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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้รับหนังสือจากบริษัท ทรูมูฟ จ ากัดท่ี Tmove/ICT&R/

๐๐๗/๒๕๕๖ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กรณีท่ี ส่วนงานของ กสทช. ประวิทย์ฯ ขอเชิญ
เข้าร่วมการประชุมในประเด็นการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz 
โดยบริษัทฯ ขอรับทราบหลักการเหตุผลและความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดงานนี้เนื่องจาก กทค. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 กสทช. ประวิทย์ฯ ชี้แจงว่าการจัดงานเมื่อวันที่ ๒๙ และ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นการ
จัดงานคนละเวทีแยกจากกัน โดยงานวันที่ ๒๙ เป็นลักษณะเวทีเฉพาะประเด็นที่เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความคิดเห็น ตามโครงการ technical forum ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ต้น 
และเคยจัดในประเด็นอื่นมาแล้ว ส่วนวันที่ ๓๐ เป็นเวทีสาธารณะ ซึ่งจัดเป็นปกติมาตั้งแต่ปีที่
แล้ว จ านวนถึง ๑๑ ครั้ง ไม่ใช่โครงการพิเศษท่ีเพ่ิงเกิดขึ้น เพียงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
จึงเกิดประเด็นปัญหาขึ้น โดยงานวันที่ ๒๙ นั้น ที่ผ่านมาเคยจัดในส านักงาน กสทช. แล้ว คือ
เชิญนักกฎหมายมาปรึกษา จากนั้นก็พยายามเสนอความเห็นให้อยู่ในวงจ ากัดท่ีสุด เวียน
เฉพาะในกรรมการ กสทช. แต่หลายท่านก็เคลือบแคลงใจว่าเป็นวงปิด มีการให้ข้อมูลไม่ถูก ใน
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ครั้งนี้จึงจัดเป็น technical forum ลักษณะเดิม แต่เป็นวงเปิด โดยทาง คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ประสานงานและเรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาร่วม
อภิปราย อย่างเปิดเผย และผู้เข้าร่วมก็สามารถแสดงความเห็นได้ ไม่มีการจ ากัด ในส่วนของ
หัวข้อจะเห็นได้ว่า วันแรกมีการใช้ค าว่า หัวข้อในการอภิปรายก็มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและทางเลือกในการด าเนินการ โดยสมมติฐานก็คือ ถ้าด าเนินการได้ก็ว่าไป 
แต่ถ้าเกิดอุปสรรค จะได้มีแผนส ารอง อีกทั้งมีการให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมงานอย่างครบถ้วน และ
เป็นเวทีสาธารณะ ใครจะเข้าร่วมก็ได้ ไม่มีการปิดก้ัน แต่ใครจะไม่เข้าร่วมก็เป็นสิทธิ 

 กสทช. พล.อ. สุกิจฯ แสดงความเห็นว่าการจัดงานโดยใช้ชื่อว่า “NBTC Public Forum” 
ย่อมท าให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นงานที่จัดตามมติ กทค. ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว
งานดังกล่าว กทค. มิได้มีส่วนรับทราบหรือให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้
ส านักงาน กสทช. ชี้แจงว่าการจัดงานดังกล่าวมีกระบวนการและความเป็นมาอย่างไร และ
เมื่ออนุมัติให้ด าเนินงานแล้ว ส านักงาน กสทช. ควรตรวจสอบเจตนารมณ์และความ
เหมาะสมในการด าเนินงานด้วยและการท างานของบอร์ดควรอยู่บนพื้นฐานของความเป็น
กลาง 

