะตั้งเสาพาดสายต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. ก่อน 
จากนั้นจึงจะเจรจากับเจ้าของสิทธิ์ ซึ่งยังคงสิทธิ์ที่จะให้ใช้เส้นทางตามขอหรือตกลง
เปลี่ยนแปลงเส้นทางก็ได้ กล่าวคือ การอนุญาตของ กสทช. มิได้ส่งผลผูกพันบังคับต่อ
เจ้าของสิทธิ์แต่อย่างใด ในกรณีบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มีการขอ
พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมในเส้นทางวิกฤตตามที่การไฟฟ้าฯ แจ้งมานั้น ผมจึงเห็นว่า 
กทค. สามารถอนุญาตไปก่อนได้ เพ่ือให้บริษัทฯ ไปประสานงานหาข้อยุติร่วมกับการ
ไฟฟ้าฯ โดยตรง อันจะมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากกว่าการที่ กทค. เป็น
ฝ่ายสั่งให้บริษัทฯ พิจารณาเปลี่ยนเส้นทางเสียตั้งแต่ต้น 
๒. กรณีเส้นทางวิกฤตที่การไฟฟ้าฯ แจ้งมานั้นเป็นเพียงการแจ้งเบื้องต้น โดยส านักงาน 
กสทช. ยังมิได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ อีกท้ังในส่วนของเส้นทางถนนเพชรเกษม 
จังหวัดสงขลานั้น มิได้มีการระบุจุดหรือบริเวณที่เฉพาะเจาะจงตามหลักการประกาศ
เส้นทางวิกฤตทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่ายังไม่ควรใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาใน
แนวทางท่ีเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ขออนุญาต” 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่        
(กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายด ารงค์ฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  ขอรับการจัดสรร
คลื่นความถี่ใหม่ ส าหรับการบริการข้อมูลการบินและการแนะน าทางการบินรวมถึง
การบริการแจ้งเตือนภัยทางอากาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านการบิน 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติจัดสรรความถ่ีวิทยุให้แก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  เพื่อใช้

ในการติดต่อสื่อสารและประสานข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ
กับนักบิน จ านวน ๔ ความถี่ คือ ๑๑๘.๔๕๐ ๑๑๘.๖๕๐ ๑๑๘.๘๕๐ และ         
๑๑๙.๐๕๐ MHz  ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีไม่เกิน ๖ kHz ทั้งนี้ อนุญาตให้ใช้
ความถี่วิทยุที่ได้รับการจัดสรร และเครื่องวิทยุคมนาคม ตามเง่ือนไขการอนุญาตที่  
กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคมเสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม
ตรวจสอบว่า บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด 
สามารถน าความถี่วิทยุที่ได้รับการจัดสรรไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ อย่างไร และ
ในขณะที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้รับการจัดสรรความถ่ีวิทยุไป
แล้วจ านวนเท่าใด และเพ่ือใช้ในกิจการใดบ้าง มีการใช้คลื่นในทางพาณิชย์หรือไม่ โดย
ให้น าเสนอผลการด าเนินการตรวจสอบให้ กทค. ทราบด้วย  
  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ขออนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ส าหรับ
เครื่องช่วยเดินอากาศ ใหม่ (กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายด ารงค์ฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศขอรับการจัดสรรความถ่ี
วิทยุ ส าหรับเครื่องช่วยเดินอากาศ เพ่ือใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสารระหว่าง
เฮลิคอปเตอร์กับสถานีภาคพ้ืน ส าหรับสนับสนุนพระราชพาหนะในภารกิจรับส่งเสด็จ
พระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบินของหน่วยงาน         
ณ สนามบินโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี  

 
มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรความถี่วิทยุให้ แก่กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จ านวน ๑ ความถี่ 

คือ ๑๑๖.๘๐๐ MHz ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีไม่เกิน ๒๑ kHz โดยตั้งสถานีทางบก
วิทยุน าทางทางการบิน (Aeronautical Radionavigation Land Station) จ านวน          
๑ สถานี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน (Aeronautical 
Radionavigation Service) ประเภทเครื่องช่วยการเดินอากาศ Doppler VHF Omni-
Directional Range (DVOR) ทั้งนี้ อนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุที่ได้รับการจัดสรร และ



