
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 

วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล  
นายประเสริฐ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน์ 

กรรมการ 
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 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการ       
 กิจการโทรคมนาคม 

๖. นางนาฏฤดี เผื่อนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.) 
๗. นางสาวธัญญ์รดาวรรน  ธนนันท์ธวัฒน                พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.) 
๘. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๙. นางสาวพิชรดา โสมกุล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๑๐. นางสาวญาณิน  วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๑. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๒. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๓. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๔. นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจ้าง (กท.) 
๑๕. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง (กท.) 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ (ติดภารกิจ) 
๒.   พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ (ติดภารกิจ) 
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๒ 
 

ผู้ชี้แจง 

๑.  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๒.  นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการ              

  เลขหมายโทรคมนาคม 
๓. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ๒ 
๔. นางสุพินญา จ าปี ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้

และเชื่อมต่อโครงข่าย 
๖. นางสาวปุณย์สิรี ฉัตรจินดา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๑) 
๗. นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๘. นางขวัญใจ สุปัญโญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.) 
๙. นายทรงยศ รังษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (คท.) 
๑๐. นายวิรัตน์ อวนศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (คท.) 
๑๑. นายภูริต ประสานศักดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๑๒. นางสาวเพชรรัตน์ จีตนิยม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (มท.) 
๑๓. นางสาวณัฐสุดา อัคราวัฒนา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (มท.) 
๑๔. นายศักดิ์คุณ จันทรา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (มท.) 
๑๕. นางสาวกัญยารัช วันสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (จท.) 
 

เริ่มประชมุเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 ประธานที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 

  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗     
โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 



๓ 
 

 (๑) หน้าที่ ๒๘ ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ มติที่ประชุม แก้ไขข้อความจาก “จ านวน 
๑๒” เป็น “จ านวน ๑๒ คน”  

 (๒) หน้าที่ ๓๗ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ย่อหน้าที่ ๓ ส่วนความเห็น กสทช. สุทธิพลฯ 
บรรทัดแรกให้เพ่ิมเติมค าว่า “และสอบถาม” บรรทัดที่สองให้แก้ไขจากค าว่า “รวมถึง”
เป็น “และ” และเพ่ิมเติมข้อความในบรรทัดที่สาม ดังนี้ “รวมถึงอยู่ในขอบเขตของ
สัมปทานสัญญาเดิมหรือไม่ และจะกระทบสัญญาสัมปทานหรือไม”่  
 

หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุก าร กทค . จะน ารับรองรายงานการประชุม กทค . ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗       
วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ มาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราว จ านวน ๒๘๕ 
รายการ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน )(กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานการก ากับดูแลการประกอบการกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน
ความถี่ ๒.๑ GHz ฉบับท่ี ๑/๕๗ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงาน การอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าทางส านักงาน กสทช. ตรวจสอบชัดเจนหรือไม่ว่า
อัตราค่าบริการลดลงเฉลี่ยแล้วเกินกว่าร้อยละ ๑๕ หรือไม่ ซึ่งข่าวที่น าเสนอออกไป
อาจจะท าให้ประชาชนเกิดความสับสน  

 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ และมอบหมายให้ ส านักงาน กสทช .         
รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค. เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (กลุ่มงานรับเรื่อง ร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 กสทช . สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่า โดยหลักการของการไกล่เกลี่ยแล้วทั้ง ๒ ฝ่าย
จะต้องสมัครใจ ซึ่งปัญหาในขณะนี้ก็คือ ฝั่งผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคนั้นสมัครใจ 



๔ 
 

อยากจะเข้าสู่กระบวนการของการไกล่เกลี่ยแต่ฝั่งผู้ให้บริการไม่ยินยอมเข้าร่วม ดังนั้น
จึงไม่สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยได้ ในขณะนี้ประเด็นที่มีปัญหาคือ ผู้ให้บริการมี
ระบบในการเรื่องร้องเรียนเหมือนกัน ซึ่งต้องพยายามท าความเข้าใจเบื้องต้นว่า การที่
จะเข้ามาสู่กระบวนการเรื่องร้องเรียนและน าไปสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ยนั้น เป็ น
เรื่องท่ีมีการร้องต่อผู้ให้บริการ แล้วถ้าไม่ได้ข้อยุติจึงมีการร้องเข้ามาท่ีส านักงาน 
กสทช. แล้วถ้าคู่กรณี ๒ ฝ่ายสมัครใจจึงเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ จะมีการจัด
ประชุมกับผู้ประกอบการในเร็วๆนี้ 

 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ รายงานผลการด าเนินการจัดการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหารือแนว
ทางการปฏิบัติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะเก็บค่าบริการล่วงหน้า
หรือระบบเติมเงิน เมื่อสัญญาเลิกกัน  (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการโทรคมนาคม, กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ และประสบการณ์กับ     
The European Consumer Organisation (BEUC) บริษัท Belgacom และ 
Independent Regulators Group (IRG) และ รายงานการเข้าร่วมประชุม 
Telecommunications and Media Forum ณ กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักร
เบลเยี่ยม วันที่ ๖-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  (กสทช . ดร. สุทธิพล ทวีชัยการและคณะ
เดินทาง) 

