
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล  
นายประวิทย์ 

ทวีชัยการ 
ลี่สถาพรวงศา 

กรรมการ 
กรรมการ 

๔. 
๕.   

นายประเสริฐ  
พลเอก สุกิจ 

ศีลพิพัฒน์  
ขมะสุนทร 

กรรมการ 
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. นางนาฏฤดี เผื่อนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๗. นางสาวธัญญ์รดาวรรน ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๘. นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๙. นางสาวพิชรดา โสมกุล  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๑๐. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๑๑. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๒. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๓. นางสาวกฤติยา  วิสุทธาภรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.)  
๑๔. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
๑๕. นายรัชพล สุคนธชาติ ลูกจ้าง (กท.)  

 

ผู้ชี้แจง 

๑.  นายพิทยาพล  จันทนะสาโร  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ   
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๒ 

 
๒.  พลอากาศตรี สุรศักดิ์  มีมณี   คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ี    
   เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและ

กิจการวิทยุคมนาคม 
๓.   พันเอกศิริพงษ์   พุ่มพวง  คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ี    
   เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและ

กิจการวิทยุคมนาคม 
๔.   พันเอก ชัยสิทธ์   ภาวศุทธิกุล  คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ี    
   เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและ

กิจการวิทยุคมนาคม 
๕.   นาวาโท อนุชา    ช านาญมนต์  คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ี    
   เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและ

กิจการวิทยุคมนาคม 
๖.   นาวาอากาศโท อภินันท์  พิกุลทอง  คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ี    
   เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและ

กิจการวิทยุคมนาคม 
๗.   นาวาอากาศโท ชัยรัตน์  ทองประไพ  คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถ่ี    
   เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและ

กิจการวิทยุคมนาคม 

๘.   นายจาตุรนต ์ โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๙.   นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ  
    โทรคมนาคม ๒  
๑๐. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการ  
    เลขหมายโทรคมนาคม  
๑๑. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ  
๑๒. นายมนต์สรรพ์ ทรงแสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วภ.)  
๑๓. นางสาวปุณย์สิริ ฉัตรจินดา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๑)  
๑๔. นางสาวพรรณิภา สีใส พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๑)  
๑๕. นายชรัลวิทย์ ธีระพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๑)  
๑๖. นางธีตานันตร์  สีวะรา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท. ๑)  
๑๗. นางสาวรุจนาฏก์ วิมลสถิต พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (วภ.)  
๑๘. นางสาวอมรพรรณ ทองเฟ่ือง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (จท.)  
๑๙. นางสาวนรีกานต์ บางอ้อ ลูกจ้าง (ปท. ๑)  



๓ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ประธาน กทค. แจ้งว่าจะมีการมอบนโยบายของ กทค. ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติ โดย
จะเป็นการประชุมที่นอกสถานที่เป็นเวลาประมาณ ๒ วัน โดยช่วงแรกจะเป็นการประชุมกัน
ระหว่าง กทค. ที่ปรึกษา และทีมงานหน้าห้อง ช่วงที่สองจะเป็นการมอบนโยบายให้
ส านักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ 
 
มติที่ประชุม ๑. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖   

โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  (๑) หน้าที่ ๕ ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ มติที่ประชุม เพิ่มเติมข้อความต่อท้าย ดังนี้   
“และจากรายงานการศึกษาพบว่า ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมลดลงเป็นอย่าง
มาก การอ้างเหตุในการชะลอหรือประวิงการลดค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยอ้าง
ปัญหาการจัดท าสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ไม่มีน้ าหนัก เพราะในปัจจุบัน กทค.  
ได้เร่งพิจารณาเห็นชอบร่างสัญญาดังกล่าวแล้ว”   

  (๒) หน้าที่ ๓๐ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๕ มติที่ประชุม แก้ไขข้อความจาก “บริษัท     
ซิสเต็ม อินทีเกรชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด โดยมีเงื่อนไขตามท่ีกลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ” เป็น “บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) โดย
มีเงื่อนไขตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ” 

  ( ๓) หน้าที่ ๓๒ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ มติที่ประชุม แก้ไขข้อความจาก “ตามท่ีกลุ่ม
งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ เสนอ” เป็น “ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและ
จัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ” 

