
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ 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. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นายสุทธิศักดิ ์ ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ  

 ๔. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้บริหารระดับต้น (กท.) 
 ๕. นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.) 
 ๖. นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
 ๗. นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจ้าง (กท.) 

๘. นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจ้าง (กท.) 
๙. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล ลูกจ้าง (กท.) 
๑๐. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ ลูกจ้าง (กท.) 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร   เลขานุการ (ติดภารกิจ) 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ผู้ชี้แจง 
๑. นายด ารงค์ วัสโสทก ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุ

คมนาคม 
๒. นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม 
๓. นางสาวอรวรี เจริญพร  ผู้บริหารระดับต้น (นท.) 
๔. นายปรัชพัฒน์ วงษ์เนติศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๕. นางขวัญใจ  สุปัญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๖. นายศุภกาญจน์            บุญจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 
๗. นายโชติ เหรียญกิตติวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (จท.) 
๘. นางสาวศศิธร วันดี  ลูกจ้าง (จท.) 
๙. นายณัฐพล บุญชิต ลูกจ้าง (มท.) 
๑๐. นางสาวพนิตา เกตุสิริ ลูกจ้าง (มท.) 
๑๑. นางสาวณัฐสุดา อัคราวัฒนา ลูกจ้าง (มท.) 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ถึง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ 
 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ 
 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การขอขยายข่ายสื่ อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่ วคราวจ านวน ๑๑ เรื่องของ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี๓.๓ ชี้แจ งข้อเท็จจริงกรณีการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมฯ    

๑๘๐๐ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

แบบท่ีสาม (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง 

เพื่อให้บริการให้เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท อีลีทเทค เทเลคอม จ ากัด        
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บมจ . ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ขออนุญาตเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ต ในใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม และขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท เอ. แอนด์   

มารีนไทย) จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายส่งบริการและบริการขายต่อบริกา ร 

(กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
 
หมายเหต ุ ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖     

นี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม กทค . เพ่ือ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 



๔ 

 

 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที ่๒๔/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ขออนุมัติเพิ่มการเข้าถึง

ข้อมูลโทรศัพท์และแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์  (กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ กลุ่มงาน กฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ขออนุมัติเพ่ิมการเข้าถึงข้อมูล
โทรศัพท์แบบปัจจุบัน Real Time และข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์ทุกหมายเลข 
บริเวณเสาโทรศัพท์ ณ ที่เกิดเหตุ Tower Data และพิจารณาแต่งตั้งคณะกร รมการ
เข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์ 

 
มติที่ประชุม ๑. เนื่องจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์และข้อมูลผู้ใช้บริการถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งต้อง

กระท าโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เป็นส าคัญ ดังนั้น จึงไม่อาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่พนักงานของส านักงาน 
กสทช. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางที่กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม
เสนอ 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . โดยกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมมีหนังสือแจ้งไปยัง
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เพ่ือทราบมติที่ประชุมดังกล่าว
ในข้อ ๑. รวมถึงประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุม กทค . ในการหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้
ต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะ

ที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นการล่วงหน้าของบริษัท เอ็มคอนซัลท์ เอเชีย จ ากัด ตามข้อ ๑๑ 
ของประกาศ กทช .เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙    
(กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอการพิจารณาเพ่ือให้
ที่ประชุม กทค. ใหค้วามเห็นชอบข้อเสนอเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะ
ที่เรียกเก็บค่าบริการเป็นการล่วงหน้าของบริษัท เอ็มคอนซัลท์ เอเชีย จ ากัด ตามข้อ ๑๑ 
ของประกาศ กทช.เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจาก
ข้อ ๒๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการ
ล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดให้การเรียกเก็บ ค่าบริการเป็นการ
ล่วงหน้าต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ก่อน ดังนั้น เพ่ือให้บริษัทฯได้รับอนุญาตหรือ
ได้รับความเห็นชอบเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้ารวมถึงการก าหนดเงื่อนไขการใช้
บริการโทรคมนาคม จึงเห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการยื่นค าขอ



๕ 

 

การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าตาม นัยข้อ ๒๘ ของประกาศ กทช. เรื่องอัตราขั้นสูงของ
ค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อ 
กทค. เพ่ือพิจารณาก่อน 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช .โดยกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม พิจารณาด าเนินการ

ตามนัยข้อ ๒๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วให้น าเสนอต่อที่ประชุม กทค. 
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง กรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 

(มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช . เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ .ศ. ๒๕๕๕  (กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณบีริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน )  อุทธรณ์ค าสั่งเลขาธิการ กสทช . ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่                  
สทช ๕๐๑๒/๙๘๕๙ และ สทช ๕๐๑๒/๙๘๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ กรณไีม่ปฏิบัติ
ตามประกาศ กสทช . เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
มติที่ประชุม ๑ . เห็นชอบให้รับอุทธรณ์ค าสั่งเลขาธิการ กสทช . ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่                 

สทช ๕๐๑๒/๙๘๕๙ และ สทช ๕๐๑๒/๙๘๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ของบริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ไว้พิจารณา 

 ๒. โดยที่ ค าสั่งของเลขาธิการ กสทช. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สทช ๕๐๑๒/๙๘๕๙ และ 
สทช ๕๐๑๒ /๙๘๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ชอบ ด้วยกฎหมาย แล้ว ดังนั้น              
จึงเห็นสมควรยืนตามค าสั่งเลขาธิการ กสทช. ดังกล่าว 
๓. ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมแจ้งผลการพิจารณาของ กทค.   
ให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส       
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ทราบ และด าเนินการตามค าสั่งของ เลขาธิการ กสทช. อย่าง
เคร่งครัดต่อไปด้วย 

 
 
 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่  ๙๖๐/๒๕๕๖ (กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

  ผู้อ านวยการกลุ่มงาน กฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงประเด็น
แห่งการฟ้องคดีต่อศาลปกครองของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) กรณีท่ี 
กสทช .ออกประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันส าหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ เป็นคดีหมายเลขด าที๙่๖๐/๒๕๕๖ เนื่องจากบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ า กัด (มหาชน ) เห็นว่าประกาศดังกล่าวมีผลกระทบต่อสัญญาให้
ด าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า (โทรศัพท์เคลื่อนที่ ) อันเป็นการขัดต่อ
มาตรา ๓๐๕(๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๘๐ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ กสทช. สุทธิพลฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุย่าน ๗.๕ GHz 

เพื่อใช้เชื่อมโยงสัญญาณระบบไมโครเวฟ (Microwave Link) ส าหรับใช้ในการพัฒนา
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป (กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน การอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม  (นายด ารงค์ ฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณสี านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุย่าน 
๗.๕ GHz เพ่ือใช้เชื่อมโยงสัญญาณระบบไมโครเวฟ (Microwave Link) ส าหรับใช้ในการ
พัฒนาสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุญาตให้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ใช้ความถ่ีวิทยุ ๗๔๓๕.๐๐๐ 
และ ๗๕๘๙.๐๐๐ MHz ความกว้างแถบคลื่นความถ่ี ๑๔ MHz ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และ
ตั้งสถานีประจ าที่ (Fixed Station) จ านวน ๒ สถานี (๑ เส้นทาง) เพ่ือใชเ้ชื่อมโยงสัญญาณ
โทรทัศน์ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (พญาไท) กับ ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และ
วีดีโอเทปเพ่ือการศึกษา (รังสิต) ส าหรับใช้ในการพัฒนาสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เพื่อใช้
ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ตามเงื่อนไขที่
กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

 ๒. ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันการยินยอมผูกพันตามข้อ ๑. เป็นหนังสือ
ภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้การอนุญาตครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล 

 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การก าหนดสัญญาณเรียกขานพนักงานวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่น  (กลุ่มงาน      
การอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม  (นายด ารงฯ ) น าเสนอการ
ก าหนดสัญญาณเรียกขานให้แก่ผู้ขอ รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุ
สมัครเล่น โดยไม่ต้องแบ่งกลุ่มสัญญาณเรียกขานเป็นเขตพื้นท่ี  

 
มติที่ประชุม อนุมัติการก าหนดสัญญาณเรียกขานให้แก่ผู้ขอ รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม

กิจการวิทยุสมัครเล่น โดยไม่ต้องแบ่งกลุ่มสัญญาณเรียกขานเป็น เขตพ้ืนที่ ตามแนวทาง
ทีก่ลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ส านักงานศาลปกครอง ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ย่าน VHF จ านวน ๓ ความถี ่

(กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม  (นายด ารงฯ ) น าเสนอ

ข้อเท็จจริงกรณี ส านักงานศาลปกครอง ขอรับจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุใหม่ย่าน VHF 
จ านวน ๓ ความถี่ คือ ความถ่ีวิทยุ ๑๖๘ .๔๒๕ ๑๗๒ .๙๗๕ และ ๑๗๐ .๘๒๕ MHz 
ส าหรับสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) ระบบ VHF/FM ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีไม่
เกิน ๑๖ kHz เพ่ือใช้งานในการปฏิบัติราชการโดยมีเงื่อนไขตามท่ีก าหนด ทั้งนี้           
ให้ส านักงานศาลปกครองยืนยันการยินยอมตามเงื่อนไขที่ก าหนดเป็นหนังสือภายในเวลา 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช.  

 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ จัดสรรความถ่ีวิทยุ ย่าน VHF จ านวน ๓ ความถี่ คือ ความถ่ีวิทยุ ๑๖๘ .๔๒๕ 

๑๗๒ .๙๗๕ และ ๑๗๐ .๘๒๕ MHz ให้แก่ ส านักงานศาลปกครอง ส าหรับสถานีทวน
สัญญาณ (Repeater) ระบบ VHF/FM ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีไม่เกิน ๑๖ kHz เพ่ือ
ใช้งานในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ โดยมีแนวทางการด าเนินการและ เงื่อนไขการอนุญาต
เป็นไปตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรความถี่ส าหรับสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) ของสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม  (นายด ารงค์ ฯ) น าเสนอ

ข้อเท็จจริงเพื่อขอให้ กทค. พิจารณาอนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงการจัดสรรความถ่ีส าหรับสถานี
ทวนสัญญาณ (Repeater) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จากความถ่ีเดิม 
๑๕๘.๒๗๕/๑๖๒.๘๗๕ MHz เป็นความถี ่๑๖๗.๔๒๕/๑๗๒.๑๒๕ MHz โดยมีเงื่อนไขการ
จัดสรรความถ่ีวิทยุตามท่ีได้รับอนุญาตเดิม ตามมติที่ประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖      
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 



๘ 

 

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรความถ่ีส าหรับสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) ของ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  จากความถ่ี(เดิม) ๑๕๘.๒๗๕/๑๖๒.๘๗๕ MHz เป็น
ความถี่ ๑๖๗.๔๒๕/๑๗๒.๑๒๕ MHz โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรความถี่วิทยุตามที่ได้รับ
อนุญาตเดิม ตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ี
กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคมเสนอ 
๒. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตจิะต้องแจ้งยืนยันการยินยอมผูกพันตามที่ได้รับอนุญาต
ดังกล่าวใน ข้อ ๑. เป็นหนังสือภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน 
กสทช. โดยหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้การอนุญาตนี้เป็นอันสิ้นผล 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ การท าหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจ าจังหวัดสงขลา (กลุ่มงานการ

อนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 
  ผู้อ านวยการกลุ่มงาน การอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม  (นายด ารงค์) น าเสนอผลการ

ด าเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพ่ือให้ 
กทค. ยกเลิกการอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสงขลา ท าหน้าที่บริหารสถานี
วิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจ าจังหวัดสงขลา และอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น      
สมิหลาสงขลา ท าหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจ าจังหวัดสงขลา 

 
มติที่ประชุม ๑. ยกเลิกการอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสงขลา ท าหน้าที่บริหารสถานีวิทยุ

