
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ 

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

พันเอก เศรษฐพงค์ 
นายประเสริฐ 
นายประวิทย์ 
พลเอก สุกิจ 

มะลิสุวรรณ 
ศีลพิพัฒน์ 
ลี่สถาพรวงศา 
ขมะสุนทร 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
กรรมการ 
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 ผู้บริหารระดับต้น (กท.)  
๖. นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๗. นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๘. นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจ้าง (กท.)  
๙. นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจ้าง (กท.) 
๑๐. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ       ลูกจ้าง (กท.) 
๑๑. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล ลูกจ้าง (กท.)  
๑๒. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ ลูกจ้าง (กท.)  

 
ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ (ติดภารกิจประชุมต่างประเทศ)  

 
 
 
 
 



๒ 

 

 
 

ผู้ชี้แจง 
 

๑. นายองอาจ เรืองรุ่งโสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการ อนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑  

๒. นายด ารงค์ วัสโสทก   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตและ 
      ก ากับวิทยุคมนาคม 

๓. นางสาวอัญชลี      เจิดรังษี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

๔. นางนุสรา   ชูกูล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม  

๕. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคม 

๖. นางบวร นากนาคา   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ทท.) 
๗. นางสาวชุลีกร สังข์รุ่ง  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท.๑) 
๘. นางสาวกนกพรรณ ญาณภิรัต   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 
๙. นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 
๑๐. นางสาวอมรพรรณ  ทองเฟ่ือง   ลูกจ้าง (จท.) 
๑๑. นางสาวศศิธร  วันดี   ลูกจ้าง (จท.) 
๑๒. นางสาวธัญวรัตม์  พิมุขมนัสกิจ  ลูกจ้าง (นท.)  

 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖    
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖    
 
 



๓ 

 

 
 

มติที่ประชุม ๑. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข   

 
๒.  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๖   โดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  

 

ระเบียบวาระคงค้างจากการประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไมโครเวฟเพื่อกิจการวิทยุคมนาคม ในกิจการ

ประจ าที่ ความถี่วิทยุย่าน ๕ GHz, ๖.๗ GHz, ๗.๒ GHz, ๗.๕ GHz, ๘ GHz, ๑๑ GHz, 
๑๕ GHz, ๑๘ GHz และ ๒๓ GHz (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑       
กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม และกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม)  

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายองอาจ
ฯ) น าเสนอรายละเอียดแนว ทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไมโครเวฟเพ่ือกิจการวิทยุ
คมนาคม ในกิจการประจ าที่ ความถี่ วิทยุย่าน ๕ GHz, ๖.๗ GHz, ๗.๒ GHz, ๗.๕ GHz,    
๘ GHz, ๑๑ GHz, ๑๕ GHz, ๑๘ GHz และ ๒๓ GHz 

 
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการของแนว ทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไมโครเวฟเพ่ือกิจการวิทยุ

คมนาคม ในกิจการประจ าที่ ความถี่วิทยุย่าน ๕ GHz, ๖.๗ GHz, ๗.๒ GHz, ๗.๕ GHz, ๘ 
GHz, ๑๑ GHz, ๑๕ GHz, ๑๘ GHz และ ๒๓ GHz ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ปรับเปลี่ยน
ชื่อหัวข้อข้อ ๑.๒ “แนวทางการพิจารณา” ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น และรับ
ข้อสังเกตของ กทค. ในประเด็นเรื่องการผูกขาดการใช้คลื่นไปประกอบการด าเนินการ
ต่อไป และด าเนินการตามแนวทางการอนุญาตท่ีเสนอต่อไป 

 
 
 



๔ 

 

 
 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๘/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศขออนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ส าหรับ

การเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link)  (กลุ่มงานการอนุญาตและ
ก ากับวิทยุคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงาน การอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม          
(นายด ารงค์ฯ)  น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศขอ
อนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ( Tactical 
Data Link) เพื่อใช้กับเครื่องบินขับไล่แบบ Gripen 39 C/D เครื่องบินแจ้งเตือนแบบ 
SAAB 340 AEW/B และการเชื่อมต่อกับข้อมูลภาคพ้ืน (Ground Entry Station) 
จ านวน ๔ สถานี  และการติดต่อสื่อสารเสียง ( Voice communication) การ
ติดต่อสื่อสารทางข้อมูล (Data Communications) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในภารกิจ
การป้องกันภัยทางอากาศส าหรับความม่ันคงของรัฐ ขอจัดสรรความถ่ีวิทยุให้กรม
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ดังนี้ 
 ๑. ขอใช้ความถ่ีวิทยุ จ านวน ๒๑ ความถี่ ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีไม่เกิน ๑๖ 
kHz เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงในระบบ (Have Quick : HQ)  