 ๒. รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗    
โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  (๑) หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ มติที่ประชุม เพิ่มเติมข้อความดังนี้ “ ในเรื่องการ
ด าเนินการที่ล่าช้า โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเพียงการด าเนินการแจ้งมติต่างๆ แก่ผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ใช้บริการที่ร้องเรียนปัญหาบริการ ตลอดจนได้ให้ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน 
กสทช. ว่าควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ กทค. มีมติเป็นแนวทางไว้แล้ว ว่าในการ
ด าเนินการจริงของผู้ประกอบการมีส่วนขัดหรือแย้งมติหรือไม่ เช่น เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวม



๔ 

 
โครงสร้างพื้นฐานมีการด าเนินการที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตหรือไม่ และมีการขออนุญาตโดย
ถูกต้องหรือไม่ กรณีการไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนย่านความถ่ี ๑๘๐๐ 
MHz ให้บริการด้านเนื้อหา กรณีการเปลี่ยนผู้ให้บริการที่ต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจของ
ผู้ใช้บริการ กรณีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓G ของผู้ประกอบการเอกชนที่มีการโรมมิ่ง
มาบนโครงข่าย ๘๕๐ MHz ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคม อันไม่
สอดคล้องกับที่ กทค. เคยมีมติกรณี BFKT” 

  (๒) หน้าที่ ๒๔ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ คงค้าง ย่อหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ แก้ไข
ข้อความจาก “โดยให้” เป็น “เนื่องจาก” และบรรทัดที่ ๔ แก้ไขข้อความจาก “คาดการณ”์ 
เป็น “ใช้งาน” 

  (๓) หน้าที่ ๓๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ย่อหน้าก่อนมติที่ประชุม แก้ไขข้อความจาก “จึง
ไม่อาจด าเนินการได้” เป็น “จึงไม่อาจด าเนินการออกใบอนุญาตได้” 

  (๔) หน้าที่ ๓๑ ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ แก้ไขมติที่ประชุม จาก “๑. เห็นชอบกรณีไม่รับค า
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด” เป็น “ไม่
อนุญาตค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด” 
และให้ตัดมติที่ประชุมข้อ ๒ ออก 

  (๕) หน้าที่ ๔๕ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ มติที่ประชุม เพิ่มเติมข้อความหลังค าว่า
ด าเนินงาน  ดังนี้ “ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามค าสั่ง” 

  (๖) หน้าที่ ๕๒ ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ หมายเหตุ เพ่ิมเติมข้อความ ดังนี้ “๒. กสทช.  
ประวิทย์ฯ ไม่ได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้” 

 
หมายเหตุ ๑. รายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ประชุม กทค. ยัง ไม่รับรองระเบียบวาระท่ี 

๔.๗ และระเบียบ วาระท่ี ๔. ๑๖ เนื่องจากต้องเพ่ิมเติมรายละเอียดการพิจารณาในวาระ 
ดังกล่าว 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ขอรับรองมติท่ีประชุมเฉพาะวาระท่ีเข้าร่วมพิจารณา ในการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่   
๗ มกราคม ๒๕๕๗     

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานการปฏิบัติตามแผนรองรับการยกเลิกบริการเทเล็กซ์ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 



๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราว จ านวน ๑๗๕ รายการ 

ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 
 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกตให้

ส านักงาน กสทช. วิเคราะห์กรณีการถ่ายทอดรายการต่อเนื่องเกิน ๗ วัน แต่ในแต่ละวัน
ถ่ายทอดเป็นช่วงเวลา ไม่ตลอดทั้งวัน ว่าสอดคล้องตามมติที่ประชุม กทค. หรือไม่ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการ

ด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ
ความถี่ในย่านสัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะส้ินสุดลง 
(คณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์, กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (นายพิทยาพลฯ) น าเสนอรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของ
สหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศในการด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และความถ่ีในย่านสัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่จะสิ้นสุดลง 

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอ
ความคืบหน้าล่าสุด โดยทางสหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้มีการประชุมร่วมกับ
บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และ Stakeholder ที่เก่ียวข้องรวมถึงผู้ประกอบการ
ต่างประเทศในกรณีการท า Conference Call ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖  

