
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ 

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๓. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๖. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ  
   ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
๘. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   ส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจ้าหน้าที่การประชุม   

๑. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู้อ านวยการส่วน    
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นายปิญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
 ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
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๘. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางนารีรัตน์ ตลับนาค พนักงานปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู้ชี้แจง 

๑. นายพากเพียร  สุนทรสิต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
๒. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อ มต่อ

โครงข่าย  
๓. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๔. นายวเรศ บวรสิน ผู้อ านวยการส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือ

สังคม 
๕. นายชัยยุทธ มังศรี ผู้อ านวยการส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค

ในกิจการโทรคมนาคม 
๖. นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๑ 
๗. นางสาวอรวรี เจริญพร รักษาการผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตรา

ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๘.   นางสาวปุณย์สิรี  ฉัตรจินดา ผู้อ านวยการ ส่วน ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๑ 
๙. นางขวัญใจ  สุปัญโญ  ผู้อ านวยการ ส่วน ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๑๐. นายสุปรีย์  เทียนท านูล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
๑๑. นางสาวรุจิรัตน์  โกยกุล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
๑๒. นายสิทธิกุล  ฉายาภู่ศร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๓. นางสาวกนกอร  ยอดสร้อย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๔. นางสาวรสพร  แต่รุ่งเรือง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  
๑๕. นางสาวธัญวรัตม์  พิมุขมนัสกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
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๑๖. นางสาววัชลาวลี  เดชส าราญ ลูกจ้าง 

ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม 

๑๗. นางสาวมัลลิกา  สิงคะกุล ลูกจ้าง 
   ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๘. นายจีรภัทร์  งามนิล ลูกจ้าง 
   ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๔๕ น.  

 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   
 ประธาน กทค . แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้เข้าร่วมในการประชุม The 13th  World 

Telecommunication /ICT indicators Symposium (WTIS-2015) ระหว่างวันที่       
๓๐ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘ –  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘   ณ กรุง ฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น และ
ได้รับข่าวดีจากการที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ประกาศผลรายงาน
ตัวชี้วัดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีท)ี ของแต่ละประเทศท่ัวโลก ซึ่งมีการจัด
อับดับจาก ๑๑๗ ประเทศ โดยประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้าน ICT ที่
มีระดับความก้าวหน้าต่อเนื่องและรวดเร็วมากที่สุด หรือ most dynamic improvement 
country ในรอบ 5 ปี ระหว่างปี 2๕๕๓ – ๒๕๕๗ โดยเมื่อปี ๒๕๕๓ ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ ๙๒ และในป ี๒๕๕๗ ประเทศไทยได้ขยับมาอยู่ใน อันดับที่ ๗๔ ของโลก จาก
ล าดับที่ ๘๑ ในปี ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘   

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘                                
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ - ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ (ส านัก

กรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม)   
 
มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการ ด าเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ - ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ 

ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
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หมายเหตุ กสทช . ประวิทย์ แสดงความเห็น คิดเห็นต่อรายงานผลการด าเนินการตา มมติ กทค . 
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ - ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ ว่ายังมีเรื่องจ านวนมากที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จึงเห็นควรให้ส านักงานเร่งรัดด าเนินการในส่วนของการ ด าเนินการตาม มติที่ประชุม 
กทค. ให้รวดเร็วขึ้นภายใน ๓๐ วันหลังจากท่ี กทค. มีมต ิ

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ าไตรมาส ๒          

ปี ๒๕๕๘ (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ าไตรมาส ๒     

ปี ๒๕๕๘ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความคิดเห็นต่อรายงานการให้บริการคง สิทธิเลขหมาย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ฯว่า การคงสิทธิเลขหมาย ในขณะนี้มีแนวโน้ม อยู่ในอัตราปกติ แต่มี
ข้อสังเกตให้ ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการโอนย้ายในเดือนกันยายน ปี  ๒๕๕๗ ของ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มีจ านวนการโอนย้ายเลขหมายรวมเกินกว่า สัดส่วน (โควต้า) 
ที่โอนย้ายไดข้องแต่ละบริษัท และทบทวนการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายว่ามีอัตรา
ที่เหมาะสมหรือไม่ สมควรจะลดลงได้แล้วหรือไม ่

