
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๑. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล  
นายประเสริฐ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

๔. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร 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. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล ลูกจ้าง (กท.)  
๑๑. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ ลูกจ้าง (กท.)  

 

ผู้ชี้แจง 
๑. นายกิตติพงศ์ เตมียะประดิษย์  ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิแห่งทาง  
๒. พันเอก ไพรัช โอฬารไพศาล  อนุกรรมการสิทธิแห่งทาง 
๓. นางภารณี สวัสดิรักษ์ อนุกรรมการสิทธิแห่งทาง  
๔. นายชุติเดช  บุญโกสุมภ์   ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐา นการใช้และ

เชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) 



๒ 

 

๕. นายด ารงค์ วัสโสทก  ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุ
คมนาคม (คท.) 

๖. นางสาวอัญชลี       เจิดรังษี ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการโทรคมนาคม (นท.) 

๗. นางนุสรา   ชูกูล ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

๘. นางสาวพูลศิริ    นิลกิจศรานนท์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ 

๙. นางสุพินญา  จ าปี ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม   
๑๐. นายจาตุรนต์ โชคภักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม (ปท.๑) 
๑๑. นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงาน

อ านวยการภารกิจโทรคมนาคม 
๑๒. นายอรรถปรีชา  รักษาชาติ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ทท.) 
๑๓. นางสาววิไล   เถื่อนทองแถว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 
๑๔. นายบุญธรรม แสงแก้ว  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒) 
๑๕. นายภูริต ประสานศักดิ์  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  (มท.) 
๑๖. นางผุสดี  เพ็ชร์ศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (อท.)  
๑๗. นางปุณณภา  ลออศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (อท.)  
๑๘. นายณัฐสุต อาจารวงศ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.)  
๑๙. นางสาวสุจิดา  พูนมากสถิต    พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.) 
๒๐. นายภาสุ เสริมศรีสุวรรณ ลูกจ้าง (ชท.) 
๒๑. นางสาวนพรัตน์ นิลเปรม ลูกจ้าง (วท.)  
๒๒. นางสาวจารุชา กนิษฐานนท์  ลูกจ้าง (วท.)  
๒๓. นางสาวนพรัตน์  นิลเปรม  ลูกจ้าง (วท.) 
๒๔. นางสาวภลดา วงค์ไชยา ลูกจ้าง (วท.)  
๒๕. นางสาวธัญวรัตน์ พิมุขมนัสกิจ ลูกจ้าง (นท.)  
๒๖. นางสาวพนิตา เกตุสิริ ลูกจ้าง (มท.)  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖    
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน 

๒๕๕๖       
 
มติที่ประชุม ๑. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ วัน พุธที่ ๒๙  พฤษภาคม 

๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข   
 ๒. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

โดยไม่มีการแก้ไข 
   ๓. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน 

๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข 
  
หมายเหตุ ที่ประชุมรับทราบว่า ในการจัดท าความเห็นแตกต่างของ กสทช. ประวิทย์ฯ ส าหรับบาง

วาระท่ีความเห็นยาวเกินกว่า ๑ หน้า เพ่ือแนบท้ายรายงานการประชุมนั้น จะมีการจัดท า
ความเห็นฉบับสั้นไม่เกิน ๑ หน้า เพ่ือให้บรรจุเป็นส่วนหมายเหตุของแต่ละวาระท่ีจะ
ปรากฏในรายงานการประชุมด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนดไว้ ดังนั้น
จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖   ถึง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖   ถึง ครั้งท่ี           

๑๓/๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการ กทค. เร่งติดตามผลการด าเนินงานเพื่อรายงานต่อที่
ประชุม กทค. ให้ทราบโดยเร็วต่อไป ทั้งในเรื่อง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอรับ
การจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่ แนวทางการพิจารณาการก ากับดูแลอัตราค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz การด าเนินการเก่ียวกับคลื่นความถี่ภายหลังสิ้นสุด
สัญญาสัมปทาน การอนุญาตให้ใช้วงจรดาวเทียมเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ หลักเกณฑ์การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่  IMT ย่าน ๒.๑ GHz การปรับปรุงและพัฒนาบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด กรณีการท าสัญญาเกี่ยวกับการ



๔ 

 

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz กับ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานการเดินทางเข้าร่วมงาน  7th Annual Telecoms Regulation Forum    

ณ กรุงลอนดอน (ส่วนงาน กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 
 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจ าไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๖  (กลุ่มงาน

ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม)    
 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ  และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและ

อัตราค่าบริการในกิจการ โทรคมนาคม  ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการก ากับดูแล
เรื่องการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมส าหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งตรวจสอบ
เรื่องอัตราเฉลี่ยของค่าบริการ sms และ mms ที่เพ่ิมข้ึนว่าเกิดจากสาเหตุใด หรือ
สะท้อนปรากฏการณ์ที่น่าสนใจใดหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลต่อไป 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาในการน าส่งรายงาน

บัญชีแยกประเภทของปีบัญชี ๒๕๕๕ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม  (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (นางสาว
อัญชลีฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอขยาย
ระยะเวลาในการน าส่งรายงานบัญชีแยกประเภทของปีบัญชี ๒๕๕๕ ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม ออกไป
อีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 



๕ 

 

มติที่ประชุม รับทราบการขอขยายระยะเวลาในการน าส่งรายงานบัญชีแยกประเภทของปีบัญชี ๒๕๕๕ 
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม  ตามที่กลุ่มงาน
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้
ส านักงานกสทช. โดยกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม
ด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งก าชับให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัดด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้กับศูนย์

อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) (กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุ
คมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายด ารงค์) น าเสนอข้อเท็จจริง
กรณีศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดอบรม
และสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจากจังหวัดยะลาเป็นจังหวัด
สงขลา ซึ่งที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้มอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถ่ีประชาชน พิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนอให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาต่อไป 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดอบรม และสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ

สมัครเล่นขั้นต้นให้กับข้าราชการ พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่              
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  โดยเปลี่ยนสถานที่จากหอประชุมศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เป็นพ้ืนที่จังหวัดสงขลาแทน ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขให้ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งวิธีการ ขั้นตอนการคัดกรองบุคคลที่สมัครเข้า
รับการอบรมและสอบ พร้อมทั้งยืนยันและรับรองรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและสอบต่อ
ส านักงาน กสทช. เพ่ือทราบก่อนด าเนินการต่อไป ตามความเห็นมติที่ประชุมของ
คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถ่ีประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖     
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที ่สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๕๙๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อ 

ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ 
๒๓/๒๕๕๖ รายละเอียด  ดังนี้ “ผมเห็นชอบในเรื่องการสนับสนุนการจัดอบรมและสอบ
เพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้กับ ศอ.บต. และตระหนักถึง



๖ 

 

เจตนารมณ์ที่ดีของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีข้อห่วงใยเรื่องการคัดกรองบุคคลเข้าร่วม 
อย่างไรก็ตาม ผมขอตั้งข้อสังเกตต่อความล่าช้าของกระบวนการพิจารณา ซึ่งส่งผลกระทบ
ท าให้ การจัดอบรมไม่อาจเกิดข้ึนได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้แต่ต้น ทั้งที่มติท่ีประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ ได้ระบุว่าให้ค านึงถึงประเด็นดังกล่าวไว้ด้วยแล้ว ดังนั้นผมจึงเห็นว่า
ควรที่จะมีการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาของ กสทช. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรหลีกเลี่ยงเรื่องของขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่จ าเป็น 

ส่วนกรณีท่ีมีการก าหนดเงื่อนไขให้ ศอ.บต. ต้องแจ้งวิธีการ ขั้นตอนการคัดกรองบุคคลที่
สมัครเข้ารับการอบรมและสอบให้ส านักงาน กสทช. ทราบก่อน นั้น ผมเห็นว่าอาจเข้าข่าย
เป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากในกระบวนการพิจารณาปกติไม่เคยมีการก าหนดเงื่อนไข
ดังกล่าว  ประกอบกับผมเห็นว่า การคัดกรองผู้เข้าร่วมย่อมถือเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของ ศอ.บต. ซึ่งค านึงถึงมิติด้านความมั่นคงมากกว่า กสทช อยู่แล้ว การ
ก าหนดให้ ศอ.บต. ยืนยันและรับรองรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและสอบจึงน่าจะเพียงพอ 
และไม่ควรมีการก าหนดเงื่อนไขใดๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคและเพ่ิมภาระในการด าเนินการ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การด าเนินการตามมติ กทค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ กรณีค าขอให้พิจารณาใหม่  (ค าชี้ขาด

ข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ ๒/๒๕๕๓)  (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย)  
ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริง กรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ยื่นค าร้องขอให้ กสทช. 
พิจารณาแก้ไขค าชี้ขาดข้อพิพาท การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ี ๒/๒๕๕๓ ลงวันที่   
๖ กันยายน ๒๕๕๓ ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท    
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ให้สอดคล้องกับค าชี้ขาดข้อพิพาทการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ี ๑/๒๕๕๓ (ใหม)่ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ระหว่าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน)  และน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาใน ๔ ประเด็น
ตามมติ กทค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ 
 

มติที่ประชุม  ๑. ข้อพิพาทการท าสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  
(ค าชี้ขาดข้อพิพาทท่ี ๑/๒๕๕๓ (ใหม)่) และข้อพิพาทการท าสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  (ค าชี้ขาดข้อพิพาทท่ี ๒/๒๕๕๓) เป็นข้อพิพาทท่ีมี
ลักษณะเดียวกัน และมีประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่สมควรได้รับการชี้ขาดจาก 
กสทช. ให้เป็นไปในทางเดียวกันและด้วยเหตุผลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและ



๗ 

 

ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้ประกอบการ ดังนั้น กสทช. จึงมีอ านาจเพิกถอนค าสั่ง
ทางปกครองโดยการริเริ่มโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 
๔๙ และมาตรา ๕๓ (กรณีค าสั่งทางปกครองที่ออกไปแล้วเป็นค าสั่งชอบด้วยกฎหมาย) 
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ๒. มอบหมายให้ ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่าย  และกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม จัดท าค าชี้ขาดข้อพิพาท การเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมท่ี ๒/๒๕๕๓ (ใหม)่ และน าเสนอให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๕๙๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ของการประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ “๑. ผมเห็นสอดคล้องกับส านักงาน กสทช. ว่า เมื่อ
ปรากฏว่าข้อพิพาทการท าสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง CAT และ 
DTAC (ค าชี้ขาดข้อพิพาทเรื่องที่ ๑/๒๕๕๓ (ใหม)่) และข้อพิพาทการท าสัญญาเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง CAT และ AIS (ค าชี้ขาดข้อพิพาทเรื่องที่ ๒/๒๕๕๓) เป็น
ข้อพิพาทท่ีมีลักษณะเดียวกันและมีประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกัน จึง
สมควรได้รับการชี้ขาดจาก กสทช. ให้เป็นไปในทางเดียวกัน 