 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (นายพิทยาพลฯ) น าเสนอเอกสารที่สหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ได้จัดส่งถึงส านักงาน กสทช. จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้  ๑. Study on Spectrum Licensing of 
the ๑๘๐๐ MHz Band and related Spectrum under the Concessions ซึ่งได้เสนอ
สาระส าคัญในเรื่องการจัดสรรคลื่นความถ่ี และการจัดล าดับความส าคัญในประเด็นต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการประมูล เช่น การส่งเสริมการแข่งขัน ความโปร่งใสของหลักเกณฑ์การ
ประมูล เพ่ือการน าคลื่นความถี่ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๒. Strategic Options for 
Auctioning Concession Spectrum in Thailand ซึ่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ ได้น าเสนอข้อมูลและวิธีด าเนินการประมูล ๕ ประเด็น คือ ๑) จ านวนครั้งของการ
ประมูล ๒) จ านวนคลื่นความถ่ีที่จะน าออกประมูล ๓) วันครบก าหนดใบอนุญาต                
๔) ผู้ประกอบการรายใหม่ ๕) Coverage Requirement ซึ่งความเห็นของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศเสนอให้น าคลื่นความถี่ท้ังสามคลื่น คือ คลื่นความถี่ ๙๐๐ 
MHz, ๑๘๐๐  MHz ที่หมดอายุสัมปทาน, และ ๑๘๐๐ MHz ที่ยังไม่หมดอายุสัมปทาน 



๖ 

 
น ามาประมูลพร้อมกันครั้งเดียว ในปี ๒๕๕๗ โดยให้ก าหนดวันสิ้นสุดสัมปทานพร้อมกัน 
และควรไม่มีการให้สิทธิพิเศษส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เนื่องจากสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ มองว่าควรปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ในส่วนของ Coverage Requirement ไม่ควรมีเงื่อนไข หรือควรมีเงื่อนไขน้อยที่สุด   

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) ชี้แจงว่า
คณะท างานจะประมวลและน าเสนอข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปโดยเร็ว ในขณะเดียวกันทาง
คณะท างานได้ด าเนินการร่างหลักเกณฑ์ เฉพาะในส่วนที่สามารถด าเนินการได้ โดยเมื่อทาง 
กทค. มีมติในเชิงนโยบายในเรื่องใด จะน ามาใส่ในร่างหลักเกณฑ์เพ่ือจัดท าการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะต่อไป 

 กสทช. ประวิทย์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับความเห็นของ ITU ต่อความเห็นของการก าหนด 
Spectrum cap และอยากให้คณะท างานและคณะอนุกรรมการฯตรวจสอบและรวบรวม
ประเด็นค าถามส าคัญท่ีจะกระทบกับการตัดสินใจ ถ้ามีต้องเร่งด าเนินการสอบถามและให้ 
ITU รายงานในครั้งต่อไป และถ้ามีประเด็นไหนที่ต้องตัดสินใจก่อนรายงานถึงจะมีความ
คืบหน้า อาจจะต้องด าเนินการไปเป็นระยะ เพ่ือให้ กทค. สามารถมีมติในบางประเด็นที่
ส าคัญเพ่ือประกอบการท าหลักเกณฑ์ได้ มิฉะนั้นจะท าให้การด าเนินการล่าช้า เพราะใน
ส่วนของบริษัทผู้ให้บริการ อาจต้องใช้เวลาส าหรับเตรียมการเข้าร่วมการประมูลอย่างน้อย 
๖ เดือน เพ่ือเตรียมการส าหรับการประมูล และอยากให้คณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์มีความเห็นต่อรายงานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศฉบับนี้ด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น การออกหลักเกณฑ์ควรจะเป็นการออกหลักเกณฑ์แยกฉบับหรือไม่ และ
บางประเด็นส าคัญที่ต้องตัดสินใจก่อน อาจจะต้องจัดรับฟังความเห็นสาธารณะก่อนที่ทาง 
กทค. จะมีมติ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย เพราะหาก กทค. มีมติไปก่อน 
และมีผู้เห็นแย้งในขั้นตอนของการรับฟังความเห็นสาธารณะจะท าให้ไม่สามารถแก้ไขในตัว
ร่างประกาศได้   

 ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) ชี้แจงว่า 
กรณี Spectrum cap ทางสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ จะน า Strategic options 
ที่เสนอในครั้งนี้ไปก าหนด Auction design ต่อไป เช่น จะประมูลวิธีใด มี cap หรือเงื่อนไข
อย่างไร ซึ่งจะต้องมีการตัดสินใจในเชิงนโยบายก่อน ในส่วน Strategic Options เช่น การ
ประมูล Multi Band หรือจะน าคลื่นทั้งหมดมาประมูลเลยหรือไม่  ก่อนที่จะท า Auction 
design และ Reserved Price ซึ่งส านักงาน กสทช. จะน าเสนอตามขั้นตอนต่อไป  

กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าอยากให้คณะท างานน ารายงานของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศไปตรวจสอบและวิเคราะห์ให้ครบถ้วน และการก าหนด Spectrum cap มี
ข้อดีข้อเสียอย่างไร สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศมีความเห็นอย่างไร และในการรับ



