
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

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

นายสุทธิพล  
นายประเสรฐิ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน 

กรรมการ 
กรรมการ 

๔. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

 
เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช.  

๑. นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร   เลขานุการ 
๒. นายอดุลย วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ  
๓. พันเอก สมมาส สําราญรัตน รักษาการผูอํานวยการ (กท.) 
๔. นางสาวธัญญรดาวรรณ ธนนันทธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.) 
๕. นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๖. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๗. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๘. นางสาวญาณิน  วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๙. นางสาวนารีรัตน เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๑๐.นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 
๑๑. นางสาวปยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.) 

 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผูชวยเลขานุการ (ติดภารกิจ) 
๒. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ  (ติดภารกิจ) 
 

 

 



๒ 
 

ผูช้ีแจง 
๑. นายดํารงค  วัสโสทก ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับ 

    วิทยุคมนาคม (คท.) 

๒. นางสุพินญา  จําป  ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม  

๓. นางสาววัจนา ชื่นทองคํา ผูอํานวยการกลุมงานการตางประเทศ 

๔. นางพุธชาด แมนมนตรี รักษาการผูอํานวยการกลุมงานบริหาร 

   ความถ่ีวิทยุ 

๕. นางสาวพรพักตร สถิตเวโรจน ผูบริหารระดับตน (มท.) 

๖. นางสาวสมจิตต สาสนรักกิจ ผูบริหารระดับตน (จท.) 

๗. นายโสรัจจ  ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 

๘. นางขวัญใจ  สุปญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 

๙. นายอัมพร ดีเลิศเจริญ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วภ.) 

๑๐. นายภาสุ เสริมศรีสุวรรณ   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.) 

๑๑. นายณัฐสุต อาจารวงศ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.) 

๑๒. นายศุภกาญจน บุญจันทร   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 

๑๓. นายชวัลวิทย ธีระพันธ    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 

๑๔. นายสุภัทรพล กุวลัยรัตน   พนักงานปฏิบัติการระดับตน (จท.) 

๑๕. นางสาวอมรพรรณ ทองเฟอง พนักงานปฏิบัติการระดับตน (จท.) 

๑๖. นางสาวศศิธร วันดี พนักงานปฏิบัติการระดับตน (จท.) 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ในวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ จะจัด       

การประชุม กทค . สัญจร พบประชาชน ครั้งท่ี ๓ ณ จังหวัด นครราชสีมา ขอเชิญ

เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช . ท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมครั้งนี้ดวย โดยใหฝายเลขาฯ 

ประสานงานกับ กทค. ทุกทานเพ่ือขอรับนโยบายประกอบการจัดประชุมครั้งนี้ดวย  

 

 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๑. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  
๒. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๖ วันศุกรท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
 

มติท่ีประชุม   ๑. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดย
มีการแกไข ดังนี้  

(๑) หนาท่ี ๓ ระเบียบวาระท่ี ๒ มติท่ีประชุม ขอ ๑. ใหเพ่ิมเติม ขอความดังนี้             
“ หมายเหตุ กสทช. ประวิทย ฯ ขอสงวนระเบียบวาระนี้ เพ่ิมเติมดวย” 
(๒) หนาท่ี ๖ ระเบียบคงคางวาระท่ี ๔.๒ ใหยายหมายเหตุจาก ระเบียบวาระท่ี 
๔.๒ มาตอทายระเบียบวาระนี้แทน    
(๓) หนาท่ี ๗ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ มติท่ีประชุม ขอ ๑. บรรทัดท่ี ๔ แกไข
ขอความจาก “นับวนัแต” เปน “นับแตวัน”  
(๔) หนาท่ี ๑๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ มติท่ีประชุม บรรทัดท่ี ๓ ใหตัดคําวา 
“อัตรา” ออก 
(๕)  หนาท่ี ๑๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ มติท่ีประชุม บรรทัดท่ี ๔ ใหแกไขขอความ 
จาก“นําเงินท่ีไดจากการประมูลมาหักคาใชจาย ” เปน “นําคาใชจายมาหักจาก
เงินท่ีไดจากการประมูล” 
 

๒. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๖ วันศุกรท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖   
เม่ือวันศุกรท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยไมมีการแกไข เพ่ิมเติม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๖  ถึง ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๖ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ โดยใหสวนงานเลขานุการดําเนินการในประเด็นดังตอไปนี้ 

 ๑. ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมติ กทค. หากมีระเบียบวาระใดท่ีมิไดถูก
ถอนออกจาการะเบียบวาระแตมิไดรับการพิจารณา ไมจําเปนตองใสไวในรายงานแตใหติดตาม
นําระเบียบวาระดังกลาวมาเสนอตอท่ีประชุม กทค. ตอไป 
 ๒. ใหติดตามเรงรัดผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กทค . ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๖ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ และ ๔.๒๔ ท่ีไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานพิจารณา
ใหความเห็นแลวนํามาเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
 ๓. ใหติดตามเรงรัดผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม กทค . ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๖ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ วาบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล    
แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการตามคําสั่งของเลขาธิการ กสทช. เรื่องให