๗ 

 

เครื่องวิทยุคมนาคม ตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุ
คมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ จัดสรรคลื่นความถี่ ๑๔๖  - ๑๔๖.๕ MHz ส าหรับใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น       

(กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายด ารงค์ฯ)  
น าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ กทค. พิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ ๑๔๖ - ๑๔๖.๕ MHz 
ส าหรับใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น  โดยปัจจุบันแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีและ
ตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก าหนดให้คลื่นความถี่           
๑๔๖ - ๑๔๗ MHz ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นเพิ่มเติม โดยให้ใช้งานเป็นกิจการรอง  
(Secondary Service) 
 

มติที่ประชุม  ๑. อนุมัติให้จัดสรรคลื่นความถี่ ๑๔๖ -  ๑๔๖.๕ MHz ส าหรับใช้ในกิจการวิทยุ
สมัครเล่น ตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคมเสนอ 
 ๒. อนุมัติให้ยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการประจ าที่และกิจการเคลื่อนที่
ในย่าน ๑๔๖ - ๑๔๖.๕ MHz ที่เคยจัดสรรให้แก่ กรมราชองครักษ์ และกรมสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เพ่ือใช้งาน และอนุมัติให้จัดสรรคลื่นความถี่ในย่านอ่ืนเพื่อ
ใช้งานเป็นการทดแทน ดังนี้ 
  ๒.๑  ยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ ๑๔๖.๑๗๕ MHz ของกรมราชองครักษ์ 
โดยจัดสรรคลื่นความถี่ ๑๕๘.๕๒๕ MHz ทดแทน 
  ๒.๒ ยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ ๑๔๖.๓๕๐ MHz ของกรมสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ โดยจัดสรรคลื่นความถี่ ๑๔๓.๘๐๐ MHz ทดแทน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง  เพื่อให้บริการโทรคมนาคมส าหรับรถยนต์รับจ้าง        
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
(นายองอาจฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด  ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เพ่ือให้บริการ
โทรคมนาคมส าหรับรถยนต์รับจ้าง 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุญาตให้ บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด  รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เพ่ือให้บริการโทรคมนาคมส าหรับรถยนต์
รับจ้างภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 



๘ 

 

 ๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ รับ
ข้อสังเกตของที่ประชุม กทค. ในประเด็นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กรณีที่ผู้บริการโครงข่าย
ระงับบริการ เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป    

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การขอใช้ความถี่ C-Band บนดาวเทียม ASEAN เพื่อให้บริการ VSAT ของบริษัท 

สยามเทเลคอม แอคเซส จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒       

(นายองอาจฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณบีริษัท สยามเทเลคอม  แอคเซส จ ากัด  ขอใช้
ความถี่ C-Band บนดาวเทียม ASEAN เพ่ือให้บริการ VSAT  

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ บริษัท สยามเทเลคอม  แอคเซส จ ากัด  ใช้ความถ่ี  C-Band บนดาวเทียม 

ASEAN เพ่ือให้บริการ VSAT ตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ และ บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค ขอขยายระยะเวลาการจัด

ให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ตามประกาศแผนปฏิบัติการ USO ประจ าปี 
๒๕๕๓ (กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม       
(นายพากเพียรฯ) น าเสนอข้อเท็จจริง กรณี  บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ขอขยาย
ระยะเวลาการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (๓BB) จ านวน ๓๔ แห่ง และ      
บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค ขอขยายระยะเวลาการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน  
(JAS) จ านวน ๘ แห่ง  ตามประกาศแผนปฏิบัติการ USO ประจ าปี ๒๕๕๓  ที่ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ออกไปเป็นวันที่                 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการขยายระยะเวลา การจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ของ บมจ.       

ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ านวน ๓๔ แห่ง และ บจก. จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ านวน ๘ แห่ง 
ตามประกาศแผนปฏิบัติการ USO ประจ าปี ๒๕๕๓ ออกไปเป็นวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคมเสนอ 

 
 
 
 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ บมจ. ทีโอที ขอขยายระยะเวลาการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ตาม
ประกาศแผนปฏิบัติการ USO ประจ าปี ๒๕๕๓ (กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดย
ทั่วถึงและเพ่ือสังคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม  (นาย
พากเพียรฯ) น าเสนอข้อเท็จจริง กรณี  บมจ. ทีโอที ขอขยายระยะเวลาการจัดให้มี
บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน จ านวน ๑๑๘ แห่ง ตามประกาศแผนปฏิบัติการ USO 
ประจ าปี ๒๕๕๓ ที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็น
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการขยายระยะเวลาการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ของ บมจ. ทีโอท ี 

จ านวน ๑๑๘ แห่ง ตามประกาศแผนปฏิบัติการ USO ประจ าปี ๒๕๕๓ ออกไปเป็นวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคมเสนอ 

  อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอให้สรุปผลการด าเนินโครงการปี ๒๕๕๓ ในภาพรวม 
เพ่ือรายงานให้ที่ประชุม กทค. ทราบด้วยว่า มีการด าเนินการเป็นตามเป้าหมายมากน้อย
เพียงใด และมีส่วนใดบ้างท่ีขยายระยะเวลา  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ บริษัท สยามคาร์กาเด้น จ ากัด ขอเปลี่ยนชื่อบริษัทที่ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ    

๔ หลัก หมายเลข ๑๖๐๔ (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ) 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีบริษัท สยามคาร์กาเด้น จ ากัด ขอเปลี่ยนชื่อ
บริษัทที่ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ  ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๐๔  และขอ ยกเลิก         
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  หมายเลข ๑๖๐๔ ของบริษัท รัตนโกสินทร์         
คาร์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือ
พิจารณา ยกเลิก เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  ของบริษัท รัตนโกสินทร์ คาร์      
คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

 
 
 
 



๑๐ 

 

มติที่ประชุม  ๑. อนุมัติให้ ยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๐๔ ของบริษัท 
รัตนโกสินทร์ คาร์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑      
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่ กลุ่มงานบริหารและจัดการ      
เลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. ให้ส านักงาน กสทช. คืนเงินค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่ส านักงาน 
กสทช. ได้รับช าระไว้จาก บริษัท รัตนโกสินทร์ คาร์ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

 ๓. ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม และ   
กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม ตรวจสอบ ของ บริษัท รัตนโกสินทร์ คาร์ คอมเพล็กซ์ 
จ ากัด มีหนังสือมายังส านักงาน กสทช. ทั้งท่ีไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลแล้ว ว่าเป็นการ
กระท าท่ีผิดกฎหมายหรือไม่ โดยให้รายงานต่อที่ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาโดยด่วน
ต่อไป 

 ๔. มอบหมายให้ส านักงานกสทช. โดยกลุ่มงาน บริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ บริษัท แอลซี ดีไลท์ จ ากัด ขอยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๑๗๘๐  (กลุ่มงาน

บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ) 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีบริษัท  แอลซี ดีไลท์ จ ากัด ขอยกเลิก      
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๐ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน 
กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา ยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของ
บริษัท แอลซี ดีไลท์ จ ากัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ ยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๐ ของบริษัท แอลซี 

ดีไลท์ จ ากัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามความเห็นมติที่ประชุม
ของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่
กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ การขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๖๖๓ หมายเลข ๑๖๖๔ 
และหมายเลข ๑๖๖๖ ของสภากาชาดไทย (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม ) 

 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริง  กรณี สภากาชาดไทย ขอต่ออายุการใช้เลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๖๖๓ หมายเลข ๑๖๖๔ และหมายเลข ๑๖๖๖  โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา ต่ออายุการใช้       
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ของสภากาชาดไทย หมายเลข ๑๖๖๓ หมายเลข ๑๖๖๔ และ
หมายเลข ๑๖๖๖ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติการ ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๖๖๓ หมายเลข ๑๖๖๔ 