สมัครเล่นควบคุมข่ายประจ าจังหวัดสงขลา  และยกเลิกการอนุญาตต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง        
ที่เคยได้รับอนุญาตตามหนังสือกรมไปรษณีย์โทรเลข ที่ คค ๐๗๐๔(ถ)/๓๘๙๒ ลงวันที่       
๒๒ มีนาคม ๒๕๓๔ เนื่องจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสงขลา ม ิได้ปฏิบัติหน้าที่สถานี
วิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ กทช. ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒. อนุมัติในหลักการให้ สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาสงขลา  ท าหน้าที่บริหารสถานีวิทยุ
สมัครเล่นควบคุมข่ายประจ าจังหวัดสงขลา  โดยใช้สัญญาณเรียกขานประจ าสถานีว่า 
HS9AS  โดยจัดตั้งสถานีวิทยุควบคุมข่าย ณ เลขท่ี ๕ ซอย ๕ ถนนรามวิถี ต าบลบ่อยาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ให้ระบุเงื่อนไขว่า “จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง ในกรณี
สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาสงขลา  ไม่ท าหน้าทีส่ถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจ า
จังหวัดสงขลา ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ ภาคผนวก ๓ ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยกิจการ
วิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๕๐” และให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๓ 
แนบท้ายระเบียบ กทช . ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ .ศ. ๒๕๕๐ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ก่อนส านักงาน กสทช . จะประกาศอนุญาตให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นในพ้ืนที่ใช้ข่าย
สื่อสารวิทยุสมัครเล่นโดยมีสมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาสงขลา ท าหน้าที่บริหารสถานี
วิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจ าจังหวัดต่อไป  



๙ 

 

 ๓. ยกเลิกการอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาสงขลา ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใน
กิจการวิทยุสมัครเล่นเพ่ือการศึกษา ทดลอง หรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (Club 
Station) ซึ่งใช้สัญญาณเรียกขานประจ าสถานีว่า E29AS ที่เคยได้รับอนุญาตตามหนังสือ
ส านักงาน กสทช. ที่ ทช ๓๒๐๐/๖๒๙๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ภายหลังจากท่ีได้รับ
การอนุญาตให้ท าหน้าทีบ่ริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจ าจังหวัด 

 
หมายเหตุ  กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๖๐๙ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ของการประชุม กทค . 
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๖ รายละเอียด  ดังนี้ “กรณีให้ระบุเงื่อนไขการอนุญาตว่า “จนกว่าจะมี

ค าสั่งเปลี่ยนแปลง ในกรณสีมาคมวิทยุสมัครเล่น สมิหลาสงขลา  ไม่ท าหน้าที่สถานีวิทยุ
สมัครเล่นควบคุมข่ายประจ าจังหวัดสงขลา ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ ภาคผนวก ๓ ของ
ระเบียบ กทช . ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ .ศ. ๒๕๕๐”นั้น เนื่องจากสถานีวิทยุ
สมัครเล่นควบคุมข่ายมิได้มีหน้าที่เฉพาะแต่เพียงข้อ ๑๔ เท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ตามข้อ  
อ่ืน ๆ อีก เช่น ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๕ เป็นต้น ดังนั้น หากจะระบุควรระบุให้ครบถ้วน หรือ
มิเช่นนั้นควรระบุเงื่อนไขการอนุญาตแต่เพียงว่า “ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ กทช. ว่า
ด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. ๒๕๕๐” ก็เพียงพอ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมาย เลข ๑๖๘๖ ของ บริษัท ทรู       

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้แทน กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นาง ขวัญใจ ฯ) น าเสนอ

ข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน ) ขอต่ออายุการใช้เลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๖๘๖ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม       
ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่      
๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ 
กทค . เพ่ือพิจารณา ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๖๘๖ ของ 
บริษัท ทร ูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้บริษัท ทร ูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 

หมายเลข ๑๖๘๖ ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่     
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ  



๑๐ 

 

ทั้งนี้ ให้กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมรับข้อสังเกต ของที่ประชุม 
กทค . ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ ระยะเวลาการยื่นค าขอต่ออายุการใช้เลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษด้วย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก .ล.ต.) 
ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก (กลุ่มงานบริหารและจัดการ      
เลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้แทน กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นาง ขวัญใจ ฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณี ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน 
ก.ล.ต.) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลักโดยคณะอนุกรรมการ        
เลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้มี
มติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควร ให้
ส านักงาน กสทช . น าเสนอ กทค . พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษในกลุ่ม 
๑๒AX หมายเลข ๑๒๐๗ ให้แก่ ส านักงาน ก.ล.ต. 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . โดยกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  