 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ รายงานการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 
๒.๑ GHz ฉบับท่ี ๒/๕๗ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒) 

 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ การด าเนินการตามเงื่อนไขในเรื่องมาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภคของผู้
ได้รับ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน ๒.๑ GHz (กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)   

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ ทั้งนี้ บจ. แอดวานซ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค บจ . เรียล ฟิวเจอร์ และ 

บจ . ดีแทค เนทเวอร์ค ได้น าส่งแผนความรับผิดชอบต่อสั งคม และแผนคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งมี ความครอบคลุมตามที่ก าหนดในประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑  GHz และเงื่อนไขการอนุญาต ผู้รับ
ใบอนุญาตทั้ง ๓ รายได้ด าเนินการตามเง่ือนไขแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ ความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่

ของกระทรวงฯ ในการด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิในเอกสารข่ายงานดาวเทียม 
(filing) กรณี บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ขอเพิ่มบริการโครงข่ายสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม  (กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)   

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เส นอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช . โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ๑ ส่งหนังสือสอบถามทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกระทรวงฯ ในการด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิใน
เอกสารข่ายงานดาวเทียม Filing นั้น ผู้อนุญาต ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ สามารถอนุญาตได้ เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินงาน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การพิจารณาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน ) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอ ข้อเสนอ       
การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมื อน พ .ศ. ๒๕๕๖  เพ่ือพิจารณา
ความชอบด้วยกฎหมายของข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท   
ทีโอที จ ากัด (มหาชน ) และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการพิจารณาต่อ



๖ 
 

บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอฯ ตามผลการพิจารณาให้
แล้วเสร็จ และจัดส่ งส าเนาข้อเสนอฯ ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วมายังส านักงาน กสทช . 
ต่อไป 

 กสทช . สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่า บริษัทฯยังมิได้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการ
ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากได้ก าหนดแต่เพียงหัวข้อของอัตราค่าใช้
บริการฯต่างๆไว้เท่านั้น แต่ยังมิได้ระบุอัตราค่าใช้บริการว่าเป็นเท่าใด จึงเห็นว่าอาจไม่
สอดคล้องตามข้อ ๑๑(๔) ของประกาศ กสทช . เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อเสนอการขายส่งฯ 
ก็อาจเป็นอุปสรรคส าคัญต่อผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขายต่อบริการจากบริษัทฯ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีความเห็นสอดคล้องกับส านักงาน กสทช . ในประเด็นการ
แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท  ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน)  

  ทั้งนี ้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . แจ้งผลการพิจารณาต่อบริษัทฯ เพ่ือให้
บริษัทฯ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอฯ ตามผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ และ
จัดส่งส าเนาข้อเสนอฯ ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วมายังส านักงาน กสทช. ต่อไป 

  

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท ปตท . ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่ UHF และขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ SCADA เพื่อในการติดต่อสื่อสาร
ระบบเสียง และข้อมูลระหว่างพนักงานของแท่นผลิตปิโตรเลียม                  
(กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

  ผู้แทน กลุ่มงาน การอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายทรงย ศฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ปตท . ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน ) ขอรับการ
จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุในกิจการประจ าที่ ย่านความถี่ UHF และขออนุญาตตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ SCADA เพ่ือในการติดต่อสื่อสาร
ระบบเสียง และข้อมูลระหว่างพนักงานของแท่นผลิตปิโตรเลียม เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ
หลักในการส ารวจ และผลิตปิโตรเลียมจากแปลงสัมปทานในทะเลอ่าวไทยให้ได้
ปริมาณเพียงพอกับความต้องการในประเทศ จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่ให้
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยบริษัท ปตท . ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
ใช้คลื่นความถี่จ านวน ๖ ความถี่ คือ ความถ่ีวิทยุ ๒๓๐๐ ๒๓๐๕ ๒๓๑๐ ๒๓๑๕ 



๗ 
 

๒๓๒๐ และ ๒๓๒๕ MHz ความกว้างแถบคลื่นความถ่ี ๕ MHz     เพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระบบเสียง และข้อมูลระหว่างพนักงานของแท่นปิโตรเลียม  

 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรร จัดสรรคลื่นความถี่ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยบริษัท ปตท . 
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน ) ใช้คลื่นความถี่จ านวน ๖ ความถี่ คือ 
ความถี่วิทยุ ๒๓๐๐ ๒๓๐๕ ๒๓๑๐ ๒๓๑๕ ๒๓๒๐ และ ๒๓๒๕ MHz ความกว้าง
แถบคลื่นความถ่ี ๕ MHz เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารระบบเสียง และข้อมู ลระหว่าง
พนักงานของแท่นปิโตรเลียม ตามท่ีกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการโทรคมนาคมเสนอ โดยมีเงื่อนไขการอนุญาต ดังนี้ 

๑. ให้ใช้ความถ่ีวิทยุดังกล่าวได้คราวละ ๑ ปี ทั้งนี้ การขอขยายเวลาการใช้ความถี่
วิทยุจะต้อง แจ้งขออนุญาตใช้ความถ่ีวิทยุก่อนวันสิ้น สุดการอนุญาตดังกล่าว เพื่อให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

                   ๒. เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว ต้องเป็นตราอักษร แบบ /รุ่น ที่ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จากส านักงาน กสทช. 

