
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

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

นายสุทธิพล 
นายประเสรฐิ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน 

กรรมการ 
กรรมการ 

๔. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

 
เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช.  
๑. นายพิทยาพล  จันทนะสาโร   เลขานุการ  
๒. นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร ผูชวยเลขานุการ  
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ  
๔. นายอดุลย  วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ  
๕. พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูบริหารระดับตน (กท.)  
๖. นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๗. นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๘. นางสาวศิริพร พุกกะเวส พนักงานปฏิบัติการระดับตน (กท.)  
๙. นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจาง (กท.)  
๑๐. นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจาง (กท.) 
๑๑. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ       ลูกจาง (กท.) 
๑๒. นางสาวนารีรัตน เมธีกุล ลูกจาง (กท.)  
๑๓. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ ลูกจาง (กท.)  

 
ผูช้ีแจง 

๑.  นายชุติเดช  บุญโกสุมภ 30 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน                                        
   การใชและเชื่อมตอโครงขาย  
๒.  นายดํารงค วัสโสทก ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและ  
   กํากับวิทยุคมนาคม 
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๓. นายบุญโชค   รุงโชติ ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกํากับดูแลกิจการ 
    โทรคมนาคม 
๔.  นางสาววัจนา   ชื่นทองคํา ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการตางประเทศ  
๕.  นางสุพินญา จําป  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย

โทรคมนาคม 
๖. นางสาวอัญชลี      เจิดรังสี  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานคาธรรมเนียม

และอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๗.   นายองอาจ  เรืองรุงโสม 30  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
๘. นางนุสรา   ชูกูล  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานมาตรฐานและ

เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๙. นายพากเพียร สุนทรสิต  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานบริการ

โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๐.  นางสาวจิตสถา   ศรีประเสริฐสุข   รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหาร

และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๑.  นายวรพงศ  นิภากรพันธ  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน

อํานวยการภารกิจโทรคมนาคม 
๑๒. นายไตรรัตน วิริยะศิริกุล   ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกรรมการกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๓. นายชูศักดิ์   เสรีรัฐ  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานภูมิภาค 
๑๔. นางสาวภานุพร  ภัทรโชค ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาบุคลากรใน

กิจการโทรคมนาคม 
๑๕. นายเสนห สายวงศ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหาร

ความถ่ีวิทยุ 
๑๖. นายสุวัฒน  วสุเสถียร   ผูบริหารระดับตน (ดท.) 
๑๗. นางสาวอรวรี เจริญพร   ผูบริหารระดับตน (นท.) 
๑๘. นายวเรศ บวรสิน  ผูบริหารระดับตน (สท.) 
๑๙. นายอานนท  วิเศษ   ผูบริหารระดับตน (สภ.) 
๒๐. นายฉันทพัทธ ขําโคกกรวด ผูบริหารระดับตน (พย) 
๒๑. นางสาวรัชดาวรรณ   เพ็ญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ดท.) 
๒๒. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วภ.) 
๒๓. นายณัฐนนท ลี้ศัตรูพาย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒)  
๒๔. นางเยาวมาลย  จุยเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (สภ.) 
๒๕. นางสาวรุจิรัตน โกยกุล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (สท.) 
๒๖. นางสาวศิริพร   หงสชัชวาล  ลูกจาง (นท.)  
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๒๗. นางสาวรสพร  แตรุงเรือง   ลูกจาง (ชท.)  
๒๘. นางสาวเพชรรัตน  จีตนิยม ลูกจาง (มท.) 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น.  
 

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  ในวันนี้ไดเชิญ ผูอํานวยการ กลุมงานภารกิจ
โทรคมนาคมและ ผูอํานวยการ กลุมงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม กทค. เพ่ือรับ
นโยบายในการปฏิบัติภารกิจดานโทรคมนาคม 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                               รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๔/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๕/๒๕๕๕ วันศุกรท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๕ วัน พุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑    รายงานอัตราคาบริการโทรคมนาคมประจําไตรมาสท่ี ๓ ป ๒๕๕๕  (กลุมงาน

คาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒   การติดตามความคืบหนาการดําเนินการตอขอรองเรียนการปฏิบัติงานของ  รท.    

(กลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 
 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ นายสมพร พงษสุวรรณ  ทนายผูไดรับมอบอํานาจจากบริษัท  อินโฟบาหน  จํากัด 
ขอใหตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (กลุมงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 
 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/ ๘๐๓ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง นายสมพร พงษสุวรรณ  ทนายผูไดรับมอบอํานาจจากบริษัท  อินโฟบาหน  จํากัด 
ขอใหตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๕ เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของ บริษัท อิตัลไทย

อุตสาหกรรม จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
 รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒    

(นายองอาจฯ)  นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จํากัด  ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือใหบริการมูลคาเพ่ิมการบันทึกและ
สง (Store & Retrieve Value-added Service) และการใชงานผานดาวเทียมของอุปกรณ 
W-ECU  

 
มติท่ีประชุม ใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 

ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในประเด็นการยื่นคําขอประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง  ใหถูกตองและครบถวนตามหลักเกณฑในประกาศ กทช. เรื่อง
ลักษณะประเภทของกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังการใชระบบสื่อสารผานดาวเทียม      
ในการใชบริการดาวเทียมของอุปกรณ W-ECU ดวย แลวใหนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. 
เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การชําระคาตอบแทนในการใชความถี่สําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ 

Trunked Radio ของ บมจ.  กสท โทรคมนาคม  (กลุมงานการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒) 

 รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒    
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอชําระคาตอบแทนใน
การใชความถ่ีสําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Radio ยานความถ่ี



๕ 
 

วิทยุ ๘๐๐ MHz (๘๑๖-๘๒๑ MHz/๘๖๑-๘๖๖ MHz) ตามท่ี ท่ีประชุม กทช. ครั้งท่ี ๑๑/
๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีมติไมอนุญาตให บมจ. กสท โทรคมนาคม 
ใหบริการแทน UCOM หลังอายุสัญญารวมการงานสิ้นสุดลง 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. ไมรับชําระคาตอบแทนในการใชความถ่ีสําหรับกิจการวิทยุ

คมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Radio ยานความถ่ีวิทยุ ๘๐๐ MHz (๘๑๖-๘๒๑ 
MHz/๘๖๑-๘๖๖ MHz) จาก บมจ. กสท โทรคมนาคม เนื่องจากเปนชวงความถ่ีของ 
UCOM เดิม ซ่ึงอายุสัญญารวมการงานไดสิ้นสุดลงแลว และในปจจุบันไมมีผูใชบริการ
แลว ตามแนวทางท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จํากัด ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไมมีโครงขายเปนของตัวเอง และขอเพ่ิมบริการขายสง
บริการ (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒    
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จํากัด ขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไมมีโครงขายเปนของตัวเอง เพ่ือ
ใหบริการเพ็กเก็จสวิทซ (Public Packet Switched Service) ตอไปอีกเปนระยะเวลา ๕ ป 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในประกาศ กทช. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง และขอเพ่ิมบริการขายสงบริการ สําหรับบริการ  
เพ็กเก็จสวิทซ (Public Packet Switched Service) 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จํากัด ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไมมีโครงขายเปนของ ตัวเอง เพ่ือใหบริการเพ็กเก็จสวิทซ 
(Public Packet Switched Service) ตอไปอีกเปนระยะเวลา ๕ ปนับถัดจากวันท่ี
ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ และอนุญาตให เพ่ิมบริการขายสงบริการ สําหรับบริการเพ็กเก็จ
สวิทซ (Public Packet Switched Service) ใน ๓ บริการยอย คือ (๑) Frame Relay 
Service  (๒) MPLS Service และ (๓) Remote Access Service ตามท่ีกลุมงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการ IPLC และ IP-VPN ภายใต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑)  

 ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑           
(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิม
บริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศ (International Private Leased Circuit –
IPLC) และบริการโครงขายสวนบุคคลแบบเสมือนโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต (IP-VPN 
ระหวางประเทศ) ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/
๕๐/๐๐๘ ของบริษัทฯ ซ่ึงไดรับใบอนุญาตเดิม 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) เพ่ิมบริการ วงจรเชาสวนบุคคล

