
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ 

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

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

 

ผู้ชี้แจง 
๑.  พลอากาศตรี ธนพันธุ์  หร่ายเจริญ รสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ  
๒. นายสงขลา วิชัยขัทคะ หัวหน้าคณะท างาน ก าหนดมาตรการรองรับ

ผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการ
ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz 

๓. นายบุญโชค  รุ่งโชติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการ 
  โทรคมนาคม  



๒ 

 

๔. นายชุติเดช   บุญโกสุมภ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน 
      การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 

๕. นางสุพินญา   จ าปี   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย  
       โทรคมนาคม  

๖. นายชัยยุทธ   มังศรี   ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง 
       ผูบ้รโิภคในกิจการโทรคมนาคม  

๗. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน การอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ 

๘. นายจาตุรนต์  โชคสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจโทรคมนาคม 
๙. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข  ผู้อ านวยการกลุ่มงาน บริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๑๐.  นายสุวัฒน์  วสุเสถียร  ผู้บริหารระดับต้น (ดท.) 
๑๑.  นางพุธชาด  แมนมนตรี  ผู้บริหารระดับต้น (วภ.) 
๑๒.  นายวเรศ   บวรสิน   ผู้บริหารระดับต้น (สท.) 
๑๓. นายอัมพร   ดีเลิศเจริญ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วภ.) 
๑๔. นางสาวธีตานันตร์  สีวะรา   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท.๑) 
๑๕. นายโสรัจจ์  ศรีพุฒ   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๑๖. นายศุภกาญจน์  บุญจันทร์  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  (จท.) 
๑๗. นายณัฐสุต  อาจารวงศ์  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.) 
๑๘. นางสาวรุจนาฏก์  วิมลสถิต   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (วภ.) 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.  
 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
   ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

   รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม  
๒๕๕๖    

 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม  
๒๕๕๖  



๓ 

 

   รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๖    

 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระคงค้างจากการประชุม กทค.ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ค าขอให้มีค าสั่งปรับปรุงหรือแก้ไขอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

หรืออนุญาตให้ยกเลิกสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 
และการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม      
ไม่เป็นธรรม (คณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท   กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่าย และกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม (นายบุญโชคฯ) น าเสนอ
รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท และข้อเสนอของ
คณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณอัีตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม    
ไม่เป็นธรรม ต่อค าขอของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด จ านวน ๓ ข้อ คือ 

๑) มีค าสั่งให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท      
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ท าการปรับปรุง
หรือแก้ไขอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมท่ีมีการเรียกเก็บระหว่างกันทันที  โดยขอให้ กสทช. ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
การเชื่อมต่อโครงข่ายในอัตราที่เท่าเทียมกับอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ที่มีการ
เรียกเก็บระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
เพ่ือให้สอดคล้องตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๔.๑/๒๕๕๔ ประกอบค าสั่ง กทช. ที่ ๑๑/๒๕๕๓ 

๒) หาก กสทช. ไม่อาจมีค าสั่งตามข้อ ๑) ขอให้มีค าสั่งอนุญาตให้บริษัท ทรู มูฟ 
จ ากัด  ยกเลิกสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 



๔ 

 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) โดย
ทันที พร้อมทั้งก าหนดให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท     
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) คงการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่
เป็นอยู่จริงในปัจจุบันไว้ต่อไป โดยใช้อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามค าสั่ง กทช. 
ที่ ๑๔.๑/๒๕๕๔ ประกอบค าสั่ง กทช. ที่ ๑๑/๒๕๕๓ ไปพลางก่อน และสั่งให้บริษัทท้ังสอง   
เข้าเจรจาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกันใหม่ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

๓) มีค าสั่งให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณี
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส           
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) กระท าการอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจ ากัด
การแข่งขันในการให้บริการกิจการโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อ
ป้องกันการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ. ๒๕๔๙  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย            
(นายชุติเดชฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ให้บริการได้ประชุมร่วมกัน และได้มีมติที่ประชุม
เห็นชอบให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในอัตรา ๐.๔๕ บาท 
โดยจะให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

 
มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบให้จ าหน่ายค าร้องของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัดในประเด็นตามค าขอข้อ ๑         

