
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

 
ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๑. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล  
นายประวิทย์ 

ทวีชัยการ 
ลี่สถาพรวงศา 

กรรมการ 
กรรมการ 

๔. 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 รักษาการ ผู้อ านวยการ (กท.) 
๖. นางสาวธัญญ์รดาวรรณ ธนนันท์ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.) 
๗. นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๘. นายเนวิน พนมขวัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๙. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.) 
๑๐. นางสาวญาณิน  วัชรบุญโชติ  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.)  
๑๑. นางสาวปิยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (กท.) 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
๑. นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ (ติดภารกิจ) 

 
 
 
 



๒ 

 

 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑. นายทศพร  เกตุอดิศร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ช. ๑) 
๒. นายด ารงค์ วัสโสทก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตและ  

  ก ากับวิทยุคมนาคม 
๓. นายชัยยุทธ  มังศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง

ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
๔. นายภูริต ประสานศักดิ์   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  (มท.) 
๕. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๖. นายยศพล  ขวัญสง่า  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (มท.) 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ  
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นหรือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของ กสทช. และส านักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไอพีสตาร์  (กลุ่มงาน
กฎหมายโทรคมนาคม และคณะท างานเพ่ือการศึกษาการประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร    
ไอพีสตาร์) 

 ผู้ท างานและเลขานุการ คณะท างานเพ่ือการศึกษาการประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร      
ไอพีสตาร์ (นายชัยยุทธฯ) น าเสนอรายละเอียดรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอ
ความเห็นหรือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ กสทช. และส านักงาน กสทช. ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไอพีสตาร ์ของบริษัท ไทยคมจ ากัด (มหาชน) โดยคณะท างานวิเคราะห์
แล้วเห็นว่าค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลข



๓ 

 

แดงท่ี อม. ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ไม่มีผลผูกพัน กสทช. และส านักงาน 
กสทช. เนื่องจากมิใช่คู่ความในคดี และค าพิพากษามิได้ระบุให้ กสทช. และ ส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการในกรณีใด   

   ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติให้ 
กสทช. มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการซึ่งให้บริการ
ดาวเทียมสื่อสาร แต่เนื่องจากขณะนี้ดาวเทียมสื่อสารไอพีสตาร์ ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และยังคงให้บริการตามเงื่อนไขและข้อก าหนด
ของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ อีกทั้ง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ก าลังด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามค าพิพากษาดังกล่าว ดังนั้น 
กสทช. และ ส านักงาน กสทช. จึงสมควรรอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด าเนินการตามค าพิพากษาให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลให้ส านักงาน กสทช. ทราบก่อน  

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่า เพื่อความมีประสิทธิภาพในการประชุม กทค. ส านักงาน 
กสทช. ควรด าเนินการตามกระบวนการการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กทค. ให้ถูกต้อง โดยต้อง
น าเรื่องเสนอต่อ กทค. เพ่ือให้ความเห็นในชั้นกลั่นกรองก่อน โดยในเบื้องต้นขอให้ความเห็น
ดังนี้ การที่ส านักงาน กสทช. พิจารณาว่าคดีตามค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓  เป็นคดีแพ่งนั้นไม่ถูกต้อง และเมื่อพิจารณาตามค าพิพากษาจะเห็นได้ว่าการให้บริการ
ดาวเทียมไอพีสตาร์ ของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ไม่เป็นไปตามสัญญาสัมปทานและไม่
ถูกต้อง เป็นดาวเทียมท่ีอยู่นอกสัญญาสัมปทาน ไม่เป็นดาวเทียมส ารองของดาวเทียมไทยคม 
๓ และมิได้สร้างข้ึนเพื่อการสื่อสารในประเทศตามวัตถุประสงค์ของสัญญาสัมปทาน อันเป็น
การกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ดังนั้น บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) จึงมีหน้าที่
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตามกฎหมายใน
การก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร ทั้งนี้ ขอให้ส านักงาน 
กสทช. ไปตรวจสอบว่าดาวเทียมไอพีสตาร์ ได้ให้บริการอ่ืนใดนอกเหนือจากการประกอบ
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศตามท่ีได้รับอนุญาตตามสัญญาสัมปทานหรือไม่ 

 ประธาน กทค. แสดงความเห็นว่า ส านักงาน กสทช. ควรท าหนังสือไปยังกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสอบถามความคืบหน้าการด าเนินการตามค าพิพากษาศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และให้รับข้อสังเกตของ กสทช. ประวิทย์ฯ ไปศึกษาในรายละเอียดให้
รอบคอบชัดเจนอีกครั้ง 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นว่าส านักงาน กสทช. จะต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่า
ส านักงานควรจะด าเนินการอย่างไรจึงจะเหมาะสม อันจะไม่เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หรือเป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัดเกินความจ าเป็น โดยจะต้องมีความเป็นกลางและค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 