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การพิจารณาอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ใช้เลขหมายโทรศัพท์
แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๑ (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอกรณอีงค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ 
หลัก โดยมติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นควรพิจารณาอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๑ ซึ่งสอดคล้องตามมติ 
กทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ส าหรับใช้รับแจ้งเหตุด่วนกรณี
ฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
การพิจารณาค าขอและค่าธรรมเนียมเลขหมายฯ รายเดือนสอดคล้องตามมติ กทช. ครั้งที่ 
๒๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ และ มติ กทค. ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และเป็นไปตามข้อ ๗๓ (๗) ประกอบข้อ ๗๗ วรรคหนึ่ง (๓) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและ บริหารเลขหมายโทรคมนาคม  โดยผู้
ได้รับจัดสรรเลขหมายต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช.ฯ ให้ครบถ้วนต่อไป 
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มติที่ประชุม อนุญาตให้องค์การตามบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ 
หลัก หมายเลข ๑๑๓๑ ตามทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ  

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      
๓๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์

แบบส้ัน ๔ หลัก (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการ ขอรับจัดส รรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์
เพรส (ประเทศไทย ) จ ากัด ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อ ๔๐ และข้อ ๗๒ ของประกาศ 
กสทช . เรื่อง  หลักเกณฑ์ การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล้ว  โดยมติ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นควรน าเสนอ กทค. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบ
สั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๑๗ ให้กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๑๗ ให้แก่ บริษัท เคอรี่ 

เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๓๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ บริษัท บางกอก เชน ฮอ สปิทอล จ ากัด (มหาชน ) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 

น าเสนอการ ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท    บางกอก 
เชน ฮอ สปิทอล จ ากัด (มหาชน ) ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อ ๔๐ และข้อ ๗๒ ของ
ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล้ว  
โดยมติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที ่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นควรน าเสนอ กทค . พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
แบบสั้น ๔ หลัก  หมายเลข ๑๒๑๘  ให้กับ บริษัท บางกอก  เชน ฮอสปิทอล จ ากัด 
(มหาชน)  

 
 มติที่ประชุม อนุมัติ จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น ๔ หลัก  หมายเลข ๑๒๑๘  ให้แก่ บริษัท 

บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน)  ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๓๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 



๖ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบ

สั้น ๔ หลัก (ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการ ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท ไทยศรี
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน )  ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อ ๔๐ และข้อ ๗๒ ของประกาศ 
กสทช . เรื่อง  หลักเกณฑ์ การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแล้ว  โดยมติ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เห็นควรน าเสนอ กทค. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๑๙ ให้กับ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 
 มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๑๙ ให้แก่ บริษัท ไทย

ศรีประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๓๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพิ่มเติม  (ส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโท รศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม 
จ านวน ๖๓,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด แบ่งเป็น
พ้ืนทีใ่ช้งานเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน ๕๐,๐๐๐ เลขหมาย และพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค 
จ านวน ๑๓,๐๐๐ เลขหมาย  โดยมติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการ
ประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นควรให้จัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม จ านวน ๕๔ ,๐๐๐  เลขหมาย ให้แก่ 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  แบ่งเป็นส าหรับใช้งานพ้ืนที่เขตกรุงเทพ
และปริมณฑล จ านวน ๔๑,๐๐๐ เลขหมาย และพ้ืนที่สว่นภูมิภาค จ านวน ๑๓,๐๐๐ เลข
หมาย  

  
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม จ านวน 

๕๔ ,๐๐๐  เลขหมาย ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  จ ากัด  แบ่งเป็น
ส าหรับใช้งานพ้ืนที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน ๔๑,๐๐๐ เลขหมาย และพ้ืนที่ส่วน
ภูมิภาค จ านวน ๑๓,๐๐๐ เลขหมาย ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



๗ 
 

หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่     
๓๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐ /๕๗ ลงวันที่ ๑๙  มกราคม  
๒๕๕ ๙ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

  ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ผมมีความเห็นสอดคล้องกับคณะอนุกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม และส านักงาน กสทช . ที่ว่า ควรจัดสรรเลข หมายโทรศัพท์ส าหรับ
บริการโทรศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใน
ปริมาณมากๆ ไปในคราวเดียว เพื่อสนับสนุนการแข่งขันในตลาดการให้บริการ
โทรศัพท์ประจ าที่ เพราะในปัจจุบันบริการโทรศัพท์ประจ าที่ไม่ได้มีความนิยมมากนัก 
อย่างไรก็ตาม ผมมีข้อสังเกตต่อข้อวิ เคราะห์ของส านักงาน กสทช . ในประเด็นจ านวน
เลขหมายที่ควรจัดสรร ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งส านักงาน กสทช . 
อ้างอิงฐาน ข้อมูล จ านวนผู้ใช้บริการที่เพ่ิมข้ึน ของ เดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗ และเดือน
กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๘ จ านวน ๔ เดือนมาใช้ ในการ พิจารณา  โดยเลือก ตัด
ข้อมูลจ านวนผู้ใช้บริการ เดือนอื่นๆ ออก ทั้งท่ี ในการพิจารณาจัดสรรเลขหมายฯ ของ
รายอื่นๆ ส านักงาน กสทช. ใช้ฐานจ านวนผู้ใช้บริการในช่วง ๑๒ เดือนมาประมาณการ 
ทั้งนี้เนื่องจากหากกระบวนการค านวณจ านวนเลขหมายที่จะจัดสรรให้กับผู้ขอรับ
จัดสรรเลขหมายฯ แต่ละรายไม่มีความคงเส้นคงวา แล้ว ย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ขอรับจัดสรรเลขหมายฯ รายอื่นๆ ได้ 

  ดังนั้น ในการพิจารณาจัดสรรเลขหมายแก่ผู้ขอรับจัดสรรเลขหมายฯ แต่ละราย 
จึงเห็นควรก าหนดหลักการคิดหรือกระบวนการค านวณท่ีเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน  และ
หากส านักงาน กสทช . จะปรับเกณฑ์มาเลือกใช้ ฐานข้อมูลจ านวนผู้ใช้บริการ เฉพาะ
เดือนที่ตัวเลขสูง ก็สมควรต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ กับกรณีการขอรับจัดสรรเลข
หมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ ประจ า ที่ของผู้ขอรับการจัดสรรรายอื่นๆ ใน
อนาคตด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ การยกเลิกการใช้งานบริการโครงข่ายบริการเสริมตามสัญญาการใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)   

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และ เชื่อ มต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอ ผลการพิจารณาการยกเลิกการใช้งานบริการโครงข่ายบริการเสริมตามสัญญา
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  และการยกเลิกการใช้งานบริการโครงข่าย
บริการเสริมตามสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  มีข้อก าหนดและ
ลักษณะที่สอดคล้องกับข้อ ๓๗ และข้อ ๕๐ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้ และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 



๘ 
 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาการยกเลิกการใช้งานบริการโครงข่ายบริการเสริมตาม
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. รับทราบว่าการยกเลิก การใช้งานบริการโครงข่ายบริการเสริมตามสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด  (มหาชน) 
และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับข้อ ๓๗ และ
ข้อ ๕๐ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้ และเชื่อ มต่อโครงข่าย โทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๕๖ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
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๓๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ เส้นทาง สฟ .ขอนแก่น           

๑ - สฟ.อุบลราชธานี  ๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ งประเทศไทย และบริษัท 
ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อ มต่อ
โครงข่าย)   

 ผู้อ านวยการ ส านักโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อ มต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ ) 
น าเสนอผลการพิจารณาการแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ เส้นทาง 
สฟ.ขอนแก่น  ๑ - สฟ.อุบลราชธานี  ๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน ) และ การแก้ไขสัญญาการ ใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ เส้นทาง สฟ .ขอนแก่น  ๑ -  สฟ .อุบลราชธานี  ๑ 
ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน ) มีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคม นาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗  และข้อ ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีได้แก้ไขให้ กสทช . ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่าย
ได้มีการลงนามในสัญญาตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . 
เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดต่อไป และให้ผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเปิดเผยสัญญาการ
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีได้แก้ไขเป็นการทั่วไปต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนผ่านทาง
เว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญา
แล้วตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโ ทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 



๙ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการพิจารณาการแก้ไข สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมครั้งที่ ๑ 
เส้นทาง สฟ.ขอนแก่น ๑ - สฟ.อุบลราชธานี ๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และรับทราบว่าสัญญาที่แก้ไข
นั้นมีข้อก าหนดและลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗  และข้อ ๔๗ ของ
ประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ี
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส่งส าเนาสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมท่ีได้แก้ไขให้ กสทช . ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่าย
ได้มีการลงนามในสัญญาตามมาตร า ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . 
เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดต่อไป และให้ผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเปิดเผยสัญญาการ
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ได้แก้ไขเป็นการทั่วไปต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนผ่านทาง
เว็บไซต์ของตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญา
แล้วตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๓๐ และข้อ ๔๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๓๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ ขอรับมอบแนวทางด าเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม พื้นฐาน โดยท่ัวถึงและ
บริการเพื่อสังคม (จากเงินรายได้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับ
ใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) (ส านักบริการ
โทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม) 

