
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๕๐ น.  ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ 

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. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ  
๒. นายอดุลย์  วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ  
๓.  พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้บริหารระดับต้น (กท.)  
๔.  นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๕.  นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๖.  นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจ้าง (กท.)  
๗.  นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจ้าง (กท.) 
๘.  นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ       ลูกจ้าง (กท.) 
๙. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ ลูกจ้าง (กท.)  
๑๐.  นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล ลูกจ้าง (กท.)  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ  (ติดภารกิจ) 
๒.  นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ   (ติดภารกิจ) 

 
 
ผู้ชี้แจง 
๑. นางสาวจิตสถา   ศรีประเสริฐสุข รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหาร

และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 



๒ 

 

๒. นายชัยยุทธ  มังศรี ผู้บริหารระดับต้น  (กสทช. สุทธิพล) 
๓. นายภูริต ประสานศักดิ์    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๔. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๕. นายศุภกาญจน์            บุญจันทร์  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
   ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
  รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 

มติที่ประชุม ๑.รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
โดยไม่มีการแก้ไข  

 
 ๒. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   

โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
   หน้าที่ ๕ ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  มติที่ประชุม ข้อ  ๒ แก้ไขข้อความดังนี้              

“เห็นชอบให้ประสานความร่วมมือกับ ITU ให้ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น
ความถี่ ๑๘๐๐ MHz” เป็น “เห็นชอบให้ประสานขอความร่วมมือกับ ITU ให้ด าเนินการ
ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ 
MHz” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑    ตารางรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕           
แยกตามกลุ่มงาน (ครั้งที่ ๑) (ส่วนงานเลขานุการ กทค.) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  การตรวจสอบการให้บริการโทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท  ไทยคม จ ากั ด 
(มหาชน) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ( JTC) ครั้งที่ ๓ ในประเด็น          
ด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  (รสทช.  ภารกิจภูมิภาคและ        
บูรณาการ, กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔  การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วย    
การประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ( JCT)      
ครั้งที่ ๓ ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  (กลุ่มงาน
บริหารความถี่วิทยุ) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕   ความม่ันคงปลอดภัยทาง Cyber ของประเทศไทยในปี ๒๕๕๖  (คณะอนุกรรมการ
ความมั่นคงเครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและวิทยุคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑   การปรับปรุงและพัฒนาบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( MNP)          
(กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอ การปรับปรุงและพัฒนาบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP) ในประเด็นดังต่อไปนี้  



๔ 

 

๑. รูปแบบการโอนย้ายเลขหมาย และร่างเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ (MNP Porting Manual) ที่ผู้ประกอบการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสนอ  โดยปรับปรุงและขยายขีดความสามารถในการโอนย้าย        
เลขหมายฯ  การขยายจุดพื้นที่และช่องทางการให้บริการการขอโอนย้ายเลขหมายฯ 
และการปรับปรุงขั้นตอนการขอโอนย้ายเลขหมายฯ  ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภาครัฐ (CAT/TOT) และเอกชน (AIS/DTAC/ TRUE MOVE) ยังคงมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันและไม่สามารถตกลงกันได้ โดยการโอนย้ายเลขหมายมี ๒ รูปแบบ คือ     
การโอนย้ายแบบปกติปัจจุบัน (General Port) และการโอนย้ายโดยการตกลงร่วมกัน
ของผู้ให้บริการ (Agreed Port) 

๒. การทบทวนค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการ โดยในเบื้องต้นควรปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายให้ลดลง จากอัตราไม่เกิน ๙๙ บาท ต่อเลขหมาย (ปัจจุบัน) 
เป็น ๗๙ บาท ต่อเลขหมาย ตามที่บริษัท ศูนย์โอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์ จ ากัด         
ได้เสนอปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนย้ายแบบปกติ (General Port)  

 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบร่างข้อเสนอรูปแบบการโอนย้ายเลขหมายและร่างเงื่อนไขแนวทาง
ปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ  (MNP Porting 
Manual) ที่ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เสนอต่อส านักงาน กสทช.  
๒. ที่ประชุม กทค. มีมติดังนี้  
 ๒.๑ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายไปตกลงร่วมกัน 
รวมทั้งหารือร่วมกับ บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ ากัด  เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปของรูปแบบการโอนย้ายเลขหมาย และร่างเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ  (MNP Porting Manual) ให้เป็นแนวทาง
เดียวกันโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของ กทค. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการร่างเงื่อนไขฯ 
ด้วย เพ่ือให้ได้ข้อยุติภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ กทค. ได้มีมตินี้ 