๔ 
 

ปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง อัตราข้ันสูงของคาบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ แลวหรือไม   

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานการติดตามและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล ยาน

ความถี่ ๒.๑ GHz ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ (คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ยานความถ่ี ๒.๑ GHz และกลุมงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงคว ามเห็นวาการติดตั้งโครงขายโทรคมนาคมของผูรับใบอนุญาต
บางรายมีจํานวนนอยอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นสํานักงาน กสทช . จึงควรทําการตรวจสอบ
รายละเอียดขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน พรอมนี้ สํานักงาน กสทช . ควรรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
รูปแบบการจัดจําหนายสินคาและบริการของผูไดรับใบอ นุญาต การติดตั้งสถานีฐาน และ
ติดตามขอมูลอัตราคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยควรมีการเปรียบเทียบระหวางอัตรา
คาบริการเดิมและอัตราคาบริการใหม และแยกรายการสงเสริมการขายใหชัดเจนระหวาง
บริการ ๒G และ ๓G อีกท้ังในประเด็นเรื่องความเร็วในการสงขอมูลหากลดลงก็ไม ควรต่ํา
กวาความเร็วเฉลี่ยของบริการ ๓G และตองไมชาเทากับบริการ ๒G สํานักงาน กสทช . ควร
ทําการทดสอบ Quality of Service ของบริการ ๓G และ ๒G วามีความแตกตางกัน
อยางไร โดยในการตรวจสอบสํานักงาน กสทช. ตองใช Sim card แบบมาตรฐาน เพ่ือท่ีจะ
ไดทราบวาบริการท่ีผูใชบริการไดรับแทจริงมีคุณภาพอยางไร ท้ังนี้ ขอใหสํานักงาน กสทช . 
จัดสงรายงานคุณภาพในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีสากล ยานความถ่ี ๒.๑ GHz ของ
ผูประกอบการท้ังสามราย มาใหเพ่ือใชประกอบการพิจารณาดวย 

 กสทช . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวาสํานักงาน กสทช . จะตองตรวจส อบวาผูรับ
ใบอนุญาตไดดําเนินการเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีไดเสนอตอ กสทช . หรือไม หาก
ไม สํานักงาน กสทช. จะตองแจงใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการใหถูกตองตามแผนดังกลาว 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวานอกจา กการตรวจสอบขอเท็จจริงตามเอกสารท่ี
ผูรับใบอนุญาตนํา สงแลว สํานักงาน กสทช . ควรตองลงพ้ืนท่ีทําการตรวจสอบขอเท็จจริง
ดวยตนเองดวยเพ่ือใหขอมูลมีความครบถวนสมบูรณ 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นวาสํานักงาน กสทช . จะตองตรวจสอบความผิดปกติของ
ขอมูลท่ีไดรับ อาทิในประเด็นเรื่องจํานวนการติดตั้งโครงขายท่ีนอยผิดปกติ สํานักงาน 
กสทช. จะตองดําเนินการติดตามตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจน 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการติดตามและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี

สากล ยานความถ่ี ๒.๑ GHz ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ ตามท่ีเสนอ พรอมท้ังใหสํานักงาน กสทช .            
รับขอสังเกตของท่ีประชุม กทค. ไปดําเนินการ 

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓ การแจงเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทและตราบริษัท ของบริษัท ดีแทค เนทเวอรค จํากัด       
(ช่ือใหม บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต  จํากัด ) (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจงเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราบริษัท ของบริษัท ดีแทค เนทเวอรค จํากัด 

ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
๑ รับขอสังเกตของท่ีประชุม กทค. ไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป     

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ รายงานความคืบหนาการปฏิบัติตามการเห็นชอบการเรียกเก็บคาบริการลวงหนาของ

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จํากัด  (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการ
โทรคมนาคมและกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

                                                                     
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. เรงรัดติดตามแผนการ

ใหบริการเรียกเก็บคาบริการลวงหนา (Prepaid) บริษัทอ่ืนวามี หรือไมอยางไร  
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ การติดตามผลการดําเนินการกรณีส้ินสุด สัญญาใหดําเนินการใหบริการ            

วิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร DIGITAL PCN (PERSONAL COMMUNICATION 
NETWORK) ๑๘๐๐  (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบตามท่ีเสนอ  โดยใหคณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการตาม

มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ตรวจสอบการโอนยายผูใหบริการโดย
อัตโนมัติของผูใชบริการ ชอบดวยกฎหมายหรือไม ใหสํานักงาน กสทช . ตรวจสอบผล
การปฏิบัติจริง ท่ีผานมายึดหลักเรื่องการโอนยายตองเปนไปดวยความสมัครใจ ของ
ผูใชบริการ แตขอเท็จจริงมีการโอนย ายไปแลว รวมถึงใหรายงานความคืบหนาแผน
มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญา แผนการเยียวยาและ การประชาสัมพันธดวย  

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระคงคางการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึนของหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคกรทางสังคม และบริษัทเอกชน กรณีการชําระคาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ท่ีรับคืนจาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และกรณีหน วยงาน
ราชการท่ีไดรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษตามประกาศ กทช . เดิม          
(กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูแทนกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นายชวัลวิทยฯ) นําเสนอยกเวน
คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึนของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรทาง
สังคม และบริษัทเอกชน กรณีการชําระคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ท่ีรับคืน
จาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และกรณีหนวยงานราชการท่ีไดรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษตามประกาศ กทช . เดิม มีหนาท่ีตองชําระคาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมตามขอ ๘๒ (๕) ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรใหสํานักงาน กสทช . นําเสนอ กทค . เพ่ือ
พิจารณา ยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึน ใหแก หนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคกรทางสังคม และบริษัทเอกชน กรณีการชําระคาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ท่ีรับคืนจาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และกรณีหนวยงานราชการท่ี
ไดรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษตามประกาศ กทช. เดิม 

 
มติท่ีประชุม  ๑.  เห็นชอบใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรทางสังคม และบริษัทเอกชน กรณี

การชําระคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ  ท่ีรับคืนจากบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) และกรณีหนวยงานราชการท่ีไดรับการจัดสรร เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษตาม
ประกาศ กทช . เดิม ท่ีไดชําระคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษครบถวนแลว 
ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายโ ทรคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึน  ตามขอ ๘๕ วรรคสองของ
ประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๑ 

๒.  สําหรับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรทางสังคม และบริษัทเอกชน กรณีการ
ชําระคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ  ท่ีรับคืนจากบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน ) ท่ียังคางชําระคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม มอบหมายใหสํานักงาน 
กสทช . มีหนังสือแจงใหหนวยงานดังกลาวดําเนินการชําระคาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมท่ีคางชําระภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงมติ กทค . หากหนวยงานท่ี
คางชําระคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคม นาคมพิเศษดําเนินการชําระคาธรรมเนียมเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษภายในระยะเวลาดังกลาว ใหไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมเลข
หมายโทรคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึน แตหากยังคงไมชําระใหดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียม



๗ 
 

เลขหมายโทรคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึนตาม ประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรแ ละ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ มาตรฐานการคํานวณอัตราคาตอบแทนการเช่ือ มตอโครงขายโทรคมนาคม (กลุมงาน

โครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย) 
ผูแทนกลุมงานกลุมงาน โครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย  (นายภาสุฯ ) 
รายงานผลการดําเนินการและผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคํานวณอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
และ ราง ประกาศ กสทช . เรื่องมาตรฐานการคํานว ณอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมท่ีไดปรับปรุงแลวภายหลังการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
 

มติท่ีประชุม  ๑.รับทราบผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอ ราง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
การคํานวณอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 

 ๒. เห็นชอบในหลักก ารใหนําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น สาธารณะตอรางประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคํานวณอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม 
เผยแพรผานเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุม
งานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย  ดําเนินการนําเสนอตอท่ีประชุม 
กสทช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตามกระบวนการข้ันตอนของกฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัตติอไป 

 ๓. เห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานการคํานวณอัตราคาตอบแทนการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมท่ีไดปรับปรุงแลวภายหลังการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ 
มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . โดยกลุมงาน โครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอ
โครงขาย  ดําเนินการนําเสนอตอท่ีประชุม กสทช . เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการข้ันตอน
ของกฎหมายและแนวทางปฏิบัตติอไป 

 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การขออนุญาตจัดสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตนของ

สํานักงานใตรมพระบารมี (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 
ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ ) นําเสนอ
รายละเอียดการอนุญาตจัดสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ สมัครเลนข้ันตน



๘ 
 

ใหกับประชาชนท่ีเขารวมโครงการ “สํานึกรักตอบแทนคุณแผนดินอนุรักษฐาน
ทรัพยากรจิตอาสาเฝาระวังภัย” โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
๑. มอบหมายใหสํานักงานใตรม พระบารมี เปนผูประสานงานกับผูสมัครเพ่ือใหการ

ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
๒. กําหนดการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน แบงตามภาค