๗ 

 
ฟังความเห็นสาธารณะ ทางสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้แนะน าว่ากระบวนการมี
ส่วนร่วมจะต้องค่อย ๆ ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง     

ในส่วนของการประมูลซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ เป็นการประมูลแบบ Multi Band แต่จาก
การอ่านความเห็นของบริษัทผู้ให้บริการบางบริษัทอยากจะให้มีการประมูลแบบ Single 
Band และที่ยังไม่มีความชัดเจนคือ ในประเด็นวันหมดอายุสัมปทาน ซึ่งจะส่งผลต่อแรงจูงใจ
และความน่าสนใจในการประมูล ถ้าหมดอายุสัมปทานพร้อมกันจะยุติธรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการบางรายหรือไม่  

ในส่วนประเด็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามา รวมถึงผู้ประกอบการต่างประเทศ       
เข้ามาร่วมประมูล โดยทราบเงื่อนไขสัดส่วนการถือครองหุ้นไม่เกินร้อยละ ๔๙ แล้ว 
เพราะฉะนั้นเราต้องประเมินผู้เข้าประมูล อาจจะต้องวิเคราะห์ว่าผู้เข้าร่วมการประมูลในครั้ง
นี้มี Potential อย่างไร และจะมีวิธีการอย่างไรในการเชิญชวนผู้ประกอบการรายใหม่เข้า
ร่วมการประมูล 

ส่วนที่เป็นรายงานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ส านักงานต้องวิเคราะห์ข้อมูล
ให้ครบถ้วน โดยส านักงานควรเร่งด าเนินการน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
เตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz และน าเสนอท่ีประชุม กทค. 
เพ่ือมีมติและท าการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป จึงขอแสดงความห่วงใยในเรื่องของกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินการ        

กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่า ส านักงาน กสทช. ควรน าเสนอรายงานฉบับที่    
แปลเป็นภาษาไทยด้วย และ ควรจะตรวจสอบรายงานฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความครบถ้วน 
เนื่องจากรายงานฉบับนี้ เป็นผลการศึกษาท่ีพิจารณาตามหลักการทั่วไป  จึงเห็นควรให้
รับทราบรายงานฉบับดังกล่าว และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ไปตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ทางสหภาพโทรคมนาคมจะเพ่ิมเติมต่อไป เพื่อน าเสนอ
ต่อที่ประชุม กทค. โดยเร่งด่วน 
 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าข้อสังเกตของที่ประชุมเพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบรายงานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เพ่ือความรอบคอบ
และน าเสนอที่ประชุม กทค. อีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 



๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระคงค้างการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ แผน ปฏิบัติ การทางด้านโทรคมนาคมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ ๓) ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๖) (กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๑๔๓ เป็นเลขหมายว่างที่ไม่มีการใช้งาน    
(กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข ๑๒๒๘ ของกองต ารวจสื่อสาร  (กลุ่มงาน
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การยกเลิกเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๑ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐาน ส าหรับ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ระบบ ๓G) (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ของผู้ประกอบการเชิง
พาณิชย์ จ านวน ๔ ราย (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด ขอหยุดให้บริการ Buddy 
Broadband ภายใต้ขอบเขตใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง  (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 



๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ  (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ บริษัท ดิจิตอล เจน จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ ง 
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ บริษัท แพลท เนรา จ ากัด ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบท่ีสาม   
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ บริษัท โสภณบรอดแบนด์เนทเวอร์ค จ ากัด ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
แบบท่ีสาม (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับ
ภารกิจด้านกิจการดาวเทียมระหว่างส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน 
(เพิ่มเติม) (กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ สรุปผลการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การจัดท า
หลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ใช้เทคโนโลยี 
Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (กลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ การจัดท าร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ  

อุปกรณ์ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย ( Base Unit) และเครื่องวิทยุ
คมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) ที่ใช้ระบบเครื่องวิทยุติดตามเฉพาะกลุ่ม ( On-site 
Paging system) (กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม)  

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑-๔.๑๕ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 
 
 



๑๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ พิจารณาการขอความเห็นชอบการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริษัท เรียล ฟิวเจอร ์
จ ากัด และ บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
โทรคมนาคม) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานของอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อ
ความม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม และขอความเห็นใน 
(ร่าง) แผนความถี่วิทยุเพื่อความม่ันคงของรัฐในกิจการวิทยุคมนาคม (พ.ศ. ....)  
(คณะอนุกรรมการประสานงานฯ, กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ)  

