
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่  ๒๙/๒๕๕๖ 

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม 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. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร    เลขานุการ  
๒. นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ  
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ  
๔. นายอดุลย์  วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ  
๕. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้บริหารระดับต้น (กท.)  
๖. นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๗. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  

๘.นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับ ต้น (กท.) 
๙.นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับ ต้น (กท.) 
๑๐. นางสาวญาณิน  วัชรบุญโชติ  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๑. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
 
 

ผู้ชี้แจง 
๑. นายองอาจ  เรืองรุ่งโสม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคม (ช ๑)   
๒. นายจาตุรนต์ โชคภักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน การอนุญาตประกอบกิจการ 

  โทรคมนาคม ๑ 
๓. นางสาวพูลศิริ    นิลกิจศรานนท์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 

  โทรคมนาคม ๒ 



๒ 

 

๔. นางสาวจิตสถา   ศรีประเสริฐสุข  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๕. นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม  
๖. นายชุติเดช    บุญโกสุมภ์   ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐานการใช้และ 

        แ ละเชื่อมต่อโครงข่าย 
๗. นางสาวพรพักตร์  สถิตเวโรจน์ ผู้บริหารระดับต้น (มท.) 
๘. นางสาวชุลีกร   สังข์รุ่ง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท ๑.) 
๙. นางสาววิไล   เถื่อนทองแถว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 
๑๐. นายบุญธรรม  แสงแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒) 
๑๑. นายณัฐพล  บุญชิต พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (มท.) 
๑๒. นายสุภัทร์พล   กุวลัยรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (จท.) 
๑๓. นางสาวกัญยารัช   วันสุข  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (จท.) 
๑๔. นางสาวอมรพรรณ   ทองเฟ่ือง  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (จท.) 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
   ไมม่ี  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดย

แก้ไข ดังนี้ หน้าที่ ๘ และหน้าที่ ๙  ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ให้เพ่ิมเติมข้อความ  เรื่อง เหตุผล
ประกอบเพิ่มเติม ดังนี้  “กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าประกาศ กสทช. ทั้งสองฉบับนี้
จะต้องมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป มิใช่ใช้บังคับเฉพาะเจาะจงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  
ในส่วนของการก ากับดูแลบริษัท บีเอฟเคที จ ากัด ตามมติที่ประชุม กทค. ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่
ส านักงาน กสทช. จะต้องด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า การใช้ค าว่า “เช่า” อาจไม่ครอบคลุมถึงทุกลักษณะ
กิจการโทรคมนาคมท่ี กสทช. ควรเข้าไปก ากับดูแล อันอาจจะส่งผลเสียหายตามมา ดังนั้น
ขอให้ส านักงาน กสทช. ท าการปรับปรุงถ้อยค าให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าควรรวมประกาศทั้งสองฉบับให้เป็นประกาศฉบับเดียว 
และในส่วนของภาคผนวกไม่ควรใช้ค าว่าตัวอย่างควรที่จะระบุให้ชัดเจนว่าเป็นบริการ
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โทรคมนาคมประเภทใดบ้าง และไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องกล่าวถึงบริการโทรคมนาคมท่ีไม่
ต้องรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ในภาคผนวก ง 

 กสทช. ประวิทย์ฯ ให้ความเห็นว่า ส านักงาน กสทช. จะต้องพิจารณากรอบให้ชัดเจนว่าบริการ
ใดเป็นกิจการโทรคมนาคม มิใช่ก้าวล่วงเข้าไปก ากับดูแลทุกกิจการ เพราะอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้ประกอบกิจการได้เช่นกัน” 

 หมายเหตุ แจ้งเวียนให้ กทค. ทุกท่านเพ่ือทราบด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้บริหารระดับสูงเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประมูล

คลื่นความถี่และการประเมินมูลค่าคลื่น : กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย 
(Executive Training on Spectrumauction and Evaluation : Japanese and 
Australian Experience)  (ส่วนงานเลขานุการ รองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงค์ฯ)   

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ สรุปผลการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ของ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ (APG15-2) (คณะท างานเตรียมการประชุม รสทช. ภารกิจ
ภูมิภาค และกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ  ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่าการประชุมใหญ่ระดับโลกว่า