 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (นายพากเพียร ฯ) น าเสนอแนวทางในการด าเนินการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม จากเงินรายได้ในการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕  

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า กรณีนี้เป็นรายได้ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ การที่
จะเรียกเก็บเงินค่า USO ย้อนหลังเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่และขัดต่อกฎหมายหรือไม่ 
ควรค านึงถึงผู้รับใบอนุญาตด้วย เนื่องจากมีการปิดงบประมาณรายรับรายจ่ายในปี   
๕๔ – ๕๕ ไปแล้วจะเป็นการยากที่จะกันเงินเอาไว้เพ่ือช าระค่า USO ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ 



๑๐ 
 

 กสทช. พลเอก สุกิจ แสดงความเห็นว่า เนื่องจากมีผู้ร้องกรณีท่ีไม่เรียกเก็บค่า USO จึง
มีการหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา และผลการหารือคือให้จัดเก็บ ๔% ซึ่งขณะนี้
ก็ผ่านมาหลายปีแล้ว การจัดเก็บคงไม่ง่าย กระบวนการอาจจะไม่ง่าย หรือเรียกเก็บ ได้
ไม่หมด เพราะบางโครงข่ายก็ยกเลิกไปแล้ว จึงเสนอให้จัดเก็บแบบไม่มีแผนโดยใช้
ความต่อเนื่องของแผน USO ปี ๒๕๕๓ และจัดเก็บ ๔% ตามความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  

 กสทช . ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า เห็นควรให้ด าเนินการตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้อง
จัดสรรเงินรายได้ให้แก่กองทุนวิจัย และจัดท าแผนควบคู่ไประหว่างนี้ด้วย 

   

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตแบบท่ี ๒ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่ ๓ เป็นผู้
ที่มีภาระหน้าที่ USO ตามจ านวน เงินรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการ ของผู้รับ
ใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่ ๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี 

  ทั้งนี ้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปด าเนินการ
ในประเด็นการจัดท าแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคมคู่ขนานไปด้วย  
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๓๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ เรื่องร้องเรียนของนายนิติพงษ์ มุ้งเงิน ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิส 

จ ากัด (มหาชน ) กรณีประสบปัญหามีความกังวลต่อสุขภาพจากการติดตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม (ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 ผู้อ านวยการส านัก รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม     
(นายชัยยุทธฯ ) น าเสนอข้อร้องเรียนของ นายนิติพงษ์  มุ้งเงิน ร้องเรียนกรณีมีความ
กังวลต่อสุขภาพจากการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ผู้ร้องเรียนแจ้งว่าเพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่
บ้านหลังใหม่ท่ีมีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของ AIS ตั้งอยู่ในระยะ ๒๐ เมตร บน
พ้ืนที่ใกล้บ้าน ต . หนองจ๊อม อ . สันทราย จ . เชียงใหม่ หลังจากท่ีผู้ร้อง เรียนได้ค้น
ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้เสาส่งสัญญาณแล้ว เกรงว่าจะเป็น
อันตรายหากต้องอาศัยอยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน และบริเวณดังกล่าวเป็นหมู่บ้านจัดสรร 
มีผู้อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และมีค าขอให้รื้อถอนสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าว และ
ชี้แจงรายละเอียดการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียน   

 โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ในการประชุมครั้งที่ 
๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีมติให้แจ้งผู้ร้องเรียน ดังนี้ 



๑๑ 
 

 ๑. แจ้งผลการตรวจวัดระดับความแรงของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ใ นระดับต่ า
กว่ามาตรฐานที่ก าหนด โดยอธิบายด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาท่ีท าให้ผู้ร้องเรียนเข้าใจได้
ง่าย 

 ๒. สถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวได้รับใบอนุญาตแพร่คลื่นก่อนการบังคับใช้ประกาศ 
กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จาก
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม จึงไม่สามารถรอนสิทธิของผู้ประกอบการได้  