๔ 

 

 กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นขอให้ส านักงาน กสทช. ชี้แจงให้ชัดเจนว่าคดีตามค าพิพากษา
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา ผลของค าพิพากษาผูกพันใคร และ
เราสามารถน าข้อเท็จจริงจากค าพิพากษามาใช้ประกอบการด าเนินการได้มากน้อยเพียงใด 
และขณะนี้ยังมีสัญญาสัมปทานอยู่หรือไม่ เพราะถ้าหากมีสัญญาสัมปทานอยู่ กสทช. ก็ไม่มี
อ านาจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ 

 นายชัยยุทธฯ และ ผชพ. (นายทศพรฯ) ชี้แจงว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีแพ่งเนื่องจากโทษตาม            
ค าพิพากษามิใช่บทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ    การสื่อสารได้ยืนยันว่าดาวเทียมไอพีสตาร์อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค. ไปปรับปรุงรายละเอียด
รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นหรือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของ กสทช. และส านักงาน กสทช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไอพีสตาร์  ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และน าเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้เชิญเลขาธิการ 
กสทช. เข้าร่วมประชุม กทค. เพ่ือให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของ กทค. ด้วย 

 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๘๕  ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบ วาระท่ี ๔. ๑ ของการประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ “ผมเห็นว่า รายงานที่คณะท างานเสนอนี้ยังไม่สมบูรณ์ 
ดังนั้นจึงเห็นด้วยที่จะต้องปรับปรุง โดยผมมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ๑. ค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ อม. ๑/๒๕๕๓ 
เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑) และ (๔) หาใช่เป็นการฟ้องคดีละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่มีมูลเหตุมาจากการกระท า
ความผิดอาญาไม่ 

 ๒. แม้ค าพิพากษาดังกล่าวไม่ผูกพันหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรอย่างค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญ แต่เมื่อค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง     
ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า คดีนี้เป็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาร่ ารวยผิดปกติมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
มากหรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร ซึ่งสอดคล้องกับที่ คตส. ตรวจสอบเรื่องดาวเทียม



๕ 

 

ไอพีสตาร์ว่ามีการกระท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ เป็นดาวเทียมท่ีอยู่นอกกรอบแห่ง
สัญญา เนื่องจากมิได้สร้างข้ึนเพื่อการสื่อสารภายในประเทศตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญา 
และไม่สามารถท าหน้าที่ส ารองดาวเทียมไทยคม ๓ (ดาวเทียมหลัก) ได้ จึงถือว่ามี
ข้อเท็จจริงที่มั่นคงและหนักแน่นที่ยืนยันถึงการประกอบกิจการทีไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และการให้บริการดาวเทียมไอพีสตาร์ 

  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ก าหนดให้ 
กสทช. เป็นองค์กรที่ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมรวมถึงกิจการให้บริการดาวเทียม
สื่อสาร กสทช. จึงมีอ านาจหน้าที่ในการ ก ากับดูแลการให้บริการดาวเทียมไอพีสตาร์และ
การให้บริการของบริษัทไทยคม จ ากัด (มหาชน) ได้ด้วย  ดังนั้นจึงควรที่จะ แสวงหา
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าปัจจุบันดาวเทียมไอพีสตาร์มีการให้บริการดาวเทียมสื่อสารระหว่าง
ประเทศหรือไม่อย่างไร เพ่ือเป็นข้อเท็จจริงประกอบการใช้ดุลพินิจต่อไป 

 ๓. ควรก าหนดกรอบระยะเวลาในการรอการด าเนินการของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ด้วย ซึ่งในส่วนของ ICT เป็นการแก้ไขกระบวนการให้
ถูกต้องตาม พรบ. ร่วมทุนฯ เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องภายใต้สัญญาสัมปทานเดิมได้   
ผมจึงเห็นว่ากรณีดังกล่าวต้องอยู่ในบังคับภายใต้ระบบใบอนุญาตของ กสทช. จึงมีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการต่อไป” 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ รายงานผลการพิจารณา ศึกษา และวิเคราะห์ กฎหมาย และพฤติการณ์ในการแก้ไข
เพิ่มเติมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม ของบริษัท    
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) : กรณีการก าหนด
มาตรการรองรับการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาเพื่อมิให้กระทบ               
ต่อผู้ใช้บริการ (คณะท างานศึกษาการแก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม : กรณีการก าหนดมาตรการรองรับการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือ สัญญาเพ่ือมิให้กระทบต่อผู้ใช้บริการ) 