 ๓. หากการใช้ความถี่วิทยุก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายสื่อสารอ่ืนที่ได้รับอนุญาตอยู่
ก่อนแล้ว บริษัท ปตท . ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ต้องเป็นผู้แก้ไข 
หรือระงับการใช้ทันท ี

 ๔. ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ 
กสทช. ก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ๕. ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ความถ่ีวิทยุดังกล่าว เมื่อ กสทช . ก าหนดกรอบเวลาและ
แนวทางในการเปลี่ยนผ่านการใช้งานย่านความถี่วิทยุ ๒๓๐๐-๒๖๙๐ MHz เพ่ือ
รองรับการใช้งาน IMT ในอนาคต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  ทั้งนี้ ให้บริษัท ปตท . ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน ) ช าระ
ค่าตอบแทนในการใช้ความถี่ท่ีได้รับอนุญาต  และให้บริษัทฯยืนยันการยินยอมผูกพัน
ตามเงื่อนไขข้างต้น เป็นหนังสือภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากส านักงาน 
กสทช. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้การอนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้กับ
พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กสทช . (กลุ่มงาน การอนุญาตและก ากับวิทยุ
คมนาคม, กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม) 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค. ได้พิจารณาระเบียบวาระนี้ในการประชุม กทค . ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ขอเลื่อนการช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ (กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับ
วิทยุคมนาคม) 

 ผู้แทนกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับดูแลวิทยุคมนาคม  (นายทรงยศฯ ) น าเสนอการ
ขอเลื่อนการช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ รายละเอียด ดังนี้ 

๑) การอนุญาตให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เลื่อนการช าระ
ค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ รอบช าระปี ๒๕๕๗ จากเดิมภายในวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๕๗ เป็นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ได้รับแจ้งมติ กทค. และสามารถเบิกจ่ายได้ 

๒) การยกเว้นค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุเพิ่ม เนื่องจาก บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) มิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือจะไม่ยินยอมช าระ
ค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุแต่อย่างใด 

 

มติที่ประชุม  ๑. อนุญาตให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เลื่อนการช าระค่าตอบแทน
ในการใช้ความถี่วิทยุ รอบช าระปี ๒๕๕๗ จากเดิมภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
เป็นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้รับแจ้ง
มติ กทค. และสามารถเบิกจ่ายเงินได ้

  ๒. เห็นชอบให้ยกเว้นค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุเพิ่ม อันเนื่องมาจากบริษัท  
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน ) มิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือจะไม่ ยินยอมช าระ
ค่าบริการใช้ความถี่วิทยุแต่อย่างใด สาเหตุเนื่องมาจากความไม่สงบทางการเมือง 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ใน การประชุม กทค . ครั้งที่        
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การขอรับการบริการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก  ของบริษัท 
โรงพยาบาลธนบุรี จ ากัด (มหาชน ) (กลุ่มงาน บริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอค าขอรับการจัดสรรเขหมายพิเศษ ๔ หลัก ของบริษัท โรง พยาบาลธนบุรี 
จ ากัด (มหาชน ) (บมจ .โรงพยาบาลธนบุรี ) ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อ ๕๓ และข้อ ๓๗ 
ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบถ้วนแล้ว 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๔๕ ให้แก่ 
บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี จ ากัด (มหาชน) (บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี ) ซึ่งได้ด าเนินการ
ตาม ข้อ ๕๓ และข้อ ๓๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบถ้วนแล้ว  

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ใน การประชุม กทค . ครั้งที่        
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การต่ออายุการใช้เลขหมายฯ พิเศษ ของหน่วยงานจ านวน ๕ ราย ได้แก่ ส านักงาน

เทศบาลเมืองชะอ า หมายเลข ๑๑๓๒ บริษัท เนเร่ จ ากัด หมายเลข ๑๖๑๑ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หมายเลข ๑๒๐๔ ส านักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร หมายเลข ๑๙๙ และส านักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย 
หมายเลข ๑๑๓๒  (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ของหน่วยงานจ านวน ๕ ราย ดังนี ้

   ๑) ส านักงานเทศบาลเมืองชะอ า หมายเลข ๑๑๓๒  

๒) บริษัท เนเร่ จ ากัด หมายเลข ๑๖๑๑  

๓) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หมายเลข ๑๒๐๔ 

  ๔) ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร หมายเลข ๑๙๙  

๕) ส านักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย หมายเลข ๑๑๓๒ 

 โดยหน่วยงานทั้ง ๕ ราย ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการต่ออายุเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษ ครบถ้วนสอดคล้องตามข้อ ๕๐ (๓) ของประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติที่ประชุม