ตางๆ จํานวน ๔ ภาค ภาคละ ๑ แหง แหงละ ๑ วัน 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติในหลักการใหสํานักงาน กสทช . เปนผูดําเนินการจัดสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตนใหกับประชาชนท่ีเขารวมโครงการ “สํานึกรักตอบแทนคุณ
แผนดินอนุรักษฐานทรัพยากรจิตอาสาเฝาระวังภัย ” ตามแนวทางท่ีกลุมงานการอนุญาต
และกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  การอนุญาตใหใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมช่ัวคราว และอนุญาตใหทําเครื่องวิทยุคมนาคม 

(กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม)  
 
 ผูอํานวยการ กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารง คฯ) นําเสนอ

ขอเท็จจริงกรณีสํานักงานขาราชการพลเรือน (สํานักงาน กพ.) ขออนุญาตใชงานเครื่องวิทยุ
คมนาคมชั่วคราว โดยใชเครื่องปองกันการทุจริตสอบดวยระบบรีโมตคอนโทรล โดยใชความถ่ี
วิทยุ ๓๑๕ ๔๑๘ และ ๔๓๓ MHz กําลังสงไมเกิน ๓๐วัตตตอชองสัญญาณ จุดประสงคเพ่ือ
ทําใหเกิดการรบกวนขายสื่อสารวิทยุคมนาคมท่ีไมพึงประสงค และปองกันการทุจริตในการ
ดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  และขออนุญาตให บริษัท ที-เน็ต 
จํากัด ทําเครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือนําไปให สํานักงาน ก.พ.  ใชปองกันการทุจริตการสอบดวย
ระบบรีโมตคอนโทรล  

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตใหสํานักงานขาราชการพลเรือน (สํานักงาน กพ.) ใชเครื่องวิทยุคมนาคมชั่วคราว 

ประเภทเครื่องปองกันการทุจริตสอบดวยระบบรีโมตคอนโทรล โดยใชความถ่ีวิทยุ ๓๑๕ ๔๑๘ 
และ ๔๓๓ MHz กําลังสงไมเกิน ๓๐วัตตตอชองสัญญาณ เพ่ือปองกันการทุจริตในการ
ดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 

 ๒. อนุญาตให บริษัท ที-เน็ต จํากัด ทําเครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือนําไปให สํานักงาน ก.พ.  ใช
ปองกันการทุจริตการสอบดวยระบบรีโมตคอนโทรล  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๓ ในประเด็นดานกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ)  



๙ 
 

  ผูแทน กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ  (นางพุธชาดฯ ) นําเสนอ  รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน
ไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๓ The 23rd Meeting of Joint Technical Committee on 
Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia 
Common Border – JTC  ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม และ
พิจารณาใหความเห็นชอบบันทึกความตกลงรวม Agreed Minutes ในสวนของการประชุม
เต็มคณะ และการประชุม Working Group 2 (Mobile and Non-broadcasting)  

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๓   (The 23rd 
Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of 
Frequencies along Thailand - Malaysia Common Border – JTC)โดยกลุมงาน
บริหารความถ่ีวิทยุ ดําเนินการเสนอท่ีประชุม กสทช . พิจารณาใหความเห็นชอบตาม
กระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป 

 ๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงรวม Agreed Minutes ในสวนของการประชุมเต็มคณะ และ
การประชุม Working Group 2 (Mobile and Non-broadcasting) โดยกลุมงานบริหาร
ความถ่ีวิทยุ ดําเนินการเสนอท่ีประชุม กสทช . พิจารณาใหความเห็นชอบตาม
กระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การกําหนดทาทีเบ้ืองตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการ
ประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดน ไทย-ลาว (JTC)  ครั้งท่ี ๔  ใน
ประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ) 

  ผูแทนกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ  (นางพุธชาดฯ ) นําเสนอ การกําหนดทาทีเบื้องตน
สําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุ
ตามบริเวณชายแดน ไทย-ลาว (JTC)  ครั้งท่ี ๔ The 4 th Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – 
Laos Common Border –JTC ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
 
 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการกําหนดทาทีเบื้องตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวย

การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน ไทย-ลาว (JTC)  ครั้งท่ี ๔  (The 
4th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand - Laos Common Border – JTC) 



๑๐ 
 

ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม โดยกลุมงานบริหารความถ่ี
วิทยุ ดําเนินการเสนอท่ีประชุม กสทช . พิจารณาใหความเห็นชอบ ตามกระบวนการและ
ข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติตอไป 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  รายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : กรณีการจัดตั้ง
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด 
(คณะทํางานฯ , กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม ) 