 ๒. ผมเห็นว่า ค าสั่งทางปกครองหากปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง ผู้ออกค าสั่งหรือ
ผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนค าสั่งได้  โดยมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ ให้สิทธิคู่กรณีที่จะยื่นค าขอให้พิจารณา
ใหม่ได้เมื่อมีกรณีต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ ซึ่ง กทค. ผู้ออกค าสั่งทางปกครองต้องพิจารณา
ว่า ค าร้องดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการขอให้พิจารณาใหม่ตามมาตรา ๕๔ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ (บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เรื่องเสร็จที่ ๗๗๘/๒๕๔๘)  เมื่อกรณีการขอให้พิจารณาใหม่ตามบทบัญญัติดังกล่าว
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งทางปกครองนั้น มีก าหนดระยะเวลาว่า
ต้องกระท าภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้เหตุที่อาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ และ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้ท าบันทึกที่ กสท รม. 
(ชร)/๒๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขอให้ กสทช. มีค าสั่งแก้ไขค าชี้ขาดข้อพิพาท
ที่ ๒/๒๕๕๓ นี้ให้สอดคล้องกับค าวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเรื่องที่ ๑/๒๕๕๓ (ใหม)่ ลงวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ บมจ. กสท ควรจะได้รู้ว่าเหตุที่อาจขอให้
พิจารณาใหม่ได้หรือหากไม่รู้ แต่ บมจ. กสท ก็ได้ปล่อยเวลาล่วงเลยมาถึง ๘ เดือนนับ
แต่ได้มีค าวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเรื่องที่ ๑/๒๕๕๓ (ใหม)่ จึงเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๙๐ 
วันที่จะยื่นค าขอเพ่ือให้เพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งทางปกครองด้วยการพิจารณา
ใหม่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ (บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เรื่องการพิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๔๘๔/๒๕๔๖)  ดังนั้น กทค. 



๘ 

 

จึงไม่อาจทบทวนค าสั่งทางปกครองโดยน าบทบัญญัติมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมาเป็นฐานอ านาจตามกฎหมาย  

อย่างไรก็ตาม ผมเห็นด้วยกับส านักงานว่า กรณีนี้เป็นกรณีการแก้ไขหรือเพิกถอนค าสั่ง
ทางปกครองโดยการริเริ่มโดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองได้เองเพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว  ซึ่งเมื่อ กทค. เห็น
ว่าเรื่องนี้มีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขค าชี้ขาดข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ๒/๒๕๕๓ ตามท่ีผมมีความเห็นไว้แล้วในข้อ ๑. ก็สามารถหยิบยกข้ึน
พิจารณาเพื่อแก้ไขหรือเพิกถอนค าสั่งทางปกครองได้  

๓. ผมเห็นด้วยกับความเห็นกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมว่า ในการพิจารณาแก้ไขค าชี้
ขาดข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ๒/๒๕๕๓ นั้น เพ่ือให้เกิดความ
รอบคอบและให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วน กทค. สามารถมอบหมายคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาท ให้ด าเนินการจัดเตรียมค าชี้ขาดข้อพิพาทหรือพิจารณาเสนอความเห็น
ต่อ กทค. ได้ ตามข้อ ๕๗ (๖) ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ทั้งนี้ กทค. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มอบหมายให้ กวพ. จัดเตรียมค าชี้ขาดข้อพิพาท (ใหม)่ ไว้แล้ว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับสถานีฐานขนาดเล็ก  (กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (นางนุสราฯ) น าเสนอ บันทึก
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมส าหรับสถานีฐาน
ขนาดเล็ก และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ส าหรับสถานีฐานขนาดเล็ก (ฉบับฉบับปรับปรุงแก้ไขภายหลังการรับฟังความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป)  

 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
ทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ส าหรับสถานีฐานขนาดเล็ก ตามท่ีกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมเสนอ 

๒. เห็นชอบในหลักการ  (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมส าหรับสถานีฐานขนาดเล็ก (ฉบับฉบับปรับปรุงแก้ไขภายหลังการรับฟังความ



๙ 

 

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป) ตามท่ี กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานมาตรฐาน
และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ด าเนินการเสนอต่อที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ขอให้เพ่ิมเติมเอกสารการแสดงความเห็นชั้นกลั่นกรองแนบประกอบ

ในวาระนี้ด้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ ๓) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖) (กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 
ผู้แทนกลุ่มงาน กลุ่มงาน วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ( นางสาววิไลฯ) 
น าเสนอค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิ
ในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการ
ให้บริการโทรคมนาคม และมาตรา ๓๙ วรรคแรก  แห่งพระ ราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จ านวน       
๗ ราย (๗๒ ค าขอ) แบ่งเป็น  เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน 
๗๖๓ เส้นทาง เคเบิ้ลทองแดง (Copper Cable) จ านวน ๕๔ เส้นทาง และเคเบิ้ล            
โคแอคเชียล (Coaxial Cable) จ านวน ๑๒๑ เส้นทาง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห่งทาง ท าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) ตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือ
เดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ครั้งที่        
๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. เห็นชอบแผงผังการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม จ านวน ๒ ค าขอ รวม ๑,๒๕๗ จุด 
 ๓. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากท่ี

ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๒ ราย (๑๘ ค าขอ) 
แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน ๕๑ เส้นทาง และ
เคเบิลทองแดง (Copper) จ านวน ๒ เส้นทาง  

 



๑๐ 

 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ขอให้เพ่ิมเติมเอกสารการแสดงความเห็นชั้นกลั่นกรองแนบประกอบ

ในวาระนี้ด้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ ๓) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖) (กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 
ผู้แทนกลุ่มงาน กลุ่มงาน วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ( นางสาววิไลฯ) 
น าเสนอค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิ
ในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการ
ให้บริการโทรคมนาคม และมาตรา ๓๙ วรรคแรก  แห่งพระ ราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