๑๐ 
 

คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีความเห็นให้
น าเสนอท่ี กทค. พิจารณาต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ให้แก่หน่วยงานทั้ง 
๕ ราย ดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการต่ออายุเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ให้แก่หน่วย งานจ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
ส านักงานเทศบาลเมืองชะอ า หมายเลข ๑๑๓๒ บริษัท เนเร่ จ ากัด หมายเลข ๑๖๑๑ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หมายเลข ๑๒๐๔ ส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร หมายเลข ๑๙๙ และส านักงานเทศบาลนครอ้อม
น้อย หมายเลข ๑๑๓๒ โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ตามท่ี     กลุ่มงานบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

 
หมายเหต ุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     

๘/๒๕๕๗ วันอังคารที ่๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บมจ . ทีโอที ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานเพิ่มเติมส าหรับ

บริการ ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่  (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานเพ่ิมเติมส าหรับบ ริการ
ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่ ของ  บมจ . ทีโอที  เพ่ิมเติม จ านวน ๑๐ ,๐๐๐        
เลขหมาย เป็นพื้นที่ให้บริการ ๓ ได้แก่จังหวัดพัทลุง ชุมพร และกระบี่  มติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีความเห็นให้
น าเสนอท่ี กทค. พิจารณาขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานเพ่ิมเติม
ส าหรับบริการส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่ ให้แก่ บมจ. ทีโอท ี 

 

มติที่ประชุม อนุมัติการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานเพ่ิมเติมส าหรั บบริการ
ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่  จ านวน ๑๐,๐๐๐ เลขหมาย เป็นพื้นที่ให้บริการ       
๓ จังหวัด ได้แก่จังหวัดพัทลุง ชุมพร และกระบี่  ให้แก่  บมจ . ทีโอที  ตามท่ีกลุ่มงาน
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

 



๑๑ 
 

หมายเหต ุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บมจ . กสท โทรคมนาคม ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน
เพิ่มเติมส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่  (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี  บมจ . กสท โทรคมนาคม ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมมาตรฐานเพิ่มเติมส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่  โดยบริษัทฯ ได้จัดส่ง
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ี กทช . ได้ประกาศก าหนดไว้
ตามข้อ ๒๔ ของประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ แล้ว และความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาค ม ในการประชุมครั้งที่    
๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันการให้บริการโทรศัพท์ประจ าที่โดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
และเป็นประโยชน์สาธารณะต่อผู้ใช้บริการ จึงเห็นควรให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอ 
กทค . พิจารณา จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานเพ่ิมเติม ส าหรับโทรศัพท์
ประจ าที่ให้แก่บริษัทฯ จ านวน ๖๗,๐๐๐ เลขหมาย  

 

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน เพ่ิมเติม ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์
ประจ าที่ให้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม จ านวน ๖๗,๐๐๐ เลขหมาย ตามท่ีกลุ่มงาน
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ บมจ. ทีโอที ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคม  (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี  บมจ . ทีโอที ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคม  โดย
ส านักงาน กสทช . ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท า
หน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นควรน าเสนอท่ีประชุม กทค . พิจารณาต่อ



๑๒ 
 

อายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมโทรคมนาคมของ บมจ . ทีโอที ต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  

 

มติที่ประชุม อนุมัติการต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมของ บมจ . ทีโอที  ต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามท่ี
กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ ดังนี้ 

 ๑) เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับโครงข่ายพ้ืนฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 
๔๗๐ MHz จ านวน ๒๑๐,๐๐๐ เลขหมาย 

 ๒) เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ ๓G 
จ านวน ๑,๒๗๐,๐๐๐ เลขหมาย 

 ๓) เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์ประจ าที่ จ านวน 
๑๘,๒๖๔,๐๐๐ เลขหมาย 

 ๔) เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับโครงข่ายเทคโนโลยีใหม่ จ านวน 
๒๕,๐๐๐ เลขหมาย 

 ๕) เลขหมายโทรคมนาคม ส าหรับงานด้านเทคนิคของระบบโทรคมนาคม ประเภท
เลขหมาย International Signaling Point Code (ISPC)  จ านวน ๔ เลขหมาย 

 ๖) เลขหมายโทรคมนาคม ส าหรับงานด้านเทคนิคของระบบโทรคมน าคม ประเภท
เลขหมาย Routing Code จ านวน ๑๐ เลขหมาย 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ การยกเลิกการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๑๔๒ ของบริษัท     
ไซเบอร์คอล จ ากัด (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีการยกเลิกการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๑๔๒ ของบริษัท ไซเบอร์คอล จ ากัด  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๔๒ ของ

บริษัท ไซเบอร์คอล จ ากัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ใน การประชุม กทค . ครั้งที่        
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของหน่วยงาน ๕ 
หน่วยงาน (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของหน่วยงานจ านวน 
๕ ราย ประกอบด้วย 

๑) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หมายเลข ๑๑๐๕ 
๒) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

หมายเลข ๑๒๐๕ 
๓) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หมายเลข ๑๒๘๙ 
๔) บริษัท ทีเอ็นที เอ็กเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ากัด หมายเลข ๑๗๒๑ 
๕) บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด หมายเลข ๑๗๒๗ 