 
หมายเหตุ  ระเบียบวาระนี้ สวนงานเลขานุการจะนํามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ มูลนิธิปอเต็กตึ๊งขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก และขอความ
อนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษดังกลาว (กลุมงาน
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูแทนกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางขวัญใจฯ ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณี มูลนิธิปอเต็กตึ๊งขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก 
และขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๓ /๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
เห็นสมควรใหสํานักงาน กสทช . นําเสนอ กทค . เพ่ือพิจารณาจัดสรรเลขห มาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก และขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษดังกลาว 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติใหจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ในกลุม ๑๔YX หมายเลข ๑๔๑๘ 
ตามประกาศ กทช . เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม ใหแกมูลนิธิปอเต็กตึ๊งและยกเวน
คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ใหแกมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ตามความเห็นมติท่ี
ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ บริหารเลข หมาย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามท่ี    
กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ ท้ังนี้ มอบหมายใหสํานักงาน 
กสทช. โดยกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมรับขอสังเกตของท่ีประชุม กทค. 
ไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของสํานักงาน
เทศบาลเมืองปาตอง (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
ผูแทนกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางขวัญใจฯ ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณี สํานักงานเทศบาลเมืองปาตอง ขอยกเลิกเลขหมายโทรคมน าคมพิเศษ 
๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรใหสํานักงาน กสทช . นําเสนอ กทค . เพ่ือ
พิจารณายกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของสํานักงาน
เทศบาลเมืองปาตอง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติใหยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของสํานักงาน
เทศบาลเมืองปาตอง โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เปนตนไป ตาม
ความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และ บริหารเลข หมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ชอปปง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ   

๔ หลัก  (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ สวนงานเลขานุการจะนํามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด ขอตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน (กลุมงาน

บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผูแทนกลุมงาน บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นายศุภกาญจนฯ ) นําเสนอ

ขอเท็จจริงกรณี  บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด ขอตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคม
มาตรฐาน สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน ๘๗๐ ,๐๐๐ เลขหมาย โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม  ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม  
ตามประกาศ  กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เห็นสมควร
ใหสํานักงาน  กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคม
มาตรฐาน สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน ๘๗๐,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท 
ดิจิตอล โฟน จํากัด จนถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖  

  



๑๒ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตให  ตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน ๘๗๐,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด จนถึงวันท่ี 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ซ่ึงเปนวันท่ีบริษัทฯ สิ้นสุดสัญญาสัมปทานการอนุญาตใหใชคลื่น
ความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz ท่ีไดรับจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ เปนไป
ตามขอ ๒๒ (๑) ของประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม  ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม  ตามประกาศ  กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
เสนอ 

 ๒. เห็นสมควรกําหนดมาตรการเพ่ือ เปนการ คุมครองประโยชนสาธารณะ และ เพ่ือให
สอดคลองกับประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖  
๓. อนุญาตใหบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด ใชงานเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับ
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี และเลขหมายโทรคมนาคมดานเทคนิค ตอไปตั้งแตวันท่ี ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๖ จนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลาการคุมครองตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุมครองผูใชบริการเปนการชั่ วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยยังคงมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ตอไป ท้ังนี้ 
เปนไปตามมาตรา ๒๗(๗) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ขอ ๕ ขอ ๖ (๑๐) และขอ ๗ (๓)   

 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี  สทช . ๑๐๐๓ .๑๐/๘๒๙ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบ วาระท่ี ๔.๑๐ ของการประชุม กทค . 
ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ “ผมเห็นชอบตามมติขอ ๑. ท่ีอนุญาตใหตออายุการใช
เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน ๘๗๐,๐๐๐ เลข
หมาย ของบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด จนถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ซ่ึงเปนวันสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานฯ ท้ังนี้เปนไปตามขอ ๒๑ (๑) ของประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑  และตามความเห็นคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคมฯ แตไมเห็นชอบท่ีจะอนุญาตให บจ. ดิจิตอล โฟน ใชงานเลขหมายฯ ตอไป
หลังจากนั้น เนื่องจากหลังวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ บจ. ดิจิตอล โฟน ยอมขาดคุณสมบัติ
ท่ีจะเปนผูขอรับการจัดสรรเลขหมายตามขอ ๒๑ ของประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ
การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากไมใชผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงขายโทรคมนาคมเปน ของตนเอง และไมใชผู



๑๓ 
 

ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทอ่ืนท่ี กสทช . ประกาศกําหนดใหมีสิทธิขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมได 

ท้ังนี้โดยผมมีขอเสนอใหอนุญาตการโอนเลขหมายโทรคมนาคมฯ ดังกลาวไปยัง 
บมจ. กสท โทรคมนาคม  ซ่ึงเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ประเภทสามท่ีมีโครงขาย
โทรคมนาคมเปนของตนเอง จึงมีคุณสมบัติตามกฎหมายท่ีจะนําเลขหมายฯ ไปบริหารตอได 
อีกท้ังแนวทางดังกลาวยังสอดคลอง กับสัญญารวมการงาน ฯ ท่ีไดกําหนดให บจ . ดิจิตอล 
โฟน ตองโอนเลขหมายโทรศัพท  หรือ Trunk Line หรือระบบอ่ืนใดให บมจ . กสท 
โทรคมนาคม ทันทีในวันท่ีสญัญานี้สิ้นสุดลงหรือระงับสิ้นไป 