  ๒.๒ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม และกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม ตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมาย     
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในกรณีการโอนย้ายโดยการตกลงร่วมกันของผู้ให้บริการ 
(Agreed Port) ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเลือกตกลงเฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน        
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(๑) การโอนย้ายโดยการตกลงร่วมกันของผู้ให้บริการ ( Agreed Port)   
โดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือ SMS มีความขัดหรือแย้งกับนัย   ข้อ ๙ 
ของประกาศ กทช . เรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือไม ่



๕ 

 

(๒) กรณีท่ีผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายไม่สามารถตกลงร่วมกัน
เพ่ือก าหนดรูปแบบการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไข
แนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวได้ กทค. 
จะสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของผู้ให้บริการส่วนใหญ่ 
ได้หรือไม่ อย่างไร 
(๓) กรณีผู้ให้บริการทุกรายไม่สามารถตกลงร่วมกันเพื่อ เสนอรูปแบบการ
โอนย้ายเลขหมายและเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายได้ กสทช. หรือ 
กทค. สามารถก าหนดรูปแบบการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายฯ โดยอาศัยอ านาจมาตรา ๑๒ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔ ๔         
ได้หรือไม่ และการด าเนินการดังกล่าวมีจ าเป็นต้องมีการจัดท าการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะหรือไม่ 

   ๒.๓ มอบหมายส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน และการ
รองรับปริมาณการโอนย้าย ทั้งกรณีรูปแบบการโอนย้ายแบบปกติ ( General Port) และ
การโอนย้ายโดยการตกลงร่วมกันของผู้ให้บริการ ( Agreed Port)  เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีแบบปกติ ( General Port) ที่เพิ่มขีดความสามารถ           
การโอนย้ายจาก ๔๐,๐๐๐ เลขหมาย เป็น ๘๐,๐๐๐ เลขหมาย 

๒.๔ มอบหมายส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่แท้จริงของ
บริษั ท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ ากัด ในกรณีท่ีมีการปรับลด
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ให้บริการเป็น ๗๙ บาท ต่อเลขหมาย และให้น าเสนอ กทค. 
พิจารณาอีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเดินทางศึกษาดูงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของ
คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(คณะอนุกรรมการ โทรคมนาคมเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
ผู้ช่วยเลขานุการ รองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงค์ฯ (นางสาวเบญจวรรณฯ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ กทค. พิจารณาอนุมัติให้อนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จ านวน ๑๐ ท่าน เดินทางไป
ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน             
ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๒๔–๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย
เป็นเงินจ านวน ๑,๔๙๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ กลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม รายการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานต่างประเทศ  



๖ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้อนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก จ านวน ๑๐ ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารและ
โทรคมนาคมกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๒๔ –๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีเสนอ และให้จัดท ารายงานเสนอให้ กทค. เพ่ือทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่     
๑๘๐๐ MHz และคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการเตรียมการฯ จ านวน ๒ ชุด  
(กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ประธานอนุกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับการบริหารคลื่นความถ่ีวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN (Personal Communication Network) ๑๘๐๐          
(นายกิตตินฯ) และผู้ช่วยเลขานุการ (นายสุทธิศักดิ์ฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ กทค. 
พิจารณาองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz และคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการ
เตรียมการฯ จ านวน ๒ ชุด คือ คณะท างานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนว
ทางการประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และคณะท างานเยียวยาผลกระทบอันเกิดจาก
การสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 

 

มติที่ประชุม  ๑. ให้ กทค. แต่ละท่าน จัดส่งรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz จ านวน       
๑ คน ให้รองประธาน กสทช. เศรษฐพงค์ฯ เป็นผู้รวบรวม  

 ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
ด าเนินการดังนี้ 

๑) แก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ในข้อ ๒.๒ จาก “จัดท า” เป็น “เสนอแนวทางเก่ียวกับ   
การจัดท า” และข้อ ๒.๕ จาก “การจัด” เป็น “เสนอแนวทางการจัด” 

   ๒) แก้ไขวาระของคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ๑๘๐๐ MHz คณะท างานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทาง          
การประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และคณะท างานเยียวยาผลกระทบอันเกิดจาก   
การสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เป็นมีวาระ ๑ ปี นับแต่วันที่มีค าสั่ง โดย กทค. มีอ านาจ
พิจารณาขยายระยะเวลาได้อีก ๑ ปี 

   ๓) เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้ที่ประชุม กทค. พิจารณา
แต่งตั้งเป็นองค์ประกอบของคณะท างานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทาง  



๗ 

 

การประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และคณะท างานเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากการ
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 

 ทั้งนี้ ให้น าเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

 

ประธาน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๒.๓๐   น. 
 

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

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

     พันเอก   
                   ......................................... 
                   (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
           ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

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

         ............................................. 
          (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 
             รองเลขาธิการ กสทช. 
                  เลขานุการ 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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