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) ชี้แจงว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณปี ๒๕๕๖ ของกลุ่มงานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าการจัดงานเวทีสาธารณะต้องมีความเป็นกลางมิใช่เอน
เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และการจัดโดยอ้างชื่อ กสทช. ต้องเป็นการตกลงร่วมกันของ 
กสทช. ทุกท่าน ต้องเปิดโอกาสให้คนท างานมีโอกาสขึ้นชี้แจงบนเวที และผู้เข้าร่วม
อภิปรายก็ต้องมีความคิดเห็นที่หลากหลายไม่ใช่ว่าน าเฉพาะผู้มีความคิดแบบเดียวกันมา
อภิปรายสนับสนุนเหตุผลเพ่ือไปหักล้างมติของบอร์ด การด าเนินการของบอร์ดคนใดคน
หนึ่ง ถ้าไปเคลื่อนไหวนอกกรอบกติกา นั่นคือความเสี่ยงต่อบอร์ดและองค์กรของเรา 
กระทบต่อการด ารงตนที่ต้องเป็นกลาง ซึ่ง กทค. จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบ
กติกาและกฎหมาย มิเช่นนั้นอาจถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ
รายหนึ่งรายใดโดยไม่เห็นด้วยกับการที่บอร์ดซึ่งไม่เห็นด้วยกับมติบอร์ดเสียงข้างมากแล้ว
ไปจัดเสวนาอ้างชื่อองค์กรและไปน านักวิชาการมาสนับสนุนความเห็นของบอร์ดคนนั้นเพื่อ
น ามาโต้แย้งกับมติบอร์ด ซึ่งหากบอร์ดคนหนึ่งท าได้ คนอ่ืน ๆ ก็ท าได้ ถ้าต่างคนต่างท า    
ก็จะเกิดความวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุด เกิดความเสียหายต่อองค์กร จึงขอให้ส านักงาน กสทช. 
ท าการตรวจสอบการขอใช้งบประมาณให้ดี เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร กสทช. 
และส านักงาน 

 กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ กทค. แต่ละท่านจะมีจุดยืนที่
แตกต่างกัน แต่ในการท างานร่วมกันขอให้ยึดหลักจรรยาบรรณและหลักจริยธรรม ซึ่ง
จะต้องเคารพในความคิดเห็นของ กทค. ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเคารพต่อมติของ
ที่ประชุมกทค. และจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
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 ประธาน กทค. แสดงความเห็นว่าขอให้ กทค. ทุกท่านร่วมมือกันท างาน โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 

 
มติที่ประชุม รับทราบข้อห่วงใยและข้อสังเกตของบอร์ด และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.โดยกลุ่ม

งานกฎหมายโทรคมนาคมด าเนินการแจ้งตอบในกรณีท่ีบริษัท ทรู มูฟ จ ากัดมีหนังสือ
ดังกล่าวต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ถึง ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๖ 

 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ ทั้งนี้ให้ ส่วนงานเลขานุการรายงานผลการด าเนินงานฯ ให้ตรงประเด็น
และถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เร่งรัดการด าเนินการตามมติใน
ส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง ได้แก่ กรณีการติดตามรายงานผลการทดลองทดสอบคลื่นความถี่
เสนอกรรมการพิจารณาตามกฎหมาย กรณีให้ตรวจสอบว่ากรมการบินพลเรือนมีอ านาจหน้าที่
น าคลื่นความถ่ีไปประกอบกิจการเพื่อแสวงก าไรหรือไม่ และกรณีการติดตามให้บริษัท เรียล 
ฟิวเจอร์ จ ากัด ยื่นขออนุญาตเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าต่อคณะกรรมการ ตามท่ีก าหนดใน
ประกาศ กทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ และมอบหมาย ให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคมตรวจสอบในการณีการใช้ WiFi เพื่อให้บริการในเชิงพาณิชยข์องโรงแรมต่างๆ ว่า
จะต้องด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ อย่างไร 

 

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  

 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ พิจารณารับเรื่องร้องเรียนของนายไกรวัลย์ คทวณิช และการโต้แย้งผลการพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียน(กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม)   

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่องมาตรการเยียวยาผู้ร้องเรียนกรณีถูกคดค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าบริการ
โทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ(กลุ่มงานรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ นายนิมิตร์ เทียนอุดม ร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) คิดค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูง
ของค่าบริการโทรคมนาคมส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียง
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม)   

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ นายวรวิทย์ วรวนิชย์ ร้องเรียน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
กรณีประสบปัญหา การคิดค่าบริการระหว่างประเทศผิดพลาด ของโทรศัพท์เคลื่อนที่
หมายเลข ๐๘๔ ๖๘๕ ๖๑๕๑ (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม) 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ขออนุญาตเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ต ในใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม และขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ี
หนึ่ง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม๑) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระ คงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

นี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาอีก
ครั้ง 
 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอเข้าพบหารือกรณีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีส าหรับ
ให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ Trunked Mobile ย่านความถี่ ๘๐๐ MHz(กลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การอนุญาตบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunked Radio ย่านความถี่ ๘๐๐ 

MHz และการขอปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ย่านความถี่ ๘๐๐ MHz ของ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การเพิกถอนค าสั่ง เลขาธิการ กสทช. กรณีมีค าสั่งให้ระงับการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๕ GHz 