โดยหน่วยงานทั้ง ๕ ราย ได้จัดส่งเอก สารหลักฐานประกอบการต่ออายุเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ครบถ้วนสอดคล้องตามข้อ ๕๐ (๓) ของประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ และมติที่
ประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ประชุม
มีความเห็นให้น าเสนอท่ี กทค . พิจารณาต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ 
หลัก ให้แก่หน่วยงานทั้ง ๕ ราย ดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษของ ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ หมายเลข ๑๑๐๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗       
ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ , ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ หมายเลข ๑๒๐๕ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๗, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หมายเลข ๑๒๘๙ มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘, บริษัท ทีเอ็นที เอ็กเพ รส   
เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จ ากัด หมายเลข ๑๗๒๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ 
ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ , บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด หมายเลข ๑๗๒๗              
มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตามท่ีกลุ่มงาน การ
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ใน การประชุม กทค . ครั้งที่        
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของหน่วยงานจ านวน ๑๐ ราย 
(กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของหน่วยงานจ านวน 
๑๐ ราย ดังนี ้

๑) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หมายเลข ๑๓๙๙ 
๒) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หมายเลข ๑๓๗๗ 
๓) กรมการจัดหางาน หมายเลข ๑๖๙๔ และหมายเลข ๑๖๙๕  
๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หมายเลข ๑๑๓๑ 
๕) ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ หมายเลข ๑๒๐๑ 
๖) ส านักงานเทศบาลเมืองจนัทบุรี หมายเลข ๑๑๓๒ 
๗) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ ากัด หมายเลข ๑๗๒๕ 
๘) บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) หมายเลข  ๑๗๙๗ 
๙) บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จ ากัด หมายเลข ๑๗๕๕ 
๑๐)  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จ ากัด หมายเลข ๑๗๗๖ 
โดยหน่วยงานทั้ง ๑๐ ราย ได้จัดส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการต่ออายุเลข

หมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ครบถ้วนสอดคล้องตามข้อ ๕๐ (๓) ของประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๑ และมติที่
ประชุมคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่
ประชุมมีความเห็นให้น าเสนอท่ี กทค . พิจารณาต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ ๔ หลัก ให้แก่หน่วยงานทั้ง ๑๐ ราย ดังกล่าว 

 
มติที่ประชุม อนุมัติการต่ออายุเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ให้แก่หน่วยงานจ านวน ๑๐ ราย 

ดังนี ้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หมายเลข ๑๓๙๙ ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หมายเลข ๑๓๗๗ กรมการจัดหางาน หมายเลข ๑๖๙๔ และ
หมายเลข ๑๖๙๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หมายเลข ๑๑๓๑ ส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ หมายเลข ๑๒๐๑ ส านักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี หมายเลข ๑๑๓๒  
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ ากัด หมายเลข ๑๗๒๕บริษัท อารียา 
พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) หมายเลข  ๑๗๙๗ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง 
จ ากัด หมายเลข ๑๗๕๕ และ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จ ากัด หมายเลข ๑๗๗๖  โดย
มีระยะเวลาการอนุญาต ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 



๑๕ 
 

หมายเหต ุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที ่๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรื อ ตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ )    
(กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  (นายสุทธิศักดิ์ ฯ) 
น าเสนอค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้
สิทธิ ในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการ
ให้บริการโทรคมนาคม และมาตรา ๓๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจจาก

ที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน  ๔ กิโลเมตร จ านวน ๒ ราย ( ๖๗ 
ค าขอ) เป็นเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง  (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน ๗๖ 
เส้นทาง  
๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
จ านวน ๘ ราย ( ๗๕ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง  (Optical Fiber Cable - 
OFC) จ านวน  ๑๐๘๑ เส้นทาง และเคเบิ้ลทองแดง  (Copper Cable) จ านวน ๑๖ 
เส้นทาง และเคเบิลโคแอคเชียล (Coaxial) จ านวน ๖๓ เส้นทาง ตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่ง
ทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิใน
การปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการ
ให้บริการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีกลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ  

 
หมายเหต ุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      

๘/๒๕๕๗ วันอังคารที ่๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรื อ ตั้งเสาฯ (กพส . (ชุด ๔) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ )      
(กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นายสุทธิศักดิ์ฯ ) 
น าเสนอ ค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ



๑๖ 
 

เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปัก หรือ ตั้งเสาหรือเดินสาย  วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบใด  ในการให้บริการโทรคมนาคม  และมาตรา  ๓๙ วรรคแรก  แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากท่ี

ประชุม กทค. ครั้งที ่ ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณ ี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๒ ราย          
(๗ ค าขอ) เป็นเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน ๑๒ เส้นทาง  

๒. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
จ านวน ๘ ราย (๒๕ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง  (Optical Fiber Cable - 
OFC) จ านวน ๒๓๑ เส้นทาง และเคเบิลโคแอคเชียล (Coaxial) จ านวน ๔๑ เส้นทาง 
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  ท าหน้าที่คณะกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห่งทาง  (กพส.) ตามประกาศ  กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ตามท่ีกลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ  