และหมายเลข ๑๖๖๖ ของสภากาชาดไทย เป็นการอนุโลม ตามความเห็นมติที่ประชุม
ของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่ กลุ่ม
งานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ  เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่า 
สภากาชาดเป็นหน่วยงานที่มีความจ าเป็นต้องใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษส าหรับ
การให้บริการต่อสาธารณชน และมีความจ าเป็นต้องใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๓๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ ของการประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๗/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส 

มัลติมีเดีย จ ากัด (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริง  กรณี บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย 
จ ากั ด ขอ ยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  หมายเลข ๑๑๒๘ โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕ ๖ เมื่อวันที่           
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา
ยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย 
จ ากัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ ยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  หมายเลข ๑๑๒๘ ของ บริษัท          

ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ ากัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตาม
ความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๕๖ ตามทีก่ลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บจ. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม

เพิ่มเติม (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ 
จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม มาตรฐาน เพ่ิมเติม  ส าหรับโครงข่าย
ประจ าที่ จ านวน ๑๗,๐๐๐ เลขหมาย โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม    
ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 
๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ 
กทค. เพ่ือพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม มาตรฐานเพ่ิมเติม ส าหรับโครงข่าย
ประจ าที่ จ านวน ๑๗,๐๐๐ เลขหมาย  ให้แก่บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ 
จ ากัด 

 



๑๓ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม มาตรฐาน ส าหรับโครงข่ายประจ าที่ ให้แก่ 
บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ ากัด เป็นการ เพ่ิมเติม  จ านวน ๑๗,๐๐๐     
หมายเลข  ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม     
ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามทีก่ลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ    

๔ หลัก (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอรับ
การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วย              
การรักษาพยาบาลกรณีเร่งด่วน ขอค าปรึกษาจากแพทย์ผู้รักษา ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ โดยขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคม พิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๑๕ ให้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี   โดยเห็นควรยกเว้น ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษและได้รับคืน
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาค าขอ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม พิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๑๕ ให้แก่ สถาบัน

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  โดยให้ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการพิจารณาค าขอและ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ เนื่องจากเป็นการใช้เลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษเพ่ือใช้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ตามนัยข้อ ๘๒ (๓) ของประกาศ  กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร        
เลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาค าขอ
ตามข้อ ๗๙ ของประกาศเดียวกัน ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ         
เลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑    
ครั้งที่  ๔ /๒๕๕ ๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕ ๖ ตามที่ กลุ่มงานบริหารและจัดการ         
เลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของผู้ประกอบการเชิง
พาณิชย์ จ านวน ๒ ราย (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริง  กรณี บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 
และ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม     
ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 
๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือ
พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม พิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๒๒ ให้แก่ บริษัท 
มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) และ หมายเลข ๑๖๒๓ ให้แก่ บริษัท เอเชี่ยน       
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

   
มติที่ประชุม อนุมัติให้ จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม พิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๒๒ ให้แก่บริษัท 

มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) และ หมายเลข ๑๖๒๓ ให้แก่ บริษัท เอเชี่ยน        
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ตามความเห็นมติที่ประชุมของ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่กลุ่ม
งานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ แนวทางการเห็นชอบการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค 

จ ากัด  (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 
 
หมายเหตุ  ระเบียบวาระนี้ร่วมพิจารณากับระเบียบวารที่ ๔.๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ แนวทางการเห็นชอบการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค  จ ากัด  (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 
ผู้แทนกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นางสาวอรวรีฯ) น าเสนอ    
แนวทางการเห็นชอบการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส    
เน็ทเวอร์ค จ ากัด และแนวทางการเห็นชอบการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท 
ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด  
 
 



๑๕ 

 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ แนวทางพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด ดังนี้ 