มติที่ประชุม ๑.เห็นชอบแผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จ านวน      
๘ ราย (๘๘ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน 
๖๙๖ เส้นทาง และเคเบิ้ลโคแอคเชียล (Coaxial Cable) จ านวน ๒๒๘ เส้นทาง ตามมติที่
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง ท าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิ
แห่งทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิใน
การปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการ
โทรคมนาคมครั้งที่   ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ 
๒. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากท่ี
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๓ ราย (๓๒ ค าขอ) 
เป็นเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน ๕๖ เส้นทาง  

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ขอให้เพ่ิมเติมเอกสารการแสดงความเห็นชั้นกลั่นกรองแนบประกอบ

ในวาระนี้ด้วย 

 
 
 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะการขอความเห็นชอบใช้สิทธิตามมาตรา ๓๙  วรรคแรก  
ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ประธานอนุกรรมการสิทธิแห่งทาง (นายกิตติพงศ์ฯ) และผู้แทน กลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาววิไลฯ) น าเสนอสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะการขอความ
เห็นชอบใช้สิทธิตามมาตรา ๓๙ วรรคแรก  แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา 
หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม ในประเด็น
ต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การพาดสายด้วย Coaxial Cable (๒) การติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม 
Access point ที่เป็น WiFi  (๓) การเพ่ิมเงื่อนไขการประกอบการให้ความเห็นชอบให้ปรับปรุง
สายเดิมให้เรียบร้อย ก่อนให้ความเห็นชอบครั้งใหม่  (๔) กรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และ (๕) การตีความหมายมาตรา ๓๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔   

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบสภาพปัญหาการณีการให้ ความเห็นชอบใช้สิทธิตามมาตรา ๓๙ วรรคแรก แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ตามที่คณะ อนุกรรมการ           
สิทธิแห่งทาง และกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม เสนอ 
๒. เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสิทธิแห่งทาง และ กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม เสนอ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การพาดสายด้วย Coaxial 
Cable ให้พิจารณาเฉพาะในกิจการโทรคมนาคม  (๒) ยกเว้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม Access point ที่เป็น WiFi บนเสาไฟฟ้า (๓) การเพ่ิมเงื่อนไข
การประกอบการให้ความเห็นชอบให้ปรับปรุงสายเดิมให้เรียบร้อย ก่อนให้ความเห็นชอบครั้ง
ใหม่ (๔) เห็นชอบกรอบระยะเวลาการพิจารณา  และ (๕) มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย
กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมน าเสนอสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะใน
ประเด็นการตีความหมายมาตรา ๓๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการที่
ปรึกษากฎหมาย กสทช. พิจารณาให้ความเห็น ก่อนน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพ่ือ
พิจารณาอีกครั้ง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและก าหนดพื้นที่น าสายสื่อสารลงดิน (กลุ่มงานวิชาการและ

จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 
 ประธานอนุกรรมการสิทธิแห่งทาง (นายกิตติพงศ์ฯ) และผู้แทน กลุ่มงานวิชาการและจัดการ

ทรัพยากรโทรคมนาคม (นางสาววิไลฯ) น าเสนอแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและก าหนด
พ้ืนที่น าสายสื่อสารลงดิน  โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ (๑) แต่งตั้งคณะท างานร่วม



๑๒ 

 

ระหว่างคณะ อนุกรรมการสิทธิแห่งทาง หน่วยงานเจ้าของที่ดินและทรัพย์สิน และผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือจัดท าแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและก าหนดพื้นที่
น าสายสื่อสารลงดิน ปี ๒๕๕๖  (๒) จัดท าแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและก าหนดพื้นที่
น าสายสื่อสารลงดิน ปี ๒๕๕๖  และ (๓) การรายงานผลการด าเนินงานให้ กทค. ทราบเป็น
ระยะ ๆ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางด าเนินการจัดท าแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารและก าหนดพื้นที่น าสาย

สื่อสารลงดิน ตามที่คณะอนุกรรมการสิทธิแห่งทาง และ กลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า คณะท างานฯ ควรก าหนดภาพรวมหรือ
กรอบใหญ่ของแผนการด าเนินการจัดระเบียบดังกล่าว โดยอาจก าหนดให้มีระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ๕ ปี แล้วจึงจัดท าแผนการจัดระเบียบเป็นรายปี และควรตรวจสอบว่าแผนการ    
จัดระเบียบดังกล่าวมีสภาพบังคับทางกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  

แบบท่ีสาม (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง 

เพื่อให้บริการให้เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท อีลีทเทค เทเลคอม จ ากัด     
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลท่ิง จ ากัด ยืนยันการยกเลิกการใช้คลื่นความถี่

วิทยุ ๒.๔ - ๒.๕ GHz ก าลังส่งเกิน ๑๐๐ mW (e.i.r.p.) ตามมติที่ประชุม กทค.        
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) ชี้แจง
ข้อเท็จจริง กรณี บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จ ากัด ยืนยันการยกเลิกการใช้
คลื่นความถี่วิทยุ ๒.๔ - ๒.๕ GHz ก าลังส่งเกิน ๑๐๐ mW (e.i.r.p.) และพิจารณาด าเนินการ
ของส านักงาน กสทช. ในประเด็นการแก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตของบริษัทฯ  โดยให้



๑๓ 

 