 ผู้แทนกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุและในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ(นายอดุลย์ฯ) 
รายงานผลการด าเนินงานของอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือความ
มั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  น าเสนอรายละเอียด (ร่าง) 
แผนความถ่ีวิทยุเพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการวิทยุคมนาคม (พ.ศ. ....) และ (ร่าง) ค าสั่ง 
กสทช. ที่ ..../๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือความ
มั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยคุมนาคม   

กสทช. พลเอก สุกิจ แสดงความเห็นเพิ่มเติมในประเด็น เรื่องความม่ันคงของรัฐ ซึ่งไม่ได้
หมายความว่าเป็นแต่หน่วยงานทหารมีใช้งานในย่าน security band เท่านั้น  ในการ
จัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับ security band น่าจะรวมถึงได้ว่าหน่วยงานที่ได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นหน่วยงานความมั่นคงของรัฐ ซึ่งควรส่งเรื่องให้หน่วยงานสองหน่วยงาน
เป็นผู้พิจารณาด้วย คือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ กอรมน. ค าว่าความมั่นคงเป็น
หน่วยงานที่ตรงกับส านักนายกรัฐมนตรี มีความถี่ security band ที่เราให้ใช้งานอยู่ จะใช้
มากหรือน้อย น่าจะก าหนดเป็นนโยบายภาครัฐในการจัดดังกล่าว โดยการพิจารณาว่าให้มี
การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้เป็นดิจิตอลซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้
ความกว้างแถบคลื่นความถ่ี ( Bandwidth) จ านวนที่มาก หากมีความจ าเป็นใด รัฐจะต้อง
วางแผนได้ถูกต้องว่าหากมีการเคลื่อนย้ายความถี่ที่ต้องใช้แล้ว รัฐจะต้องใช้งบประมาณ
เท่าไร จัดเตรียมงบประมาณเท่าไรในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว จึงขอเสนอไว้เพ่ือก าหนด
เป็นแนวทางต่อไป  

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นในกรณีท่ีส านักงาน กสทช. ตรวจสอบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การใช้งานคลื่นความถ่ีของหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ ปรากฏว่า มีคลื่นความถ่ีที่
หน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐใช้งานจ านวนหนึ่งที่ไม่พบหลักฐานการอนุญาตนั้น ขอให้



๑๑ 

 
ส านักงาน กสทช. เร่งรัดให้หน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐด าเนินการขอรับการจัดสรร
ความถี่วิทยุที่ไม่หลักฐานการอนุญาตดังกล่าวจาก กสทช. ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยด่วน 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการ ด าเนินงานของอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่น

ความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 ๒. เห็นชอบ (ร่าง) แผนความถ่ีวิทยุเพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการวิทยุคมนาคม (พ.ศ. ....) 
ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ และกลุ่มงานเสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเสนอ  
(ร่างฯ) ให้ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามกระบวนการ ขั้นตอนของกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติของส านักงานฯ ก่อนน าแผนฯ ออกใช้บังคับและถือปฏิบัติร่วมระหว่าง
หน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐกับ ส านักงาน กสทช. ตามแผนฯ ต่อไป  

 ๓. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานประสานงานการบริหารคลื่นความถี่ เพ่ือความมั่นคงของ
รัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการ วิทยุคมนาคม โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ ตาม 
(ร่าง) ค าสั่ง กสทช. ที.่.../๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประสานงานการบริหารคลื่น
ความถี่ เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและ กิจการ วิทยุ คมนาค ม ที่
คณะอนุกรรมการฯ และส านักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย
กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุเสนอ (ร่าง) ค าสั่งฯ ดังกล่าว ให้ประธาน กทค. พิจารณาลง
นาม ต่อไป  

 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ลง
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕  

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๘๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗      

ขอเปิดเผยความเห็นระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ รายละเอียด 
ดังนี้  

 “ในประเด็นที่ ส านักงาน กสทช. มีความเห็นว่า (ร่าง) แผนความถ่ีวิทยุเพ่ือความ
มั่นคงของรัฐในกิจการวิทยุคมนาคม (พ.ศ. ...) ฉบับนี้ กสทช. ไม่จ าเป็นต้องจัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปตามมาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ. 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น  