และข้อ ๒ ออกจากสารบบ เนื่องจากเป็นค าร้องซ้อนกับค าร้องขอของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 
ในกรณีแรก โดยให้บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด กับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ไปด าเนินการ ตามมติ 
กทค. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ตามรายงานแสวงหาข้อเท็จจริง
ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ฉบับลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 ๒. เห็นชอบให้ยกค าร้องของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ในประเด็นตามค าขอข้อ ๓ เนื่องจาก      
ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) มีการกระท าหรือพฤติกรรมต้องห้าม       
ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
การแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัย 
ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณอัีตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมไม่เป็นธรรม  
 ๓. ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย เร่งรัด
ให้ผู้ประกอบการ จัดส่งสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไข              
ให้คณะกรรมการพิจารณาตามนัยข้อ ๔๖ ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  



๕ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๖๖  ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี้ “ผมได้ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก     
ผมจึงขอเปิดเผยความคิดเห็นของผม  เพ่ือบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ในส่วน
หมายเหตุของวาระดังกล่าว ดังนี้ 

“ผมเห็นด้วยตามการวิเคราะห์ของส านักงาน กสทช. ว่า ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมเข้านิยามเรื่องอัตราค่าบริการที่จะต้องก ากับดูแลตามประกาศ 
กทช. เรื่อง มาตรการป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ อย่างไรก็ตาม ประเด็นตาม
ค าร้องของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด นั้น โดยพื้นฐานเป็นการร้องตามบทบัญญัติ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ 
และมาตรา ๓๐  ประกอบกับข้อ ๑๑๔ และข้อ ๑๑๕ ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งข้อ ๑๑๕ ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ที่ขอใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมรายอ่ืนมีสิทธิน าค าชี้ขาดที่ประกาศตามข้อ 
๑๑๔ วรรคสอง มายื่นค าร้องขอแก้ไขข้อสัญญาให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมได้  
ซึ่งผมเห็นชอบมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า ค าร้องขอดังกล่าว ของบริษัทฯ เป็นการใช้สิทธิตาม
กฎหมายเพื่อให้ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ซึ่งหมายถึง  กทค. ในปัจจุบัน ใช้อ านาจ
ก ากับดูแลการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย  ที่จะต้องเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายกับผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อ
โครงข่าย และต้องมีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้ขอใช้หรือผู้ขอเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย หรือก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตเป็นเหตุให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องรับภาระเกินสมควร  กรณีจึง มิใช่เรื่องพิพาท
ระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่ต้องด าเนินการโดยผ่านคณะกรรมการร่วมตามสัญญาการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมก่อน  ดังนั้นเมื่อบริษัทยังคงมีค าขอซ้ าในเรื่องนี้ กทค.     
จึงไม่ควรพิจารณาจ าหน่ายค าร้องของบริษัทอีก แต่ควรที่จะทบทวนมติ กทค. ครั้งที่ 
๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ได้พิจารณาค าร้องดังกล่าวเป็นครั้งแรกก่อน 
แล้วจึงพิจารณา วินิจฉัย ว่า ค าชี้ขาดที่ ๑/๒๕๕๓ และ ๒/๒๕๕๓ มีผลกระทบกับข้อ
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ร้องกับ คู่สัญญาทั้งสองราย หรือไม่ 
หากเข้าข่ายก็สมควรใช้ดุลพินิจสั่งแก้ไขข้อสัญญาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายได”้  

 
 

 

 



๖ 

 

ระเบียบวาระการประชุม กทค.ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุด            

การอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ...         
(ฝ่ายเลขานุการคณะท างานก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบ อันเกิดจากการสิ้นสุด
สัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz) 

 ตามท่ี ที่ประชุม กทค. ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.... โดยให้คณะท างานฯ น าข้อสังเกตของ กทค. แต่ละ
ท่าน ไปปรับปรุงร่างฯ แล้วเสนอมาให้พิจารณา นั้น คณะท างานก าหนดมาตรการรองรับ
ผลกระทบฯ ได้น าข้อสังเกตดังกล่าวไปทบทวนพร้อมปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
ร่างดังกล่าวมาให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระนี้  พร้อมขอให้มอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. น าเสนอร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  พ.ศ. ... 
เข้าท่ีประชุม กสทช. เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการ และขออนุมัติจัดรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะต่อไป 