 ๓. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานภายใน
สิ้นปี ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งจะมีผลให้ใบอนุญาตการแพร่คลื่น ๙๐๐ MHz สิ้นสุดไปด้วย 

 
มติที่ประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . แจ้งให้ผู้ร้องเรียน  (นายนิติพงษ์ มุ้งเงิน ) ทราบ ใน

ประเด็น ดังนี้  
 ๑. ผลการตรวจวัดระดับความแรงของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในระดับต่ ากว่า

มาตรฐานที่ก าหนด โดยอธิบายด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาท่ีท าให้ผู้ร้องเรียนเข้าใจได้ง่าย 
 ๒. สถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวได้รับใบอนุญาตแพร่คลื่นก่อนการบังคับใช้ประกาศ 

กทช. หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม จึงไม่สามารถรอนสิทธิของผู้ประกอบการได้  

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบีย บวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๓๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐ /๕๘ ลงวันที่ ๑๙  มกราคม  

๒๕๕ ๙ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

  ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีนี้ในชั้นอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการโทรคมนาคม ซึ่งผมเป็นประธานคณะอนุกรรมการดังกล่าวนั้น ที่ประชุม
อนุกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ใน ๓ ประเด็น ทั้งนี้นอกเหนือจาก ๒ ประเด็นตามมติ
ที่ประชุม กทค. แล้ว มติของอนุกรรมการฯ ยังรวมถึงประเด็นที่ว่า ให้ส านักงาน กสทช . 
แจ้งข้อมูล ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ว่าบริษัทฯ ได้สิ้นสุดสัญญาสัมปทานแ ล้วในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งผมเห็นว่าควรที่จะคงข้อมติดังกล่าวไว้ด้วย โดยให้แจ้งรายละเอียด
ด้วยว่า เหตุที่ใน ปัจจุบันบริษัทฯ ยั งสามารถให้บริการได้เนื่องจากอยู่ในช่วงคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งมี
ระยะเวลาคุ้มครองตามประกาศฯ เป็นเวลา ๑ ปี หรือจนกว่า กสทช . จะอ อก
ใบอนุญาตให้ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๙๐๐ MHz และตามข้อเท็จจริงใน
ขณะนี้ ปรากฎว่าผู้ชนะการประมูลทั้งสองราย ไม่ใช่นิติบุคคลเดิม ท าให้ชัดเจนว่า การ
แพร่คลื่นจาก สถานีวิทยุ คมนาคมจากเสาต้นเดิมต้องขอรับใบอนุญาตใหม่ ซึ่งต้องมี
กระบวนการท าความเข้าใจกับประชาชนก่อ นการขอรับใบอนุญาตต่ อไป ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในความเข้าใจของผู้ร้องเรียนและเพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการก ากับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพต่อไป 



๑๒ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ บมจ .แอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิส น าเสนอผู้ตรวจสอบบัญชีในการรับรองความ

ถูกต้องของข้อมูลรายงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย และดอกผลจากการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ , ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

รักษาการผู้อ านวยการส านักค่าธร รมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ โทรคมนาคม 
(นางสาวอรว รีฯ) น าเสนอกรณี บมจ . แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เสนอ สอบบัญชีใน
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย และดอกผลจากการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ  ที่ กสทช . รศ. 
ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า ให้ส านักงาน กสทช . ติดตามตามข้อ ๕ วรรคสอง “การ
จัดท ารายงานจ านวนเงินรายได้และด อกผล การน าส่งรายงาน ตลอดจนการ
ก าหนดเวลาในการน าส่งรายได้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด”  
กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า โดยหลักเห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต ของค านิยามว่า
ควรพิจารณาในส่วนนิยามค าว่า “ผู้ให้บริการ” ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ให้สัมปทานและผู้รับ
สัมปทานด้วย ว่าในเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับรายอื่นหรือไม่  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผู้ตรวจสอบบัญชี  ตามท่ี บมจ .แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  เสนอ  โดย

มอบหมายให้คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการใน
ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการประสานงานกับ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ในส่วน
ที่เก่ียวกับขอบเขตงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศ กสทช . 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ .ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ 
ต่อไป ตามท่ี ส านักงาน กสทช. เสนอ และรับข้อสังเกตของที่ประชุม ไปด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่         

๓๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช . ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๕๙ ลงวันที่ ๑๙  มกราคม  

๒๕๕๙ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ ของการ
ประชุม กทค . ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