  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
๑) ข้อ ๑.๑.๑๐ ให้ลบข้อความ “ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุง

เงื่อนไขดังกล่าวให้เหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ” 
ออก 

๒) ให้เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๓๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓) ข้อ ๑.๑.๑๑ ให้ลบค าว่า “สุทธิ” ออกจาก “...ผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนที่ผู้ให้
บริการได้รับไว้สุทธิให้แก่ผู้ใช้บริการที่แท้จริง...” และให้เปลี่ยนค าว่า “ใน
กรณ”ี เป็นค าว่า “หรือตามวิธีการ” ในส่วน “...หรือน าเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ใช้บริการในกรณีท่ีผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค.์..” 

๔) ข้อ ๑.๑.๔ ให้เพ่ิมข้อความ “ ทั้งนี้ กรณีเหตุจ าเป็น ผู้ใช้บริการอาจร้องขอให้  
บริษัทฯ ขยายจ านวนเงินสะสมในระบบให้เกินกว่า ๕ ,๐๐๐ บาท ” ต่อท้าย
ข้อความเดิม  
ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจ าเป็น ผู้ใช้บริการอาจร้องขอให้บริษัทฯ ขยายจ านวนเงิน
สะสมในระบบให้เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาทได ้

 
บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด 
๑) ข้อ ๑.๑.๔ ให้ลบข้อความ “ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุง

เงื่อนไขดังกล่าวให้เหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ” 
ออก 

๒) ให้เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๓๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓) ข้อ ๑.๑.๑๑ ให้ลบค าว่า “สุทธิ” ออกจาก “...บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ผู้ให้
บริการได้รับไว้สุทธิให้แก่ผู้ใช้บริการที่แท้จริง...” และให้เปลี่ยนค าว่า “ใน
กรณ”ี เป็นค าว่า “หรือตามวิธีการ” ในส่วน “...หรือน าเข้าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์...” 

๔) ข้อ ๑.๒.๓ “ในกรณีที่ผู้ใช้บริการจ านวนวันใช้งานหมดจะได้รับข้อความแจ้ง
เตือน และจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านสัญญาณเสียงเมื่อมีการโทรออก และ
ก่อนเข้าสู่ช่วงปิดบริการถาวรผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความแจ้งเตือนล่วงหน้า 
๑๕ วัน” ให้ตัดออก 



๑๖ 

 

 ๒. ให้บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ดีแทค เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
เผยแพร่หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทุกรายทราบ โดยอย่างน้อยต้องแสดงหลักเกณฑ์ดังกล่าวในที่เปิดเผย
เห็นได้ง่าย ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการดังต่อไปนี้  
  ๓.๑ ให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้องเชิญผู้ประกอบการมาหารือร่วมกันเพื่อจัดท าขั้นตอน

การปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลักษณะที่
เรียกเก็บเงินล่วงหน้า เพ่ือให้เกิดความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเป็น
แนวทางเดียวกัน 

  ๓.๒ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้ง บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด ให้ปฏิบัติตาม
ข้อ ๒๘ ของประกาศ กทช. เรื่องอัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บ
เงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีมีการเรียก
เก็บค่าบริการล่วงหน้า 

   โดยในระหว่างที่ กทค. ยังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการเรียกเก็บ
ค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท บริษัทย่อมไม่อาจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
แบบเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid) ได ้

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส   

คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เสนอขอให้พิจารณาเกี่ยวกับ เงื่อนไข วิธีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรักษาเลขหมายโทรคมนาคมหรือค่าบริหารจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมในการประกอบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บเงิน
ล่วงหน้า (Pre-Paid)  (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล    
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เสนอขอให้ กทค. พิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไข 
วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาเลขหมายโทรคมนาคมหรือค่าบริหารจัดการ    
เลขหมายโทรคมนาคมในการประกอบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียก
เก็บเงินล่วงหน้า (Pre-Paid) 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบกรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท       