ด้วยวิทยุคมนาคม เป็นการบริหารคลื่นความถี่ระหว่างประเทศท่ีมีสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) เป็นองค์กรกลางท าหน้าที่บริหารคลื่นความถ่ี เป็นที่เก่ียวข้อง โดยตรงกับ รสทช. 
ภารกิจโทรคมนาคมควรหรือไม่ ที่จะเข้าไปมีบทบาทเป็นคณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับ
โลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ดังกล่าว  จึงมอบหมายให้ รสทช. ภารกิจโทรคมนาคม 
ประสานงานกับ ลสทช. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ขออนุญาตเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ต  ใน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม และขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)   

 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคม  (นายองอาจฯ) และผู้อ านวยการ กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ) น าเสนอข้อเท็จจริง กรณบีริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ขออนุญาตเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ต ในใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม และขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ิมเติมบริการอินเทอร์เน็ต       

ในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเดิม และ
อนุมัติให้ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน)  ยกเลิกใบอนุญาตการให้บริ การ
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 ๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑   
รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค. เพ่ือเร่งรัดกรณีการรวมและยกเลิกประกาศต่าง ๆ ซึ่ง ส านักงาน 
กสทช. ได้เคยเสนอ กทค. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยเร็ว 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที ่สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๘๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง 

ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ (ระเบียบวาระคงค้างการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๖) ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้    
“๑. การที่บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ประสงค์จะให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมบนโครงข่ายของตนเองนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายและตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด  ซึ่งประกาศ กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม เงื่อนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบที่สาม ข้อ ๔ วรรคแรก ก าหนดว่า “ผู้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต
เท่านั้น โดยเป็นการให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและบริการที่เก่ียวเนื่องแก่ผู้ใช้บริการที่
เป็นบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นการให้บริการแก่บุคคล
ทั่วไป ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง ตามลักษณะและประเภทการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ภาคผนวก ก)... ”  ดังนั้น หากบริษัทฯ จะให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน
โครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง บริษัทฯ จึงต้องขอรับใบอนุญาตการให้บริการ



๕ 

 

อินเทอร์เน็ตแบบที่สาม  การที่บริษัทฯ ขอเพ่ิมบริการอินเทอร์เน็ตในใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจึงไม่ชอบด้วยประกาศดังกล่าว ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
อนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต ไว้อย่างชัดแจ้งและยังมีผลอยู่ และไม่ชอบตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗  
 ๒. เมื่อการด าเนินการดังกล่าวไม่อาจกระท าได้เนื่องจากขัดต่อกฎหมายดังกล่าว  การที่
บริษัทฯ ประสงค์ขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เพื่อน าบริการ
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งมาอยู่ในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามนั้น จึง
ไม่อาจกระท าได้เช่นกัน และการ ยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง
ย่อมจะส่งผลกระทบให้การประกอบกิจการเดิมของบริษัทเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ได ้

 ๓. ส านักงาน กสทช. ควรเร่งด าเนินการแก้ไขประกาศว่าด้วย เงื่อนไขมาตรฐานในการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ในลักษณะที่ใบอนุญาตไม่แยกตามประเภทบริการ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน กสทช. เคยเสนอไว้ และ กทค. มีมติเห็นชอบแล้ว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริง กรณี บริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  
(International Telephone Service/International Telephone Gateway)   

 
มติที่ประชุม อนุมัติการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ให้แก่  บริษัท ซิสเต็ม     

อินทีเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International 
Telephone Service/International Telephone Gateway)  มีระยะเวลาการอนุญาต   
๑๕ ปี โดยมีขอบเขตการอนุญาตและเงื่อนไขการอนุญาตเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามรายอื่นที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว  ตามท่ีกลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๔ โดย
ใช้เทคโนโลยี LTE-TDD เพื่อโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ของ บริษัท ทีโอ
ที จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)   

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริง  กรณี บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่  ๒๓๐๐ MHz 
(๒๓๐๖-๒๓๒๖ MHz) ความกว้างของแถบคลื่นความถ่ี ๒๐ MHz เพ่ือการทดสอบเทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคท่ี ๔ โดยใช้เทคโนโลยี LTE-TDD เพ่ือโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือ
การศึกษาไทย  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จ านวน ๒ สถานี ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการแล้วพบว่าสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว 
และสอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว  

 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ใช้คลื่นความถี ่๒๓๐๐ MHz (๒๓๐๖-๒๓๒๖ MHz) 