ตรวจสอบ กรณีการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ที่ได้เคยจัดสรรให้แก่ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีการขอรับจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ  ของ ส านักงาน ก .ล.ต. โดยให้ พิจารณา ด าเนินการต าม
กระบวนการและ แนวทางการปฏิบัติ เดิม  ทั้งนี้ ให้พิจารณาในประเด็นข้อสังเกตของที่
ประชุม กทค. เกี่ยวกับมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับเรื่องนี ้แล้วจึงเสนอให้ที่ประชุม กทค. 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๗๙๐ ของ บริษัท แอล

เอ็มจี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
ผู้แทน กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นาง ขวัญใจ ฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณีบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน )ขอต่ออายุการใช้เลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๗๙๐ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม       
ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่        
๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ 
กทค. เพ่ือพิจารณาต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๗๙๐ ของบริษัท 
แอลเอ็มจี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี 

 



๑๑ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ ากัด (มหาชน ) ต่ออายุการใช้เลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๗๙๐ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามความเห็นมติที่
ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามท่ี    
กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (๑๓๑๐) บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จ ากัด (๑๗๒๙) บริษัท ทีคิวเอ็ม อิน
ชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด (๑๗๓๗) และกรมวิชาการการเกษตร (๑๑๗๔)  (กลุ่มงาน
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้แทน กลุ่มงานบริหารแ ละจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นาง ขวัญใจฯ ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริง กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท สินทรัพย ์ประกันภัย 
จ ากัด บริษัท ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด และกรมวิชาการการเกษตร ขอต่ออายุ
การใช้เล ขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๓๑๐ ๑๗๒๙  ๑๗๓๗  และ  ๑๑๗๔  
ตามล าดับ  โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการ         
เลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร      
เลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๑๗ พฤษภาคม๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค . เพ่ือพิจารณาการ
ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สินทรัพย์ประกั นภัย จ ากัด บริษัท ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด และ      
กรมวิชาการการเกษตร 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข  ๑๓๑๐ ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายเลข ๑๗๒๙ ของบริษัท สินทรัพย์ประกนัภัยจ ากัด 
หมายเลข ๑๗๓๗ ของบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด และหมายเลข ๑๑๗๔
ของกรมวิชาการการเกษตรต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามความเห็นมติที่ประชุมของ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์กา รจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม     
พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
 
 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ประเภทเลขหมายน ากลุ่ม ๑๘๐x (กลุ่มงาน
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
ผู้แทนกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นายศุภกาญจน์ฯ ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริง กรณีบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ประเภท
หมายเลขน า กลุ่ม ๑๘๐x จ านวน ๑,๐๐๐ และ ๑๐ ,๐๐๐ เลขหมาย ตามล าดับ              
โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๕๖ เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ประเภทเลข
หมาย น ากลุ่ม ๑๘๐๐ xxx xxx และได้มีมติในการประชุม   ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ กทค . เพ่ือพิจารณา อนุมัติ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ประเภทหมายเลขน ากลุ่ม ๑๘๐x ให้แก่ บริษัท ทรู 
อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ านวน ๑,๐๐๐ เลขหมาย และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๑๐,๐๐๐ เลขหมาย 
 
 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ประเภทเลขหมายน ากลุ่ม 
๑๘๐x ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖  
ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 ๒.อนุมัติให้ จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ประเภทหมายเลขน ากลุ่ม ๑๘๐x ให้แก่ 
บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ านวน ๑,๐๐๐ เลขหมาย ตามความเห็นมติ
ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ตามท่ี     
กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 
๓. อนุมัติให้ จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ประเภทหมายเลขน ากลุ่ม ๑๘๐x ให้แก่ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๑๐,๐๐๐ เลขหมาย ตามความเห็นมติที่
ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ตามท่ีกลุ่ม
งานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๑๓๒ ของส านักงานเทศบาล
นครรังสิต (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
ผู้แทนกลุ่มงานบริหารแ ละจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นายศุภกาญจน์ฯ ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณ ีส านักงานเทศบาลนครรังสิตขอ ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 
หมายเลข ๑๑๓๒ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่        
๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ กทค . เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่ออายุ การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๑๓๒ ของส านักงานเทศบาล        
นครรังสิต 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการต่ออายุ การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๑๓๒ ของส านักงาน
เทศบาลนครรังสิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตาม
ความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ บจ . เรียล ฟิวเจอร์ ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม ส าหรับบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้แทน กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นาง ขวัญใจ ฯ) น าเสนอ

