
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

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

นายสุทธิพล 
นายประเสรฐิ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน 

กรรมการ 
  กรรมการ 

๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
 

เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช.  
๑. นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร    เลขานุการ  
๒. นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร ผูชวยเลขานุการ 
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ  
๔. นายอดุลย  วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ  
๕. พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูบริหารระดับตน (กท.)  
๖. นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๗. นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๘. นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจาง (กท.)  
๙. นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจาง (กท.) 
๑๐. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ       ลูกจาง (กท.) 
๑๑. นางสาวนารีรัตน เมธีกุล ลูกจาง (กท.)  
๑๒. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ ลูกจาง (กท.)  
 
ผูไมมาประชุม 
๑.  นายประวทิย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ (ติดภารกิจ)  
 
ผูช้ีแจง 
๑. นายกิตติน อุดมเกียรติ  ประธานอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการ 
      บริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL  
      PCN (Personal Communication Network) ๑๘๐๐ 
 



๒ 
 

๒. นางสุพินญา จําป    ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย 
   โทรคมนาคม  
๓. นายองอาจ  เรืองรุงโสม 31   ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการ  
       อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๔. นายดํารงค วัสโสทก ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและ  

  กํากับวิทยุคมนาคม 
๕. นางสาวจิตสถา   ศรีประเสริฐสุข  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงานบริหารและ

จัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๖. นางสาวรุงตะวัน จินดาวัลย ผูบริหารระดับตน (รท.) 
๗. นายจาตุรนต โชคสวัสดิ์ ผูบริหารระดับตน (ปท.๒) 
๘. นายสุวัฒน วสุเสถียร ผูบริหารระดับตน (ดท.) 
๙. นางสาวพรพักตร สถิตเวโรจน ผูบริหารระดับตน (มท.) 
๑๐. นางขวัญใจ สุปญโญ    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (จท.)  
๑๑. นายวิทยา ตอบุณยศุภชัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (รท.) 
๑๒. นายศุภกาญจน บุญจันท ร   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.)  
๑๓. นายพิศล สุนกุล ลูกจาง (รท.) 
๑๔. นางสาวพลอย เพ็งเพ็ชร    ลูกจาง (มท.)  
๑๕. นางสาวอมรพรรณ ทองเฟอง   ลูกจาง (จท.)  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 
   ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๒๙  มกราคม ๒๕๕๖ 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ โดย

มีการแกไขดังนี้  
   (๑) หนาท่ี ๑๖ ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เพ่ิมเติมขอความดังนี้ “หมายเหตุ

ใหสํานักงาน กสทช. กําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ” 
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๓ 
 

    (๒) หนาท่ี ๑๖ – ๑๘  ระเบียบวาระท่ี ๕.๗มอบหมายใหฝาย
เลขานุการดําเนินการปรับปรุงถอยคําในสวนของผูชี้แจง และสวนของมติท่ีประชุมให
กระชับ ถูกตอง และมีความชัดเจนตามขอสังเกตของท่ีประชุม กทค. 

  ๒. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๒๙  มกราคม ๒๕๕๖ 
 โดยมีการแกไขดังนี้  
    (๑) หนาท่ี ๗  ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ มอบหมายใหฝายเลขานุการ

ดําเนินการปรับปรุงถอยคําในสวนของมติท่ีประชุมใหกระชับ ถูกตอง และมีความชัดเจน
ตามขอสังเกตของท่ีประชุม กทค. 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  รายงานผลการทดลองและทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนท่ียุคท่ี ๔ โดยใชเทคนิค

LTE ของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
  
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอและมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ รวบรวมผลการทดลองและทดสอบเทคโนโลยี
โทรศัพทเคลื่อนท่ียุคท่ี ๔  โดยใหจัดทําในรูปแบบของรายงานและมีการวิเคราะหใน
ประเด็นตาง ๆ อาทิ ความแตกตางของการใชเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใชในการทดลองและ
ทดสอบ การแพรกระจายคลื่นในลักษณะตาง ๆ เปนตน เพ่ือจะไดนําไปใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในอนาคต 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการทดสอบและทดลองการใหบริการระบบบรอดแบนด  ไรสายความเร็ว