ความกว้างของแถบคลื่นความถ่ี ๒๐ MHz และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จ านวน ๒ สถานี    
เพ่ือการทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคท่ี ๔ โดยใช้เทคโนโลยี LTE-TDD เพ่ือ
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย โดยมีเงื่อนไขให้ใช้ความถ่ีวิทยุดังกล่าวไม่เกิน ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต และใหบ้ริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมการวางเงินประกัน
ความเสียหายในอัตราร้อยละ ๕ ของมูลค่าโครงการ และอนุญาตให้ บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือน ามาใช้งานตามที่ได้รับอนุญาต ตามทีก่ลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การขอขยายระยะการเริ่มให้บริการการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง                 

ขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใบอนุญาตฯและแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ีตั้งส านักงานใหญ่        
ของบริษัท บลิส-เทล จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
๒)   

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริง กรณีบริษัท บลิส-เทล จ ากัด  (มหาชน)  ขอขยายระยะการเริ่มให้บริการการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใบอนุญาต ในส่วนของแผน
ธุรกิจ และแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

  
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติใหบ้ริษัท บลิส-เทล จ ากัด  (มหาชน)  ขยายระยะการเริ่มให้บริการ ขายต่อบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Non Facilities MVNO ภายใต้ใบอนุญาต การประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง  ของบริษัท บลิส-เทล จ ากัด  (มหาชน)  ออกไปอีกเป็นระยะเวลา      
๓ เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุม กทค. มีมติอนุมัต ิ ตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ เสนอ 



๗ 

 

 ๒. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติของส านักงาน กสทช. ส าหรับกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะ
ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจในการให้บริการของตน ภายใต้ลักษณะและประเภทบริการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนุญาต  โดยมอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการอนุญาตได้โดยไม่ต้องน าเสนอที่ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ในกรณีที่เป็นการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจที่ไม่มีนัยส าคัญ  และให้ ส านักงาน กสทช. 
น าเสนอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณา ในกรณีที่เป็นการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจอย่างมี
นัยส าคัญ ทั้งนี้ เป็นไปตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ และ
เห็นชอบการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใบอนุญาตในส่วนของแผนธุรกิจของบริษัท บลิส-เทล จ ากัด 
(มหาชน) ตามที่กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

 ๓. รับทราบการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ของ บริษัท บลิส-เทล จ ากัด  (มหาชน)   
ตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที ่สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๘๔  ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง 

ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๔ (ระเบียบวาระคงค้างการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๖) ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้   
“ผมเห็นชอบตามมติท่ีประชุมข้อ ๑. และข้อ ๓. นั่นคือการอนุมัติให้บริษัท บลิส-เทล 
จ ากัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการฯ ได้ รวมทั้งรับทราบการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท แต่ในส่วนของมติข้อ ๒. นั้น ผมไม่อาจเห็นชอบด้วย
ได้ เนื่องจากแนวทางปฏิบัติตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอขัดต่อ ข้อ ๒๔ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เงื่อนไขในการ
อนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ที่ ก าหนดไว้ว่า “ผู้รับ
ใบอนุญาตขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการอนุญาต โดยเสนอเง่ือนไขที่ขอเปลี่ยนแปลง
พร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการ  หากคณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบกับการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ให้เงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการเห็นชอบนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการอนุญาตนี้ ” ซึ่งเป็นการก าหนดอย่างชัดเจนแล้วว่า หาก
เป็นการขอเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขในการอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเสนอขอ ต่อ
คณะกรรมการ พร้อมด้วยเหตุผล ทั้งยังต้องให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบ
ด้วย ทั้งนี้โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลง ที่มีนัยส าคัญหรือไม่ ส่วนการที่มี
การก าหนดในข้อ ๕ วรรคท้ายของร่างประกาศฉบับเดียวกันว่า “การเปลี่ยนแปลงแผน
ธุรกิจอันมีผลให้การด าเนินการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนแปลงไปจากแผนการลงทุน  และแผนการให้บริการที่คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบอย่างมีนัยส าคัญ  จะต้องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน



๘ 

 