ผมเห็นว่า ถึงแม้เนื้อหาตาม (ร่าง) แผนฯ ฉบับดังกล่าวอาจไม่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขันในการประกอบกิจการ แต่เมื่อระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ยังมิได้มีการประกาศยกเลิกแต่ประการใด และคณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ได้เคยให้ความเห็นไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า “ในกิจการ
โทรคมนาคม เมื่อมีระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ก าหนดในข้อ ๕ (๕) ว่าการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับท่ีมีผลบังคับใช้
เป็นการทั่วไปจะต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นสาธารณะ เมื่อประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
และระยะเวลาในการแจ้งรายละเอียดการได้รับจัดสรสรรหรือการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี



๑๒ 

 
ตามมาตรา ๘๒ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้เป็น
การทั่วไป แม้จะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ กรณีย่อมที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นสาธารณะตามระเบียบ กทช. ว่า
ด้วยการรับฟังความเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ” ดังนั้น ส านักงาน กสทช. จึงควรจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) แผนฯ ฉบับ
ดังกล่าว เพราะการด าเนินการที่ไม่ครบขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด อาจส่ง ผลไปถึง
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของร่างแผนฯ ดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ ตามที่ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบฐานข้อมูลสารสนเทศการใช้งานคลื่น
ความถี่ของหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ ปรากฏว่า มีคลื่นความถ่ีที่หน่วยงานเพื่อ
ความมั่นคงของรัฐใช้งานจ านวนหนึ่ง ที่ไม่พบหลักฐานการอนุญาตนั้น ผมขอให้ ส านักงาน 
กสทช. เร่งรัดให้หน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐด าเนินการขอรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุที่
ไม่พบหลักฐานการอนุญาตดังกล่าวจาก กสทช. ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยด่วน” 

 ๒. กสทช. สุทธิพลฯ ได้มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๕/๐๔๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗        
ขอเปิดเผยความเห็นระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ รายละเอียด 
ดังนี ้

 “๑. เห็นสอดคล้องกับส านักงาน กสทช. ที่เห็นควรให้เห็นชอบ (ร่าง) แผนความถ่ี
วิทยุเพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ. ....) ตามท่ีคณะอนุกรรมการ
ประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพ่ือความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม เสนอ เพื่อให้มีแผนความถี่วิทยุ เพ่ือความมั่นคงของรัฐฯ ที่ทันสมัยเป็น
ปัจจุบันสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ก าหนดแนวทางการบริหารคลื่นความถี่
เพ่ือความมั่นคงของรัฐต่อไป 

 ๒. เห็นสอดคล้องกับส านักงาน กสทช. ที่เสนอว่า (ร่าง) แผนฯ ฉบับดังกล่าวนี้  
ไม่จ าเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ตาม
มาตรา ๒๘ แห่งพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามท่ีกลุ่มกฎหมาย
โทรคมนาคม (มท.) ได้เคยให้ความเห็นไว้ ตามเหตุผลที่ส านักงานฯ เสนอในข้อ ๔.๖ ของ
บันทึกส านักงานฯ โดยผมเห็นว่า แม้จะมีผู้ให้ข้อสังเกตว่า ระเบียบ กทช. ว่าด้วย การรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ยังไม่ถูกยกเลิก จึงเปิดช่องให้รับฟังความคิดเห็น
สาธารณะได้ แต่ผมเห็นว่าน่าจะไม่ถูกต้อง เนื่องจากตามมาตรา ๙๕ แห่ง พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ระเบียบ กทช. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไป
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ. นี้เท่านั้น ฉะนั้น ในส่วนที่ระเบียบ กทช.ฯ มีหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับมาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ จึงมิอาจใช้บังคับได้ ดังนั้น เมื่อกรณีนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามมาตรา ๒๘ จึง
ไม่จ าเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามกฎหมาย” 

 



๑๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ บมจ. ทีโอที ขอขยายระยะเวลาการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ตามประกาศ

แผนปฏิบัติการ USO ประจ าปี ๒๕๕๓ เพิ่มเติม จ านวน ๗ แห่ง  (กลุ่มงานบริการ
โทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ส.๑๒/๒๕๕๖  (กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๑๒๓๔/๒๕๕๖  (กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ แนวทางการด าเนินคดีปกครองในคดีหมายเลขด าที่ ๑๒๒๕/๒๕๕๖  (กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ขอให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี LTE (Long 
Term Evolution) บนคลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ การเปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของบริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จ ากัด (มหาชน)  (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่าย) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๙ บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒) 

 
หมายเหตุ ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ – ๕.๙ ฝ่ายเลขานุการ กทค. จะน ามาบรรจุในระเบียบวาระอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 

 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๑.๔๕   น. 