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เสนอขอให้พิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไข 
วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาเลขหมายโทรคมนาคมหรือค่าบริหารจัดการ   
เลขหมายโทรคมนาคมในการประกอบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียก
เก็บเงินล่วงหน้า (Pre-Paid)   



๑๗ 

 

 ๒. ไม่เห็นชอบต่อข้อเสนอของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีเสนอ ซึ่งอาศัยอ านาจ
ตามข้อ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม         
พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวอยู่นอกเหนือกรอบหรือแนวทางการพิจารณา
ของ กทค. ตามท่ีวางแนวทางไว้ตามข้อ ๑๑ ของประกาศดังกล่าว และแนวทางปฏิบัติ
ของ กทค. ซึ่งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานค่าธรรมเนียม
และอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมน าข้อเสนอของทั้งสองบริษัทฯ มาพิจารณา
เพ่ือประกอบการก ากับดูแลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ยึดถือมติที่ประชุม กทค. ในกรณีนี้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติกับผู้ให้บริการรายอื่นด้วย 

    
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การแต่งตั้งคณะท างานศึกษาเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่   

๑๘๐๐ MHz  (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงาน วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม            

(นายสุทธิศักดิ์ฯ) น าเสนอ การแต่งตั้งคณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz  

 
มติที่ประชุม  ขอให้ กสทช. ประเสริฐฯ  กสทช. ประวิทย์ฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ เสนอชื่อท่านละ 

๑ ชื่อ เพื่อร่วมเป็นคณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่   
๑๘๐๐ MHz ทั้งนี้ โดยให้มีองค์ประกอบของจ านวนผู้ท างานในคณะท างานฯ เท่าเดิม 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒      ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( International Mobile 
Telecommunications - IMT) ย่าน ๒.๑ GHz จ านวนสามราย ได้แก่ บริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จ ากัด บริษัท ดีแทค เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท 
เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นาย
ชุติเดชฯ) น าเสนอข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( International Mobile 
Telecommunications - IMT) ย่าน ๒.๑ GHz จ านวนสามราย ได้แก่ บริษัท       



๑๘ 

 

แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จ ากัด บริษัท ดีแทค เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท เรียล 
ฟิวเจอร์ จ ากัด 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( International Mobile 
Telecommunications - IMT) ย่าน ๒.๑ GHz ทั้งสามรายเพื่อให้ ผู้รับใบอนุญาตทั้ง
สามรายสามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการ เชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับ
ใบอนุญาตที่ขอ เชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ภายใต้หลักเกณฑ์ตามท่ี
กฎหมายและประกาศ  กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม        
พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนด ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนการ เชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมให้
เป็นไปตามค าสั่ง กสทช. ที่ ๓๔/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง  อัตรา
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราวส าหรับผู้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  (International Mobile 
Telecommunications - IMT) ย่าน ๒.๑ GHz และให้ผู้รับใบอนุญาตทั้งสามราย
ด าเนินการประกาศเผยแพร่ข้อเสนอการ เชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็น
การทั่วไปตามข้อ ๓๓  ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ตามแนวทางที่กลุ่มงาน โครงข่ายพื้นฐานการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายเสนอ 

   ทั้งนี้ ให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จ ากัด  และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ 
จ ากัด  ระบุรายละเอียดของอาคารสถานที่ตั้งของจุดเชื่อมต่อซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นที่
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องประกาศเผยแพร่ไว้ในข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นการทั่วไป ตามข้อ ๒๙ (๓) และ (๔) ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการ
ใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ มาตรฐานการค านวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  (กลุ่มงาน

โครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 
 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่

ประชุม กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๓.๓๐   น. 

 

    ........................................... 
     (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
               ลูกจ้าง 
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

   .............................................. 
  (นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

พันเอก  
       ........................................... 
          (สมมาส ส าราญรัตน์) 
             ผูบ้รหิารระดบัต้น 
          ผูจ้ดรายงานการประชุม 

........................................... 
(นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร) 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน 
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

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

          (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
............................................. 
(นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 

รองเลขาธิการ กสทช. 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