ทั้งนี้ หัวหน้าคณะท างานก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบ ฯ (นายสงขลาฯ) ได้
ให้ความเห็นต่อประเด็นข้อสังเกตของ กทค. ดังนี้ 
 ๑. เรื่องฐานอ านาจในการออกประกาศตามกฎหมาย คณะท างานฯ เห็นว่า กสทช. 
มีอ านาจในการออกประกาศเพ่ือก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคมในกรณี 
สิ้นสุดอายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยฐาน
อ านาจตามมาตรา ๒๗ (๔) (๖) และ (๑๓) ประกอบกับมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔                     
แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

๒. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามร่างประกาศฯ คณะท างานฯ เห็นว่า               
เป็นการก ากับดูแลเพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดการให้บริการ
โทรคมนาคม การด าเนินการตามประกาศฯ จึงมิใช่การจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ตามมาตรา 
๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมิใช่กรณีที่มีบุคคลใด
ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคมต่อไป แต่เป็นการใช้อ านาจของ กสทช. ใน
การก าหนดมาตรการก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ และก ากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นหน้าที่
ของผู้ให้บริการที่จะต้องดูแลผู้ใช้บริการต่อไป นอกจากนี้ ได้ก าหนดเงื่อนไขห้ามมิให้ผู้ให้
บริการรับผู้ใช้บริการรายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการรับโดยให้สัญญาบริการหรือโดยผ่านบริการคง



๗ 

 

สิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งให้มีการเร่งรัดการโอนย้ายผู้ใช้บริการให้เสร็จสิ้น
ภายในช่วงเวลาคุ้มครอง 

๓. การออกประกาศนี้ จ าเป็นจะต้องออกเพ่ือบังคับใช้เป็นกรณีทั่วไป              
โดยไม่สามารถออกประกาศเฉพาะเจาะจงเฉพาะกรณีสัญญาสัมปทานคลื่น ๑๘๐๐ MHz
สิ้นสุด เพ่ือใช้กับกรณีผู้รับสัมปทานเฉพาะราย เนื่องจากจะเข้าลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ 

๔. เรื่องระยะเวลาการใช้มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามร่างประกาศฯ ได้มีการ
ปรับปรุงร่างประกาศฯ โดยก าหนดระยะเวลาคุ้มครองให้เกิดความชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
จะได้ทราบก าหนดเวลา เร่งรัดกระบวนการโอนย้ายเพื่อไปใช้บริการรายอื่น รวมถึงเพ่ือให้    
ผู้ให้บริการเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการความคุ้มครองผู้ใช้บริการให้แล้วเสร็จ จึงได้
ก าหนดระยะเวลาความคุ้มครองต้องไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 

๕. เรื่องการที่ร่างประกาศฯ ก าหนดให้ผู้ให้บริการจัดสรรเงินรายได้เข้ากองทุน 
USO ในอัตราที่ลดหย่อนจากอัตราปกติตามท่ีคณะกรรมการก าหนดนั้น กสทช. มีอ านาจใน
การก าหนดค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน USO ในอัตราลดหย่อน ได้หรือไม่ คณะท างานฯ มี
ความเห็นว่า การหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการในการน าส่งเงินรายได้เข้ากองทุน 
USO เป็นไปตามข้อ ๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ก าหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตทุกราย ไม่รวมถึงผู้รับสัมปทาน สามารถน าค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าบริการ
โทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม Interconnection Charge 
ซึ่งจ่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศ มาหัก
ลดหย่อนจากรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต เพื่อเป็นรายได้ที่ต้อง
น ามาค านวณค่า USO ดังนั้น กสทช. จึงไม่อาจก าหนดให้ผู้ให้บริการจัดสรรเงินรายได้เข้า
กองทุน USO ในอัตราที่ลดหย่อนจากอัตราปกติตามท่ี กสทช. ได้ประกาศก าหนดไว้ได้ จึงได้
ปรับปรุงร่างประกาศฯ ตามแนวทางนี้แล้ว 
 