การขอขยายเวลาการเปิดให้บริการ และการขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบท่ีสาม ของบริษัท สวัสดีช้อป จ ากัด (วาระต่อเนื่อง) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การขอขยายระยะการเริ่มให้บริการการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ขอ

ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใบอนุญาตฯและแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ ของบริษัท 
บลิส-เทล จ ากัด(มหาชน)(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๔ โดยใช้

เทคโนโลยี LTE-TDD เพื่อโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ของ บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน)(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
หมายเหต ุระเบียบวาระ คงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๖ เมื่อ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๖นี้ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑-๔.๖ นี้ ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาอีกครั้ง 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการ
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม (กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคมกลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ และกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
ผู้อ านวยการ กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญา ฯ)ผู้อ านวยการ กลุ่มงานการ
อนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายด ารงฯ) และ ผู้อ านวยการ กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ)  น าเสนอ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 
 

มติที่ประชุม   ๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเสนอ ให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาตาม
กระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 

หมายเหต ุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ขอให้น าความเห็นชั้นกลั่นกรองบรรจุเป็นเอกสารประกอบวาระให้
ครบถ้วนด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุ ๒๔.๒๕ - ๒๖.๖๕ GHz และเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ

เรดาร์ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) (กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม (นายด ารงฯ) น าเสนอในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
๑. การจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุ เพื่อการใช้งานส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้
ติดตั้งในรถยนต์ ( Vehicle Radar)ดังนี้ คลื่นความถี่ ๒๔.๐๕-๒๔.๒๕ GHz ก าลังส่ง 
(Transmitting Power)ไม่เกิน ๑๐๐ mW หรือ ๒๐ dBm(Peak Power : e.i.r.p.)และ 
คลื่นความถี่ ๒๔.๒๕-๒๖.๖๕ GHz ก าลังส่ง (Transmitting Power)-๔๑.๓ dBm/MHz 
(Maximum Radiated Average Power Density : e.i.r.p.)โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้มี ใช้ น าออกซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 



๘ 
 

 ๒. การพิจารณาปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ
เรดาร์ส าหรับติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar)ย่านความถ่ีวิทยุ ๗๖-๗๗ GHz โดย
เพ่ิมเติมคลื่นความถี่และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑. เข้า
เป็นองค์ประกอบในประกาศฉบับเดียวกัน และจัดท าเป็นประกาศ กสทช. เรื่อง การ
อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) 
๓. การพิจารณาปรับปรุงประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ส าหรับติดตั้งในรถยนต์ 
(Vehicle Rader)ย่านความถ่ีวิทยุ ๗๖-๗๗ GHz (กทช. ๑๐๑๑-๒๕๔๙) โดยเพิ่มเติม
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑. เข้าเป็นองค์ประกอบฉบับ
เดียวกัน และจัดท าเป็นประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ส าหรับติดตั้งในรถยนต์ 
(Vehicle Radar) 
 
 

มติที่ประชุม  ๑. อนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการใช้งานส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่
ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar)ดังนี้ คลื่นความถี่ ๒๔.๐๕-๒๔.๒๕ GHz ก าลังส่ง 
(Transmitting Power)ไม่เกิน ๑๐๐ mW หรือ ๒๐ dBm(Peak Power : e.i.r.p.)และ 
คลื่นความถี่ ๒๔.๒๕-๒๖.๖๕ GHz ก าลังส่ง (Transmitting Power)-๔๑.๓ dBm/MHz 
(Maximum Radiated Average Power Density : e.i.r.p.)โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ น าออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม 
 ๒. เห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ
เรดาร์ส าหรับติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) ย่านความถ่ีวิทยุ ๗๖ - ๗๗ GHz และ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง 
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ส าหรับติดตั้งในรถยนต์ ( Vehicle Rader) ย่านความถ่ี
วิทยุ ๗๖ - ๗๗ GHz (กทช. ๑๐๑๑-๒๕๔๙) และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) 
และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ส าหรับติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) 
ตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคมเสนอ 
๓. อนุมัติในหลักการให้ส านักงาน กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ 
กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ 
(Vehicle Radar) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ส าหรับติดตั้งในรถยนต์ 
(Vehicle Radar) 



