
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล  
นายประเสริฐ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

 ๔.    พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร  กรรมการ  
 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เลขานุการ 

๒. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ  
๓. นายสุทธิศักดิ ์ ตันตะโยธิน     ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. นายอดุลย์ วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ รักษาการผู้อ านวยการ (กท.) 
๖. นางสาวพิชรดา โสมกุล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๗. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๘. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๙. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห์ ลูกจ้าง (กท.) 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ (ติดภารกิจ) 
 

ผู้ชี้แจง 

๑.  นายพิทยาพล จันทนะสาโร                 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
๒.   นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข              ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการ              

                                เลขหมายโทรคมนาคม 
๓.  นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบ

  กิจการโทรคมนาคม ๑ 
๔. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์              ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบ

  กิจการโทรคมนาคม ๒ 
๕.  นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ 
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๖.  นายวเรศ บวรสิน รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการ 
  โทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 

๗.  นายณัฐนนท์  ลี้ศัตรูพ่าย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒) 
๘.  นายศันสนะ อัศวช่วง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๒) 
๙.  นางสาวปุณย์สิริ ฉัตรจินดา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท.๑) 
๑๐.  นางสาวรุจิรัตน์ โกยกุล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (สท.) 
๑๑.  นายพัชรสุทธิ์  สุจริตตานนท์ คณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การ 
     อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz 
 

เริ่มประชมุเวลา  ๑๕.๐๐ น. 

  ประธานที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กทค. แจ้งว่า การพิจารณาแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ 
MHz ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz แล้วนั้น จะต้อง ด าเนินการให้เรียบร้อยเนื่องจากต้อง
น าเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  ความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับอ านาจ

หน้าที่ของกระทรวงฯ ในการด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิในเอกสารข่ายงาน
ดาวเทียม (filing) กรณี บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ขอเพิ่มบริการโครงข่าย
สื่อสารผ่านดาวเทียมภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 
เพิ่มเติม (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 เลขาธิการ กสทช . (นายฐากรฯ ) ชี้แจงว่า มติที่ประชุม กทค . ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ และ 
กทค. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ได้อนุมัติให้ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) เพ่ิมเติมบริการ
โครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สามได้  แต่ต้องสอบถามอ านาจหน้าที่ของกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิในเอกสารข่ายดาวเทียม (filing) ก่อน ทั้งนี้ 
กระทรวงฯได้มีหนังสือแจ้งตอบเรื่องอ านาจหน้าที่  แต่ไม่ชัดเจน ทาง กทค . ขอให้ส่ง
หนังสือยืนยันมาอีกครั้งหนึ่ง และ ทางกระทรวงฯได้ส่งมายืนยันอีกครั้ง แล้ว และทาง
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กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมยืนยันว่า หนังสือได้ยืนยันอ านาจ หน้าที่ ของ      
กระทรวงฯ เป็นที่เรียบร้อย 

 
มติที่ประชุม  รับทราบตามท่ีเสนอ ทั้งนี้ความเห็นเพ่ิมเติ มของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกระทรวงฯ ในการด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิใน
เอกสารข่ายดาวเทียม (filing) ตามมติที่ประชุม กทค . ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่    
๘ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นเงื่อ นไขบังคับก่อนที่การอนุญาตให้เพิ่มบริการให้เพิ่ม
บริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ณ ต าแหน่งวงโคจรที่ ๗๘.๕ องศาตะวันออก 
ของดาวเทียมไทยคม ๘ (THAICOM-Q2) ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม ของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) จะมีผลตามมติที่ประชุม 
กทค. ครัง้ที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ บริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบ

ที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒)   

 
หมายเหตุ  ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ บริษัท โรบอทิคส์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  
 ผู้แทนกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ๒ (นายณัฐนนท์ฯ) น าเสนอ