ระหวางประเทศ (International Private Leased Circuit –IPLC) และบริการโครงขาย
สวนบุคคลแบบเสมือนโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ( IP-VPN ระหวางประเทศ) ภายใต
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี๓ก/๕๐/๐๐๘ ของบริษัทฯ ซ่ึง
ไดรับใบอนุญาตเดิมตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ขอขยายเวลาการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริง กรณีอัตรา

คาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมท่ีไมเปนธรรม  (กลุมงานกํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม และคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริง) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ กลุมงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม  (นายบุญโชคฯ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงกรณีบริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
ขอใหไตสวนขอเท็จจริง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) กระทําการอันมีลักษณะเปนการ
ผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแขงขันในกิจการโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดความไมเปนธรรม
ในการแขงขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามคําสั่งสํานักงาน กสทช. ท่ี ๒๓๒/
๒๕๕๕ ขอขยายเวลาการไตสวนขอเท็จจริงออกไปอีก ๖๐ วัน นับแตวันครบกําหนด ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 

  
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติใหขยายเวลาการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการไตสวนขอเท็จจริงกรณี

บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ขอใหไตสวนขอเท็จจริง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) กระทําการอันมี
ลักษณะเปนการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแขงขันในกิจการโทรคมนาคม ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือ
กอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามคําสั่ง



๗ 
 

สํานักงาน กสทช. ท่ี ๒๓๒/๒๕๕๕ ออกไปอีก ๒ ครั้งตอเนื่องกัน เนื่องจากอยูระหวาง
การดําเนินการตามกระบวนการของคณะกรรมการไตสวนฯ โดยใหขยายเวลาครั้งท่ี ๑ 
ระหวางวันท่ี ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๕  ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖  และครั้งท่ี ๒ ระหวางวันท่ี 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
๒. มอบหมาย ใหสํานักงาน กสทช. เรง รัดการดําเนินการจัดทําประกาศ กสทช. เรื่อง
อัตราคาตอบแทนการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. .... ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ สัญญาการเช่ือ มตอโครงขายโทรคมนาคม ระหวาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท โอทาโร เวิลด คอรปอเรช่ัน จํากัด  (กลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน 
การใชและเชื่อมตอโครงขาย) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย (นายชุติเดชฯ) 
นําเสนอรายละเอียดสัญญาการเชื่อ มตอโครงขายโทรคมนาคม ระหวาง บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท โอทาโร เวิลด คอรปอเรชั่น จํากัด  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบสัญญาการเชื่อ มตอโครงขายโทรคมนาคม ระหวาง บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท โอทาโร เวิลด คอรปอเรชั่น จํากัด โดยใหผูรับใบอนุญาต
เปดเผยสัญญาดังกลาวเปนการท่ัวไปภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก 
สํานักงาน กสทช. โดย ใหเปดเผยดวยวิธีการ ติดประกาศ ณ ท่ีทําการ และเผยแพรใน 
Website ของผูรับใบอนุญาตและผูประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีกลุมงาน
โครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขายเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การขอความเห็นชอบรางสัญญาหลักเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

ระหวาง บริษัท ดีแท็ค เนทเวอรค จํากัด กับ บริษัท สตารฮับ จํากัด ประเทศสิงคโปร
(กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ
รายละเอียดรางสัญญาหลักเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ ระหวาง บริษัท 
ดีแท็ค เนทเวอรค จํากัด กับ บริษัท สตารฮับ จํากัด ประเทศสิงคโปร ซ่ึงสัญญาดังกลาว
ไมมีลักษณะหรือเง่ือนไขท่ีขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม หลักเกณฑตามประกาศ กทช. เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอัน
เก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาลตางประเทศ องคการ
ระหวางประเทศ หรือบุคคลท่ีอยูในตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเปนไปตามมติท่ี
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงอนุมัติแนวปฏิบัติการ
พิจารณาใหความเห็นชอบสัญญาหรือความตกลงใดๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการและ
การใหบริการโทรคมนาคมท่ีผูรับใบอนุญาตจะทํากับรัฐบาลตางประเทศ องคการ
ระหวางประเทศ และบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอยูในตางประเทศ 