๙ 
 

๔. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม รับ
ข้อสังเกตของที่ประชุม กทค. ไปพิจารณาด าเนินการ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่
ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป  
 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๖๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖    
เรื่องขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๘ ของการประชุม กทค. ครั้ง
ที๒่๖/๒๕๕๖ รายละเอียด  ดังนี้ “๑. แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ.  ๒๕๕๕) 
ก าหนดให้ใช้ย่านความถี่ ๒๔.๐๕-๒๔.๒๕ GHz กับกิจการวิทยุหาต าแหน่งเป็นกิจการ
หลัก แต่ส าหรับย่านความถ่ี ๒๔.๒๕-๒๖.๖๕ GHz ไม่ได้ก าหนดการใช้งานส าหรับกิจการ
วิทยุหาต าแหน่งไว้ด้วย  อีกท้ังไม่มีข้อก าหนดให้อ านาจกรรมการสามารถก าหนดกิจการ
เพ่ิมข้ึนในภายหลัง ผมจึงเห็นว่าการอนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่ ๒๔.๒๕-๒๖.๖๕ GHz เพ่ือ
การใช้งานส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาห์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ ( vehicle Radar) 
ไม่อาจกระท าได้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ก่อน 

 ๒. ที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ มี มติอนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือความ
ปลอดภัยที่ใช้ในรถยนต์ เฉพาะคลื่นความถี่วิทยุ ๒๔.๐๕-๒๔.๒๕ GHz ที่มีก าลังส่งออก
อากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (E.I.R.P) ไม่เกิน ๑๐๐ mW และอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมระบบเรดาห์ เฉพาะคลื่นความถี่วิทยุ ๒๔.๐๕-๒๔.๒๕ GHz ที่มีก าลังส่งออก
อากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก ไม่เกิน ๑๐๐ mW เพ่ือความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ 
และให้ส านักงาน กสทช. พิจารณา ศึกษา ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต 
รวมถึงพิจารณายกเว้นใบอนุญาต เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทดังกล่าว การที่ส านักงาน  
กสทช. ปรับปรุงประกาศ  กทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์
ส าหรับติดตั้งในรถยนต์ ( Vehicle Radar) ย่านความถ่ีวิทยุ ๗๖-๗๗ และปรับปรุง
ประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิค  ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง 
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ส าหรับติดตั้งในรถยนต์  ย่านความถ่ีวิทยุ ๗๖-๗๗ โดย
เพ่ิมเติมคลื่นความถี่ ๒๔.๒๕-๒๖.๖๕ GHz ก าลังส่ง -๔๑.๓ dBm/MHz และเงื่อนไขการ
อนุญาตให้ใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งเพ่ิมเติมมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
วิทยุคมนาคมในคลื่นความถ่ีดังกล่าวนั้น จึง เป็นการด าเนินการเกินกว่าขอบเขตของมติ 
กทค. และไม่ชอบตามแผนแม่บทและ การบริหารคลื่นความถี่ ดังนั้น ผมจึงไม่เห็นชอบต่อ
ร่างประกาศทั้งสองฉบับนี้ และ ไม่เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างประกาศทั้งสองฉบับ” 



๑๐ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะท างานปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานและคุณภาพการ

ให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง (กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
 ผู้แทนกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (นายอธิวัจน์ฯ) น าเสนอรายละเอียดเพื่อให้ 

กทค. พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะท างานปรับปรุงแก้ไข
มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ต่อไปอีก ๓ เดือน โดยให้นับเวลา
ต่อเนื่องจากค าสั่ง กสทช. ๕๘/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ

โทรคมนาคมประเภทเสียง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะท างานปรับปรุง
แก้ไขมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ประเภทเสียงที่สิ้นวาระลง และให้มี
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๖ เดือน ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม ด าเนินการเสนอให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาตามกระบวนการและ
ขั้นตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของหน่วยงานจ านวน ๔ ราย

(กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นาง สาวจิตสถาฯ) 

น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี กรมการค้าต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บมจ. เอสซี            
แอสเสท คอร์ปอเรชั่น และ บจ. ทรู มูฟ ขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 
หมายเลข ๑๓๘๕ ๑๑๒๙ ๑๗๔๙  และ ๑๓๓๑ ตามล าดับ โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. 
น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณา ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ของกรมการค้า
ต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น และ บจ. ทรู มูฟ 

 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้ ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข  ๑๓๘๕ ของกรมการค้า