ข้อเท็จจริงกรณี บริษัท โรบอทิคส์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาต
การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง  เป็นกรณีการสิ้นสุดตามข้อ ๒๖(๓) ของเงื่อนไข
ในการอนุญาตใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๕ ของเงื่อนไขในการอนุญาต ที่ก าหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกกิจการต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๓๐ วัน ทั้งนี้ในส่วนของการแก้ไขสภาพการเป็นลูกหนี้ค่าธรรมเนียมนั้น จะ
ประสานงานกับกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 กสทช . สุทธิพลฯ ให้ความเห็นว่า บริษัท  โรบอทิคส์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด   
ขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง  เป็นกรณีการสิ้นสุดตามข้อ 
๒๖(๑) ของเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตการให้บริการ อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง  
ไม่ใช่ข้อ ๒๖(๓) ตามท่ีเสนอ  และก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตท่ีประสงค์จะเลิก กิจการ
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ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน โดยบริษัทมีหนังสือลง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทั้งนี้ 
ส านักงาน กสทช . แจ้งว่าแนวทางปฏิบัติของส านักงาน กสทช . ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ บริษัท โรบอทิคส์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตการ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง  โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕  
ตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ เสนอ 

 

หมายเหตุ   ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่    
๑๐/ ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ กทค . เพื่อจัดนโยบายการปฏิบัติงานประจ าปี 
๒๕๕๗ (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 

หมายเหตุ  ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะบรรจุน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง  
 

ระเบียบวารที่ ๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  (กลุ่มงานวิชาการและ
จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ  ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะบรรจุน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ

จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๔ ในประเด็น
ด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ)  

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ (นายเสน่ห์ฯ) น าเสนอรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณ
ชายแดนไทย -มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๔ The ๒๔th Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along 
Thailand-Malaysia Common Border-JTC ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ ร์ธานี  ในประเด็นด้านกิจการ โทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม และเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกความตกลงร่วม (Agreed 
Minutes) ในส่วนของการประชุมเต็มคณะ และการประชุม Working Group ๒ (Mobile 
and Non-Broadcasting)  

 



๕ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ
จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๔ ในประเด็นด้าน
กิจการ โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  และบันทึก ความตกลงร่วม (Agreed 
Minutes) ในส่วนของการประชุมเต็มคณะ และการประชุม Working Group ๒ (Mobile 
and Non-Broadcasting) ตามท่ีกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุเสนอ 

 

หมายเหตุ   ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่   
๑๐/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ )
น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด  ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม  โดยมีระยะเวลาการขออนุญาต ๑๕ ปี ทั้งนี้มีเงื่อนไข
เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามรายอื่นที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว เนื่องจากบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ ของประกาศ กทช . เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และคุ ณสมบัติ
ตามข้อ ๘ แห่งพระราชบัญญั ติการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม พ .ศ. 
๒๕๔๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ของประกาศ กทช . เรื่องเรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ ขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบที่สาม  โดยมีระยะเวลาการขออนุญาต ๑๕ ปี ตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑๐/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

 

 

 



๖ 
 

ระเบียบวารที่ ๔.๒ บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จ ากัด ขอเพิ่มบริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่าง
ประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) และวงจรเชา่เสมือน
บุคคลระหว่างประเทศ (International Internet Protocol Virtual Private 
Network International IP-VPN) (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ )
น าเสนอข้อ เท็จจริงกรณี บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จ ากัด ขอเพ่ิมบริการวงจรเช่า
ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) และวงจร
เช่าเสมือนบุคคลระหว่างประเทศ (International Internet Protocol Virtual 
Private Network International IP-VPN) ทั้งนี้ มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามรายอื่นที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
เนื่องจากบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้ อ ๕ ของประกาศ กทช . เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และคุณสมบัติตามข้อ ๘ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม พ .ศ. ๒๕๔๔ และไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ของประกาศ กทช . เรื่องเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให้บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จ ากัด เพ่ิมบริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่าง
ประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) และวงจรเช่าเสมือนบุคคล
ระหว่างประเทศ (International Internet Protocol Virtual Private Network 
International IP-VPN) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑๐/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ บริษัท ไฟเบอร์ทูเดอะโฮม จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

แบบท่ีสาม (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 

น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท ไฟเบอร์ทูเดอะโฮม จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม  โดยมีระยะเวลาการขออนุญาต ๑๕ ปี ทั้งนี้มีเงื่อนไข
เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามรายอื่นที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว เนื่องจากบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ ของประกาศ กทช . เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีก ารอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และคุณสมบัติ
ตามข้อ ๘ แห่งพระราชบัญญั ติการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม พ .ศ. 
๒๕๔๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ของประกาศ กทช . เรื่องเรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  