๘ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรางสัญญาหลักเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ ระหวาง บริษัท     
ดีแท็ค เนทเวอรค จํากัด กับ บริษัท สตารฮับ จํากัด ประเทศสิงคโปร  โดยกําหนด ให
บริษัท ดีแท็ค เนทเวอรค จํากัด สงสําเนาสัญญาใหแกสํานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วั น 
นับแตวันท่ีบริษัทฯ ทําสัญญา กันเรียบรอยแลว  ตามท่ี กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม
เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖    การขอความเห็นชอบรางสัญญาหลักเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

ระหวางบริษัท ดีแท็ค เนทเวอรค จํากัด กับ บริษัท คอมมูนิเคช่ัน โกลบอล เน็ตเวิรค 
เซอรวิสเซล จํากัด (สหราชอาณาจักร) (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ)  นําเสนอ
รายละเอียดของรางสัญญาหลักเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ ระหวาง
บริษัท ดีแท็ค เนทเวอรค จํากัด กับ บริษัท คอมมูนิเคชั่น โกลบอล เน็ตเวิรค      
เซอรวิสเซล จํากัด (สหราชอาณาจักร) เพ่ือขอความเห็นชอบตอรางสัญญาและขอให
กําหนดมติของวาระดังกลาวเปนมติพิเศษ เนื่องจากเห็นวาเปนกรณีท่ีมีความเก่ียวของ
กับบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศซ่ึงอาจสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะท่ีควร
ไดรับความคุมครองของผูใชบริการ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามรางสัญญาหลักเก่ียวกับบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ ระหวางบริษัท 

ดีแท็ค เนทเวอรค จํากัด กับ บริษัท คอมมูนิเคชั่น โกลบอล เน็ตเวิรค เซอรวิสเซล จํากัด 
(สหราชอาณาจักร) โดยกําหนดใหบริษัท ดีแทค เนทเวอรค จํากัด สง สําเนาสัญญาใหแก
สํานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีบริษัทฯ ทําสัญญา กันเรียบรอยแลว  ตามท่ี
กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่ยาน HF 

VHF และ UHF เพ่ือใชในสถานีทวนสัญญาณ ( Repeater) ในโครงการบริหาร
จัดการระบบส่ือสารและโทรคมนาคมฉุกเฉินและการฝกซอมการบริหารจัดการ
วิกฤตการณดานการส่ือสาร (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอรับการจัดสรร
คลื่นความถ่ียาน HF VHF และ UHF เพ่ือใชในสถานีทวนสัญญาณ ( Repeater)          
ในโครงการบริหารจัดการระบบสื่อสารและโทรคมนาคมฉุกเฉินและการฝกซอมการ
บริหารจัดการวิกฤตการณดานการสื่อสาร 

 
 
 



๙ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติ การจัดสรรคลื่นความถ่ีให แกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดังนี้ 

๑) ระบบ VHF/FM ความถ่ีวิทยุ ๑๕๐.๑๐๐ MHz แบบ Simplex และความถ่ี
วิทยุ ๑๕๘.๒๗๕ MHz คูกับ ๑๖๒.๘๗๕ MHz สําหรับการติดตอแบบ 
Semi-Duplex ความกวางแถบคลื่นความถ่ีไมเกิน ๑๖ kHz 

๒) ระบบ UHF/FM ความถ่ีวิทยุ ๔๒๐.๑๒๕ MHz แบบ Simplex และ
ความถ่ีวิทยุ ๔๑๐.๐๒๕ MHz คูกับ ๔๒๐.๐๒๕ MHz สําหรับการติดตอ
แบบ Semi-Duplex ความกวางแถบคลื่นความถ่ีไมเกิน ๑๖ kHz 

๓) ระบบ HF/SSB ๔๕๒๖ kHz (USB) และ ๗๗๐๖ kHz (USB) ความกวาง
แถบคลื่นความถ่ีไมเกิน ๒.๗ kHz 