มติที่ประชุม  ๑. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค.  กสทช. สุทธิพล ฯ  กสทช. ประเสริฐ ฯ          
กสทช. พลเอก สุกิจ ฯ) มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการโทรคมนาคม ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญา การให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที ่พ.ศ. ... ตามท่ีคณะท างานฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุม 
กทค. แล้ว โดยการออกประกาศฯ เป็นการก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
โทรคมนาคม  มิใช่เป็นการจัดสรรคลื่นความถ่ีใหม่ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่อย่างใด     

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม ด าเนินการเสนอ   
ที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศข้างต้น ตามกระบวนการ
และข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ โดยเร็ว โดยมอบหมายให้ส านักงาน 



๘ 

 

กสทช. ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในร่างประกาศฯ ตามมาตรา 
๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว 
ให้รับฟังในประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุม กทค. 
ด้วย 

  ๓. ให้คณะท างานฯ ตรวจสอบการโอนย้ายลูกค้าไปยังผู้ให้บริการรายอื่นว่า จะต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้องตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓๑ ที่ก าหนดให้การโอนสิทธิหน้าที่การให้บริการ       
ตามสัญญาไปยังผู้ให้บริการรายอื่นจะต้องได้รับอนุมัติจาก กสทช. และผู้รับโอนต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีมีสัญญาที่มีผลอยู่ก่อนการโอน 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๕๓๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม กทค. 
ครั้งที่  ๒๑/๒๕๕๖ (ฉบับสั้น) รายละเอียด กทค. ดังนี้ 
 “๑. ผมเห็นชอบเรื่องการด าเนินมาตรการดูแลผู้บริโภคมิให้ได้รับผลกระทบจากการ
สิ้นสุดสัญญา สัมปทาน แต่ผมยังมีความเป็นห่วงเรื่องความชอบด้วยกฎหมายใน การ    
ออกร่างประกาศฯ นี้ โดยแม้ว่าจะมีการอ้างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและ พรบ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ให้อ านาจ กสทช. ในการจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับดูแล และยืนยันว่ากรณีนี้มิใช่การจัดสรรคลื่นความถ่ีให้ผู้ให้บริการใหม่ แต่ผมเห็นว่า 
เมื่อผลของประกาศดังกล่าวจะท าให้บริการเดิมยังคงอยู่บนคลื่นความถี่เดิม ทั้งที่ กสทช. 
ก าหนดไว้เองในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีว่า การคืนคลื่นความถี่เพ่ือน าไปจัดสรร
ใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ จะต้องกระท า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญา โดยที่ไม่มีข้อก าหนดให้ กสทช. สามารถพิจารณาขยายระยะเวลา
การใช้งานคลื่นความถ่ีได้ ในการจัดสรรคลื่นความถี่ ที่รับคืนมา จึงต้องด าเนินการโดย
วิธีการประมูลตามบทบัญญัติมาตรา ๔๕ เท่านั้น โดย กสทช. ไม่มีอ านาจ พิจารณา
มอบหมายผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบให้บริการชั่วคราว แม้จะอ้างว่าเป็นการก าหนดมาตรการ
คุ้มครองหรือเยียวยาผู้บริโภคก็ตาม 
๒. เนื่องจากในการอนุญาตให้บริการชั่วคราวนี้ ผู้ให้บริการไม่ มีภาระต้องจ่ายค่าส่วนแบ่ง
รายได้อีกต่อไป ท าให้ต้นทุนประกอบการต่ าลงมา ก ผมจึงเห็นควรต้องก าหนดมาตรการ
เพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนตกแก่ผู้บริโภคเป็นส าคัญ รวมทั้งควรมีมาตรการป้องกันมิให้
การแข่งขันในตลาดบิดเบือนไปด้วย 
๓. ผมไม่เห็นด้วยที่ร่างประกาศฯ ก าหนดใช้บังคับกับสัญญาสัมปทานทั้งหมด  และเห็นว่า
ควรใช้หลักการไม่เลือกปฏิบัติต่อสถานการณ์ กล่าวคือ  จะต้องเป็นสถานการณ์ที่พิสูจน์
แจ้งชัดแล้วว่ามีผู้ใช้บริการคงเหลือท่ีไม่อาจโอนย้ายออกทันก่อนที่สัมปทานจะสิ้นสุดจริงๆ 
แต่หากเป็นสถานการณ์ท่ีแตกต่าง ดังเช่นกรณี  บจ. ดิจิตอล โฟน ที่สามารถโอนย้าย