๗ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้บริษัท ไฟเบอร์ทูเดอะโฮม จ ากัด ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบที่สาม โดยมีระยะเวลาการขออนุญาต ๑๕ ปี 

 

หมายเหตุ   ที่ประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่ ๑๐/
 ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz  (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ ) 
น าเสนอการขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ เตรียมการเก่ียวกับ
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ออกไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าการ
ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz และคณะท างานสนับสนุนฯ ที่ส านักงาน  กสทช. เสนอมา
นั้น หากเป็นการด าเนินการก่อนสิ้นสุดระยะเวล าการปฏิบัติงานก็สามารถด าเนินการ
ขอขยายเวลาได้ หากแต่เมื่อการขอขยายเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องน าเข้าสู่ที่
ประชุม กสทช. ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาการปฏิบัติงานไปแล้ว อาจไม่เหมาะสม ประกอบ
กับได้มีการเสนอปรับองค์ประก อบคณะอนุกรรมการฯ และเพ่ิมขอบเขตอ านาจหน้าที่
ให้รวมถึงคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz ดังนั้น  จึงให้ส านักงานฯ โดยกลุ่มงาน อนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ ปรับปรุง ระเบียบวาระนี้ ซ่ึงเห็นควรพิจาณา ให้เป็น
การเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฯและคณะท างาน ใหม่ฯ เพ่ือให้ที่ประชุม  กทค .
พิจารณาระเบียบวาระนี้ และเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ต่อไป  

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ การแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่ ๑๘๐๐ MHz  และคณะท างานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนว
ทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz โดยเพิ่มองค์ประกอบ ดังนี้ นายพิทยาพล 
จันทนะสาโร  เป็นอนุกรรมการฯ และ นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข  เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. เห็นชอบการปรับชื่อ คณะท างานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz และเพ่ิมเติมให้
คณะท างานปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ กทค. มอบหมาย 

๓. เห็นชอบการ ปรับปรุงชื่อ คณะท างานก าหนดมาตรการทางกฎหมาย กรณีการ
จัดสรรคลื่นความถี่ และการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz 
และคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz โดยปรับอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เป็นการก า หนด
มาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เป็นการก าหนด
มาตรการทางกฎหมาย กรณีการจัดสรรคลื่นความถ่ีและการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
การใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz ทั้งนี้ ให้ปรับปรุง



๘ 
 

องค์ประกอบฝ่ายเลขานุการ โดยให้นางสาวศิริพร พุกกะเ วส เป็นผู้ช่วยเลขาฯ แทน
นางสาวณัฐจิรา ขันทอง และเพ่ิมเติมให้คณะท างานปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ กทค . 
มอบหมาย   

   ทั้งนีม้อบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ ด าเนินการเสนอที่ประชุม กสทช . พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
กระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 

หมายเหตุ   ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระ นี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่   
๑๐/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ แต่งตั้งคณะท างานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๗ ของกลุ่มงาน
บริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพื่อสังคม (กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง
และเพ่ือสังคม) 

 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม (นายวเรศฯ)
น าเสนอข้อพิจารณาเพื่อ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบ
การด าเนินงานปี ๒๕๕๗ ของกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม   
๓ คณะ ได้แก่  

  ๑) คณะท างานปรับปรุงแผนการจัดให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิ ธีจัดเก็บรายได้
เพ่ือน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 

   ๒) คณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานศูนย์อินเทอร์เน็ตทั่ว
ประเทศ 

   ๓) คณะท างานจัดท ากรอบแนวทางการจัดให้มีจัดท ากรอบแนวทางการจัด
ให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะและอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง ทั่วประเทศ 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ขอถอนคณะท างานชุดที่ ๑ คือ คณะท างาน
ปรับปรุงแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
(๒๕๕๕-๒๕๕๙ ) เนื่องจากมีบุคคลภายนอกร่วมท างานด้วย ซึ่งขัดกับนโยบายที่เคย
เสนอว่า ก ารจัดตั้งคณะการท างานควรใช้บุคลากรของส านักงาน กสทช . เป็นหลัก       
จึงขอเสนอคณะท างานชุดที่ ๒ คือคณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ศูนย์อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศและชุดที่ ๓ คือคณะท างานจัดท ากรอบแนวทางการจัด
ให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะและอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึ งทั่วประเทศ  โดย
คณะท างาน ชุดที่ ๒และ ๓ นั้นต้องใช้บุคลากรเฉพาะทางเนื่องจากบุคลากรของ
ส านักงาน กสทช. ไม่เพียงพอ 