๒. อนุญาตใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใชคลื่นความถ่ี และเครื่อง
วิทยุคมนาคมตามขอ ๑. ในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile Service) ท้ังนี้ โดย
ใหเปนไปตาม แนวทางและ เง่ือนไข การอนุญาต ท่ีกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุ
คมนาคมเสนอ  
๓. อนุญาตใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใชเครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการเคลื่อนท่ีทางบก (Land Mobile Service) โดยใชคลื่นความถ่ีกลางสําหรับการ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน ท้ังนี้ โดยให เปนไปตาม
แนวทางและเง่ือนไขการอนุญาตท่ีกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘    สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรวม ทางเทคนิควา ดวยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๓ ในประเด็นดานกิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ) 
รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ (นายเสนหฯ)  นําเสนอ
รายละเอียด ความเปนมาของการประชุมคณะกรรมการรวม ทางเทคนิควา ดวยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๓ และ
รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการรวมดวยการประสานและจดัสรรความถ่ีวิทยุ
ตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๓ ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคมตอท่ีประชุมเพ่ือเสนอขอพิจารณาใหความเห็นชอบตามมติท่ีประชุม
ดังกลาว ท้ัง นี้ กสทช.ประเสริฐฯ เสนอใหวาระดังกลาวเปนวาระเสนอเพ่ือทราบตอท่ี
ประชุม และขอใหกลุมงานเสนอเรื่องในลักษณะดังกลาวเขาท่ีประชุมเพ่ือเสนอขอแนว
ทางการเจรจา กอนท่ีจะเขารวมในการประชุมดังกลาว 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ มติท่ีประชุมคณะกรรมการรวมดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุ        

ตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๓ ตามท่ีกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุเสนอ 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ มอบนโยบายและแนวทางการดําเนินการ กทค. แกสํานักงาน กสทช. 
 รองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ แจงใหผูอํานวยการกลุมงานภารกิจโทรคมนาคม 

และกลุมงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ทราบวา กทค. จะจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดเตรียมแผนปฏิบัติงานประจําป ๒๕๕๖ ของภารกิจโทรคมนาคมข้ึน ในโอกาสนี้ กทค.    
จึงขอมอบนโยบายและแนวทางการดําเนินการ ของ กทค. ใหแกสํานักงาน กสทช. เพ่ือ
ประโยชนในการเตรียมความพรอมสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาวตอไป 

 กสทช. ประวิทยฯ ใหขอคิดเห็นวาสํานักงาน กสทช. ควรใชแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม 
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงานประจําป เปนหลักในการพิจารณาวา
ไดดําเนินการใหเปนไปตามแผนท้ังสองแลวมากนอยเพียงใด มีภารกิจใดบางท่ีตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๕๖ และควรเสนอความคิดเห็นวาควรปรับปรุง
กระบวนการทํางานในข้ันตอนใด อยางไรหรือไม เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน กสทช. 

 กสทช. ประเสริฐฯ ใหขอคิดเห็นวาสํานักงาน กสทช. ตองวางแนวการปฏิบัติงานให
สอดคลองตามแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และควร
พิจารณาวาภารกิจเรงดวนของ กทค. ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดดําเนินการไปแลวมากนอย
เพียงใด มีภารกิจใดบางท่ีตองดําเนินการตอเนื่องในป พ.ศ. ๒๕๕๖  อีกท้ังควรคํานึงถึง
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือปองกันความลาชาในการเบิกจายงบประมาณ และ
หากมีเรื่องใดท่ีจะตองดําเนินการแตมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็ให
สํานักงาน กสทช. นําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการดวย เพ่ือจะไดเตรียมการบรรจุเปน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ นอกจากนี้ สํานักงาน กสทช. ตองเรงดําเนินการออก
ประกาศและระเบียบตางๆ เพ่ือรองรับการเปดใหบริการ ๓G ดวย 