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ รายงานผลการศึกษาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : กรณีการจัดตั้ง
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จ ากัด (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน กฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอร่างหนังสือ     
ตอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด โดยมีแนวทางเป็นไปตามท่ี       
ที่ประชุม กทค . ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ และได้ท าบันทึกแจ้งเวียน กทค .   
ทุกท่าน เพื่อพิจารณาร่างหนังสือดังกล่าว โดยมีสาระส าคัญ ๓ ประเด็น ดังนี ้

 ๑) กทค. ได้เคยมีการพิจารณาข้อหารือกรณีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานของ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด ในการประชุม กทค . ครั้งที่      
๓๔/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้วางหลักการทั่วไปในการ
พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมไว้แล้ว ซึ่งในกรณี
ของ บลจ. บัวหลวง มีลักษณะที่สอดคล้องกันในประเด็นของการจัดตั้งกองทุนรวมฯ 

  ๒) นโยบายของ กทค . ต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และเป็นการส่งเสริม



๑๗ 
 

ให้เกิดการใช้ทรัพยากรโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด แต่ในกรณีการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ของ บลจ . บัวหลวง มีลักษณะเป็นการโอน
ขายและเช่ากลับในทรัพย์สินโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการเพียงรายเดียว 

 ๓) กองทุนรวมฯ อาจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการของ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะประกาศต่อไปในอนาคต 

  เลขาธิการ กสทช . (นายฐากรฯ) ชี้แจงว่าตามความเห็นของ กสทช . ประวิทย์ฯ ที่ให้
เพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๒ ดังนี้ “ซึ่งไม่สอดคล้องกับทิศทางการก ากับดูแลการ   
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กทค .” ส่วนข้อ ๓ มีความเห็นว่า “กองทุนรวมมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม โดยเฉพาะร่างประกาศ กสทช . เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... หาใช่การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนิน
กิจการของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน จึงมีความเห็นว่ามีความชัดเจน เหมาะสมที่
จะน ามาแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อ ๓ ของหนังสือตอบฉบับดังกล่าว  

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าส านักงาน กสทช . ไม่ควรระบุชื่อของ ร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. .... เนื่องจาก
ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่า จะมีการประกาศบังคับใช้ร่างประกาศฉบับดังกล่าว จึงมี
ความเห็นว่าควรเพิ่มเติมข้อความในข้อ ๓ ของหนังสือตอบดังกล่าว ดังนี้ “ทั้งนี้     
การด าเนินการข้างต้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของ กสทช. ในการก ากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต” 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างหนังสือตอบบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ตามที่
ส านักงาน กสทช . เสนอ โดยให้ ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ ตามข้อสังเกตของที่
ประชุม กทค. และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ี ประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติม ครั้งท่ี ๑ ระหว่าง 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) (ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย ) 
และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด (ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ) (กลุ่มงานโครงข่าย
พ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบั บแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 



๑๘ 
 

ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) ( ผู้ให้เชื่อมต่อ
โครงข่าย ) และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด (ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ) เพ่ือรับทราบใน
ประเด็นกฎหมาย ว่ามีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มติที่ประชุม รับท ราบ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  
ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท เรียล     
ฟิวเจอร์ จ ากัด มีข้อก าหนด และลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  ประกอบข้อ ๒๗      
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ระหว่าง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย ) และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ 
จ ากัด (ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ) (กลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และการเชื่อมต่อ
โครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่าย(นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  
ระหว่าง บริษัท  ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย ) และบริษัท เรียล      
ฟิวเจอร์ จ ากัด (ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ) ในประเด็นด้านกฎหมาย ว่ามีข้อก าหนดและ
ลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม รับทราบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบั บแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 
ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย ) และบริษัท เรียล      
ฟิวเจอร์ จ ากัด (ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย ) ในประเด็นด้านกฎหมาย ว่ามีข้อก าหนดและ
ลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีตามท่ีกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน 
การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายเสนอ 

 



๑๙ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ใน การประชุม กทค . ครั้งที่        
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑ ระหว่าง
บริษัท เรียล ฟิวเจอ ร์ จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด
(มหาชน)  (กลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และการเชื่อมต่อโครงข่าย(นายชุติเดชฯ )  
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  
ระหว่าง ระหว่างบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเ ซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จ ากัด (มหาชน )  ในประเด็นด้านกฎหมาย ว่ามีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม รับทราบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 

ระหว่าง ระหว่างบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเ ซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จ ากัด  (มหาชน )  ในประเด็นด้านกฎหมาย ว่ามีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และการเชื่อมต่อ
โครงข่ายเสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ใน การประชุม กทค . ครั้งที่        
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ระหว่าง 

บริษัท เรียล  ฟิวเจอร์ จ ากัด กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  จ ากัด   (กลุ่มงาน
โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 
ระหว่าง บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด จ ากัด  

   

 



๒๐ 
 

มติที่ประชุม รับท ราบ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑  
ระหว่างบริษัท เรียล  ฟิวเจอร์ จ ากัด กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด มีข้อก าหนด
และลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายเสนอ 

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        

๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน ) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  (กลุ่มงานโครงข่าย
พ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  

 