สูงดวยเทคโนโลยี LTE (Long Term Evolution) ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอและมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ รวบรวมผลการทดลองและทดสอบเทคโนโลยี
โทรศัพทเคลื่อนท่ียุคท่ี ๔  โดยใหจัดทําในรูปแบบรายงานและมีการวิเคราะหในประเด็น
ตาง ๆ อาทิ ความแตกตางของการใชเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใชในการทดลองและทดสอบ  
การแพรกระจายคลื่นในลักษณะตาง ๆ เปนตน เพ่ือจะไดนําไปใชเปนขอมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในอนาคต 

 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ การแจงเปล่ียนแปลงขอมูลของ บริษัท ดีแทค เนทเวอรค จํากัด  (กลุมงานการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จํากัด ขอถอนเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม แบบท่ีสอง เพ่ิมเติม ประเภทบริการเสียง Voice และ Video 
Conference (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ รายงานการประชุมสมัชชามาตรฐานโทรคมนาคมโลก ค.ศ. ๒๐๑๒  (กลุมงานบริหาร

ความถ่ีวิทยุ) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบตามท่ีเสนอ และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดย กลุมงานบริหารความถ่ี

วิทยุ ดําเนินการศึกษาและวิเคราะหในแตละเรื่องวาจะมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของ กทค. มากนอยเพียงใด โดยขอใหเสนอผลการศึกษาใหท่ีประชุม กทค. ทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 
ระเบียบวาระคงคางจากการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ วันอังคารท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การปฏิบัติตาม ขอ ๓๘ และขอ ๙๖ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร

และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีการจัดเก็บขอมูลและ
รายละเอียดของผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินลวงหนา     
(กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ      
การปฏิบัติตาม ขอ ๓๘ และขอ ๙๖ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีการใหความเห็นชอบหลักเกณฑ
และวิธีการจัดเก็บขอมูลและรายละเอียดของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ระบบ 
Prepaid ในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินลวงหนา โดยผอนผันใหจัดเก็บเปนเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน ๑๓ หลัก อีกชองทางหนึ่งนอกเหนือไปจากการจัดเก็บสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน จนกวาจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการในการจัดเก็บขอมูล
และรายละเอียดเก่ียวกับผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ระบบ prepaid รวมท้ังผลการ
ปฏิบัติตาม ขอ ๓๘ และขอ ๙๖ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ



๕ 
 

บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีการจัดเก็บขอมูลและรายละเอียดของ
ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินลวงหนา ของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ทรู มูฟ จํากัด บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)  โดยผูประกอบการท้ัง ๕ ราย ไดจัดสงหนังสือชี้แจงมายังสํานักงาน กสทช. 
และยังไมไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลและรายละเอียดของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี   
ในลักษณะท่ีเรียกเก็บเงินลวงหนา อันเปนการฝาฝนขอ ๓๘ และขอ ๙๖ ของประกาศ 
กทช.ฯ โดยมีคาปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหม่ืนบาทถวน) 
นับตั้งแตวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

 
มติท่ีประชุม ๑. มอบหมายใหสํานักงาน  กสทช. โดยกลุมงาน บริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม เรงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑตามขอ ๓๘ และขอ ๙๖ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ใหแลว
เสร็จโดยเร็ว แลวใหนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาตอไป 
๒.รับทราบการดําเนินการของผูประกอบการท้ัง ๕ ราย ไดแก บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ จํากัด บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ตามท่ีไดจัดสงหนังสือชี้แจงผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องนี้มายังสํานักงาน 
กสทช. 
๓. การพิจารณาคาปรับทางปกครองเปนอํานาจของเลขาธิการ กสทช. ในการใชดุลพินิจ
พิจารณา โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบขอกฎหมายใหชัดเจน 
 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ

โทรคมนาคมประเภทเสียง (กลุมงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง  

 

 

 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บจ. ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงาน
ดานเทคนิคของระบบโทรคมนาคมเพ่ิมเติม ประเภทเลขหมาย National Signaling  
Point Code (NSPC) (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 รักษาการผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม            
(นางสาวจิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บจ. ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ ขอรับ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสาํหรับงานดานเทคนิคของระบบโทรคมนาคมประเภท     
เลขหมาย National Signaling Point Code (NSPC) โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติใน         
การประชุมครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นสมควรใหสํานักงาน 
กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมประเภท        
เลขหมาย NSPC ใหแก บจ. ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ เปนการเพ่ิมเติม จํานวน   
๘ คา 

มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานดานเทคนิคของระบบโทรคมนาคม 
ประเภทเลขหมาย National Signaling Point Code (NSPC) ใหแก  บจ. ทรู              
ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ เพ่ือใชงานเปนการเพ่ิมเติมจํานวน ๘ คา ตามความเห็นมติท่ี
ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามท่ี
กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๖๑ ของบริษัท ทรู 
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (กลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 รักษาการผูอํานวยการกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาว
จิตสถาฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี  บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิก
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๖๑  โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ทําหนาท่ีคณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีมติในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นสมควรใหสํานักงาน 
กสทช. นําเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๗๖๑ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

 



๗ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติใหบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ    
๔ หลัก หมายเลข ๑๗๖๑  โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป ท้ังนี้ 
ตามความเห็นมติท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ทําหนาท่ี
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ตามท่ีกลุมงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติโดยบริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) จํากัด ขอรับ       

การจัดสรรความถี่วิทยุโดยขออนุญาตใชความถี่วิทยุ NDB บนแทนผลิตกลางเบญจมาศ 
เรือกักเก็บน้ํามันดิบเบญจมาศ และเรือผลิตกักเก็บน้ํามันดิบทานตะวัน นําเขาเครื่อง
วิทยุคมนาคมและใชเครื่องวิทยุคมนาคม (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน การอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม  (นายดํารงคฯ)
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติโดยบริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศไทย) 
จํากัด ขอรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุโดยขออนุญาตใชความถ่ีวิทยุ NDB บนแทนผลิต      
กลางเบญจมาศ เรือกักเก็บน้ํามันดิบเบญจมาศ และเรือผลิตกักเก็บน้ํามันดิบทานตะวัน 
พรอมท้ังการขออนุญาตนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมและใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุญาตใหบริษัท เชฟรอน ออฟชอร  (ประเทศไทย) จํากัด ใชความถ่ีวิทยุ ๑๙๕ ๒๒๑ 

และ ๒๒๗ kHz ระบบ LF/AM ความกวางของแถบคลื่นไมเกิน ๒.๑ kHz ในกิจการ      
นําทางทางการบิน (Aeronautical Radionavigation Service) เพ่ือใชกับเครื่องวิทยุ
ชวยเดินอากาศระบบ Non-Directional Radio Beacon (NDB) กําลังสงไมเกิน ๑๐๐ 
วัตต จํานวน ๓ ชุด (๖ เครื่อง) เพ่ือติดตั้งใชงานสําหรับการติดตอสื่อสาร ณ แทนผลิต
กลางเบญจมาศ เรือกักเก็บน้ํามันดิบเบญจมาศ และเรือผลิตกักเก็บน้ํามันดิบทานตะวัน  
สถานท่ีละ ๑ ชุด (๒ เครื่อง) โดยอนุญาตใหใชความถ่ีวิทยุดังกลาวเปนระยะเวลา ๑ ป 
ท้ังนี้ มีเง่ือนไขการอนุญาตและแนวทางของการอนุญาตเปนไปตามท่ี กลุมงานการอนุญาต
และกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