  นอกจากนั้น แนวทางดังกลาวยังสามารถตอบสนองตอจุดประสงคการออก
ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ .ศ. ๒๕๕๖ ท่ีได
กําหนดให บมจ . กสท โทรคมนาคม เปนผู รวม ใหบริการตอ  ดังนั้น จึงไม กอใหเกิด
ผลกระทบตอสิทธิการใหบริการ หรือสิทธิของผูใชบริการ ท่ีสําคัญคือเปนแนวทางท่ีไมขัดตอ
กฎหมาย และตรงกับขอเสนอมาตรการเยียวยาและแนวทางประชาสัมพันธเพ่ือรองรับกรณี
สิ้นสุดสัญญาสัมปทานของ บจ. ดิจิตอล โฟน ท่ีเคยเสนอให กทค. พิจารณาตามหนังสือเม่ือ
วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ แตท่ีประชุม กทค. ยังไมเคยมีการพิจารณาหนังสือดังกลาวแต
อยางใด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ขอตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน (กลุมงานบริหาร

และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผูแทนกลุมงาน บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นายศุภกาญจนฯ ) นําเสนอ

ขอเท็จจริงกรณี บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ขอตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน 
สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน ๒๓,๑๕๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม  ทําหนาท่ีคณะกรรมการเ ลขหมายโทรคมนาคม  ตามประกาศ  
กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมี
มติในการประชุมครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให
สํานักงาน  กสทช . นําเสนอ  กทค. เพ่ือพิจารณาตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคม
มาตรฐาน สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน ๒๓,๑๕๐,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท 
ทรู มูฟ จํากัด จนถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖  

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตใหตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน จํานวน ๒๓,๑๕๐,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
จนถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ซ่ึงเปนวันท่ีบริษัทฯ สิ้นสุดสัญญาสัมปทานการอนุญาตให
ใชคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz  ท่ีไดรับจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ท้ังนี้ เปนไปตามขอ ๒๒ (๑) ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลข



๑๔ 
 

หมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม  ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม  ตามประกาศ  กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๗/
๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. เห็นสมควรกําหนดมาตรการเพ่ือ เปนการ คุมครองประโยชนสาธารณะ และ เพ่ือให
สอดคลองกับประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖  
๓. อนุญาตใหบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ใชงานเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี และเลขหมายโทรคมนาคมดานเทคนิค ตอไปตั้งแตวันท่ี ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๖ จนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลาการคุมครองตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครอง
ผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยยังคงมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอไป ท้ังนี้ เปนไปตาม
มาตรา ๒๗(๗) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕ ขอ 
๖ (๑๐) และขอ ๗ (๓)   
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๘๓๕ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบ วาระท่ี ๔.๑๑ ของการประชุม กทค . 
ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ “ผมเห็นชอบตามมติขอ ๑. ท่ีอนุญาตใหตออายุ
การใชเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี จํานวน 
๒๓,๑๕๐,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด จนถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
ซ่ึงเปนวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานฯ ท้ังนี้ เปนไปตามขอ ๒๑ (๑) ของประกาศ กทช . เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ และตาม
ความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมฯ แตไมเห็นชอบท่ีจะอนุญาตให
บริษัทฯ ใชงานเลขหมายฯ ตอไปหลังจากนั้น เนื่องจากหลังวัน ท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
บริษัทฯ ยอมขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูขอรับการจัดสรรเลขหมายตามขอ ๒๑ ของ
ประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๑ เนื่องจากไมใชผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงขาย
โทรคมนาคมเปนของตนเอง และไมใช ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทอ่ืนท่ี 
กสทช. ประกาศกําหนดใหมีสิทธิขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมได 

ท้ังนี้  ผมมีขอเสนอใหอนุญาตการโอนเลขหมายโทรคมนาคมฯ ดังกลาวไปยัง 
บมจ . กสท โทรคมนาคม  ซ่ึงเปนผูรับใบอนุญาต ประกอบกิจการฯ ประเภทสาม ท่ีมี
โครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง จึงมีคุณสมบัติตามกฎหมายท่ีจะนําเลขหมายฯ ไป



๑๕ 
 

บริหารตอได อีกท้ังแนวทางดังกลาวยังสอดคลองกับสัญญารวมการงานฯ ท่ีไดกําหนดให
บริษัทฯ ตองโอนเลขหมายโทรศัพท หรือระบบอ่ืนใดใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ทันทีในวันท่ีสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือระงับสิ้นไป 