มติที่ประชุม รับทราบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด มีข้อก าหนดและลักษณะที่
สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 
๒๕๔๔  ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖  ตามท่ีกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายเสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส   
เน็ทเวอร์ค จ ากัด กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน     
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  เพ่ือรับทราบในประเด็นกฎหมาย 
ว่ามีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 



๒๑ 
 

มติที่ประชุม รับท ราบ สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์           
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  มีข้อก าหนดและลักษณะ
ที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตกิารประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ . 
๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช . เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การขอปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑๘๐๐ MHz และย่าน ๘๐๐ MHz          
(กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) น าเสนอการขอปรับปรุง
การใช้คลื่นความถ่ีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑๘๐๐ MHz และย่าน ๘๐๐  MHz โดย
ส านักงาน กสทช . พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุผลของ บมจ . กสท ไม่มีน้ าหนักเพียงพอ
ในการทบทวนมติ กทค . ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๖ และมติ กทค. ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 
เนื่องจากมติท่ีประชุมดังกล่าวมิใช่ค าสั่ง ทางปกครอง  และเหตุผลของ บมจ . กสท   
ไม่มีน้ าหนักเพียงพอในการทบทวนมติ กทค . ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นว่า มติ กทค . 
ทั้งสองครั้งดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทุกประการแล้ว  จึงเห็นควรไม่อนุญาตให้ 
บมจ. กสท ปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz และคลี่นความถี่ย่าน ๘๐๐ 
MHz ได้ เนื่องจากส านักงาน กสทช . เห็นว่าเหตุผลในการด าเนินการตามค าขอมี
ลักษณะเป็นการขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่ออกไปเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด
ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีในลักษณะดัง กล่าว ย่อมเป็นการกระท าท่ีขัด
ต่อกฎหมาย และเป็นแนวทางที่ขัดแย้งกับแนวทางการบริหารคลื่นความถ่ี  โดยหาก
อนุญาตให้ บมจ. กสท ด าเนินการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ในลักษณะดังกล่าว ย่อม
เป็นการกระท าท่ีขัดต่อกฎหมาย และเป็นแนวทางที่ขัดหรือแย้งกับแนวทางการ
บริหารคลื่นความถ่ี ตามท่ี กสทช . ก าหนด จึงเป็นกรณีท่ี กสทช . ไม่อาจอนุญาตให้ 
บมจ. กสท ปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีดังกล่าวเช่นเดียวกัน  

 

มติที่ประชุม          ๑. ที่ประชุม กทค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุผลของ บมจ . กสท ไม่มีน้ าหนักเพียงพอ
ในการทบทวนมติ กทค . ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๖ และมติ กทค. ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 



๒๒ 
 

 ๒. ไม่อนุญาตให้ บมจ. กสท ปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถี่ 
ย่าน ๘๐๐ MHz ได ้ตามท่ีกลุ่มงานกฏหมายโทรคมนาคมเสนอ 

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช . ด าเนินการแจ้งให้ บมจ . กสท เพื่อ
ทราบผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย  

  

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การก าหนดการประชุม กทค. และ กสทช. ส าหรับการด าเนินงานเรื่องการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz (กลุ่ม งานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวจิตสถาฯ )
น าเสนอร่างก าหนดเวลาด าเนินงานในรายละเ อียดกรอบเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดเมื่อ ๒๕๕๖) ของส านักงาน กสทช . ซ่ึง
ก าหนดให้มีการให้ใบอนุญาตภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ และกรอบเวลาการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุด ๒๕๕๘) ซึ่งก าหนดให้มี
การให้ใบอนุญาตภายในช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการของการประชุม กทค และการประชุม กสทช เพ่ือให้ทันตาม

ก าหนดและให้ทางส านักงาน กสทช . โดยคณะท างานสามารถท่ีจะเดินหน้าเรื่องของ
หลักการต่างๆในกรอบของหลักเกณฑ์น าไปด าเนินการยกร่างประ กาศให้ทันกรอบ
ระยะเวลา หลังจากประชุมคณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้มีการประชุม กทค ใน
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ใน การประชุม กทค . ครั้งที่        
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานของคณะท างานศึกษาเพื่อก าหนด

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอรายงานความคืบหน้ าในการด าเนินงานของคณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ในการจัดท าร่างหลักเกณฑ์



๒๓ 
 

การอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถี่ย่านสัญญา
สัมปทานการใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะสิ้นสุด 
 

กสทช .ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าจัดสรร คลื่นความถี่ควรด าเนินการ ให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีอยู่ ๒ ประเด็น คือ  

๑. ต้องด าเนินการประมูลให้ส าเร็จ 
๒. คลื่นที่น ามาประมูลจะต้องจัดสรรทั้งหมด  

ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความสมดุลในสามมิติ คือ รัฐต้องได้รับรายได้ที่เหมาะสม 
ผู้บริโภคไม่ ต้อง รับภาระ ผู้ประกอบการ สามารถประกอบการได้  ซึ่งน าไปสู่การ
จัดสรรคลื่น ๑๘๐๐ MHz และคลื่น ๙๐๐ MHz  
กสทช.สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าให้ทางส านักงาน กสทช. โดยคณะท างาน เปิดรับ
ฟังความคิดเห็น กลุ่มท่ี ๑ Focus group กลุ่มท่ี ๒ คือกลุ่มของผู้บริโภค อยากให้
ทางส านักงาน กสทช. ติดตามผลการด าเนินการด้วยเนื่องจากเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก 