ยกเลิกการใช้คลื่นความถี่วิทยุ ๒.๔ - ๒.๕ GHz ก าลังส่งเกิน ๑๐๐ mW (e.i.r.p.) ตามมติที่
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  และกรณีการที่ บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง 
จ ากัด ขอยกเว้นการช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุประจ าปี ๒๕๕๕ รอบระหว่าง
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ความถี่ ๒๔๑๒.๐๐ MHz ความกว้างของแถบ
ความคลื่น ๒๐ MHz จ านวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (อัตราร้อยละ ๗) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๕๓๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุเพิ่ม 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุญาตให้ บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จ ากัด  ยกเลิกการใช้คลื่นความถี่

วิทยุ ๒.๔ - ๒.๕ GHz ก าลังส่งเกิน ๑๐๐ mW (e.i.r.p.)  ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. ด าเนินการแก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกการใช้คลื่น
ความถี่วิทยุ ๒.๔ - ๒.๕ GHz ก าลังส่งเกิน ๑๐๐ mW (e.i.r.p.) ตามมติที่ประชุม กทค.      
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 

 ๒. อนุญาตให้ บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จ ากัด ยกเว้นการช าระค่าตอบแทน
ในการใช้ความถี่วิทยุประจ าปี ๒๕๕๕ (รอบระหว่าง วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๘ ตุลาคม 
๒๕๕๖) ส าหรับความถ่ี ๒๔๑๒.๐๐ MHz ความกว้างของแถบความคลื่น ๒๐ MHz จ านวน
เงินรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (อัตราร้อยละ ๗) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๕,๐๐๐ บาท รวมทั้ง
ค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุเพิ่ม  ตามที่ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ การเพิกถอนค าสั่ง ลสทช. กรณีมีค าสั่งให้ระงับการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๕ GHz การ       

ขอขยายเวลาการเปิดให้บริการ และการขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต   
แบบท่ีสาม ของบริษัท สวัสดีช้อป จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ)  
น าเสนอข้อเท็จจริง กรณี บริษัท สวัสดีช้อป จ ากัด  ในประเด็นการเพิกถอนค าสั่ง ลสทช. 
กรณีมีค าสั่งให้ระงับการใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๕ GHz  การขอขยายเวลาการเปิดให้บริการ     
และการพิจารณา ยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต  แบบที่สาม ของบริษัท 
สวัสดีช้อป จ ากัด ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  

 
มติที่ประชุม ๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ๒ ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้คลื่น
ความถี่ของ บริษัท สวัสดีช้อป จ ากัด ย่าน ๕ GHz ว่าเป็นไปตามมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม่ อย่างไร แล้วเสนอให้ 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง  



๑๔ 

 

๒. เนื่องจาก บริษัท สวัสดีช้อป จ ากัดประสบปัญหาทางเทคนิคและเงื่อนไขทางธุรกิจบาง
ประการ ประกอบกับยังมิได้เปิดให้บริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้น จึงอนุญาตให้ 
บริษัท สวัสดีช้อป จ ากัด  ยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สาม  เลขท่ี 
NTC/MM/INT/III/๐๐๑/๒๕๕๐ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตามแนวทาง
ทีก่ลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ การขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท เอ.แอนด์    
มารีน (ไทย) จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ การขอความเห็นชอบร่างสัญญาหลักเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

ระหว่าง บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด กับ เมียนม่า โพส แอนด์ เทเลคอมมูนิเคชั่น 
(Myanmar Post and Telecommunication) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(ประเทศพม่า) (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงาน กฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ) น าเสนอ ร่างสัญญาหลัก
เกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ระหว่าง บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด กับ 
เมียนม่า โพส แอนด์ เทเลคอมมูนิเคชั่น (Myanmar Post and Telecommunication) 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ประเทศพม่า) ทั้งนี้ ร่างสัญญาฯ ดังกล่าวไม่มีลักษณะหรือ
เงื่อนไขที่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างสัญญาหลักเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ระหว่าง บริษัท 

ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด กับ เมียนม่า โพส แอนด์ เทเลคอมมูนิเคชั่น (Myanmar Post 
and Telecommunication) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ กทค. 
มีมติในการประชุมนี้  โดยให้ บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด จัดส่งส าเนาสัญญาดังกล่าว
ให้แก่ส านักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จัดท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามที่
กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
 
 
 



๑๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นหรือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายของ กสทช. และส านักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไอพีสตาร์ 
(กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ    

(กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๘๑๘/๒๕๕๖  (กลุ่มงานกฎหมาย

โทรคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอแนวทางการด าเนินคดี

ปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๘๑๘/๒๕๕๖  ประเด็นแห่งการฟ้องคดีต่อศาลปกครองของ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ในกรณีที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองของ ลสทช. ซึ่งได้
ก าหนดค่าปรับทางปกครองแก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ในอัตราวันละ 
๘๐,๐๐๐ บาท และมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอนมติของ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 
๔๕/๒๕๕๕ ที่วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ฟังไม่ข้ึน
และไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงค าสั่งก าหนดค่าปรับทางปกครอง 

 
มติที่ประชุม ๑. ที่ ประชุมรับทราบประเด็นแห่งการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองของ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ตามท่ีกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมเสนอ 
๒. มอบหมาย ให้ กสทช. ประวิทย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบคดี ปกครองในคดีหมายเลขด าที่ 
๘๑๘/๒๕๕๖ 

 

 

 