นอกจากนั้น แนวทางดังกลาวยังสามารถตอบสนองตอจุดประสงคการออก
ประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ .ศ. ๒๕๕๖ ท่ีได
กําหนดให บมจ . กสท โทรคมนาคม เปนผู รวม ใหบริการตอ  ดังนั้น จึงไม กอใหเกิด
ผลกระทบตอสิทธิการใหบริการ หรือสิทธิของผูใชบริการ ท่ีสําคัญคือเปนแนวทางท่ีไมขัดตอ
กฎหมาย และสอดคลองกับท่ีบริษัทฯ ไดเคยมีหนังสือเม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ขอ
โอนเลขหมายไปยังบริษัท เรียลมูฟ จํากัด และหนังสือเม่ือวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๖ และวันท่ี 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นําเสนอขอมูลเก่ียวกับมาตรการเยียวยาและแนวทางประชาสัมพันธ
เพ่ือรองรับกรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ภายหลังสิ้นสุด
สัญญาสัมปทาน โดยบริษัทฯ เสนอทางเลือกในกา รเปนผูใหบรกิารในรูปแบบบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีโครงขายเสมือน (MVNO) ซ่ึงถึงท่ีสุดก็คือบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) เปนผูบริหารจัดการเลขหมาย เนื่องจากเปนท้ังผูรับใบอนุญาตและเจาของโครงขาย”    

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒   บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอรับโอนเลขหมายโทรคมนาคม สําหรับ

โครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี เลขหมายโทรคมนาคมทางดานเทคนิค และสัญญาผูใชบริการ 
ของ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (กลุมงานบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูแทนกลุมงาน บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมน าคม (นายศุภกาญจนฯ ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอรับโอนเลขหมายโทรคมนาคม 
สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี เลขหมายโทรคมนาคมทางดานเทคนิค และสัญญา
ผูใชบริการ ของ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด เนื่องจากเปนตาม
ขอกําหนดในสัญญาสัมปทานซ่ึงจะหมดลงในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม  ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม  
ตามประกาศ  กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๑  ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เห็นสมควรใหสํานักงาน  กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาไมอนุญาตใหบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) รับโอนเลขหมายโทรคมนาคม สําหรับโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ี เลขหมายโทรคมนาคมทางดานเทคนิค และสัญญาผูใชบริการ ของ บริษัท 
ทรู มูฟ จํากัด และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด  

 
มติท่ีประชุม ไมอนุญาตใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รับโอนเลขหมายโทรคมนาคม 

สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี เลขหมายโทรคมนาคมทางดานเทคนิค และสัญญา



๑๖ 
 

ผูใชบริการ ของ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด ตามความเห็นมติ ท่ี
ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม  ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม  ตามประกาศ  กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุม
งานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๘๓๖ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอเปดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ ของการประชุม กทค . 
ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ “เนื่องจาก ท่ีประชุมยังมิไดพิจารณา แผนความ
คุมครองผูใชบริการตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี พ .ศ. ๒๕๕๖ มากอนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ ในการนี้จึง ตอง
พิจารณาตามขอกฎหมายและสัญญารวมการงาน ท่ีมีอยู ซ่ึงผมเห็นวา เม่ือ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม มีคุณสมบัติตามขอ ๒๑ ของประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ . ๒๕๕๑ นั่นคือ เปนผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง ประกอบกับสัญญาใหดําเนินการใหบริการ
วิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา Digital PCN (Personal Communication Network) 
๑๘๐๐ ระหวาง  บมจ . กสทฯ  และบจ . ทรู มูฟ และ บจ . ดิจิตอลโฟน ไดกําหนดให 
บจ. ทรู มูฟ และ บจ. ดิจิตอลโฟน ตองโอนเลขหมายโทรศัพทให บมจ. กสทฯ ทันทีใน
วันท่ีสัญญาดังกลาวสิ้นสุดลงหรือระงับสิ้นไป ผมจึงเห็นควรอนุ ญาตให  บมจ . กสทฯ 
รับโอนเลขหมายโทรคมนาคม สําหรับโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี เลขหมาย
โทรคมนาคมทางดานเทคนิค จาก บจ . ทรู มูฟ และ บจ . ดิจิตอลโฟน ได โดยการรับ
โอนเลขหมายดังกลาวจะตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูใชบริการ และผูใชบริการ
จะตองมีสิทธิในการใชงานเลขหมายเดิมของตนเองไดตามปกติ 