ต่างประเทศหมายเลข ๑๑๒๙ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมายเลข ๑๗๔๙ ของ บมจ. เอสซี 
แอสเสท คอร์ปอเรชั่น และหมายเลข ๑๓๓๑ ของ บจ. ทรู มูฟ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี 
นับถัดจากวันที่สิ้นสุดการอนุญาตเดิม ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ      
เลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๑/
๒๕๕ ๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕ ๖ ตามที่ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคมเสนอ 



๑๑ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ บริษัท ณุศาสิริ จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก

(กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นาง สาวจิตสถาฯ) 
น าเสนอ ข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ณุศาสิริ จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ๔ หลัก โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม พิเศษ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๐๘ ให้แก่บริษัท 
ณุศาสิริ จ ากัด (มหาชน) 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม พิเศษ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๐๘ ให้แก่บริษัท ณุศา

สิริ จ ากัด (มหาชน) ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลักของจังหวัดปทุมธาน ี(กลุ่มงาน

บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ( นางสาวจิตสถา ฯ) 

น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีของจังหวัดปทุมธานีขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 
๔ หลัก โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาขอรับการจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของจังหวัดปทุมธาน ี

 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการในการส่งเสริมให้มีการใช้เลขหมายโทรคมนาคมร่วมกัน ในกรณีการ

ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลักของจังหวัด ปทุมธานี ทั้งนี้ มอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย โทรคมนาคม รับข้อสังเกต
ของที่ประชุม กทค. ไปประชุมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนเสนอให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาอีกครั้งต่อไป 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓  การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลักของบริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 
(กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ( นางสาวจิตสถา ฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริง กรณีบริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ ๔ หลัก โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลข
หมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๕๖เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาขอรับการจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของบริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

 
มติที่ประชุม อนุมัตจิัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ให้แกบ่ริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด จ านวน 

๑ หมายเลข คือ ๑๖๒๔ ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามที่กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม ด าเนินการตรวจสอบและก ากับดูแลให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคม ปฏิบัติตามประกาศ กทช. และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข 
๑๕๐๕ ของส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลข
หมายโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ้นร้อยละสองต่อเดือน (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถา ฯ) น าเสนอ
ข้อเท็จจริงกรณีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศขอยกเลิกการเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษ ของส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หมายเลข ๑๕๐๕ โดยคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. 
น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณายกเลิก การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๕๐๕ 
ของส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
เป็นต้นไป ส่วนประเด็นการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละสอง
ต่อเดือนนั้น เนื่องจาก ส านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างพิจารณาก าหนดหลักการเรื่องดังกล่าวใน



๑๓ 
 

ภาพรวมเพ่ือเสนอ กทค. ต่อไป ซึ่งผลเป็นประการใดเห็นควรน ามาใช้กับกรณีนี้ด้วย ดังนั้นใน
ชั้นนี้จึงเสนอพิจารณาเฉพาะประเด็นการขอยกเลิกเลขหมายเท่านั้น 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศยกเลิก การใช้งานเลขหมายโทรคมนาคม

พิเศษ หมายเลข ๑๕๐๕ ของส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามที่กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
เสนอ  

 ๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
จัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมท่ีเพ่ิมข้ึน           
ให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคม     

(กลุ่มงานกรรมการกิจการโทรคมนาคม) 
 ผู้ช่วยเลขานุการ (นายสุทธิศักดิ์ฯ) น าเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมซึ่งกทค. และ ลสทช.

เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกิจการ
โทรคมนาคม ตามท่ีได้รับมอบหมายจากที่ประชุม กทค. ในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ 

ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกรรมการกิจการโทรคมนาคม ด าเนินการเสนอที่ประชุม 
กสทช. เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ (ร่าง) ข้อก าหนด (TOR) โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 
ด้วยวิธีการประกวดราคา ใน ๒ จังหวัดน าร่อง (จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
หนองคาย) ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ร่าง คู่มือการประกวดราคาในโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม (กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือ
สังคม) 



๑๔ 
 

 รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
(นายวเรศฯ) น าเสนอร่างข้อก าหนด ( TOR) โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และ
อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคา ใน ๒ จังหวัดน าร่อง (จังหวัดพิษณุโลก 
และจังหวัดหนองคาย) ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ร่างคู่มือการประกวดราคาในโครงการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบร่างข้อก าหนด (TOR) โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่าง