๑๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๙๘๔/๒๕๕๖  (กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงาน กฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ) น าเสนอ
แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๙๘๔/๒๕๕๖  ข้อเท็จจริงกรณี           
นางสุกัญญา สุนทรสิริพงศ์  โดยขอให้ศาลมีค าสั่งคุ้มครองชั่วคราว หยุดปล่อยคลื่นสัญญาณ
โทรคมนาคมก่อนค าพิพากษา และให้ส านักงาน กสทช. และ กสทช. พิจารณาข้อเรียกร้อง
โดยเร่งด่วน และสั่งเพิกถอนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  ทั้งนี้ บริษัท แอดวานซ์     
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้รื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้ว จึงส่งผลให้ไม่มี
เหตุพิจารณาคดี  

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน กฎหมายโทรคมนาคม  จัดท าค าให้การ

เพ่ิมเติมเพ่ือแจ้งไปยังศาลปกครอง ในกรณีข้อเท็จจริงที่  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการรื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ....   
(กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  
(นายชุติเดชฯ) น าเสนอร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. .... ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบูรณาการและ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม เพ่ือขอความเห็นชอบ ในหลักการต่อ
ร่างประกาศ ฯ และขอ ความเห็นชอบการน า น าร่างประกาศฯ ออกรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ 

 
มติที่ประชุม ๑.  เห็นชอบในหลักการต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม พ.ศ. ....  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบูรณาการและ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม ตามท่ีกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายเสนอ 

 ๒. เห็นชอบให้น าร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. .... ออกรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามแนวทาง กระบวนการ และงบประมาณ
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงาน
โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ด าเนินการเสนอต่อที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป 

 



๑๗ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๐ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ ของการประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ รายละเอียด  ดังนี้ “เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมในปัจจุบัน และเพ่ือให้ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ... มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ผมจึงเห็นด้วยกับหลักการ
ในการออกร่างประกาศดังกล่าว โดยก าหนดอัตราอ้างอิงเป็นอัตราข้ันสูง ซึ่งเป็นไปตาม
นัยข้อ ๙ ของร่างประกาศฉบับดังกล่าว ที่ว่า “ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนด
วิธีการค านวณต้นทุนและอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอ้างอิงที่
เหมาะสมส าหรับบางประเภทบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ ” โดยเมื่อ กสทช. 
มีการก าหนดหรือประกาศอัตราอ้างอิงอัตราใหม่แล้ว ต้องมีการตีความและก าหนดให้
อัตราอ้างอิงใหม่มีผลต่อสัญญาเดิมของผู้ประกอบการด้วย เพราะมิฉะนั้นแล้วจะ
ก่อให้เกิดความเหลือมล้ าและไม่เป็นธรรมของสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และก่อให้เกิดเป็นคดีพิพาทเข้าสู่ศาลปกครองในภายหลังอยู่ดี  

ส่วนในประเด็นด้านการตีความถึงอ านาจหน้าที่ของ กสทช. ตามมาตรา ๒๗ แห่ง พ.ร.บ. 
ดังกล่าวที่มีความคาบเกี่ยวเรื่องขอบเขตอ านาจในการก ากับดูแลกิจการประเภทต่างๆ 
อันรวมถึงการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ด้วยนั้น กสทช. ควรที่
จะต้องมีการประชุม หารือ ตีความ หรือก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการก ากับ
ดูแลร่วมกันเสียก่อน เพ่ือให้มีบรรทัดฐานการพิจารณาที่สอดคล้องกัน ไม่ก่อให้เกิดความ
ลักลั่นของการใช้ดุลพินิจหรือเกิดปัญหาในลักษณะการบังคับใช้ดุลพินิจของอีกฝั่ง”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ ข้อเสนอเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม  (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐานการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่าย กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (นายชุติเดชฯ) 
น าเสนอรายละเอียดข้อเสนอเพ่ิมเติมประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริม
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม 

 
ที่ประชุม  ๑. เห็นชอบให้ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมให้ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมท่ีผลิตจากผู้ผลิต

ภายในประเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นลักษณะผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมของผู้ผลิตภายในประเทศ 
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๗ (๑) และ ๗(๒) ของประกาศ กทช. เรื่อง 



๑๘ 

 

มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ๒. เห็นชอบให้ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการ
โทรคมนาคม ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑๖.๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( International 
Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน ๒.๑ GHz สามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์
โทรคมนาคมท่ีผลิตจากผู้ผลิตภายในประเทศ ตามข้อ ๑. ได้ด้วย  
 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โด ยกลุ่มงานมาตรฐานโทรคมนาคม ด าเนินการต่อไป 
โดยให้ประกาศเงื่อนไขเพ่ิมเติม ที่ กทค. ให้ความเห็นชอบนี้ ในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งเป็น
การพิจารณา โดยอาศัยอ านาจตาม ความในข้อ ๑๐ ของประกาศ กทช. เรื่องมาตรการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกิจการโทรคมนาคม      
พ.ศ. ๒๕๕๓  เพ่ือให้สาธารณะชนรับทราบ  แล้วจึงให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงประกาศ  
กทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องใน
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นประกาศ กสทช. เพ่ือให้เป็นปัจจุบันต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑  บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ขออนุญาตเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ต ในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม และขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ มาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและแนวทาง

ประชาสัมพันธ์กรณีสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า 
Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ) 
น าเสนอรายละเอียดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและ
แนวทางประชาสัมพันธ์ กรณีสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบ
เซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 

 
 
 



