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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น.  
 

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กทค . แจงใหท่ีประชุมทราบวาวันนี้ไดเชิญผูแทน จากสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ (ITU) และคณะทํางานศึกษาเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตใหใช
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz เพ่ือมารายงานในประเด็นเรื่อง แนวทางการอนุญาตใหใชคลื่น
ความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถ่ีในยานท่ีสัญญาสัมปทานการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีจะสิ้นสุดลง  พรอมท้ังไดเชิญ คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการ
ดําเนินการตามมาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรื อสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  เพ่ือมารายงานในประเด็นเรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการชั่วคราวใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ .ศ. 
๒๕๕๖ 
 
๑) ประเด็นเรื่องแนวทางการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ยาน ๑๘๐๐ MHz และคลื่น
ความถี่ในยานท่ีสัญญาสัมปทานการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีจะส้ินสุดลง 
(คณะทํางานศึกษาเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz) 

 ผูแทนคณะทํางานศึกษาเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐  
MHz (นายพิทยาพลฯ ) ชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวาตามท่ีในคราวประชุม กทค . ครั้งท่ี 
๒๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไดมีมติเห็นชอบในหลักการขอบเขต
การศึกษาหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถ่ีใน
ยานท่ีสัญญาสัมปทานการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีจะสิ้นสุดลง โดยใหดําเนิน
การศึกษารวมกับสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) ซ่ึงตอมา กสทช. ไดมีคําสั่ง
ท่ี ๘๙/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ แตงตั้งคณะทํางานศึกษาเพ่ือกําหนด
หลักเก ณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz นั้น ในวันนี้ผูแทนจาก
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) จะมานําเสนอผลการศึกษาและขอรับทราบ
นโยบายจาก กทค. 

 ผูแทนจากสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) นําเสนอรายละเอียดตามเอกสาร 
Briefing paper on key considerations for the 1800 MHz Project” เพ่ือนําเสนอ
ทางเลือกเชิงนโยบายตอ กทค. ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคในการจัดสรรคลื่น
ความถ่ี น้ําหนักความสําคัญของวัตถุประสงคแตละขอ ทางเลือกเชิงนโยบายในการ
จัดสรรคลื่นความถ่ี วิธีการประมูลคลื่นความถ่ี   



๔ 
 

 กสทช. สุทธิพลฯ ไดแสดง ความเห็นวาการจัดการจัดสรรคลื่นความถ่ีโดยวิธีการประมูล
ของ กสทช . นั้น ตองคํานึงถึงความสมดุลของผลประโยชนของบุคคล ๓ ฝาย กลาวคือ 
ประเทศ ประชาชน และผูประกอบการ โดยรายไดจากการประมูลนั้นไมใชเปาหมาย
หลักของการประมูลคลื่นความถ่ีของ กสทช.  พรอมท้ังสอบถามในประเด็นดังตอไปนี้ 

๑) การจัดสรรคลื่นความถ่ีในแบบ neutral technology จะสงผลใหผูไดรับ
ใบอนุญาตนําคลื่นความถ่ีท้ังหมดไปใหบริการ ๔G.หรือไม หากเปนเชนนี้จะสงผลกระทบ
ตอผูบริโภคท่ียังคงใชอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีไมสามารถรองรับเทคโนโลยีดังกลาวได 
ดังนั้น ก สทช . ควรจะกําหนดสัดสวนประเภทของเทคโนโลยีท่ีจะใชกับคลื่นเพ่ือแกไข
ปญหาดังกลาวหรือไม หรือควรมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาขนหรือไม อยางไร 

๒) ในกรณีของคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz ท่ีจะทําการจัดสรรในครั้งนี้มี
ชวงคลื่นท่ีไมตอเนื่องกัน กสทช. มีความจําเปนท่ีจะตอง reframing หรือไม 

๓) ในประเด็นเรื่องการสนับสนุนใหมีผูประกอบกิจการรายใหม กสทช . ควร
กําหนด spectrum cap หรือไม อยางไร  
นอกจากนี้ กสทช . สุทธิพลฯ ไดแจงใหผูแทนจากสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
ทราบวา กสทช . มีประกาศวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ซ่ึงกําหนดใหตาง
ดาวถือหุนไดไมเกินรอยละ ๔๙ อยางไรก็ตามจากก ารแลกเปลี่ยนกับผูท่ีเก่ียวของ ทราบ
วาประกาศดังกลาวมิใชอุปสรรคในการเขารวมประมูลของคนตางชาติ แตประเด็นท่ีทํา
ใหตางชาติกังวลคือความนาเชื่อถือขององคกรในการจัดการประมูลใหแลวเสร็จโดย ดี ซ่ึง
จากการท่ี กสทช . สามารถจัดการประมูลคลื่นความถ่ี ๓G ไดสําเร็จ ทําใหตางชาติมี
ความเชื่อม่ันมากข้ึน 
 
ผูแทนจากสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศชี้แจงวาการประมูลแตละรูปแบบมีขอดี
ขอเสียท่ีแตกตางกัน และขอดีขอเสียเหลานั้นมีน้ําหนักและความสําคัญท่ีแตกตางกัน 
โดยในเ บื้องตนท่ีปรึกษาเห็นวาการประมูลครั้งเดียว แบบ Simultaneous multi-
round auction นาจะเปนวิธีการท่ีเหมาะสมกับลักษณะตลาดของประเทศไทย ใน
ประเด็นเรื่องการ Refarming คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz กสทช. สามารถทําไดโดยการ
เจรจาตอรองกับผูประกอบการหรืออาจออกกฎหมายมาใชบังคับ  ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาเห็นวา
ไมมีความจําเปนท่ี กสทช . จะตองกําหนดสัดสวนประเภทของเทคโนโลยีท่ีจะใชกับคลื่น
ความถ่ีท่ีจะทําการประมูลเพ่ือปองกันมิใหผูประกอบการใหบริการแตเทคโนโลยี ๔G ซ่ึง 
กสทช . กังวลวาจะสงผลกระทบตอผูใชบริการท่ีใชอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีรองรับ
เทคโนโลยี ๒G เนื่องจากการเปลี่ยนผานเทคโนโลยีของผูประกอบกิจการจะเปนไปตาม
กลไกความตองการของผูบริโภคในตลาด   พรอมนี้ ผูแทนจากสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศขอใหสํานักงาน กสทช . ชวยใหขอมูลดานกฎหมายเก่ียวกับสัญญา
สัมปทาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ให
ทราบดวย 
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 ประธาน กทค . แสดงความเห็นวา กทค . ขอรับขอสังเกตและประเด็นคําถามตางๆ ของ

ผูแทนจากสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศไปพิจารณาหารือกันใหรอบคอบ อีกครั้ง 
โดยสํานักงาน กสทช. จะทําหนังสือแจงตอบอยางเปนทางการใหท่ีปรึกษาทราบโดยเร็ว
ตอไป  โดยในเบื้องตนนี้ขอแสดงเจตนารมณวาการประมูลคลื่นความถ่ีของ กสทช . 
จะตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ  

 
๒) ประเด็นเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุมครอง
ผูใชบริการช่ัวคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ (คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการตาม
มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือ
สัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี) 

 ลสทช . รายงานใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้ผูใหบริการ ๓ ราย กลาวคือ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด ได
นําสงแผนความคุมครองผูใชบริการ ตามขอ ๔ ของประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการ
คุมครองผูใชบริ การชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยเนื้อหาของแผน ความคุมครองผูใชบริการ 
ในบางสวนผูใหบริการจะตองรายงานขอมูลใหมเพ่ิมเติมเปนระยะๆ เชน ขอมูลดาน
ตนทุน พรอมท้ังชี้แจงวา ตามประกาศ กสทช . ฉบับนี้ มิไดกําหนดวาผูใหบริการจะตอง
ตกลงจัดทําแผน ความคุมครองผูใชบริการ รวมกัน แตเม่ือผูใหบริการนําสงแผนความ
คุมครองผูใชบริการตอ กสทช . แลว กสทช . สามารถมีคําสั่งใหผูใหบริการแกไขแผนให
เปนไปตามความเหมาะสมได อีกท้ัง ขอเรียนให กทค. ทราบวา ในขณะนี้ผูใหบริการไดมี
การประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแลว และสํานักงาน กสทช . ไดขอความรวมมือใหผู
ใหบริการนําสงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการใหสํานักงาน กสทช . ทราบเพ่ือ
ประโยชนในการวางแนวท างแกไขอุปสรร คหรือปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน และในโอกาสนี้ 
สํานักงาน กสทช. ไดเชิญผูแทนผูใหบริการท้ัง ๓ ราย เขาหารือกับ กทค.  

 ผูแทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (นายขจรศักดิ์ฯ) แจงใหท่ีประชุมทราบ
วาผูใหบริการไดมีการหารือรวมกันเพ่ือจัดทําแผนความคุมครองผูใชบริการ แตเนื่องจาก
ขอจํากัดดานเวลาและแนวทางปฏิบัติขององคกร ทําใหผูใหบริการแตละรายแยกกัน
นําสงรายงานตอ กสทช . ท้ังนี้ ทางบริษัทฯ ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการเงิน
รายไดในระหวางชวงเวลาคุมครองชั่วคราว 

 ผูแทนจากบริษัท ทรู มูฟ จํากัด (นายจักรกฤษณฯ และนายวาทีฯ) ชี้แจงวาขณะนี้บริษัทฯ 
ยังคงใหบริการผูใชบริการตามปกติ โดยไดมีการหารือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน )  ใหทุกฝายปฏิบัติหนาท่ีตามเดิม โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
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(มหาชน ) จะมีตนทุนดานโครงขาย ในขณะท่ีบริษัท ทรู มูฟ จํากัด จะมีต นทุนดานการ
บริหารจัดการ ปจจุบันนี้ บริษัทฯ สามารถรองรับการโอนยายเลขหมายได ๖๐,๐๐๐ 
รายตอวัน โดยมีผูแจงความประสงคขอโอนยายเลขหมายคางในระบบอยูประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ราย 

 ผูแทนบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด  (นายสุทธิชัยฯ ) ขอแจงผลตอบรับของผูใชบริการให 
กทค . ทราบวาลูกคามักจะไมเขาใจวาเพราะเหตุใดสัญญาสัมปทานจึงหมด ปญหา     
Sim ดับ คืออะไร และเพราะเหตุใดผูใชบริการจึงตองเปลี่ยนบริษัทผูใหบริการหาก
ตองการใชบริการ ๓G และแจงวาทางบริษัทฯ ไมมีลูกคาประเภท Pre-paid ในสวนของ
ลูกคาประเภท Post-paid ท่ีจายเงินล วงหนา ทางบริษัทฯ ไดประชาสัมพันธใหลูกคา
ทราบวาหากไมตองการใชบริการตอไป   บริษัทฯ จะคืนเงินเปนเช็คให 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็น วาการจัดทําแผนคว ามคุมครองผูใชบริการตามขอ ๔ 
ของประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไมไดกําหนด
วาผูใหบริการตองเสนอแผนความคุมครองผูใชบริการรวมกัน ดังนั้นผูใหบริการแตละราย
จึงสามารถเสนอแผนของตนเองได  นอกจากนี้ แนวทางก ารบริหารจัดการเงินรายไดใน
ระหวางชวงเวลาคุมครองชั่วคราว  ตองเปนไปตาม ขอ ๗ ของประกาศ  กสทช . เรื่อง 
มาตรการคุมครองผูใชบริการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวาตามนิยามของคําวา ผูใหบริการ  หมายความวา  
ผูใหสัมปทานและผูรับสัมปทานเดิมตามสัญญาการอนุญาต  สัมปทาน หรือสัญญาท่ี
สิ้นสุดลง ดังนั้น ท้ังสองฝายจึงตองรวมกันดําเนินการตามขอ ๗ ของประกาศ  กสทช . 
เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการชั่วคราวในกรณีสิ้น สุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ .ศ. ๒๕๕๖  และไดเสนอวาเงินท่ีคงคางอยูใน
ระบบ Pre-paid เนื่องจากสิ้นสุดอายุวันใชงาน เงินดังกลาวไมใชรายไดของบริษัท
เพราะมิไดมีการใชงานโทรศัพท ดังนั้นบริษัทควรคืนเงินดังกลาวใหผูใชบริกา ร หรือ
ยกเลิกการกําหนดวันการใชงาน พรอมนี้ กลทช . ประวิทยฯ ไดใหขอสังเกตวาบริษัท
ควรมีการติดตามสถิติการโอนยายเลขหมายของบริษัท เพ่ือท่ีจะสามารถจัดสรร 
capacity ในการโอนยายเลขหมายจากบริษัทท่ีมีการโอนยายนอยไปยังบริษัทท่ีมีการ
โอนยายมาก และบริษัทจะตองทํากา รประชาสัมพันธขอมูลการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
และการโอนยายเลขหมายใหลูกคาทราบอยางตอเนื่อง 