๙ 

 

ผู้ใช้บริการได้ทัน หรือกรณีการสิ้นสุดบริการบนคลื่นความถี่อ่ืนๆ ที่จะเกิดในอีก ๒ – ๔  ปี
ข้างหน้า  อันอยู่ในวิสัยที่ กสทช. จะด าเนินการรองรับได้ ก็ไม่ควรต้องเข้าสู่มาตรการ
ชั่วคราวนี้  
๔. ตามท่ีข้อ ๔. ของร่างประกาศฯ ก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องจัดท าแผนความคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการนั้น ผมยืนยัน ว่าควรต้องตรวจสอบเงื่อนไขการอนุญาตเดิม ว่ามีข้อก าหนดใน
เรื่องเดียวกันนี้อย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดข้อแย้งกัน หรือหากซ้ าซ้อนกัน ก็ต้องพิจารณาถึง
เหตุผลความจ าเป็นในการออกบทบัญญัติใหม่  
๕. ผมเห็นด้วยที่มีการก าหนดวันสิ้นสุดบริการชั่วคราวไว้ และเห็นควรก าหนดกรอบเวลา
การจัดประมูลคลื่นความถี่ท่ีสอดคล้องกันไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดของการ
ให้บริการในอนาคต  
๖. ผมไม่เห็นชอบ ด้วย ที่ก าหนดให้การประชาสัมพันธ์ในทุกกรณีสามารถน ามาหัก
ลดหย่อนได้ เนื่องจากตามแนวทางท่ี กทค. และ กสทช. เคยมีมติไว้นั้น  ค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุน ไม่ใช่ส่วนที่จะน ามาหักลดหย่อน   อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลในกรณีนี้
สามารถท าผ่านช่องทางที่เสียค่าใช้จ่ายไมม่าก เช่น การส่งข้อความสั้น  หรือส่งหนังสือ แต่
หากยืนยันให้หักลดหย่อนก็เห็นควรระบุให้ชัดเจนว่าลดได้ในอัตราเท่าใดและในเงื่อนไขใด 
๗. ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนว่า ในการโอนย้ายผู้ใช้บริการไปยังผู้ให้บริการรายใหม่นั้น
จะต้องประกอบไปด้วยกันทั้งสิทธิและหน้าที่ เช่น รายการส่งเสริมการขายที่คงเดิม 
จ านวนเงินคงเหลือในระบบต้องได้รับการโอนย้ายไปด้วย เป็นต้น” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การปรับปรุงบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่  (กลุ่มงานบริหารและจัดการ     

เลขหมายโทรคมนาคม)   
 
หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ความเห็นเบื้องต้น  (Preliminary View) ของประเทศไทยต่อการประชุมเตรียมการ

ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ.  ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ครั้งที่ ๒ (APG15-2) (คณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๕  กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ) 

 รสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ (พล.อ.ต. ธนพันธุ์ฯ) น าเสนอเพ่ือทราบผลการ
ประชุมคณะท างาน เตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 
และพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารความเห็นเบื้องต้นของประเทศไทย จ านวน ๓ ฉบับ 
ที่จะน าเสนอต่อการประชุม เตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม        
ค.ศ. ๒๐๑๕ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ (APG15-2) ดังนี้  (๑) การก าหนดความถ่ี



๑๐ 

 

วิทยุเพ่ิมเติม ส าหรับกิจการ IMT  (๒) เรื่องการก าหนดกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมเป็น
กิจการหลักเพ่ิมเติมอีก ๓๐๐ MHz ในย่าน ๑๓-๑๗ GHz  และ (๓) เรื่องการศึกษา    
ความเป็นไปได้ที่จะท าให้มาตรเวลาอ้างอิงมีความต่อเนื่อง Continuous Reference 
Time Scale โดยการปรับ UTC หรือด้วยวิธีการอ่ืน ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. จะน าเสนอที่
ประชุม กสทช. ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพ่ือจะได้จัดส่งเอกสารให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการส่งเอกสารดังกล่าวให้ APT ทันภายใน
ก าหนดวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบ ผลการประชุมคณะท างาน เตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย           