๙ 
 

 กสทช.สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่า ให้ทางส านักงาน กสทช . ตรวจสอบว่าที่เสนอมา
สอดคล้องกับแนวทางการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการหรือไม่ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะท างานจ านวน ๒ คณะ คือ คณะท างานติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศและคณะท างานจัดท ากรอบ
แนวทางการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะและอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง  ทั่วประเทศ 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติ งาน ของคณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามที่ส านักงาน กสทช . เสนอ 
และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช . โดยกลุ่มงานบริการโ ทรคมนาคมโดยทั่วถึงและ
เพ่ือสังคม เสนอ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานดังกล่าวให้ประธาน กทค . พิจารณาลง
นามต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด 

 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑๐/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวารที่ ๔.๖ ร่างประกาศ กสทช . เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile telecommunication – IMT) ย่านความถี่วิทยุ 
๑๗๑๐ – ๑๗๘๕ /๑๘๐๕ – ๑๘๘๐ เมกะเฮิร์ต (MHz) (กลุ่มงานก ารอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒, ฝ่ายเลขานุการคณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มง านอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างประกาศ กสทช . เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile telecommunication – IMT) ย่านความถ่ีวิทยุ ๑๗๑๐ – 
๑๗๘๕/๑๘๐๕ – ๑๘๘๐ เมกะเฮิร์ต (MHz) โดยระเบียบวาระนี้ได้ผ่านมติที่ประชุม 
กทค. เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทาง ITU 
และน าเข้าการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ผ่านความเห็นชอบแล้ว  

 

มติที่ประชุม ๑.เห็นชอบร่างประกาศ กสทช . เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunications - IMT)ย่านความถ่ี ๑๗๑๐-
๑๗๘๕/๑๘๐๕-๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
๒. เห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช . ดังกล่าวตามท่ี
ส านักงาน กสทช .เสนอ  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุม 
กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 



๑๐ 
 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑๐/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวารที่ ๔.๗ ร่างประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒.๕ MHz/๑๘๐๕ – ๑๘๑๗.๕ MHz และ 
๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz/๑๘๔๓ – ๑๘๕๕.๕  MHz พ.ศ. …. (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒, ฝ่ายเลขานุการคณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz) 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
น าเสนอข้อเท็จจ ริงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างประกาศ กสทช . เรื่องร่างประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒.๕ MHz/๑๘๐๕ – 
๑๘๑๗.๕ MHz และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz/๑๘๔๓ – ๑๘๕๕.๕  MHz พ.ศ. ….
โดยระเบียบวาระนี้ได้ผ่านมติที่ประชุม กทค . เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยได้
ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทาง ITU และน าเข้าการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
โดยผ่านความเห็นชอบแล้ว  

 

มติที่ประชุม ๑.เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๑๐ – ๑๗๒๒.๕ MHz/
๑๘๐๕ – ๑๘๑๗.๕ MHz และ ๑๗๔๘ – ๑๗๖๐.๕ MHz/๑๘๔๓ – ๑๘๕๕.๕  MHz 
พ.ศ. ….  
๒. เห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช . ดังกล่าวตามท่ี
ส านักงาน กสทช .เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช . น าเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุม กสทช . 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

หมายเหตุ ที่ประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๑๐/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๑ 
 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 

 
เลิกประชุมเวลา       ๑๖.๓๕   น. 
 
 

 

   

     พันเอก  

              ........................................... 
                 (สมมาส ส าราญรัตน์) 
            รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงาน 

                 กรรมการกิจการโทรคมนาคม 
                ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

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

 

 
 

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

       ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 

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

 