เรื่องของกรอบวัตถุประสงค์เชิงนโยบาย หลังจากท่ีมีการประชุมกับผู้บริโภค 
มีการคัดค้านเรื่องการสร้างรายได้การประมูลเข้ารัฐเป็นล าดับสุดท้ายหรือไม่ หากไม่
มีการคัดค้าน ทางส านักงาน กสทช . ต้องน าเ สนอไปว่าเห็นสอดคล้องกันว่ากรอบ
วัตถุประสงค์เชิงนโยบายควรจะเน้นเรื่องประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด 

เพ่ือที่จะได้ข้อยุติเรื่องของจ านวนครั้งของการประมูลที่ว่าจะประมูล
ตามล าดับหรือ ประมูลพร้อมกัน ควรระบุให้ชัดเจนเพราะมีความเห็น ที่แตกต่างกัน
ออกไป หลังจากท่ี ได้รับฟังแล้วได้มีความเห็นสอดคล้องกับสมาคมโทรคมนาคม   
แห่งประเทศไทย ซึ่งทางสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย อยากทราบว่าการ
ประมูลจะมีความชัดเจนอย่างไร เพ่ือทีจ่ะได้เตรียมแผนด าเนินการต่อไป 

เรื่องคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz จ านวน ๒๕ MHz ทางคณะท างานได้มี
ความเห็นแตกต่า งกับ ITU โดยทาง ITU เสนอล าดับว่าให้ประมูล ๑๒.๕ MHz 
จ านวน ๒ ครั้ง โดยเสนอเป็นทางเลือก ให้กับทางส านักงาน กสทช . อยากให้ทาง
ส านักงาน กสทช . ได้ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจกับทางคณะอนุกรรมการ เพราะทาง  
ITU เป็นกังวลในเรื่องของการบริหารจัดการ ที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวก  โดย
ถ้าเทียบกับภารกิจของส านักงาน กสทช. ที่ต้องจัดสรรคลื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน  

เรื่องคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz คณะท างานมีความเห็นสอดคล้องกับทาง 
ITU แต่ประเด็นท่ียังไม่ชัดเจนคือในกรณีของข้อเสนอทา งเทคนิคที่ทางคณะท างาน
ยืนยันว่า สามารถจัดสรร ได้ อยากให้มีข้อมูลว่ากลุ่มผู้ผลิตโครงข่าย ว่ามีข้อมูลทาง
เทคนิคอย่างไร เพ่ือที่จะประกอบการพิจารณาของ กทค. 



๒๔ 
 

ให้ศึกษาประเด็นทางกฎหมายของคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ให้ชัดเจนว่า
ถ้าหากลด Guard Band ลงมาต้องออกประกาศหรือไม่ ซึ่งแผนแม่บทอาจไม่
จ าเป็ นต้องแก้ประกาศ ย่อย เพราะเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อการประมูลคลื่น 
ความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz 

ส านักงาน กสทช . ตรวจสอบในข้อกฎหมาย ของการ ประมูลคลื่น ๑๘๐๐ 
MHz ด้วยว่าเมื่อประมูลไปแล้ว จ านวนผู้ประกอบการจะลดลงหรือไม่ กรณี
ใบอนุญาตที่น าออกมาประมูลกับจ านวนผู้ประมูลมีจ านวนเท่ากั นหรือไม่และจะ
ส่งผลกระทบหรือไม่ หากเกิดปัญหาการร้องคัดค้าน จะส่งผล ท าให้การประมูลล่ม
หรือไม่  

ในส่วนของราคาตั้งต้นการประมูล อยากให้ทางส านักงาน  กสทช . ระบุให้
ชัดเจนว่าเหตุผลอะไรที่ทาง ITU ได้กล่าวว่ามูลค่าคลื่นต้องสูงกว่าราคาตั้งต้นแล ะ
ทางคณะท างานเห็นด้วยกับหลักการและกฎเกณฑ์ของ ITU มากน้อยเพียงใด 

 

มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินงานของคณะท างานเพ่ือศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ในการจัดร่างหลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถี่ในย่านสัญญาสัมปทานการ
ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะสิ้นสุดลง และข้อเสนอแนะจากทาง ITU 
ตามท่ีฝ่ายเลขานุการคณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz เสนอ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตกับทางคณะท างานเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz ต่อไป 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่        
๘/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 

 
เลิกประชุมเวลา       ๑๖.๔๕   น. 
 
 

 
 

 

   

     พันเอก  

              ........................................... 
                 (สมมาส ส าราญรัตน์) 
            รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงาน 

                 กรรมการกิจการโทรคมนาคม 
                ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

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

       ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

พันเอก   
         ......................................... 
         (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 
    ............................................. 
     (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 
       รองเลขาธิการ กสทช. 
             เลขานุการ 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