 ๒.๑) ข้อ ๔ ของประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับ
ที่ ๒) ก าหนดว่า “...ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่ผู้ให้บริการเสนอมา
และคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ในการรับรองความถูกต้ องของข้อมูลรายงาน 
รายได้ ค่าใช้จ่ายและดอกผลด้วย ทั้งนี้ เงินรายได้จากการให้บริการที่ต้องน าส่งเป็น
รายได้แผ่นดินจะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ท่ีผู้



๑๓ 
 

ให้บริการเคยน าส่งภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ” 
เป็นกรณีที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่จัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีโดยน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ เพื่อประโยชน์ต่อความถูกต้องของข้อมูลรายงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย
และดอกผลของผู้ให้บริการเนื่องจากเป็นผู้รับช าระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐ
และต้องมีการน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

  ประกอบกับจากสภาพการน าส่งรายได้แผ่นดินของผู้ให้บริการ ที่ผ่านมา มี
ปัญหาความถูกต้องแน่นอนของข้อมูลและจ านวนรายได้ที่ต้องน าส่งเข้ารัฐ ซึ่งผมได้มี
ความเห็นต่อเรื่องนี้ไว้แล้วตั้งแต่ต้นและ ในการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบเงิน
น าส่งรายได้แผ่นดิน ซ่ึงผมมบีันทึกเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาท้ายระเบียบวาระ
ที่ ๔.๕ ของการประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ว่า “...๒. เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ผู้
ให้บริการได้รายงานรายรับ- รายจ่ายเข้ามาแล้ว โดยที่ทั้งผู้ให้สัมปทานและผู้รับ
สัมปทานเดิมมีการน าเสนอค่าใช้จ่ายที่จะน ามาหักจากรายได้ปี ละกว่าหมื่นล้านบาท 
ซึ่งสูงกว่ารายได้ อันอาจส่งผลให้ไม่มีเงินรายได้คงเหลือที่จะส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน 
ดังนั้นในเบื้องต้นนี้ ส านักงาน กสทช . จึงมีหน้าที่ที่จะต้องประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลที่ผู้ให้บริการรายงานเข้ามา และตรวจสอบความเหมาะสมของรายการค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ อย่างรอบคอบรัดกุม 

  ดังนั้น เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวซึ่งผู้
ให้บริการรายงานเข้ามาเกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ ความรอบคอบรัดกุม จึง
เห็นชอบในหลักการกับข้อเสนอของส านักงาน กสทช . ที่เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ
ผู้ตรวจสอบบัญชีตามท่ี บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เสนอมา 

 ๒.๒) ผมมีข้อสังเกตว่า ตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดว่า “ผู้ให้บริการ หมายความว่า ผู้ให้สัมปทา นและผู้รับสัมปทาน
เดิมตามสัญญาการอนุญ าต สัมปทานหรือสัญญาที่สิ้นสุดลง ” ดังนั้น ในการพิจารณา
รับรองความถูกต้องของข้อมูลรายงาน  รายได้ ค่าใช้จ่ายและดอกผลดังกล่า วซึ่งเป็น
หน้าที่ของผู้ให้บริการ นั้น จึงต้องค านึงถึงผู้ให้สัมปทานเดิมด้วย ทั้งในส่วนการจัดให้มี
ผู้ตรวจสอบบัญชีในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล และค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๙๐๐ MHz ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ เพื่อความเป็นธรรม  
และให้โอกาส ในการพิจารณาทางปกครองกับทุกฝ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ให้แก่บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการ ส านัก การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ ฯ) 
น าเสนอ การออกใบอนุญาต และเงื่อนไขการอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการ
โทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สามของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ได้รับอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ ย่าน ๑๘๐๐ MHz โดยปรับปรุงใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
โทรคมนาคม เลขที่ NBTC/FREQ/TEL/55/2 พร้อมเพ่ิมเติม เงื่อนไข การอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ตามท่ีส านักงานฯ เสนอ ทั้งนี้ มีระยะเวลาการอนุญาตนับแต่
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๗๖  

 ๒. อนุมัติให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ได้รับอนุญาตการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมย่าน ๑๘๐๐ MHz โดยปรับปรุงใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พร้อมเพ่ิมเติมบริการและเงื่อนไขในการอนุญาตในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขท่ี ๓ก/๕๕/๐๐๓ ตามท่ีส านักงาน  กสทช. 
เสนอ ทั้งนี้ มีระยะเวลาการอนุญาตนับแต่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  จนถึงวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๗๖ 