 ผู้ท างานของคณะท างานศึกษาการแก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สามฯ (นายชัยยุทธฯ) น าเสนอรายงานผลการพิจารณา ศึกษา และ
วิเคราะห์ กฎหมาย และพฤติการณ์ในการแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ของบริษัท  ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) : กรณีการก าหนดมาตรการรองรับการสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาเพ่ือมิให้กระทบต่อผู้ใช้บริการ โดยขอความเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติม
เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ของบริษัท ทีโอที จ ากัด 



๖ 

 

(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) สืบเนื่องจาก ส านักงาน กสทช. ได้
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามนัยมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งนี้ คณะท างานฯ ได้
ด าเนินการตามกรอบอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต สัญญาและ
สัมปทาน ที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ( บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ) และ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ) ได้อนุญาตให้เอกชน
เป็นผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมตามนัยมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม จึงเก่ียวข้องเฉพาะในส่วน “เงื่อนไขเฉพาะของผู้รับใบอนุญาต ” 
เท่านั้น  

  ทั้งนี้ คณะท างานฯ ได้วิเคราะห์การคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือกฎหมาย 
หรือพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุที่ กสทช. แก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพื่อก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการภายหลังสิ้นสุด
สัญญาสัมปทาน อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการที่คงค้างในระบบ และ
คุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง มีผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. เหตุส าคัญเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ : การให้บริการโทรคมนาคมเป็นการจัดท า
บริการสาธารณะ และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม  
ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ  

 ๒. เหตุในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป : โดยที่ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
เพ่ิมเติมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใช้บังคับแก่ผู้รับ
ใบอนุญาต ย่อมมีผลบังคับแก่ผู้รับสัมปทานในการท าหน้าที่เยียวยาผู้ใช้บริการที่ยังคงเหลือ
ค้างอยู่ในระบบในวันที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐             
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้ผู้รับสัมปทาน  
มีหน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกันกับผู้รับใบอนุญาต ดังนั้น จึงมีหน้าที่ในการเยียวยา
ผู้ใช้บริการภายหลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุด  

 ๓. การแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม 
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) โดย
ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทั้งสองรายแจ้งเงื่อนไขและข้อปฏิบัติให้ผู้ร่วมการงานทราบตาม
เงื่อนไขข้อ ๓๒ และ ๓๔ ตามล าดับ จากที่ก าหนดไว้เดิม “ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ” เป็น     
“ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน” 

 



๗ 

 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการพิจารณา ศึกษา และวิเคราะห์ กฎหมาย และพฤติการณ์ในการ
แก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ของบริษัท    
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) : กรณีการก าหนด
มาตรการรองรับการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาเพื่อมิให้กระทบต่อผู้ใช้บริการ 
ตามท่ีคณะท างานฯ เสนอ 

 ๒. เห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่
สาม ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ตามท่ี
คณะท างานฯ เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม 
ดังกล่าวข้างต้นโดยด่วนต่อไป 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๗๙๐  ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบ วาระท่ี ๔. ๒ ของการประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้ “เนื่องจากระเบียบวาระนี้มิได้มีการน าเสนอ
กรรมการแต่ละคนเพื่อให้ความเห็นก่อนในชั้นกลั่นกรองตามแนวปฏิบัติปกติ อีกทั้งเป็น
การแจกเอกสารในขณะประชุม จึงท าให้ไม่มีโอกาสได้อ่านเนื้อหาสาระ ซึ่งนับเป็น
ข้อจ ากัดในการใช้ดุลพินิจ ประกอบกับเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจะมี
ส่วนกระทบต่อ ผู้ใช้บริการจ านวนมากด้วย ผมจึงเห็นว่ายังไม่ควรที่จะต้องเร่งพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวในวันนี้ โดยสามารถเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งมีการนัดหมายไว้
แล้วว่าจะเป็นวันที่ ๒๙ สิงหาคม ศกนี้ หรืออีก ๓ วันข้างหน้า จึงไม่ถือว่าท าให้ล่าช้าแต่อย่าง
ใด แต่กลับจะเป็นผลดี คือท าให้การลงมติเป็นไปด้วยความรอบคอบ เป็นการใช้ดุลพินิจโดย
ผ่านการไตร่ตรองและการศึกษาวิเคราะห์ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย อันเหมาะสมต่อ
สถานะการเป็นกรรมการที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง” 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ 

   ไม่มี 

 

 

 



๘ 

 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๑.๓๐   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 