 ๒. ใช้ความถ่ีวิทยุส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ( Tactical Data Link)  
ส าหรับเครื่องบินขับไล่แบบ Gripen 39 C/D เครื่องบินแจ้งเตือนแบบ SABB 340 
AEW/B และสถานีเชื่อมโยงข้อมูลภาคพ้ืน ( Ground Entry Station) เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารข้อมูล (Data Communication) จ านวน ๖ ย่านความถ่ี  

 ทั้งนี้ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
และยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไข เป็นหนังสือภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากส านักงาน กสทช. 

 
มติที่ประชุม  ๑. อนุมัติให้เชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) เพื่อใช้กับเครื่องบินขับ

ไล่แบบ Gripen 39 C/D เครื่องบินแจ้งเตือนแบบ SAAB 340 AEW/B การเชื่อมต่อ
กับข้อมูลภาคพ้ืน (Ground Entry Station) จ านวน ๔ สถานี ตามท่ีกลุ่มงานการ
อนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคมเสนอ 
๒. อนุมัติ ให้ใช้ความถ่ีวิทยุ จ านวน ๒๑ ความถี่ ความกว้างแถบคลื่นความถ่ีไม่เกิน 
๑๖ kHz และใช้ความถ่ีวิทยุส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data 
Link) จ านวน ๖ ย่านความถ่ี ตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม
เสนอ 
 



๕ 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ สนับสนุนการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ขั้นต้นให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย  (กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุ
คมนาคม) 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงาน การอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม           
(นายด ารงค์ฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี การท่าเรือแห่งประเทศไทยสนับสนุนการ
จัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  ซึ่งใช้
หลักสูตรและวิธีการจัดอบรมและสอบฯตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้าย
ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 
๒๕๕๐ เป็นการจัดอบรมและสอบฯ ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่น มีความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมาย และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ตามที่กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม
เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่องการ

อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุ คมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) 
ย่านความถี่วิทยุ ๕๗ - ๖๖ GHz (กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
และกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นาย
ด ารงค์ฯ)  และปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม  (นางนุสราฯ) น าเสนอ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถ่ีวิทยุ 
๕๗ - ๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ 
Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศ 
กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง 
เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถ่ีวิทยุ 
๕๗ - ๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ 
Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. …. และเอกสารรายงานการ
ประเมินผลกระทบจากการก ากับดูแลต่อร่างประกาศทั้งสองฉบับ พร้อมทั้งขอ
ความเห็นชอบต่อแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน
ทั่วไป 
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มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบจากการก ากับดูแลต่อ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม สื่อสารระยะสั้น 
(Short Range Devices) ย่านความถ่ีวิทยุ ๕๗ - ๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless 
Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network 
(WPAN) พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short 
Range Devices) ย่านความถ่ีวิทยุ ๕๗ - ๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless Local 
Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) 
พ.ศ. …. 

 ๒. เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถ่ีวิทยุ ๕๗ - 
๖๖ GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless 
Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ว่าด้วย
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุ
คมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถ่ีวิทยุ ๕๗ - ๖๖ 
GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless 
Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. …. 

 ๓.  เห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป
ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม สื่อสาร
ระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถ่ีวิทยุ ๕๗ - ๖๖ GHz ในลักษณะ 
Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area 
Network (WPAN) พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทาง
เทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม สื่อสาร
ระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถ่ีวิทยุ ๕๗ - ๖๖ GHz ในลักษณะ 
Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area 
Network (WPAN) พ.ศ. …. 

 ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ แนวทางการอนุญาตขยายข่ายสื่อสารประเภท Transmission Platform ผ่าน
ดาวเทียมต่างชาติเป็นการชั่วคราว และขอขยายข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม
ต่างชาติชนิดชั่วคราว จ านวน ๒๙ เรื่อง ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงาน การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ๑ 
(นายองอาจฯ) น าเสนอข้อเท็จจริง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)   
พิจารณา แนวทางการอนุญาตขยายข่ายสื่อสารประเภท Transmission Platform 
ผ่านดาวเทียมต่างชาติเป็นการชั่วคราว และขอขยายข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม
ต่างชาติชนิดชั่วคราว จ านวน ๒๙ เรื่อง และเพ่ือทราบการขยายข่ายสื่อสารประเภท 
Transmission Platform ผ่านดาวเทียม AsiaSat-5 ในการให้บริการรับ-ส่งสัญญาณ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ เป็นการชั่วคราว จ านวน ๒๙ เรื่อง  
 

มติที่ประชุม        ๑. อนุมัติแนวทางการอนุญาตขยายข่ายสื่อสารประเภท Transmission Platform 
ผ่านดาวเทียมต่างชาติเป็นการชั่วคราว  ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) นั้น สอดคล้องตามเงื่อนไขที่กระทรวง ICT ก าหนด 
๒. รับทราบการขยายข่ายสื่อสารประเภท  Transmission Platform ผ่านดาวเทียม 
AsiaSat-5 ในการให้บริการรับ-ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ 
เป็นการชั่วคราว จ านวน ๒๙ เรื่อง 
๓. การขออนุญาตใช้ดาวเทียมต่างประเทศเป็นการชั้วคราวดังกล่าว มี
วัตถุประสงค์เพ่ือรับ-ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดเป็นกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ จึงมีความคาบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ จึงขอให้ส านักงาน 
กสทช. หารือในประเด็นนี้ต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ด้วย 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๓๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบ เป็นการ
ชั่วคราว ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  (กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑      
(นายองอาจฯ) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุ
คมนาคม (นายด ารงค์ฯ)  น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีเ่พ่ือการทดลองหรือ
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ทดสอบเป็นการชั่วคราว ส าหรับโครงการทดสอบและทดลองให้บริการ ระบบบรอด
แบนด์ไร้สายความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี BWA กับการประยุกต์ใช้งานเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ บนคลื่นความถี่ ๒๓๐๐ MHz  

 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติใหต้่ออายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีเ่พ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการ

ชั่วคราว ส าหรับโครงการทดสอบและทดลองให้บริการ ระบบบรอดแบนด์ไร้สาย
ความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี BWA กับการประยุกต์ใช้งานเพ่ือประโยชน์สาธารณะ      
บนคลื่นความถี่ ๒๓๐๐  MHz ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ ตามทีก่ลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ ทั้งนี้ กทค. จะไม่อนุญาตให้ 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาการใช้คลื่น
ความถีเ่พ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ในกรณีนี้อีกต่อไป 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ แจ้งให ้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เพ่ือ
ด าเนินการปรับแผนการด าเนินการทดสอบและทดลอง ให้ สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตนี้  และส่งให้ส านักงาน กสทช. เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน 

๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บจ. เรียล ฟิวเจอร์ ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับ

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แก้ไข)  (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บจ. เรียล ฟิวเจอร์ ขอรับจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากที่ได้รับอนุมัติ
จัดสรรแล้วจ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย เป็น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย โดย
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา      
ไม่รับค าขอพิจารณาขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับบริการ
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ จากที่ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้วจ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย 
เป็น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ให้กับบริษัท บจ. เรียล ฟิวเจอร์ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบการไม่รับค าขอพิจารณา ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน  

ให้กับบริษัท บจ. เรียล ฟิวเจอร์ ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕ ๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่ กลุ่มงาน
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ การยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๖๙ ของบริษัท 

อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  (กลุ่มงานบริหารและจัดการ     
เลขหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง 
จ ากัด (มหาชน) ขอยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๖๙ 
โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา
ขอยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๖๙  ให้กับบริษัท 
อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม 
๒๕๕๖ เป็นต้นไป  

 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  ยกเลิกการใช้   

เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๖๙  ตามความเห็นมติที่
ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร        
เลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕ ๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๕๖ ตามทีก่ลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ  (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอ ต่อ
อายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑ ๖๗๖ และกระทรวงการคลัง 
ขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๓๕๙ และ หมายเลข 
๑๖๗๘ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการ     
เลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือ
พิจารณา ต่ออายุ การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑ ๖๗๖  ให้กับ
ส านักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และหมายเลข ๑๓๕๙ หมายเลข ๑๖๗๘  ให้กับ
กระทรวงการคลัง 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้ต่ออายุ การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑ ๖๗๖ ให้กับ