ข้อเท็จจริงกรณี บจ.เรียล ฟิวเจอร์ ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ิมเติมส าหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๖,๐๐๐ ,๐๐๐ เลขหมาย โดย คณะอนุกรรมการ        
เลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ได้มี
มติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านั กงาน กสทช . น าเสนอ กทค . เพ่ือ
พิจารณาการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ิมเติมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดยเห็นควรน าเสนอ กทค . พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิมเติม 
ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ให้แก่ บจ.เรียล ฟิว
เจอร ์

 
 



๑๔ 

 

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แก่ บจ .เรียล   
ฟิวเจอร์ เป็นการเพ่ิมเติม จ านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ตามความเห็นมติที่ประชุมของ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม        
พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 
๒ . มอบหมาย ให้ส านักงาน กสทช . โดย กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม  รับข้อสังเกต ของที่ประชุม กทค . ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ การ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ ถึงความแตกต่างของก ารใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการแต่ละราย และการตรวจสอบ ข้อมูลการใช้เลขหมาย
โทรคมนาคมของผู้รับการจัดสรรที่แท้จริง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์แผนธุรกิจเกี่ยวกับ การ
ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับ

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้แทน กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นาง ขวัญใจ ฯ) น าเสนอ

ข้อเท็จจริงกรณี บมจ . แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอยกเลิกการใช้งานและ ส่งคืน         
เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๓๔๓ กลุ่ม ๆ
ละ ๑๐ ,๐๐๐ เลขหมาย รวมทั้งสิ้น ๓,๔๓๐ ,๐๐๐ เลขหมาย โดยคณะอนุกรรมการ      
เลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนา คม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มี
มติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้
ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. พิจารณาอนุญาตให้  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
เซอร์วิสส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตาม
จ านวนที่แจ้งความประสงค์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติ ให้ บมจ . แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ยกเลิกการใช้งาน และส่งคืน เลขหมาย

โทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๓๔๓ กลุ่ม ๆ ละ 
๑๐ ,๐๐๐ เลขหมาย รวม ทั้งสิ้น ๓,๔๓๐ ,๐๐๐ เลขหมาย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่           
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ         
เลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมพ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ 
๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 

 ๒ . มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . โดย กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตรวจสอบ ระยะเวลา และความเหมาะสม ในกรณี ที่จะน าเลขหมาย



๑๕ 

 

โทรคมนาคมท่ีมีการยกเลิกการอนุญาตไปจัดสรรให้แก่ผู้ขอรับการจัดสรรรายใหม่ ทั้งนี้ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการ  อีกท้ัง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับ    
ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมรายอื่นต่อไปด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอรับ การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม (กลุ่มงาน

บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้แทน กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นาง ขวัญใจ ฯ) น าเสนอ

ข้อเท็จจริงกรณี บมจ . กสท โทรคมนาคม ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการ เพ่ิมเติม จ านวน ๑๐,๐๐๐ ,๐๐๐ เลขหมาย โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม     
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖     
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่       
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ กทค . เพ่ือพิจารณา
อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพ่ิมเติม ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ให้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม 

 
มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แก่ บมจ . กสท 

โทรคมนาคม  เป็นการเพ่ิมเติม จ านวน ๖,๐๐๐ ,๐๐๐ เลขหมาย ตามความเห็นมติที่
ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ครั้งที่      
๑๒ /๒๕๕ ๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕ ๖  และครั้งที่ ๑๓/๒๕๕ ๖ เมื่อวันที่               
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ บมจ . ทีโอที ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม  (กลุ่มงานบริหารและ

จัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
ผู้แทนกลุ่มงานบริหารแ ละจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นายศุภกาญจน์ฯ ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณ ีบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมเติม จ านวน ๕,๐๐๐ ,๐๐๐ เลขหมาย โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนา คม      
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ กทค . เพ่ือพิจารณา อนุมัติ จัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมเติม จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย



๑๖ 

 

ให้แก่  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) โดยเรียงตามล าดับก่อนหลังและยกเว้นกลุ่ม          
เลขหมายที่คาดว่าจะน ามาจัดสรรเป็นเลขสวย 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แก่  บริษัท       

ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) เป็นการเพ่ิมเติม จ านวน ๕,๐๐๐ ,๐๐๐ เลขหมาย โดยเรียง
ตามล าดับก่อนหลังและยกเว้นกลุ่มเลขหมายที่คาดว่าจะน ามาจัดสรรเป็นเลขสวย       
ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 
๒. มอบให้ส านักงาน กสทช . โดยกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๒. ของระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ การปรับปรุงการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กลุ่มงานบริหารและจัดการ

เลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้แทนกลุ่มงานบริหารแ ละจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นายศุภกาญจน์ฯ ) น าเสนอ

รายงานผลการด าเนินงานในการปรับปรุงการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งขอรับทราบนโยบายการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการให้บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 
 กสทช. ประเสริฐ ฯ แสดงความเห็นว่า (๑) เพ่ือเป็นการลดภาระของผู้บริโภคในการติดตามรับ

เงินที่คงเหลือในระบบคืน บริษัท ศูนย์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ ากัด ควรท าหน้าที่
เป็นคนกลางในการโอนย้ายจ านวนเงินที่คงเหลือในระบบด้วย และ (๒) ให้ส านักงาน กสทช. 
โดยกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  ท าการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบว่าเลขหมายโทรคมนาคมใดเป็นของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ซึ่งก าลังจะ
สิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน และมีข้อมลูที่ถูกต้องเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใช้
บริการโทรคมนาคมต่อไป 

 
 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า (๑) ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานบริหารและจัดการ

เลขหมายโทรคมนาคม น าส่งรายงานสถิติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายหลัง
จากการเปิดให้บริการ ๓G ให้ กทค. ทราบเป็นประจ าทุกเดือน  และ (๒) ให้ส านักงาน กสทช. 
โดยกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  ท าการตรวจสอบว่าขณะนี้มี
ผู้ใช้บริการรอรับการโอนย้ายเลขหมายจ านวนเท่าใด เพ่ือที่ส านักงาน กสทช . จะได้วาง
แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน รวมทั้งตร วจสอบว่าหากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิม
ปริมาณการโอนย้ายเลขหมาย บริษัท ศูนย์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ ากัด จะต้องใช้
ระยะเวลาเวลาในการด าเนินการเท่าใด 



๑๗ 

 

 
 ประธาน กทค. กสทช. ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่าควรมีการตั้ง

คณะท างานข้ึนมาชุดหนึ่งเพ่ือท าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการสิ้นสุดสัมปทาน ๑๘๐๐ MHz ซึ่งการท างานในเชิงรุกจะท าให้ทิศทางการ
ด าเนินงานของ  กสทช . โดย กทค .สามารถ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมในกิจการ

โทรคมนาคม  โดยให้มีองค์ประกอบเป็นผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้ดีข้ึนอันจะท าให้ปีนี้เป็นปีทองในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในการปรับปรุงการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามทีก่ลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม เสนอ ทั้งนี้ ให้
ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม รับข้อสังเกตของ 
กทค. ไปด าเนินการ 

 ๒ . เห็นชอบในหลัก การให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมในกิจการ
โทรคมนาคม  โดยมอบหมาย ให้ส านักงาน  กสทช. จัดท า ร่างกรอบอ านาจหน้าที่และ
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เพ่ือน าเสนอใน การประชุม  กทค . 
ครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๖.๓๐   น. 
 

    ........................................... 
     (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
               ลูกจ้าง 
      ผู้จดรายงานการประชุม 

   .............................................. 
  (นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
      ผู้จดรายงานการประชุม 

พันเอก  
       ........................................... 
          (สมมาส ส าราญรัตน์) 
             ผู้บริหารระดับต้น 
          ผู้จดรายงานการประชุม 

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

ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ............................................. 
(นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 
  รองเลขาธิการ กสทช. 

 เลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

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

          (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผู้รับรองรายงานการประชุม 