 ๒. เห็นชอบให สํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคมกําหนด
เง่ือนไขใหผูรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีประสานงานกับบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย 
จํากัด และกรมการบินพลเรือน เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการนําทาง     
ทางการบิน ในการยื่นขออนุญาตตั้งสถานท่ีข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยาน 
๓. อนุญาตใหบริษัท เชฟรอน ออฟชอร  (ประเทศไทย) จํากัด นําเขาเครื่องวิทยุคมนาคม 
ระบบ Non-Directional Radio Beacon (NDB) แบบ Hot Standby ตราอักษร SAC 
รุน SA ๑๐๐ แบบ Dual Transmitter (Hot Standby) กําลังสง ๑๐๐ วัตต จํานวน     
๓ ชุด (๖ เครื่อง) พรอมอุปกรณ เพ่ือใชงานตามท่ีไดรับอนุญาตตามขอ ๑. 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การขอรับจัดสรรคล่ืนความถี่กิจการ Broadband Wireless Access (BWA)          
ยานความถี่วิทยุ ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตช เพ่ือใชในกิจการปโตรเลียมบริเวณอาว
ไทย (กลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงาน การอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (นายดํารงคฯ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีบริษัท เชฟรอน  ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด  ขอรับ     
การจัดสรรคลื่นความถ่ีกิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ยานความถ่ีวิทยุ 
๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตช  เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารระหวางแทนสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมภายในพ้ืนท่ีการสัมปทานในทะเลอาวไทย 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตใหบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม      

ในกิจการประจําท่ี (Fixed Service) ประกอบดวย สถานีแมขาย ๑ สถานี และสถานี    
ลูกขาย ๑๗ สถานี สําหรับใชในการติดตอสื่อสารระหวางแทนสํารวจ  และผลิต             
ปโตรเลียมภายในพ้ืนท่ีการสัมปทานในทะเลอาวไทย โดยใชความถ่ีวิทยุแบบเปนคู 
(paired frequency) ๒๕๐๐-๒๕๐๕/๒๖๒๐-๒๖๒๕ และ ๒๕๐๕-๒๕๑๐/๒๖๒๕-
๒๖๓๐ เมกะเฮิรตซ (MHz) ความกวางแถบคลื่นความถ่ี ๒  x ๕ เมกะเฮิรตซ (MHz)      
ท่ีใชวิธี Frequency Division Duplex (FDD) เปนระยะเวลา ๑ ป ภายหลังจากท่ีไดรับ
อนุญาตและใชเครื่องวิทยุคมนาคมมีกําลังสงไมเกิน ๑๐ วัตต จํานวน ๑๙ เครื่อง ภายใต
เง่ือนไขการอนุญาตซ่ึงเปนไปตามท่ีกลุมงานการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคช่ัน เซอรวิส จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง (กลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 
 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมงาน การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 

(นายองอาจฯ) นําเสนอขอเท็จจริงกรณี บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส จํากัด    
ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง  ใบอนุญาตเลขท่ี             
๑/๕๒/๐๐๘ ใหบรกิารโทรคมนาคมประเภทบริการขายตอบริการแบบไมมีโครงขายเปน
ของตนเอง  

 
มติท่ีประชุม อนุญาตใหบริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส จํากัด ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง  ใบอนุญาตเลขท่ี ๑/๕๒/๐๐๘ การใหบริการโทรคมนาคม
ประเภทบริการขายตอบริการแบบไมมีโครงขายเปนของตนเอง โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป ตามท่ีกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
เสนอ 

 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ การขอตออายุใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปนการ
ช่ัวคราว ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  (กลุมงาน           
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายองอาจฯ) 
นําเสนอขอเท็จจริงกรณีบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ขอตออายุ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปนการชั่วคราวสําหรับโครงการ
ทดสอบเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการลดขนาด Guard Band ในการใหบริการระบบ     
ในยาน ๙๐๐ MHz GSM Band VIII ซ่ึงจะหมดอายุวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตใหบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ตออายุใบอนุญาตใหใช

คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปนการชั่วคราว โดยมีระยะเวลา ๙๐ วัน       
นับถัดจากวันท่ีใบอนุญาตเดิมหมดอายุ ตามท่ีกลุมงาน การอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ ขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคมบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ 
และบริการชุมสายอินเทอรเน็ตแบบท่ีสอง ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) (กลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย) 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ คําวินิจฉัยคําคัดคานขอใหเพิกถอนคําวินิจฉัย ขอพิพาทท่ี ๒/๒๕๕๔ ระหวาง บริษัท 
ทรู อินเตอรเนช่ันแนล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด กับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส           
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (กลุมงานโครงขายพ้ืนฐาน การใชและเชื่อมตอโครงขาย) 

 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง  

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  เสนอขอแกไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและ

พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ  (กลุมงานรับเรื่องรองเรียน และคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

 ผูแทนกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (นายวิทยาฯ) 
ไดนําเสนอประเด็นขอขัดของและปญหาการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี ซ่ึงกําหนดไวตาม
นัยมาตรา ๕๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงจะตองปฏิบัติ
ตามประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนของ
ผูใชบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบดานโทรคมนาคม ไดมีการพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๕ และการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดย
ไดมีขอสังเกตเก่ียวกับกรอบแนวทางการดําเนินงานประเด็นข้ันตอนการนําเสนอเรื่อง
รองเรียนภายในกําหนด ๓๐ วัน ตามท่ีกฎหมายกําหนด ปญหาเรื่องความชัดเจนของ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ความไมชัดเจนของเอกสารการยื่น            
ขอรองเรียน รวมถึงกรอบแนวทางและประเด็นของการแกไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง
กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางแกไขปรับปรงุประกาศ กทช. เรื่อง  กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและ

พิจารณาเรื่องรองเรียนของผูใชบริการ  ตามกรอบแนวทางท่ีเสนอ และมอบหมายให
สํานักงาน กสทช. โดยกลุมงาน รับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม และ กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม รวมกันพิจารณา จัดทํารางประกาศฯ 
และเสนอใหคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบดาน
โทรคมนาคมพิจารณากลั่นกรองกอน แลวนําเสนอตอท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณา
ภายใน ๖๐ วัน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การปฏิบัติตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีการใหบริการโทรคมนาคมในลักษณะท่ีเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมหรือคาบริการเปนการลวงหนาจะตองไมมีขอกําหนด อันมีลักษณะเปน
การบังคับใหผูใชบริการตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (กลุมงานกฎหมาย
โทรคมนาคม และกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม)
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอ
ขอเท็จจริงกรณีบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) มีหนังสือลงวันท่ี ๑๘ 
มกราคม ๒๕๕๖ รายงานการดําเนินการสําหรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะ



๑๑ 
 

ท่ีเรียกเก็บคาบริการลวงหนา ในระหวางท่ีบริษัทฯ จัดทําเง่ือนไขและกําหนดระยะเวลาการ
ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบจายเงินลวงหนา (Pre-Paid) เสนอให กสทช. พิจารณา 

 
มติท่ีประชุม ๑. กรณี บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ไดจัดสงขอเสนอการใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการลวงหนา เพ่ือให กทค. พิจารณาใหความ
เห็นชอบตามขอยกเวนของ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ เนื่องจากมีความสอดคลองกับแนวปฏิบัติการพิจารณาท่ี 
กทค. ไดใหความเห็นชอบตามท่ี กทค. ไดมีมติแลวในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนั้น จึง เห็นชอบให บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) กําหนดใหผูใชบริการตองใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บ
คาบริการลวงหนาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได   โดยเห็นควรใหกําหนดเง่ือนไข        
การใหบริการประกอบดวย เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภคตามแนวปฏิบัติดังนี้ 
(๑) การเติมเงินเขาสูระบบของผูใหบริการในทุกมูลคาท่ีเคยใหบริการอยูกอน             