ทั่วถึง ด้วยวิธีการประกวดราคา ใน ๒ จังหวัดน าร่อง (จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
หนองคาย) ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

  ๒.รับทราบร่างคู่มือการประกวดราคาในโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการประกวด

ราคา ใน ๒ จังหวัดน าร่อง (จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย)ภายใต้
แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม
งานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม)  

 รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
(นายวเรศฯ) น าเสนอรายละเอียดโครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่าง
ทั่วถึง ด้วยวิธีการประกวดราคา ใน ๒ จังหวัดน าร่อง (จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
หนองคาย)ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ โครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการ

ประกวดราคา ใน ๒ จังหวัดน าร่อง (จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย)ภายใต้
แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  รวมถึง
รายชื่อพ้ืนที่เป้าหมาย วงเงินในการก าหนดเพดานราคา และวงเงินส ารอง ตามที่กลุ่มงาน
บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคมเสนอ 

 ๒. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง
ในพ้ืนที่เป้าหมายและหน่วยงานเป้าหมายในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย
ตามท่ีกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคมเสนอ 

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือ
สังคม ด าเนินการเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา ตามกระบวนการและข้ันตอนของ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่อไป 



๑๕ 
 

 
หมายเหต ุ กสทช. ประวิทย์ฯ ติดภารกิจ จึงมิได้ร่วมพิจารณาลงมติในระเบียบวาระนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ... .(กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือ
สังคม)  

 รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
(นายวเรศฯ) น าเสนอรายละเอียดร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. .... 

 
มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคม

พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ... โดยเห็นชอบให้แก้ไขถ้อยค าใน (ร่าง) 
ประกาศฯ ตามท่ีส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือ
สังคมเสนอ ดังนี้ 
  ๑.๑ ข้อ ๕ (๑) เป็นผู้รับใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม 

     ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ
รายได้เพ่ือน าใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
หมายความถึง ผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมทุก
ราย ซึ่งไม่รวมถึง ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
จากบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) หรือ
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ  
  ๑.๒ ข้อ ๕ (๓) เป็นผู้มีความสามารถในการเข้าถึงวงเงินกู้ยืมไม่น้อยกว่าอัตราที่
ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
 ๒. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือ
สังคม ด าเนินการน าร่างประกาศฯ เสนอประธาน กสทช. ลงนาม เพ่ือประกาศในราช
กิจจานุเบกษาต่อไป  
๓. เห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
พ.ศ. .... ตามท่ีส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือ



๑๖ 
 

สังคม เสนอ และให้น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ต่อไป 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖    
เรื่องขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ของการประชุม กทค. ครั้ง
ที๒่๖/๒๕๕๖ รายละเอียด  ดังนี้ “ผมเห็นด้วยที่ร่างประกาศนี้มีการอ้างนิยามผู้รับ
ใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปใช้ใน
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม แต่ไม่เห็นด้วยที่มีการ
ขยายความว่า ความหมายของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศดังกล่าวไม่รวมถึงผู้ได้รับอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใช้บังคับ เนื่องจากเป็นการ
ตีความที่เกินเลยจากที่ประกาศก าหนด ทั้งนี้แม้ว่า ตามข้อ ๓ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้ฯ จะก าหนดนิยามให้ “ผู้รับใบอนุญาต ” 
หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที่คณะกรรมการก าหนดให้มี
หน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม  แต่
ในข้อ ๔ ของประกาศดังกล่าวก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “ให้ผู้รับใบอนุญาต ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย มีหน้าที่จัดสรรรายได้จาก
การให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุน  เพื่อน าไปด าเนินการตามแผน ” ดังนั้น 
กทค. จึงไม่อาจก าหนดยกเว้นให้แก่ ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ได้ ในทาง
ตรงกันข้าม กทค. ควรต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศโดยเคร่งครัด 

และเมื่อ ผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา มีหน้าที่ จัดสรรรายได้ ให้แก่กองทุน 
ดังนั้นจึงควรมีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคาในโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยทั่วถึงด้วย” 

 

 

 

 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  งบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๕๖ ของกลุ่มงานภายใต้ภารกิจโทรคมนาคม       
(กลุ่มงานอ านวยการภารกิจโทรคมนาคม) 