 ๓. รับทราบกรณีที่บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ได้แจ้งที่จะยุติการให้บริการเมื่อ กสทช . ได้
ก าหนดวันออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่ ๑๘๐๐ MHz ให้แก่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยู
นิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  เข้าใช้งานคลื่นความถี่ตามเง่ือนไขใบ อนุญาตต่อไป 
อันเป็น กรณีท่ีบริษัทฯ ยุติการให้บริการเมื่อมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ชนะการ
ประมูลและได้ผู้ให้บริการรายใหม่แล้ว ดังนั้น เหตุที่บริษัทได้ขอให้ทบทวนมติ ที่ประชุม 
กทค. ตามหนังสือที่ TMOVE/REG/๑๙๙/๒๕๕๘ จึงเป็นอันยุติไป ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใหม่ ย่อมไม่มีเหตุที่ต้องน ามาพิจารณา 

  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      

๓๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การคืนเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
บจ . ทรู มูฟ และ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้าน
เทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมของ บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
และการ ขอโอน เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บจ .ทรู มูฟ  (ส านักบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 



๑๕ 
 

 ผู้อ านวยการ ส านัก บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  (นางสาวจิตสถาฯ ) 
น าเสนอการอนุญาตให้ บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด ส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงาน
ด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม และการขอรับจัดสรร เลขหมายโทรคมนาคม
ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น  จ ากัด และการขอโอนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทรูมูฟ 
จ ากัด โดยมติคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที ่๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นควรน าเสนอ กทค. พิจารณา 

๑. การส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม
ของ บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด ดังนี ้ 

๑.๑ เลขหมายโทรคมนาคม Mobile Network Code (MNC) หมายเลข ๙๙ 

๑.๒ เลขหมายโทรคมนาคม Nation Signaling Point Code (NSPC) จ านวน ๖๔ 
เลขหมายได้แก่ กลุ่มเลขหมาย ๕-๑๑-xx  

โดยให้มีผลเมื่อมีการออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz รายใดรายหนึ่งแล้วหรือ 
กทค. มีมติก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

๒. การขอรับการจัดสรรเลขหมาย โทรคมนาคม ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคมของ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  จ ากัด (เลข
หมาย MNC และ NSPC) เห็นชอบในหลักการ ที่จะน า เลขหมายโทรคมนาคม
ส าหรับงานด้านเทคนิค ของโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมของ บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด  
ได้แก่ เลขหมาย MNC หมายเลข ๙๙ และเลขหมายโทรคมนาคม NSPC จ านวน 
๖๔ เลขหมาย ไปใช้งานต่อไป 

๓. การขอโอนเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ส าหรับทดสอบ
ระบบชุมสายจาก บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด ไปยัง บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด เห็นชอบในหลักการที่จะน าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับ
ทดสอบระบบชุมสายเดิมของ บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด จ านวน ๖๐,๐๐๐ เลขหมายไป
ใช้งานต่อไป 

๔. การด าเนินกา รเกี่ยวกับการสิ้นสุดการให้ใช้ เลขหมายตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ของบริษัท ทรูมูฟ จ ากัด นั้นให้ส านักงาน 
กสทช. มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท ทรูมูฟ จ ากัด เก่ียวกับการสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้
เลขหมายตามข้อ ๒๐ ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม และ ด าเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอ่ืนๆ ด าเนินการยกเลิกเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน ๒๓,๑๕๐,๐๐๐ เลขหมาย และเลขหมายอ่ืนๆ ทั้งหมด
ของ บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด ในระบบทั้งหมดตามข้ันตอนต่อไป  

กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า  การรับเลขหมาย ทางเทคนิคคืนมาแล้วส่งต่อ
ให้บริษัทใหม่ท่ีได้รับใบอนุญาต ในครั้งนี้หากอนุมัติให้โอนแล้วจะเป็นปัญหาที่บริษัทอ่ืน



๑๖ 
 

จะด าเนินการในแบบเดียวกันหรือไม่ ต้องระวังในกรณีนี้ และไม่ใช่แ ค่เลขหมายทาง
เทคนิคอย่างเดียว ยังมีเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย 