 กสทช. สุทธิพลฯ ใหขอคิดเห็นวาสํานักงาน กสทช. ควรเรงดําเนินงานของป พ.ศ. ๒๕๕๕ ให
แลวเสร็จ และในป พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ ขอใหสํานักงาน กสทช. วางแนวทางปฏิบัติงานท่ีมุงเนน
ดานการคุมครองผูบริโภคและการมีสวนรวมของประชาชน  อีกท้ังตองวางแผนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการสิ้นสุดของสัญญาสัมปทาน ดําเนินการบังคับใชกฎหมายและ         
มีประกาศตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เรงปรับปรุงกฎ ระเบียบตางๆ ใหเกิดความเหมาะสม 
นอกจากนี้ เพ่ือความครบถวนและรอบคอบของงานท่ีเสนอตอท่ีประชุม กทค. กลุมงาน
ผูรับผิดชอบควรประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความเห็นใหครบถวนกอน
นําเสนอตอท่ีประชุม กทค.  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ ใหขอคิดเห็นวาใหสํานักงาน กสทช. เสนอวามีโครงการ ใดท่ีควร
ดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของ กทค. ใหดีข้ึน และขอใหทุกกลุม
งานทําการประเมินผลการทํางานของตนวาองคกรไดประโยชนอะไรจากกลุมงาน และ
อุปสรรคและปญหาในการทํางานท่ีจะตองแกไขอยางไร 



๑๑ 
 

 รองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ ใหขอ คิดเห็น วาขอใหสํานักงาน กสทช. วาง
แผนการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยยึดหลักตามแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม 
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

  
มติท่ีประชุม มอบ ใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นจากท่ีประชุม กทค. ไปเตรียมขอมูลเพ่ือใช

ประกอบในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดเตรียมแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของภารกิจโทรคมนาคมตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑   แนวทางการตอบคําขอใหทบทวนการดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราข้ัน

สูงของคาบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีประเภทเสียงในประเทศ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ (กลุมงานคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ แนวทางพิจารณาออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมใหกับผูไดรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 
 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ)

แจงใหท่ีประชุมทราบวาสํานักงาน กสทช. ไดตั้งคณะทํางานเพ่ือรวมพิจารณาหลักเกณฑ 
ขอบเขต วิธีการและพ้ืนท่ีในการทําความเขาใจกับประชาชนตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑและมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่อง
วิทยุคมนาคม และขอความเห็นชอบตอแนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมใหกับผูไดรับใบอนุญาต 

 
มติท่ีประชุม เพ่ือ ใหการพิจารณาเรื่องนี้เปนไปดวยความ รอบคอบ  จึงมอบหมายให กลุมงานการ

อนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม ประสานงานกับกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม จัดทําขอมูลสถิติ อาทิ จํานวนสถานีวิทยุคมนาคมท่ีไดรับ
ใบอนุญาต จํานวน สถานีวิทยุคมนาคม ท่ีกําลังอยูในระหวางยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
จํานวนสถานีวิทยุคมนาคมท่ีเปดดําเนินการโดยไมไดรับอนุญาต กฎระเบยีบ จํานวนเรื่อง
รองเรียนท่ีเก่ียวของกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  เปนตน โดยใหผนวกขอมูลดังกลาว
พรอม กับการนําเสนอรายงานของ คณะทํางานเพ่ือรวมพิจารณาหลักเกณฑ ขอบเขต 
วิธีการและพ้ืนท่ีในการทําความเขาใจกับประชาชนตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ
และมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ



๑๒ 
 

คมนาคม ท่ีสํานักงาน กสทช. ไดมีคําสั่งแตงตั้งแลว ใหท่ี ประชุม กทค. พิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  การกําหนดทาทีเบ้ืองตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการ

ประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๒ 
ในประเด็นดานกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  (กลุมงานบริหารความถ่ี
วิทยุ) 
รักษาการ ในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ (นายเสนหฯ)  ชี้แจง
รายละเอียดและนําเสนอการกําหนดทาทีเบื้องตนในประเด็นท่ีสําคัญๆ ท่ีจะนําเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๒ จากการประชุมเตรียมการ JTC         
ในวันจันทรท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพ่ือเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการกําหนดทาทีเบื้องตนสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิ ควา

ดวยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย  (JTC) ครั้งท่ี 
๒๒ ตามท่ีกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  รายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๒ ในประเด็นดาน
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม(กลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ) 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารความถ่ีวิทยุ (นายเสนหฯ)ชี้แจง
รายละเอียดและนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๒ 
ระหวางวันท่ี ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ประเทศไทย ตอท่ีประชุม 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๒ ตามท่ีกลุมงาน
บริหารความถ่ีวิทยุเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ บริษัท ซุปเปอร บอรดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่

ไมโครเวฟ (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  
 ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑         

(นายองอาจฯ) และปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม
(นายดํารงฯ)  นําเสนอ ขอเท็จจริงกรณีบริษัท ซุปเปอร บอรดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด 
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีไมโครเวฟ ตามประกาศ กสทช. วาดวยแผนความถ่ีวิทยุ 



๑๓ 
 

กิจการประจําท่ี ยาน ๕ GHz จํานวน ๖ คู ท่ีขนาดความกวางแถบคลื่น ๒๘ MHz เพ่ือ
ใชในการเชื่อมตอโครงขายทางสายและใชเปนระบบสํารองสําหรับระบบสื่อสารเคเบิ้ล  
ใยแกว รวมถึงแนวทางในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถ่ีตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยแผนความถ่ีวิทยุกิจการประจําท่ี ประกอบดวย
ความถ่ียาน ๕ GHz ๖.๗ GHz ๗.๒ GHz ๗.๕GHz ๘ GHz ๑๑ GHz  และ ๑๕  GHz 
๑๘ GHz  และ ๒๓ GHz ในกิจการประจําท่ี(Fixed Service) 
 ๑. การกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคมหรือ
เพ่ือการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
 ๒. การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ในกิจการ
ประจําท่ี (Fixed Service) 
ท้ังนี้ กสทช. ประเสริฐฯ ใหขอสังเกตวา ควรใชคําวา “การพิจารณาขอใชความถ่ี ” แทน
คําวา “การพิจารณาจัดสรรคลื่นความ” 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 

ดําเนินการปรับปรุงแกไข แนวทางในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถ่ีตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติดังกลาวตามขอสังเกตของ กสทช. ประเสริฐฯ 
โดยใหขอความคิดเห็นจากกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคมกอนท่ีจะนําเสนอ กทค. ทุกทาน
เพ่ือพิจารณาใหความเห็น และนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ โครงการ (นํารอง) เพ่ือจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ

สังคม ดวยวิธีการประมูลใน ๒ จังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖) (กลุมงาน บริการ
โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม)  

 ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงาน บริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม        
(นายพากเพียรฯ) นําเสนอผลการหารือเฉพาะกลุม (Focus Group) เก่ียวกับรูปแบบ
และแนวทางการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ดวย
วิธีการประมูลใน ๒ จังหวัดนํารอง พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ โดยขอใหท่ีประชุม กทค. 
พิจารณาใหความเห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. นํา (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคม ดวยวิธีการประมูล พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖ ไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 
(Public Consultation) ตามระเบียบตอไป 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 

พิจารณาปรับปรุงรางประกาศท่ีเสนอ ในประเด็นตามขอสังเกตของท่ีประชุม กทค. แลว
ใหนําเสนอท่ีประชุม กทค.  พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 



๑๔ 
 

ประธาน   กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๓.๕๐   น.  
 
 

      ........................................... 
       (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
               ลูกจาง 
       ผูจดรายงานการประชุม 

........................................... 
(นายพิชัย  สุวรรณกิจบรหิาร) 

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียน 
และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

ผูชวยเลขานุการ 

 
............................................. 
(นายพิทยาพล จันทนะสาโร) 

ปฏิบัติหนาท่ี รองเลขาธิการ กสทช. 
เลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 

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

(สมมาส สําราญรัตน) 
ผูบริหารระดับตน 

ผูจดรายงานการประชุม 

.............................................. 
(นางสาวศิริพร พุกกะเวส) 

พนักงานปฏิบัติการระดับตน 

ผูจดรายงานการประชุม 

   .............................................. 
  (นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

      ผูจดรายงานการประชุม 

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

          (เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูรับรองรายงานการประชุม 


	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