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ตามท่ีคณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย       
วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ เสนอ 

 ๒. เห็นชอบเอกสารความเห็นเบื้องต้นของประเทศไทย จ านวน ๓ ฉบับ ที่จะน าเสนอต่อ
การประชุม เตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ.  ๒๐๑๕  ของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๒ ( APG15-2) และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย
กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ  ด าเนินการเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ  ก่อนการจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ

ประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๓ ใน
ประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม (กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ) 

 รสทช. ภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ (พล.อ.ต. ธนพันธุ์ฯ) น าเสนอ กรณกีารก าหนดท่าที
เบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๓  The 23rd  Meeting of 
joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies 
along Thailand-Malaysia Common Border – JTC  ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม  ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  โดยมีหัวข้อวาระการ
ประชุม JTC ด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ทั้งหมด ๑๑ ข้อ  

 
 
 
 



๑๑ 

 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบการก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วย
การประสานงานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๓ 
ตามท่ีกลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุเสนอ  
๒. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ  ด าเนินการ น าเสนอ   
ท่า ทีดังกล่าวในข้อ ๑. ต่อที่ ประชุม กสทช. เพ่ือ พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
กระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้กับศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) (กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับ
วิทยุคมนาคม) 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น ซึ่งก าหนดจะมีการประชุม

ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ รับเรื่องการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดอบรม
และสอบ เพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นให้กับศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)  นี้ไปพิจารณาด้วยความรอบคอบ               
โดยมอบหมายให้กลุ่มงานการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคมน าเสนอผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการในกรณีดังกล่าวนี้เพื่อให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาอีกครั้ง  ทั้งนี้โดย
ให้ด าเนินการเพื่อให้ทันตามท่ี ศอ.บต. ก าหนดจัดฝึกอบรมเอาไว้แล้วด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การปรับร่างแผนปฏิบัติการ USOประจ าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ (กลุ่มงานบริการโทรคมนาคม

โดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม) 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม              

(นายพากเพียรฯ) น าเสนอความเห็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับ         
การส่งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ให้ปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลือของปี ๒๕๕๖ โดย ส านักงาน กสทช. ได้ท าการปรับร่าง
แผนปฏิบัติการ USO ประจ าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ (ระยะเวลา ๒ ปี ต่อเนื่อง) เป็นแผนปฏิบัติ
การ USO ประจ าปี ๒๕๕๖ และปรับแบ่งกลุ่มโครงการต่าง ๆ ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม
โครงการที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน กลุ่มโครงการที่ต่อเนื่องจากแผน USO เดิม และกลุ่ม
โครงการอื่น ๆ ที่ริเริ่มใหม่  ซึ่งโครงการอื่น ๆ ที่ริเริ่มใหม่ จะถูกปรับย้ายไปเริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ทั้งนี้ กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม จะได้น า



๑๒ 

 

ร่างแผนปฏิบัติการ USO ที่ได้ท าการปรับแก้ไขนี้ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และที่ประชุม กสทช. ตามล าดับต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบร่างแผนปฏิบัติการ USO ประจ าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ตามท่ี กลุ่มงานบริการ

โทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม ได้ด าเนินการ ปรับแก้ไขใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ    
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีของกองทุนฯ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ ให้
ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม พิจารณาน า
โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน ไปบรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการดังกล่าวและปรับปรุงงบประมาณให้ถูกต้อง รวมถึงการ เตรียม
ด าเนินการโครงการซึ่งปรับย้ายไปด าเนินการในปีงบประมาณปี ๒๕๕๗ ไว้เป็นการล่วงหน้า 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๒.๓๐   น. 
 

 

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

    ผู้จดรายงานการประชุม 

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

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

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

ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ............................................. 
  (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 

  รองเลขาธิการ กสทช. 
 เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

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

          (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูร้ับรองรายงานการประชุม 