เริ่มด าเนินการ” แม้มีการแบ่งแยกระดับเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญว่าจะต้องเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา แต่ก็มิได้ระบุชี้ชัดว่า กรณีมิใช่เรื่องท่ีมีนัยส าคัญนั้นจะต้องไม่
เสนอต่อคณะกรรมการ อีกท้ังผมเห็นว่าหากเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใบอนุญาต
แล้วย่อมเข้าตามข้อ ๒๔ อยู่นั่นเอง” 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูช่ันส์ จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) น าเสนอ

ข้อเท็จจริง กรณี บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูชั่นส์ จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เพ่ือให้บริการขายต่อบริการ 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการก าหนดเพิ่มเติมการให้บริการขายต่อบริการ Dark Fiber เป็นบริการที่สามารถให้

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ตามกระบวนการอัตโนมัติ (Automatic 
License) เนื่องจากเป็นไปโดยสอดคล้องตามท่ีประกาศ กทช. และประกาศ กสทช. ที่เก่ียวกับ
การขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ก าหนด ตามที่กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ  

 ๒. อนุมัตใิห้ บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูชั่นส์ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
หนึ่ง เพ่ือให้บริการขายต่อบริการ Dark Fiber และ Leased Line ตามที่กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

  

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๘๑  ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔. ๑ ของการประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖รายละเอียด ดังนี้ “ โดยหลักท่ัวไป ผมมีความเห็นสอดคล้องกับที่ประชุม
เสียงส่วนใหญ่ที่เห็นควรพิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัท กรุ๊ป เทค โซลูชั่น ส์ จ ากัด  ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งให้บริการขายต่อบริการด้านไฟเบอร์
และลีดไลน์ (leased line) และเห็นชอบให้ก าหนดเพิ่มเติมให้บริการด้านไฟเบอร์เป็นบริการ
ที่สามารถให้บริการตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ตาม
กระบวนการอัตโนมัต ิ(automatic license) 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนลักษณะและประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
และขอบเขตการให้บริการที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตนั้น ควรที่จะต้องพิจารณาด้วยว่าเข้า
ข่ายเป็นใบอนุญาตประเภทที่สองแบบไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองได้หรือไม่ 



๙ 

 

เนื่องจากแม้ว่าลูกค้าของบริษัทฯ ไม่เข้าข่าย “กลุ่มบุคคล” ตามนัยของประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง แต่การ
พิจารณาก าหนดประเภทใบอนุญาตให้แก่บริษัทฯ ควรที่จะค านึงถึงองค์ประกอบอื่นใน
ประกาศนอกเหนือไปจากประเด็นการให้บริการจ ากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลตาม (๑) ด้วย อัน
ได้แก่ (๒) การให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่มีผลกระทบโดยนัยส าคัญต่อการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม หรือ (๓) การให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะและผู้บริโภค 

ในกรณีของบริษัทฯ ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางน าบริการของผู้อื่นที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
มาขายต่อแก่ผู้ประกอบกิจการอีกที ผมจึงมีข้อสังเกตว่าการประกอบกิจการของตัวกลาง
เช่นนี้น่าจะมีผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ส านักงาน กสทช. 
ยังมิได้วิเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นตามองค์ประกอบ ๒) และ ๓)”  

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดิจิตอลเจน จ ากัด ขอ

ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ MVNO  (กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)     

 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริ ฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริง  กรณีบริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ดิจิตอลเจน จ ากัด ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
MVNO เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนให้มีผู้ให้
บริการหลายรายอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ให้ขยายการเริ่มให้บริการออกไป
อีกเป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับตั้งแต่ที่ประชุม กทค. มีมติอนุมัต ิ

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการอนุญาตให้ บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 

ดิจิตอลเจน จ ากัด ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ MVNO 
ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๓ เดือน นับตั้งแต่ที่ประชุม กทค. มีมตินี้ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ๒  รับข้อสังเกตในประเด็น
ของระยะเวลาที่ใช้ในการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานต่อไป  

  
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที ่สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๘๓  ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง 

ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบ วาระท่ี ๔. ๒ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ 
๒๙/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ “ ประกาศ  กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม  เงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการ



๑๐ 

 

โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง  ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องขอขยายระยะเวลาการเริ่ม
ให้บริการก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่ต้องเริ่มให้บริการ คือภายในระยะเวลา ๓ เดือนนับ
แต่วันที่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ในกรณีของทั้งสองบริษัทดังกล่าว ซ่ึงได้รับใบอนุญาตฯ 
ตามมติที่ประชุม กทค. เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ และส านักงาน กสทช. เห็นว่า ครบ
ก าหนดการเปิดให้บริการในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖  คือ ๓ เดือนนับแต่มีมติที่ประชุม 
กทค. นั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากในข้ันตอนการแจ้งมติที่ประชุม กทค. ให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบนั้น ปรากฏว่า ส านักงาน  กสทช.  ได้มีหนังสือที่ สทช. ๕๐๑๐/๗๔๒๔ ลงวันที่  ๑๓ 
มีนาคม  ๒๕๕๖ และผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖  ดังนั้น ก่อน
วันที่ผู้รับใบอนุญาตทราบยังถือเป็นกระบวนการภายในของฝ่ายปกครอง ที่ยังไม่มีผลทาง
กฎหมายออกไปภายนอก  จึงไม่เป็นค าสั่งทางปกครอ ง เนื่องจากค าสั่งทางปกครองจะ
เกิดข้ึนได้ในทางกฎหมายก็ต่อเมื่อได้มีการแจ้งค าสั่งทางปกครองไปยังผู้รับค าสั่งทาง
ปกครอง  และผู้รับค าสั่งทางปกครองได้รับ ทราบ ค าสั่งทางปกครอง แล้ว ทั้งนี้ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๒ วรรคแรก 

 เมื่อในกรณีของบริษัทท้ังสอง ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับใบอนุญาต  ซึ่งเป็น
ค าสั่งทางปกครอง ตามข้อ ๑ กฎกระทรว ง ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๔๓)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖  จึงต้องถือ
ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ได้รับอนุญาต  และย่อมครบก าหนดการเปิดให้บริการในวันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 ในกรณีนี้ผมจึงเห็นว่า เมื่อมีการ แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบล่าช้าถึง ๒ เดือน  แต่กลับนับ
จากวันที่ที่ประชุม กทค. มีมติ ก็ย่อมจะ เป็นการส่งผลกระทบ ให้ผู้รับใบอนุญาต คงเหลือ
ระยะเวลา ส าหรับเตรียมการ เปิดให้บริการ เพียง ๑ เดือน ทั้งยัง เกิดหน้าที่ต้องขอขยาย
ระยะเวลาให้บริการตามที่ประกาศฯ ก าหนด  ผมจึงเห็นควรที่ ส านักงาน  กสทช. จะต้อง
แก้ไขปรับปรุงการแจ้งมติท่ีประชุม กทค. ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย” 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอปรับเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมส าหรับบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ , กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม)  

 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน โทรคมนาคม  (นายองอาจฯ) และ ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ)  น าเสนอ ข้อเท็จจริง  กรณี บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอปรับเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ส าหรับบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT  

 
มติที่ประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ๑ 

พิจารณาทบทวนข้อมูลการขออนุญาตของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ให้เป็น
ปัจจุบันและครอบคลุมในทุกประเด็น และให้น าเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ ๓) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖) (กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 
ผู้แทนกลุ่มงาน กลุ่มงาน วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ( นางสาววิไลฯ) 
น าเสนอค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิ
ในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการ
ให้บริการโทรคมนาคม และมาตรา ๓๙ วรรคแรก  แห่งพระ ราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร

หลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
จ านวน  ๘ ราย (๘๕ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) 
จ านวน ๙๐๓ เส้นทาง เคเบิ้ลทองแดง (Copper Cable) จ านวน ๕๖ เส้นทาง และเคเบิ้ล           
โคแอคเชียล (Coaxial Cable) จ านวน ๑๔๑ เส้นทาง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห่งทาง ท าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือ
เดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่        
๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. เห็นชอบแผงผังการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม จ านวน ๓ ค าขอ รวม ๑,๖๒๓ จุด 
 ๓. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากท่ี

ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณี Access 



๑๒ 

 

Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๒ ราย (๒๔ ค าขอ) 
แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน ๗๑ เส้นทาง และ
เคเบิลทองแดง (Copper) จ านวน ๑ เส้นทาง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ ๓) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖)  (กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 
ผู้แทนกลุ่มงาน กลุ่มงาน วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ( นางสาววิไลฯ) 
น าเสนอค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิ
ในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการ
ให้บริการโทรคมนาคม และมาตรา ๓๙ วรรคแรก  แห่งพระ ราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จ านวน      
๕ ราย (๗๑ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน 
๖๐๘ เส้นทาง เคเบิ้ลทองแดง (Copper Cable) จ านวน ๑๕ เส้นทาง และเคเบิ้ล            
โคแอคเชียล (Coaxial Cable) จ านวน ๖ เส้นทาง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห่งทาง ท าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือ
เดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่      
๑๑ /๒๕๕ ๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕ ๖ ตามท่ีกลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ 