๑๙ 

 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบการก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังสิ้นสุดสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital 
PCN ๑๘๐๐ และแนวทางประชาสัมพันธ์ ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 
๒. มอบหมายให้คณะท างานก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุด
สัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐  MHz พิจารณามาตรการที่จ าเป็นเพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุ
โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ และแนวทางประชาสัมพันธ์ ของบริษัท 
ทรู มูฟ จ ากัด ก่อนน าเสนอให้คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี ่๑๘๐๐ MHz และ ที่ประชุม กทค. พิจารณาตามล าดับต่อไป 
๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ก าลังจะสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐  MHz ท าการประชาสัมพันธ์โดยส่งข้อความ
สั้น (SMS) ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงก าหนดวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานดังกล่าว 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ กทค. 
และส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมต่อกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
โดยเร็ว 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ –๔.๒๔ ของการประชุม 
กทค.ครั้งที่  ๒๓/๒๕๕๖รายละเอียดปรากฏ  ดังนี้ “การพิจารณาก าหนดมาตรการที่
จ าเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและแนวทางประชาสัมพันธ์ภายหลัง
การสิ้นสุดสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN 
๑๘๐๐ ควรยึดแนวทางการพิจารณามาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อ
ผู้ใช้บริการกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาตหรือการยกเลิกบริการที่ กทช. หรือ กสทช. เคยมี
มติเห็นชอบไปแล้ว เช่น  

๑. มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๓ กรณี บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากัด 
(มหาชน) ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง  โดยที่ประชุมมี
มติใหบ้ริษัทฯ ต้องด าเนินการโอนย้ายลูกค้าตามแผนการโอนย้าย และมาตรการเยียวยา
ตามท่ีบริษัทฯ เสนอภายใน ๑๘๐ วัน 

๒. มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ กรณี การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ( International Calling 
Card Service) ของ บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จ ากัด  โดยที่ประชุมมีมติ ก าหนดเงื่อนไข
เพ่ิมเติมให้บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จ ากัด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน  และ ให้ส านักงาน กสทช.  ประสานกับ



๒๐ 

 

บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ เพย์เมนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อขอให้มีหนังสือยืนยันการรับ
โอนอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และลูกค้าบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัท ฮาตาริ 
เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือให้การบริการเป็นไปโดยต่อเนื่อง และไม่กระทบต่อผู้ใช้บริการ 

๓. มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ กรณี การขอยกเลิกการให้บริการโทรศัพท์
สาธารณะ และบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ของบริษัท เลนโซ่ โฟนการ์ด จ ากัด  
โดยที่ประชุมมีมติ ก าหนดเงื่อนไข เพ่ิมเติมให้บริษัทฯ รับผิดชอบจ านวนเงินที่คงเหลืออยู่
ของผู้ใช้บริการด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ มาตรการเยียวยาและแนวทางประชาสัมพันธ์กรณีสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุ

คมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด  (กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ) 
น าเสนอรายละเอียดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและ
แนวทางประชาสัมพันธ์ กรณีสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบ
เซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบการก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังสิ้นสุดสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital 
PCN ๑๘๐๐ และแนวทางประชาสัมพันธ์ ของบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด 
๒. มอบหมายให้คณะท างานก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุด
สัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐  MHz พิจารณามาตรการที่จ าเป็นเพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุ
โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ และแนวทางประชาสัมพันธ์ ของบริษัท 
ทรู มูฟ จ ากัด ก่อนน าเสนอให้คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี ่๑๘๐๐ MHz และ ที่ประชุม กทค. พิจารณาตามล าดับต่อไป 
๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ก าลังจะสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐  MHz ท าการประชาสัมพันธ์โดยส่งข้อความ
สั้น (SMS) ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงก าหนดวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานดังกล่าว 

๔. มอบหมาย ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ กทค. 
และส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมต่อกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
โดยเร็ว 

 
 
 



๒๑ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ –๔.๒๔ ของการประชุม 
กทค.ครั้งที่  ๒๓/๒๕๕๖รายละเอียดปรากฏ  ดังนี้ “การพิจารณาก าหนดมาตรการที่
จ าเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและแนวทางประชาสัมพันธ์ภายหลัง
การสิ้นสุดสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN 
๑๘๐๐ ควรยึดแนวทางการพิจารณามาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อ
ผู้ใช้บริการกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาตหรือการยกเลิกบริการที่ กทช. หรือ กสทช. เคยมี
มติเห็นชอบไปแล้ว เช่น  

๑. มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๓ กรณี บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากัด 
(มหาชน) ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง  โดยที่ประชุมมี
มติใหบ้ริษัทฯ ต้องด าเนินการโอนย้ายลูกค้าตามแผนการโอนย้าย และมาตรการเยียวยา
ตามท่ีบริษัทฯ เสนอภายใน ๑๘๐ วัน 

๒. มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ กรณี การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ( International Calling 
Card Service) ของ บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จ ากัด  โดยที่ประชุมมีมติ ก าหนดเงื่อนไข
เพ่ิมเติมให้บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จ ากัด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน  และ ให้ส านักงาน กสทช.  ประสานกับ
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ เพย์เมนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อขอให้มีหนังสือยืนยันการรับ
โอนอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และลูกค้าบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัท ฮาตาริ 
เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือให้การบริการเป็นไปโดยต่อเนื่อง และไม่กระทบต่อผู้ใช้บริการ 

๓. มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ กรณี การขอยกเลิกการให้บริการโทรศัพท์
สาธารณะ และบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ของบริษัท เลนโซ่ โฟนการ์ด จ ากัด  
โดยที่ประชุมมีมติ ก าหนดเงื่อนไข เพ่ิมเติมให้บริษัทฯ รับผิดชอบจ านวนเงินที่คงเหลืออยู่
ของผู้ใช้บริการด้วย 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ แนวทางการด าเนินการจัดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายหลังส้ินสุดสัญญาสัมปทานของ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ) 
น าเสนอรายละเอียดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและ
แนวทางประชาสัมพันธ์ กรณีสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบ
เซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 



