
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่  ๒๘/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม 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. นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๗. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  

๘.นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับ ต้น (กท.) 
๙.นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับ ต้น (กท.) 
๑๐. นางสาวญาณิน  วัชรบุญโชติ  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
 

ผู้ชี้แจง 
๑. ดร. สงขลา วิชัยขัทคะ หัวหน้าคณะท างานก าหนดมาตรการรองรับ

ผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
การใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz  

๒. นายจาตุรนต์ โชค สวัสด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มงาน การอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

๓. นายชัยยุทธ  มังศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 



๒ 

 

๔. นางสาวจิตสถา   ศรีประเสริฐสุข  ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๕. นางสาวรุ้งตะวัน  จินดาวัลย์ ผู้บริหารระดับต้น (รท.) 
๖. นางธีตานันตร์  สีวะรา ผู้ช่วยเลขานุการ ( กสทช. สุทธิพลฯ)   
๗. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๘. นางสาวปุณย์สิรี ฉัตรจินดา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ปท.๑) 
๙. นายศุภกาญจน์ บุณจันทร์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
   ไมม่ี  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ  
 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน

หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. .... (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ และกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนต์ฯ) รายงานการ
ด าเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งที่
ประชุมมีมติรับทราบผลการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ และให้น าเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการฯ  ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๖ มอบหมายให้น าเสนอความเห็นของอนุกรรมการฯ และร่างประกาศ
ที่ได้รับการปรับปรุงจากผลการด าเนินงานร่วมระหว่าง ส านักงาน กสทช. และคณะท างาน
ก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ 
๑๘๐๐ MHz ต่อที่ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 



๓ 

 

ประธานคณะท างานก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
การใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz (นายสงขลาฯ) และนายชัยยุทธ์ (ผู้ท างาน) ได้น าเสนอ
รายละเอียดร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....เพ่ือให้ที่ประชุม กทค. พิจารณา
เป็นรายข้อ 
 

มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค์ฯ กสทช. สุทธิพลฯ               
กสทช. ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) เห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....พร้อมความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว 

   ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ไม่เห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....พร้อมความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว 

 ๒. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงค์ฯ กสทช. สุทธิพลฯ             
กสทช. ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ) เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่   พ.ศ. .... 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ไม่เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....  

 ๓ . มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
ด าเนินการน าเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาตามกระบวนการและข้ันตอน
ของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่อไป 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๙๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖    
เรื่องขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ 
๒๘/๒๕๕๖ รายละเอียด  ดังนี้  “ผมสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม ผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางการด าเนินการโดยการออกร่างประกาศ  กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... มาตั้งแต่ต้น เนื่องจากเห็นว่า กสทช. ไม่มีฐานอ านาจทางกฎหมายใน
การออกร่างประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย
จ านวนมาก ดังนั้น ผมจึงไม่อาจให้ความเห็นชอบต่อประกาศ รวมถึงไม่สามารถร่วมแก้ไข
รายละเอียดในเนื้อหาของร่างประกาศได้” 



๔ 

 

 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๒.๐๐   น. 
 

 
    ........................................... 
     (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง     
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

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

พันเอก  
       ........................................... 
          (สมมาส ส าราญรัตน์) 

รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงาน     

กรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ผู้จดรายงานการประชุม 

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

ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

  ............................................. 
(นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 
  รองเลขาธิการ กสทช. 

 เลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

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

          (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูร้ับรองรายงานการประชุม 