ส านักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และหมายเลข ๑๓๕๙ หมายเลข ๑๖๗๘  ให้กับ
กระทรวงการคลัง  ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ 
๔/๒๕๕ ๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคมเสนอ 
๒. ให้ส านักงานกสทช. โดยกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  ให้
มีหนังสือแจ้งเตือนก่อนถึงก าหนดการขอต่ออายุ การใช้เลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ  บริษัทฯ และให้ตรวจสอบการขอต่ออายุ การใช้เลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษหลังครบก าหนดด้วย 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๓๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน 

๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๘ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๑๓๒ และ
หมายเลข ๑๗๗๗ ของส านักงานเทศบาลนครล าปาง และบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  ขอต่อ
อายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๑๓๒ และบริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) ขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๗๗๗ 
โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา
ต่ออายุ การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑๑๓๒  ให้กับส านักงาน
เทศบาลนครล าปาง และหมายเลข ๑๗๗๗ ให้กับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติการขอต่ออายุ การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑๑๓๒  ของ
ส านักงานเทศบาลนครล าปาง และหมายเลข ๑๗๗๗ ให้กับ บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่       
๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามที่ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลข
หมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๔๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน 

๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐      การขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๔๑๗ ของ

มูลนิธิห่วงใยเยาวชน (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีมูลนิธิห่วงใยเยาวชน ขอต่ออายุการใช้
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑ ๔๑๗ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มี
มติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้



๑๒ 

 

 
 

ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา ต่ออายุ การใช้เลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑๔๑๗ ให้กับมูลนิธิห่วงใยเยาวชน 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติการขอต่ออายุ การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑ ๔๑๗ ของ

ส านักงานมูลนิธิห่วงใยเยาวชน  ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตามที่กลุ่มงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กลุ่มงานบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ)   รายละเอียดข้อเสนอการก าหนดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ ากัด 
และข้อเสนอของส านักงาน กสทช. ในการก าหนดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  

 
มติที่ประชุม  ๑. รับทราบ ข้อเสนอการก าหนดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ ากัด 
 ๒. เห็นชอบให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใน

เพดานอัตราไม่เกิน ๒๙ บาท ต่อเลขหมาย (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยให้
ผู้ประกอบการก าหนดใช้ค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องเริ่มใช้
บังคับภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 ๓. ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมข้อมูลต้นทุน การโอนย้ายผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนทีเ่สนอต่อ กทค. เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
อัตราค่าธรรมเนียมเป็นประจ าทุกปี  

 

 

 



๑๓ 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ขอให้พิจารณาทบทวน
การจัดสรรต้นทุนตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม และขอทราบมาตรการ
ควบคุมข้อมูลความลับทางการค้าของบริษัทฯ (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตรา
ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
โทรคมนาคม  (นางสาวอัญชลีฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีบริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดสรรต้นทุนตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทใน
กิจการโทรคมนาคม และขอทราบมาตรการควบคุมข้อมูลความลับทางการค้า 

 

 
มติที่ประชุม ๑. ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม ท าหนังสือชี้แจงบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และให้บริษัทฯ ด าเนินการจัดท าและน าส่ง
รายงานบัญชีแยกประเภทของปีบัญชี ๒๕๕๔ และปีบัญชี ๒๕๕๕ ต่อไป  ตามท่ี
กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. ให้จัดตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริงที่ผู้ประกอบการได้น าเสนอ     
เพ่ือหาข้อสรุปว่าควรแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมหรือไม่อย่างไร โดยมอบหมายให้ 
กสทช. ประเสริฐฯ เป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ 

 ๓. ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมการเก็บรักษาข้อมูลที่
เป็นความลับทางการค้า ตามที่ก าหนดในประกาศข้อ ๑๕ เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบ
หรือผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๒.๓๐   น.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ........................................... 
     (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
               ลูกจ้าง 
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

   .............................................. 
  (นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

พันเอก  
       ........................................... 
          (สมมาส ส าราญรัตน์) 
             ผูบ้รหิารระดบัต้น 
          ผูจ้ดรายงานการประชุม 

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

ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ............................................. 
  (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 

  รองเลขาธิการ กสทช. 
 เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

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

          (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูร้ับรองรายงานการประชุม 