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ส านักงาน กสทช . ควรจะท าเป็นหลักเกณฑ์
ไว้เลยหากมีกรณีการโอนย้ายเลขหมายในลักษณะในเครือบริษัทเดียวกันเกิดข้ึนอีก 
และควรจะท าความเข้าใจกับผู้ชนะการประมูลหรือผู้รับใ บอนุญาต ในเรื่อง
กระบวนการส่งต่อหรือส่งผ่าน การใช้เสาต่างๆ เพ่ือให้เขาทราบว่ามีหน้าที่จะต้องท า
อะไรบ้างเพื่อให้บริการได้เร็วที่สุด  

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า เรื่องนี้ควรพิจารณาในเชิงหลักการ ไม่เก่ียวกับว่า
เป็นบริษัทใด แต่หากเป็นกรณี ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตใหม่กับผู้รับใบอนุญาตเก่าอยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกัน และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ก็สามารถด าเนินการได้  ส่วน
ในกรณีนี้เห็นควรมอบอ านาจการพิจารณาให้ประธาน กทค . หรือ กทค . ท่านใดท่าน
หนึ่งพิจารณา โดยไม่ต้องน าเสนอให้ที่ประชุม กทค . พิจารณา เพ่ือให้การด าเนินการ
เร็วขึ้น ทันการณ์ และเกิดความต่อเนื่องได้จริง 

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นว่า มติในครั้งนี้จะไม่เป็นเรื่องการไปเก่ียวข้องกับ
บริษัท เนื่องจากในการประชุม กทค. ในครั้งนี้ (๓๒/๒๕๕๘) ได้มีการออกใบอนุญาตให้
ใช้คลื่น ๑๘๐๐ MHz ให้กับบริษัท ทรูมูฟเอชฯ แล้ว เพื่อให้มีการคาบเก่ียว ประชาชน
ต้องสามารถใช้เบอร ์ต่อไปในระบบได ้เพ่ือไม่ให้สะดุดในการใช้งาน 

   

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติในหลักการกรณีการรับคืนและการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมที่ใช้
ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม และเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
ใช้ส าหรับทดสอบระบบชุมสาย ให้สามารถด าเนินการได้ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีสิ้นสุดอายุการใช้คลื่นความถี่มีความประสงค์ขอ
ยกเลิกการใช้งานและผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีรายใหม่เป็น
บริษัทในเครื อเดียวกัน และมีความประสงค์ขอรับจัดสรรเลขหมายเหล่านั้นเพื่อใช้
ประโยชน์ในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องต่อไป   

๒. มอบอ านาจให้ประธาน กทค . เป็นผู้พิจารณาตามแนวทางมติข้อ ๑. ในกรณีการ
ขอคืนเลขหมายโทรคมนาคมท่ีใช้ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม
และเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ส าหรับทดสอบระบบชุมสาย  ของบริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด และกรณีการขอรับการจัดสรรเลขหมายของบริษัท  ทรู มูฟ เอซ ยูนิเวอร์เซล 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ดังนี้ 

  ๒.๑) เลขหมายโทรคมนาคมท่ีใช้ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคมประเภทเลขหมาย Mobile Network Code (MNC) หมายเลข ๙๙ 

  ๒.๒) เลขหมายโทรคมนาคมท่ีใช้ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย
โทรคมนาคมประเภทเลขหมาย National Signaling Point Code (NSPC) จ านวน 
๖๔ เลขหมาย 



๑๗ 
 

  ๒.๓) เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ส าหรับทดสอบระบบชุมสาย จ านวน 
๖๐,๐๐๐ เลขหมาย  

๓. มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เก่ียวกับการ
สิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามข้อ ๒๐ ของประกาศ กสทช . 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอ่ืนๆ ด าเนินการ ยกเลิกเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับ
บริการโทรศัพท์เ คลื่อนที่ จ านวน ๒๓ ,๑๕๐ ,๐๐๐ เลขหมาย และเลขหมายอ่ืนๆ 
ทั้งหมดของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ในระบบทั้งหมดตามข้ันตอนต่อไป 

  
หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่      

๓๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
                            
เลิกประชุมเวลา      ๑๕.๔๐    น. 

 

 

 

 
 

 

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

    ผู้อ านวยการส านักกรรมการ                              

กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 

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

        ผู้อ านวยการส านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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

 

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