ท้ังนี้ ผมเห็นวาแนวทางดังกลาว ยังสอด คลองกับประกาศ กสทช . เรื่อง 
มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการใหบริการ โทรศัพทเคลื่อนท่ี พ .ศ. ๒๕๕๖ ท่ีกําหนดให บมจ . กสท 
โทรคมนาคม เปนผูใหบริการตอ รวมกับ บจ . ทรู มูฟ และ บจ. ดิจิตอลโฟน ซ่ึงเม่ือท้ัง
สองบริษัทดังกลาว ไดขาดคุณสมบัติท่ีจะเปนผูขอรับการจัดสรรเลขหมาย เนื่องจาก
ไมใชผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงขายโทรคมนาคมเปนของ
ตนเอง และไมใชผูประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทอ่ืนท่ี กสทช . ประกาศ
กําหนดใหมีสิทธิขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมได  หากไมอนุญาตการโอนเลข
หมายแก บมจ. กสท ก็ยอมจะทําใหไมมีผูใดรับผิดชอบการบริหารเลขหมายโดยชอบดวย
กฎหมาย ซ่ึงจะกระทบตอการบริการตอเนื่องตามประกาศดังกลาวได 



๑๗ 
 

  สวนในเรื่องการโอนสัญญาใชบริการ นั้น ตามสัญญารวมการงานไดกําหนดให 
บจ. ทรู มูฟ และ บจ . ดิจิตอลโฟน ตองโอนหลักประกันการใชบริการท้ังหมดท่ีไดรับไว
จากผูใชบริการ และสัญญาใชบริการใหแก บมจ . กสทฯ ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันสิ้นสุด
แหงสัญญา ดังนั้น เม่ือ บมจ . กสทฯ ซ่ึงเปนผูรับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และเปนเจาของโครงขายโทรคมนาคมท่ีสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง ผมจึงเห็นควร
อนุญาตให บมจ . กสทฯ รับโอนสัญญาการใชบริการจาก บจ . ทรู มูฟ และ บจ . ดิจิตอล
โฟน ได ท้ังนี้โดย บมจ . กสทฯ จะตองดําเนินการใหเปนไปตามสั ญญาท่ีมีผลอยูกอนการ
โอน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การเขารวมประชุมกลุมเจรจาการคาบริการภายใตการเจรจาตกลงการคาเสรีไทย-

สหภาพยุโรป รอบท่ี ๒ (กลุมงานการตางประเทศ)  
 ผูอํานวยการกลุมงานการตางประเทศ (นางสาววัจนาฯ ) รายงานความคืบหนาในการ

เจรจาบริการภายใตการเจรจาตกลงการคาเสรีไทย- สหภาพยุโรป รอบท่ี ๑ และนําเสนอ
ทาทีของสํานักงาน กสทช .  สําหรับการเจรจาตกลงการคาเสรีไทย- สหภาพยุโรป รอบท่ี 
๒ ท่ีจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัด
เชียงใหม ท้ังนี้ เนื่องจากสํานักงาน กสทช . ไดรับขอบทดานโทรคมนาคมจากสหภาพ
ยุโรปในระยะเวลากระชั้นชิด ดังนั้นในเบื้องตนสํานักงาน กสทช . เห็นวาสํานักงาน 
กสทช. ควรมีทาทีสําหรับการเจรจาตกลงการคาเสรีไทย- สหภาพยุโรป รอบท่ี ๒ เทากับ
ขอบทดานโทรคมนาคมภายใตกรอบความตกลงหุนสวน เศรษฐกิจอาเซียน- ญี่ปุน ซ่ึง 
กทค . ไดเคยเห็นชอบไวแลว และสําหรับเรื่องการเปดตลาด เห็นสมควรมีทาทีใหเป ด
ตลาดเทากับขอผูกพันภายใตกรอบอาเซียนชุดท่ี ๘ ซ่ึงไทยไดผูกพันไปแลวโดยมีสัดสวนผู
ถือหุนตางชาติสําหรับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี ๑ เปนรอยละ ๗๐  

  
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานความคืบหนาในการเจรจาบริการภายใตการเจรจาตกลงการคาเสรี

ไทย-สหภาพยุโรป รอบท่ี ๑ ตามท่ีกลุมงานการตางประเทศเสนอ 
 ๒. ใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการตางประเทศ ทําการศึกษาและวิเคราะหขอบทดาน

โทรคมนาคมจากสหภาพยโุรป โดยละเอียด ท้ังนี้เพ่ือความรอบคอบในการดําเนินการ แลว
นําเสนอตอท่ีประชุม กทค. อีกครั้ง และในเบื้องตนใหสํานักงาน กสทช . แจงใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบวาเนื่องจากสํานักงาน กสทช. ไดรับ
ขอบทดานโทรคมนาคมจากสหภาพยุโรปในระยะเวลากระชั้นชิด จึงไมสามารถกําหนดทาที
ไดทันภายในเวลาท่ีกําหนด 

 
 



๑๘ 
 

ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๓.๓๐   น. 
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