
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๖ 

วันจันทรท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุม  ช้ัน ๑๐ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

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

นายสุทธิพล 
นายประเสรฐิ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน 

กรรมการ 
  กรรมการ 

๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
 

เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช.  
๑. นายพิทยาพล  จันทนะสาโร   เลขานุการ  
๒. นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร ผูชวยเลขานุการ 
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ  
๔. นายอดุลย  วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ  
๕. พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูบริหารระดับตน (กท.)  
๖. นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๗.  นางสาวศิริพร พุกกะเวส พนักงานปฏิบัติการระดับตน (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.)  

 
ผูไมมาประชุม 
๑.  นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ (ติดภารกิจ) 

 
 
 
 
 



๒ 
 

ผูช้ีแจง  
๑. นายองอาจ  เรืองรุงโสม 30 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน การอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๒. นายพากเพียร สุนทรสิต ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานงานบริการ

โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๓. นายวเรศ บวรสิน ผูบรหิารระดับตน (สท.)  
๔. นางสาววิไล  เถ่ือนทองแถว  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 
๕. นางสาวแสงนภา   รังคสิริ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท ๑.) 
๖. นางสาวสุดารัตน   แกวงาม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  (ปท ๒) 
๗. นางสาวรุจิรัตน โกยกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (สท.) 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๒๐  น.  
 

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
 ไมมี 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                               รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๔/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๕/๒๕๕๕ วันศุกรท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๕ วัน พุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 
 ไมมี 
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๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ (ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ “เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย
ท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ.... ” (กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือ
สังคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม           
(นายพากเพียรฯ)  ไดนําเสนอ (ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ “เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ.... ” ซ่ึงได แกไขตามขอสังเกต 
กสทช. สุทธิพลฯ และ กสทช. ประเสริฐฯ ในประเด็นฐานอํานาจในการออกประกาศการ
แกไขขอความในขอ ๖ การแกไขถอยคําในขอ ๗ (๓) ใหชัดเจนและเหมาะสม และการให
ตัดขอความ ในขอ ๘ และ ขอ ๙  ตามท่ีไดรับมอบหมายในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/
๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ.... ตามท่ีกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและ
เพ่ือสังคม เสนอ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานบริการโทรคมนาคม
โดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม ดําเนินการเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป 

 ๒. เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือ
สังคม  จัดทํา (ราง) ระเบียบสํานักงาน กสทช. วาดวยวิธีการคัดเลือกผูใหบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ.... ตามท่ี กลุมงานบริการ
โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การพิจารณาออกใบอนุญาตการใหบริการขายตอบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี แบบ  

Non Facilities Based MVNO รายใหม และการอนุญาตใหขยายระยะเวลาการ
ใหบริการกับผูรับใบอนุญาตเดิม (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริงเพ่ือใหท่ีประชุม กทค. พิจารณาการออกใบอนุญาตการ
ใหบริการขายตอบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี แบบ  Non Facilities Based MVNO       
รายใหม และอนุญาตใหขยายระยะเวลาการใหบริการกับผูรับใบอนุญาตเดิม 

 



๔ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง สําหรับบริการขาย
ตอบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี แบบ  Non Facilities Based MVNO ใหกับผูขอรับ
ใบอนุญาตรายใหมจํานวน ๖ ราย ไดแก (๑) บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จํากัด (๒) บริษัท 
บลิส-เทล จํากัด (๓) บริษัท ไอพี เอ็กซเชนจ จํากัด (๔) บริษัท ดิจิตอล เจน จํากัด         
(๕) บริษัท ลอกซ เลย ไวรเลส จํากัด และ (๖) บริษัท เอ็ม ลิ้งค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

 ๒. กรณีบริษัท ทีทีแอนดทีจํากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง สําหรับบริการขายสงบริการและบริการขายตอบริการ โทรศัพทเคลื่อนท่ี
เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO นั้น มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดย
กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒  ดําเนินการตรวจสอบขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของโดยละเอียด แลวใหนําเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 ๓. อนุมัติการเพ่ิมบริการขายตอบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะ Simple Resale 
ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท เอทูเน็ตเวิรค 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

 ๔. อนุญาตให ผูรับใบอนุญาตจํานวน ๑๔ ราย ไดแก (๑) บริษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย 
จํากัด  (๒) บริษัท แอดวานซโมบายบรอดแบนด จํากัด (๓) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
จํากัด (มหาชน)  (๔) บริษัท สวัสดีชอป จํากัด (๕) บริษัท เอฟทีทีเอ็กซ อินฟรา พัทยา 
จํากัด  (๖) บริษัท เอทู เน็คเวิรค (ประเทศไทย) จํากัด  (๗) บริษัท สยามเทเลคอมแอคเซส 
จํากัด  (๘) บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่นส แอนด เซลส จํากัด  (๙) บริษัท ดีแทค อินเตอรเนต 
จํากัด  (๑๐) บริษัท อคิวเมนท จํากัด  (๑๑) บริษัท สยามแอดวานซ เน็ทเวิรคส จํากัด        
(๑๒) บริษัท ดีพลัส อินเตอรเทรด จํากัด  (๑๓) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด 
และ (๑๔) บริษัท ล็อกซเลยโมบาย จํากัด ขยายระยะเวลาการใหบริการขายตอบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี แบบ  Non Facilities Based MVNO ไปจนถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด
ในการใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรค
แรก ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กพส. ครั้งท่ี 
๒๓/๒๕๕๕)  (กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผูแทนกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาววิไลฯ) นําเสนอคําขอ
ใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือ
ตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด ในการใหบริการโทรคมนาคม 
(หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของ พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 



๕ 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง ทําหนาท่ี
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณ
ประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม  ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๕  ตามท่ีกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมนํา เสนอ ในกรณี
ดังตอไปนี้ 

๑) แผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน ๑๐ ราย (๑๓๒ คําขอ) แบงเปน 
เคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๑ ,๔๘๕
เสนทาง เคเบิ้ลทองแดง (Copper Cable) จํานวน ๑๘ เสนทาง และ
เคเบิ้ลโคแอคเชียล (Coaxial Cable) จํานวน ๑๐๗ เสนทาง 

๒) แผนผังการติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคม จํานวน ๔ คําขอ ๔,๒๗๙ จุด 
๒. รับทราบรายงานการใหความเห็นชอบของประธาน กทค. ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากท่ี
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘  พฤศจกิายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไมเกิน ๑ กิโลเมตร จํานวน ๑ ราย (๑๔     
คําขอ) เปนเคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๘๖ เสนทาง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 
 ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ประธาน   กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๓.๕๐   น.  
 

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

.............................................. 
(นางสาวศิริพร พุกกะเวส) 

พนักงานปฏิบัติการระดับตน 

ผูจดรายงานการประชุม 

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

      ผูจดรายงานการประชุม 

พันเอก  
     ........................................... 
           (สมมาส สําราญรัตน) 

ผูบริหารระดับตน 
ผูจดรายงานการประชุม 

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

 
............................................. 
(นายพิทยาพล จันทนะสาโร) 

ปฏิบัติหนาท่ี รองเลขาธิการ กสทช. 
เลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 

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

          (เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูรับรองรายงานการประชุม 


	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