 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 (๒๙ ค าขอ) 
เป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน ๑๔๕ เส้นทาง  

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การแต่งตั้งคณะท างานประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความม่ันคงของรัฐใน

กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ) 
 ผู้แทนกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ (นายอดุลย์ฯ) น าเสนอองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ

คณะท างานประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม เพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
ประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ีเพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม   



๑๓ 

 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐ
ในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ซึ่ง กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่     
๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ แล้ว ตามที่กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุเสนอ  

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ จัดท าค าสั่ง กสทช. เรื่อง 
แต่งตั้ง คณะท างานประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม เพ่ือเสนอให้ประธาน กทค. พิจารณาลงนามในค าสั่ง
ดังกล่าวต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๑๓ หมายเลข 

๑๓๕๖ หมายเลข ๑๔๖๐ และหมายเลข ๑๗๓๘ (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นาง สาวจิตสถาฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริง กรณกีระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (กระทรวงคมนาคม) กรมชลประทาน และบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต 
จ ากัด ขอ ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๑๓ หมายเลข 
๑๓๕๖ หมายเลข ๑๔๖๐ และหมายเลข ๑๗๓๘ ตามล าดับ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. 
น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ  ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(กระทรวงคมนาคม) กรมชลประทาน และบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ ากัด 

 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้ ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข  ๑๓๑๓ ของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลข ๑๓๕๖ ของส านักนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (กระทรวงคมนาคม)  หมายเลข  ๑๔๖๐ ของกรมชลประทาน และ
หมายเลข ๑๗๓๘ ของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ ากัด  ตามความเห็นมติที่ประชุมของ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม      
พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามที่กลุ่มงานบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ บริษัท รุ่งเรืองดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ         
๔ หลัก (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)     
ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นาง สาวจิตสถาฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริง กรณี บริษัท รุ่งเรืองดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ  ๔ หลัก  โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา
อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม พิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๒๕ ให้แก่ บริษัท รุ่งเรืองดี
เวลลอปเมนท์ จ ากัด 

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม พิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๒๕ ให้แก่ บริษัท 
รุ่งเรืองดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
เสนอ 

 ๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช.  โดย กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  
รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค. ในประเด็นการตรวจสอบและก ากับดูแลให้ผู้ที่ได้รับการ
จัดสรรเลขหมายฯ เพื่อให้ปฎิบัติตามประกาศ กทช. อย่างเคร่งครัดต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ การพิจารณาอุทธรณ์ของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กรณีเลขาธิการ กสทช. มีหนังสือ

เลขที่ สทช ๕๐๑๑/๐๐๑๕๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริง กรณีบริษัท        
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) อุทธรณ์ขอให้ยกเลิกหรือเพิกถอนค าสั่งเลขาธิการ กสทช. ตามหนังสือ
เลขที่ สทช ๕๐๑๑/๐๐๑๕๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเก่ียวกับ
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทั้งนี้ ต่อมาในภายหลังปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๗๘/๒๕๕๕ ยกฟ้องของ
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และให้ค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทา
ทุกข์ชั่วคราวสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา แล้ว  

 
 
 
 



๑๕ 

 

มติที่ประชุม ๑. ไม่รับอุทธรณ์ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ต่อหนังสือเลขที่ สทช ๕๐๑๑/๐๐๑๕๘ ลง
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ เนื่องจากหนังสือของส านักงาน กสทช. ฉบับดังกล่าวมิใช่ค าสั่งทาง
ปกครอง แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามค าสั่งทาง
ปกครองเท่านั้น 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม มีหนังสือแจ้งไปยัง
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ตามแนวทางที่กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมเสนอต่อ กทค. 
ต่อไป    

 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๑.๓๐   น. 
 

 
    ........................................... 
     (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง     
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

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

พันเอก  
       ........................................... 
          (สมมาส ส าราญรัตน์) 

รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงาน     

กรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ผู้จดรายงานการประชุม 

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

ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

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

 เลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

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

          (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูร้ับรองรายงานการประชุม 