และ/หรือ0 ท่ีจะใหบริการ ผูใชบริการจะตองไดรับระยะเวลาใชงานไมนอยกวา ๓๐ วัน 
(๒) การเติมเงินเขาสูระบบของผูใหบริการทุกครั้ง ใหนับรวมระยะเวลาการใชงาน         

ท่ีไดรับกับระยะเวลาท่ียังคงเหลืออยู   โดยมีระยะเวลาการสะสมวันสูงสุดอยางนอย 
๓๖๕ วัน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูใหบริการไดรับอนุญาตภายใตสัญญาสัมปทาน ระยะเวลา
การสะสมวันจะตองไมเกินระยะเวลาของอายุสัญญาสัมปทานท่ียังคงเหลืออยู 

(๓) กรณีท่ีผูใหบริการมีเงินคางชําระแกผูใชบริการเม่ือสัญญาเลิกกัน ใหเปนไปตามขอ 
๓๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม            
พ.ศ. ๒๕๔๙ ท้ังนี้ ผูใหบริการอาจกําหนดเง่ือนไขใหสามารถโอนเงินคาบริการท่ีชําระ
ลวงหนาไวไปยังเลขหมายอ่ืนท่ีอยูภายในโครงขายเดียวกันดวยก็ได 

 ท้ังนี้ ให บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ โดย
เครงครัด 
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยกลุมงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและ    
กลุมงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ ของผูรับ
ใบอนุญาต หรือผูประกอบการท่ีไดรับความเห็นชอบ ขอเสนอการใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในลักษณะท่ีเรียกเก็บคาบริการลวงหนาอยางตอเนื่อง 

 ๓. ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการพิจารณายุติคาปรับทาง
ปกครองตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมายตอไป 

 
 
 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ รายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหา ร
คล่ืนความถี่วิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PC (Personal Communication 
Network) ๑๘๐๐ (คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ี
วิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (Personal Communication Network) 
๑๘๐๐) 

 ประธานอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (Personal Communication Network) ๑๘๐๐     
(นายกิตติน ฯ)  รายงานผลการดําเนินงานประเด็นเรงดวนท่ีสํานักงาน กสทช. ตอง
ดําเนินการและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหาร
คลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (Personal Communication 
Network) ๑๘๐๐ อาทิ การศึกษาและเตรียมความพรอมสําหรับการประมูลคลื่นความถ่ี           
การเยียวยาลูกคา การประชาสัมพันธ การปรับปรุงหลักเกณฑท่ีเก่ียวกับการโอนยาย  
เลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี การศึกษาความเปนไปไดในการโอนยายเลขหมายดวยกลไก
อ่ืน การบริหารจัดการผูใชบริการท่ียังเหลือคางอยูในระบบเม่ือสิ้นสุดสัมปทาน  

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการ

บริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (Personal 
Communication Network) ๑๘๐๐ 
๒. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับการบริหารคลื่นความถ่ี    
วิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN (Personal Communication Network) 
๑๘๐๐ นําเสนอผลการดําเนินการและความเห็นโดยละเอียดตอท่ีประชุม กทค. เพ่ือ
พิจารณาในการประชุม กทค. ครั้งตอไป โดยใหเสนอกรอบเวลาการทํางาน และแนวทาง
การตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานในสวนท่ีเก่ียวของมาดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ การปรับปรุงและพัฒนาบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี  (กลุมงานบริหารและ

จัดการเลขหมายโทรคมนาคม) (เรื่องเพ่ือทราบ) 
 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้สวนงานเลขานกุารจะนําบรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอใหท่ีประชุม 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง  

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๓.๕๐   น.  
 

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

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

      ผูจดรายงานการประชุม 

พันเอก  
       ........................................... 
          (สมมาส สําราญรัตน) 
             ผูบริหารระดับตน 
          ผูจดรายงานการประชุม 

............................................. 
(นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร) 

รองเลขาธิการ กสทช. 
เลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 
 

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

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียน 
และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

ผูชวยเลขานุการ 

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

          (เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูรับรองรายงานการประชุม 


	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