 กสทช . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวารายไดของบริษัทตองคิดจากคาบริการท่ี
ผูใชบริการใชในแตละครั้ง โดยไมตองคํานึงถึงวาลูกคาทําการจายเงินในชวงเวลากอน
หรือหลังจากท่ีป ระกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ .ศ. ๒๕๕๖ 
มีผลใชบังคับ  และใหขอสังเกตวาเพ่ือปองกันปญหาความลาชาในการโอนยายเลข
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หมายผูใชบริการ บริษัทจะตองคิดหาวิธีในการขยาย  capacity ในการโอนยายเลข
หมายของผูใชบริการดวย 

   
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบผลการศึกษาหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน ๑๘๐๐ MHz 

และคลื่นความถ่ีในยานท่ีสัญญาสัมปทานการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีจะสิ้นสุดลง  
ตามท่ีเสนอ 

 ๒. รับทราบรายงานความคืบหนาในการดําเนินการตาม ประกาศ  กสทช . เรื่อง 
มาตรการคุมครองผูใชบริการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖    
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๖ วันจันทรท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
    
หมายเหต ุ ระเบยีบวาระนี้สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ รายงานผลการทดสอบเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการลดขนาด Guard Band ในการ

ใหบริการระบบในยาน ๙๐๐ MHz GSM Band VIII ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
หมายเหต ุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒ รายงานผลการทดสอบและทดลองใหบริการระบบบรอดแบนดไรสายความเร็วสูง

ดวยเทคโนโลยี BWA กับการประยุกตใชงานเพ่ือประโยชนสาธารณะ บนคล่ืน
ความถี่ ๒๓๐๐ MHz ของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน ) 
(กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

                                                                     
หมายเหต ุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓ รายงานการดําเนินการโอนยายผูใชบริการเพ่ือปดระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี CDMA 
ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) (กลุมงานการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๑) 

                                                                     
หมายเหต ุ ระเบยีบวาระนี้สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๔ การส้ินผลการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๐๘        

ท่ีจัดสรรใหแก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน ) (กลุมงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๕ รางประกาศ กสทช. เรื่อง การใชและเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. ....  

(กลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี  ๓๒/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท อคิวเมนท จํากัด ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสอง

ท่ีไมมีโครงขายเปนของตนเอง (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
 

มติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี  ๓๓/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การพิจารณาคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ

ใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดในการ
ใหบริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑสิทธิแหงทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคม นาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (กพส . ครั้งท่ี         
๑๔/๒๕๕๖) (กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 
ผูแทนกลุมงานกลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาววิไลฯ ) 
นําเสนอคําขอใชสิทธิตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการใช
สิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใด ในการ
ใหบริการโทรคมนาคม และมาตรา ๓๙ วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟาของการไฟฟานคร
หลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
จํานวน ๗  ราย (๑๗๒ คําขอ) แบงเปน  เคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - 
OFC) จํานวน ๑๔๒๘ เสนทาง เคเบิ้ลทองแดง (Copper Cable) จํานวน ๔๕ เสนทาง 
ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแหงทาง ทําหนาท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาสิทธิแหงทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ
การใชสิทธิในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดใน
การใหบริการโทรคม นาคม ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามท่ี
กลุมงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. รับทราบรายงานการใหความเห็นชอบของประธาน กทค. ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากท่ี
ประชุม กทค . ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไมเกิน ๔ กิโลเมตร จํานวน ๒ ราย (๔ คําขอ) 
แบงเปน เคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จํานวน ๓๖ เสนทาง  

  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ มาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอผูใชบริการภายหลังส้ินสุดสัญญาให

ดําเนินการใหบริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูลา Digital PCN ๑๘๐๐ และแนวทาง
การประชาสัมพันธของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
หมายเหต ุ ระเบยีบวาระนี้สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ บริษัท เอเน็ต จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง  
ท่ีมีโครงขายเปนของตนเอง (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
หมายเหต ุ ระเบยีบวาระนี้สวนงานเลขานุการจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท จีเนียสโซลูช่ัน จํากัด ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี

หนึ่ง ขอขยายระยะเ วลาการเริ่มใหบริการ (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