๒๒ 

 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบการก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังสิ้นสุดสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital 
PCN ๑๘๐๐ และแนวทางประชาสัมพันธ์ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
๒. มอบหมายให้คณะท างานก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุด
สัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐  MHz พิจารณามาตรการที่จ าเป็นเพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุ
โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN ๑๘๐๐ และแนวทางประชาสัมพันธ์ ของบริษัท 
ทรู มูฟ จ ากัด ก่อนน าเสนอให้คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี ่๑๘๐๐ MHz และ ที่ประชุม กทค. พิจารณาตามล าดับต่อไป 
๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ก าลังจะสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐  MHz ท าการประชาสัมพันธ์โดยส่งข้อความ
สั้น (SMS) ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงก าหนดวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานดังกล่าว 

๔. มอบหมาย ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ กทค. 
และส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมต่อกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
โดยเร็ว 

  

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ –๔.๒๔ ของการประชุม 
กทค.ครั้งที่  ๒๓/๒๕๕๖รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ “การพิจารณาก าหนดมาตรการที่
จ าเป็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่องและแนวทางประชาสัมพันธ์ภายหลัง
การสิ้นสุดสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN 
๑๘๐๐ ควรยึดแนวทางการพิจารณามาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อ
ผู้ใช้บริการกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาตหรือการยกเลิกบริการที่ กทช. หรือ กสทช. เคยมี
มติเห็นชอบไปแล้ว เช่น  

๑. มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๓ กรณี บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากัด 
(มหาชน) ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง  โดยที่ประชุมมี
มติใหบ้ริษัทฯ ต้องด าเนินการโอนย้ายลูกค้าตามแผนการโอนย้าย และมาตรการเยียวยา
ตามท่ีบริษัทฯ เสนอภายใน ๑๘๐ วัน 

๒. มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ กรณี การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ( International Calling 
Card Service) ของ บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จ ากัด  โดยที่ประชุมมีมติ ก าหนดเงื่อนไข
เพ่ิมเติมให้บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จ ากัด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะให้



๒๓ 

 

ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน  และ ให้ส านักงาน กสทช.  ประสานกับ
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ เพย์เมนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อขอให้มีหนังสือยืนยันการรับ
โอนอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และลูกค้าบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัท ฮาตาริ 
เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือให้การบริการเป็นไปโดยต่อเนื่อง และไม่กระทบต่อผู้ใช้บริการ 

๓. มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ กรณี การขอยกเลิกการให้บริการโทรศัพท์
สาธารณะ และบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ของบริษัท เลนโซ่ โฟนการ์ด จ ากัด  
โดยที่ประชุมมีมติ ก าหนดเงื่อนไข เพ่ิมเติมให้บริษัทฯ รับผิดชอบจ านวนเงินที่คงเหลืออยู่
ของผู้ใช้บริการด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ งบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๕๖ ของกลุ่มงานภายใต้ภารกิจโทรคมนาคม  (กลุ่มงาน

อ านวยการภารกิจโทรคมนาคม) 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจโทรคมนาคม (นางสาวสุภัทราฯ) 

น าเสนอรายละเอียดงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ ของกลุ่มงานภายใต้ภารกิจโทรคมนาคม 
เพ่ือขอรับนโยบายการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจ าปี ๒๕๕๖ ของกลุ่มงาน
ภายใต้ภารกิจโทรคมนาคม ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
ของส านักงาน และที่ประชุม กสทช. ต่อไป 

 
 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ กสทช. ประเสริฐฯ พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๕๖ ของ

กลุ่มงานภายใต้ภารกิจโทรคมนาคม ที่กลุ่มงานอ านวยการภารกิจโทรคมนาคมเสนอ โดยใน
เบื้องต้นให้กลุ่มงานอ านวยการภารกิจโทรคมนาคมด าเนินการตรวจสอบว่าส านักงาน กสทช. มี
ความจ าเป็นต้องซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนกลาง และให้ตรวจสอบว่ากลุ่มงานภายใต้ภารกิจ
โทรคมนาคมจะได้รับการจัดสรรงบประมาณกลางปีในกรอบวงเงินเท่าใด เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา แล้วให้เสนอ กทค. พิจารณาภายหลังจากท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จอีก
ครั้ง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ รายงานการเดินทางร่วมการประชุม The 8th  Annual European Spectrum 
management Conference ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ        
กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม (ส่วนงานเลขานุการประธาน กสทช.)  (วาระเพ่ือ
ทราบ) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบตามที่เสนอ 
 



๒๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๗ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะท างานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒  (นางสาวพูลศิริฯ) 
น าเสนอให้ กทค. พิจารณา กรณีที่ นางสาวเสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ พ้นจากการเป็นผู้
ท างานของคณะท างานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ๑๘๐๐ MHz  เนื่องจากนางสาวเสาวลักษณ์ ฯ ประสงค์จะลาออกจากการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานประจ าส่วนงานของ กสทช. ประวิทย์ฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ทั้งนี้ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ แจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงผู้ท างานในคณะท างานดังกล่าว โดยเสนอให้นางสาวสุกรานต์ โรจน์ไพรวงศ์       
เป็นผู้ท างานของคณะท างานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ๑๘๐๐ MHz โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้แต่งตั้งให้นางสาวสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ เป็นผู้ท างานของคณะท างานการมีส่วน

ร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz แทนนางสาว
เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. มอบหมายใหส้ านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
๒ จัดท าค าสั่งเพื่อเสนอประธาน กทค. เพ่ือลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

 ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๒.๓๐   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 