 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจโทรคมนาคม           
(นางสาวสุภัทราฯ) น าเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๕๖ ของกลุ่มงาน
ภายใต้ภารกิจโทรคมนาคม เพื่อขอความเห็นชอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
กลางปี ประจ าปี ๒๕๕๖ ของกลุ่มงานภายใต้ภารกิจโทรคมนาคม ก่อนน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช. และท่ีประชุม 
กสทช. ตามล าดับ ต่อไป 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๕๖ ของกลุ่มงานภายใต้ภารกิจ

โทรคมนาคม และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานอ านวยการภารกิจ
โทรคมนาคม น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณางบประมาณของ
ส านักงาน กสทช. และ ที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการและข้ันตอนของ
กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่อไป ตามล าดับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ กรอบระยะเวลาการด าเนินเพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz  

(คณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz)  
 ผู้ท างานคณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ 

MHz (นางสาวจิตสถาฯ) รายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในการจัดท าขอบเขตการ
ด าเนินโครงการศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐  MHz 
และคลื่นความถี่ในย่านที่สัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะสิ้นสุดลง 
และการด าเนินโครงการกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมน าเสนอกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงานเพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHZ และการแต่งตั้ง
คณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในการจัดท าขอบเขตการด าเนินโครงการศึกษา

เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐  MHz และคลื่นความถี่ใน
ย่านที่สัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะสิ้นสุดลง และการด าเนิน
โครงการกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ กทค. ได้ให้ข้อสังเกตว่า
ส านักงาน กสทช. ต้องให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน
และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง และการประเมินมูลค่าคลื่นต้องออกแบบโดยค านึงถึงการน า
ทรัพยากรคลื่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



๑๘ 
 

 ๒. เห็นชอบกรอบระยะเวลาการด าเนินงานเพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ 
MHz ตามที่คณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
๑๘๐๐ MHzเสนอ 

 ๓. เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งคณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑ ปี ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กสทช. ด าเนินการเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการและ
ขั้นตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๖๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖    
เรื่องขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี  ๕.๕ ของการประชุม กทค.   
ครั้งที๒่๖/๒๕๕๖ รายละเอียด  ดังนี้ “ผมเห็นชอบในประเด็นเรื่องการแต่งตั้ง คณะท างาน
ศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐  MHz โดยมีระยะเวลา
ด าเนินงาน ๑  ปี อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเรื่องกรอบระยะเวลาการด าเนินการเพ่ือ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz นั้น ผมของดออกเสียง เนื่องจากฝ่ายเลขานุการ
คณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ได้ส่ง
เรื่องดังกล่าวเพ่ือให้ผมให้ความเห็นในชั้นกลั่นกรองเป็นบันทึกข้อความที่                 
สทช ๕๐๐๕/ว๐๐๘๓๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในเวลา ๑๕.๓๑ และได้เสนอให้ที่
ประชุม กทค. พิจารณาในวันต่อมาทันที นั่นคือในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น ผมจึงยังไม่ได้
ศึกษารายละเอียดของเรื่องนี้แต่อย่างใด ท าให้ไม่อาจให้ความเห็นได้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญาฯ) น าเสนอการจัดตั้งกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐาน กรณีข้อหารือการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัดเม่ือกองทุนรวมฯ ต้องถูกก ากับดูแลเป็น
การเฉพาะตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และถูกจ ากัดมิให้ประกอบกิจการแล้ว กสทช. จึงไม่อาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก่
กองทุนรวมฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุน
รวมมีลักษณะด าเนินการเข้าข่ายที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ถูกแต่งตั้งแล้ว ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมต่อไป และขอให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหนังสือแจ้ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 



๑๙ 
 

 
มติที่ประชุม ๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม  ศึกษารายละเอียด

และบทวิเคราะห์หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมถึงผู้บริหารทรัพย์สินกองทุนโดยภาพรวม ทั้งนี้ให้ส านักงานโดยกลุ่มงาน กฎหมาย
โทรคมนาคมและกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ หารือร่วมกับ กสทช. 
ประเสริฐฯ ในประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์  และน าเสนอต่อที่ประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง  
๒.ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน กฎหมายโทรคมนาคม จัดตั้งคณะท างานศึกษาการ
จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 
 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๓.๓๐   น. 
 

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

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

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

รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงาน     

กรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ผู้จดรายงานการประชุม 

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

ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

  ............................................. 
(นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 
  รองเลขาธิการ กสทช. 

 เลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

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

          (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูร้ับรองรายงานการประชุม 