 
หมายเหต ุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๙๙ 

หมายเลข ๑๔๒๒ หมายเลข ๑๑๐๕ หมายเลข ๑๖๒๐ หมายเลข ๑๗๕๑ และ
หมายเลข ๑๓๐๒ (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณี  ๖ หนวยงาน ประกอบดวย กรมเจาทา  กรมควบคุมโรค
(กระทรวงสาธารณสุข )  สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ           
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน )  บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย ) จํากัด  
และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ซ่ึงไดรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ
หมายเลข ๑๑๙๙  หมายเลข ๑๔๒๒  หมายเลข ๑๑๐๕  หมายเลข ๑๖๒๐  
หมายเลข ๑๗๕๑  และหมายเลข ๑๓๐๒ ตามลําดับ มีความประสงคขอตออายุการใช
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทํา
หนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมน าคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรและบริการเลหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๕/
๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรใหสํานักงาน กสทช . นําเสนอ 
กทค . เพ่ือพิจารณาตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ใหแก ท้ัง ๖ 
หนวยงาน 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหตออายุการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ใหแก กรมเจาทา ใช

หมายเลข ๑๑๙๙ กรมควบคุมโรค (กระทรวงสาธารณสุข ) ใชหมายเลข ๑๔๒๒ 
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ใชหมายเลข ๑๑๐๕  บริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใชหมายเลข ๑๖๒๐  บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด 
ใชหมายเลข ๑๗๕๑  และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  ใชหมายเลข ๑๓๐๒ ตาม



๑๑ 
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริการเล ขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามท่ี
กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของผูประกอบการเชิง

พาณิชย จํานวน ๒ ราย (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 

นําเสนอขอเท็จจริง กรณี บริษัท คาไลเดสโคป พร็อบเพอรตี้ส และ บริษัท บุญรอด 
บริวเวอรี่ จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเล ขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ใหสํานักงาน กสทช . นําเสนอ กทค . เพ่ือพิจารณาจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๒๗ ใหแก บริษัท คาไลเดสโคป พร็อบเพอรตี้ส 
และ หมายเลข ๑๖๒๘  ใหแกบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด 

   
มติท่ีประชุม อนุมัติใหจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๒๗ ใหแก บริษัท 

คาไลเดสโคป พร็อบเพอรตี้ส  และ หมายเลข ๑๖๒๘  ใหแกบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 
จํากัด  ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทํา
หนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บจ. ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม

เพ่ิมเติม (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 

นําเสนอขอเท็จจริง กรณี บจ . ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ ขอรับการจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมเพ่ิมเติม สําหรับโครงขายประจําท่ี จํานวน ๑๕,๐๐๐ เลขหมาย 
โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมทําหนาท่ีคณะกร รมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรใหสํานักงาน กสทช . นําเสนอ กทค . เพ่ือพิจารณาจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานเพ่ิมเติม สําหรั บโครงขายประจําท่ี จํานวน ๑๕,๐๐๐ 
เลขหมาย ใหแกบริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด 



๑๒ 
 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติใหจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน สําหรับโครงขายประจําท่ี ใหแก 

บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด  เปนการเพ่ิมเติม จํานวน ๑๕,๐๐๐     
หมายเลข  ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม     
ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ
การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๖ เม่ือ
วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลข หมายโทรคมนาคม
เสนอ 

 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดดิ้ง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 

๔ หลัก (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 

นําเสนอขอเท็จจริง กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดดิ้ง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทํา
หนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 
๑๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๗  สิงหาคม ๒๕๕๖ ใหสํานักงาน กสทช . นําเสนอ กทค . เพ่ือ
พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๒๙ ใหแก บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดดิ้ง จํากัด  

   
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๒๙ ใหแก บริษัท 

จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดดิ้ง จํากัด ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . 
เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี 
๑๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๗  สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ชอปปง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ ๔ หลัก (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
นําเสนอขอเท็จจริง กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ชอปปง  จํากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทํา
หนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการประชุมครั้งท่ี 
๑๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๗  สิงหาคม ๒๕๕๖ ใหสํานักงาน กสทช . นําเสนอ กทค . เพ่ือ
พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๐ ใหแก บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ชอปปงจํากัด  

   
มติท่ีประชุม  อนุมัติใหจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๐ ใหแก บริษัท 

จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ชอปปง  จํากัด ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช . 
เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี 
๑๖/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๗  สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  การดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธใหผูใชบริการโทรศัพท ๑๘๐๐ MHz 
ทราบขอเท็จจริง (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑, กลุมงาน
สื่อสารองคกร) 

 
หมายเหต ุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒    รายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : กรณีการ

จัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย 
จํากัด (คณะทํางาน ศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม , กลุมงาน
กฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี 
การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย 
จํากัด โดยรับฟงขอเท็จจริงจากผูท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งกองทุน รวมฯ อันไดแก บลจ . 
ไทยพาณิชย กลุม บมจ . ทรูฯ และสํานักงาน ก .ล.ต. และจากขอหารือของ บลจ .ไทย



๑๔ 
 

พาณิชย ประเด็นท่ีวา “การดําเนินกิจการของกองทุนรวมฯ ตองไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช . หรือไม และเปนใบอนุญาตประเภทใด ” และ
ในการดําเนินกิจการของกองทุนรวมฯ ดังกลาวมีบางสวนท่ีเก่ียวของกับองคกรอ่ืนหรือ
กฎหมายอ่ืน ท้ังนี้ คณะทํางานฯ  เห็นวาการพิจารณาควร อยูบนพ้ืนฐานหลักการสําคัญ 
ดังนี้ 

๑) พิจารณาบนขอมูล ขอเท็จจริงท่ีไดรับฟงจาก บลจ .ไทยพาณิชย เปนหลัก 
สวนขอมูลขอเท็จจริงท่ีไดรับจากหนวยงานอ่ืนจะรับฟงเพ่ือประกอบในการพิจารณา
เทานั้น 

๒) พิจารณาเฉพาะประเด็นท่ีวา “การดําเนินกิจการของกองทุนรวมฯ ตอง
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช . หรือไม และเปนใบอนุญาต
ประเภทใด” (ตามขอหารือของ บลจ.ไทยพาณิชย) โดยจะไมพิจารณาในประเด็นอ่ืนหรือ
ความชอบดวยกฎหมายอ่ืน 

๓) พิจารณาเฉพาะในสวนท่ีเปนความสัมพันธภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตาม
กฎหมายของ กสทช . เทานั้น อันไดแก กฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม และ
กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยจะไมกาวลวงไปพิจารณาในสวนท่ี
เปนความสัมพันธกับองคกรอ่ืน เชน ก.ล.ต. 

 
 
มติท่ีประชุม  ๑. รับทราบรายงานผลการศึกษา รายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม : กรณีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัดของคณะทํางานฯ 

 ๒. พิจารณากรอบแนวทางการตอบขอหารือ และมอบหมายใหสํานักงานไปยกรางกรอบ
แนวทางฯ พรอมเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓    งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๗ ของกลุมงานภายใตภารกิจโทรคมนาคม   

(กลุมงานอํานวยการภารกิจโทรคมนาคม) 
 รักษาการผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการภารกิจโทรคมนาคม (นางสาวสุภัทราฯ ) 

นําเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๗ ของกลุมงานภายใตภารกิจ
โทรคมนาคม เพ่ือ พิจารณาใหนโยบายจัดทํา งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๗ ของ
กลุมงานภายใตภารกิจโทรคมนาคม กอนนําเสนอตอท่ีประชุม กสทช . พิจารณากรอบ
วงเงินงบประมาณท่ีจะใชในการดําเนินงานของภารกิจโทรคมนาคม 

 
 



๑๕ 
 

มติท่ีประชุม  มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานอํานวยการภารกิจโทรคมนาคม นํา เสนอ
งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๗ ของกลุมงานภายใตภารกิจโทรคมนาคม        
ให กสทช. ประเสริฐฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอตอท่ีประชุม กทค . เพ่ือ
พิจาณาตอไป 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔    บริษัท แอดวานซ ไวเลส เน็ทเวอรค จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม

สําหรับบริการโทรศัพทระหวางประเทศ (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

  ผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
นําเสนอขอเท็จจริง กรณี  บริษัท แอดวานซ ไวเลส เน็ทเวอรค  จํากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทระหวางประเทศ  โดยคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ ไดมี
มติในการประชุม ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๑๘/
๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  ใหสํานักงาน กสทช . นําเสนอ กทค . เพ่ือ
พิจารณาคําขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม สําหรับบริการโทรศัพทระหวางประเทศ  
ของบริษัท แอดวานซ ไวเลส เน็ทเวอรค จํากัด จํานวน ๒ เลขหมาย 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

ศึกษาขอมูลและวิเคราะหประเด็นของสังเกตตาม มติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กทช . เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  
ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๖  และครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 
๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ กอนนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๗.๓๐   น. 


	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

