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นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ  ห%องประชุมช้ัน ๔ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน* และกิจการโทรคมนาคมแห-งชาติ 
_______________________________ 

ผู%มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๓. นายประวิทย� ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๔. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 
๕. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. 
๖. นายก0อกิจ ด0านชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู6ช0วยเลขานุการ  
   ผู6อํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
๘. นายสุทธิศักด์ิ ตันตะโยธิน ผู6ช0วยเลขานุการ 

 ผู6อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
๙. นายอดุลย� วิเศษบุปผา ผู6ช0วยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

เจ%าหน%าท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน� ผู6 อํ านวยการสํ านั กกรรมการ กิจการ โทรคมนาคม              
  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผู6อํานวยการส0วน    
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญ�รดาวรรน ธนนันท�ธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๕. นายป?ญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
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๗. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวป?ยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางสาวนารีรัตน� เมธีกุล พนักงานปฏิบัติการระดับต6น  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห� ลูกจ6าง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผู%ช้ีแจง 

๑. นายจาตุรนต� โชคสวัสด์ิ ผู6 อํ า น ว ยกา รสํ า นั กก า ร อนุญาตประกอบ กิ จก า ร
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นางสุพินญา จําปD ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๓. นางสาวอรวรี เจริญพร รักษาการผู6 อํานวยการสํานักค0าธรรมเนียมและอัตรา

ค0าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๔. นายภูริต ประสานศักด์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นางสาวปาณิศา พัวเวส พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 
ประธาน กล0าวเป?ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ%งให%ท่ีประชุมทราบ 

 ไม0มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ไม0มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ  

 ไม0มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ร-างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ%มครองผู%ใช%บริการเป8นการช่ัวคราวในกรณี

ส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให%บริการโทรศัพท*เคล่ือนท่ี (ฉบับท่ี ๒) 
(สํานักกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ผู6อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) นําเสนอรายงานสรุปผลการ
รับฟLงความคิดเห็นสาธารณะต0อร0างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ6มครอง
ผู6ใช6บริการเปNนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให6บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นว0า ประเด็นการกําหนดให6มีผู6ตรวจสอบอิสระรับรอง
ความถูกต6องของข6อมูลรายงาน รายได6 ค0าใช6จ0าย และดอกผลนั้น ขอให6มีการระบุให6ผู6
ให6บริการจะต6องจัดให6มีผู6ตรวจสอบอิสระในการรับรองความถูกต6องของข6อมูลรายงาน 
รายได6 ค0าใช6จ0าย และดอกผลดังเดิม เนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผ0นดิน จะเปNน
หน0วยงานตรวจสอบในภาพรวมของรายงานและการดําเนินการมากกว0า  

 กสทช.รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า ประเด็นการกําหนดให6มีผู6ตรวจสอบอิสระ
รับรองความถูกต6องของข6อมูลรายงาน รายได6 ค0าใช6จ0าย และดอกผลนั้น เห็นควรให6คง
อยู0ดังเดิม เนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผ0นดินไม0สามารถเข6ามาดูในรายละเอียด
ปลีกย0อยได6 จึงควรให6มีผู6ตรวจสอบอิสระเข6ามาช0วยรับรองความถูกต6อง ไม0เช0นนั้นจะ
เกิดปLญหาแบบท่ีเคยเกิดข้ึนแล6ว และเพ่ือไม0สร6างภาระให6กับผู6ให6บริการ ควรให6ใช6
ผู6ตรวจสอบบัญชีรายเดิมท่ีผู6ให6บริการใช6งานอยู0แล6วในการตรวจสอบ 

 กสชท.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า ประเด็นการกําหนดให6มีผู6ตรวจสอบอิสระรับรอง
ความถูกต6องของข6อมูลรายงาน รายได6 ค0าใช6จ0าย และดอกผลนั้น เห็นควรให6มีการระบุ
ให6ชัดเจนว0าให6ผู6ให6บริการต6องจัดหาผู6ตรวจสอบอิสระ โดยต6องเสนอให6สํานักงาน 
กสทช. พิจารณารับรองว0าสามารถตรวจสอบรายงาน รายได6 ค0าใช6จ0ายได6 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดความเห็นว0า ถ6ากําหนดให6มีผู6ตรวจสอบอิสระนั้น การใช6
ผู6ตรวจสอบอิสระจะทําให6เกิดรายจ0ายเพ่ิมข้ึนกับผู6ให6บริการหรือไม0 ควรให6ผู6ให6บริการ
นําค0าใช6จ0ายในการจ6างผู6ตรวจสอบบัญชี มาหักจากรายได6ท่ีนําส0งรัฐหรือไม0 หรือ
สํานักงาน กสทช. จะเปNนคนรับผิดชอบค0าใช6จ0ายตรงนี้ 

 เลขาธิการ กสทช. มีข6อเสนอแนะว0าควรระบุลงไปให6ชัดเจนให6ผู6ให6บริการต6องจัดให6มี
ผู6ตรวจสอบอิสระโดยเสนอให6 กทค.ให6ความเห็นชอบในการใช6ผู6ตรวจสอบอิสระ
ตรวจสอบรายงานบัญชี และสามารถนําค0าใช6จ0ายในการจ6างผู6ตรวจสอบอิสระไปหัก
เปNนค0าใช6จ0ายในการดําเนินการในช0วงคุ6มครองผู6ใช6บริการได6 

 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม(นายก0อกิจฯ) นํา เสนอ
ประเด็นการ กําหนดวันสิ้นสุดมาตรการ คุ6มครองผู6 ใ ช6บ ริการฯ  มีประเด็นท่ี
เก่ียวข6องกับการกําหนดวันประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz เนื่องมาจากได6รับการ
ประสานงานจากรัฐบาลว0าการกําหนดวันประมูลอยู0ในอํานาจหน6าท่ีของ กสทช. ท่ีจะ
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กําหนดวันประมูลได6ตามความเหมาะสมและควรท่ีจะพิจารณาให6มีการประมูลคลื่น
ความถ่ีย0านดังกล0าวให6เร็วข้ึนจากกําหนดเดิม จึงขอเสนอให6กําหนดวันสิ้นสุดมาตรการ
คุ6มครองผู6ใช6บริการฯ เร็วข้ึน จากเดิม ๙๐ วันเปNน ๔๕ วัน 

 กสทช. พลเอกสุกิจฯ แสดงความเห็นว0า ในความเปNนจริงแล6วไม0ควรกําหนดวันท่ีสิ้นสุด
มาตรการคุ6มครองลงไป ควรใช6เปNนวันท่ีทราบผลการประมูลบวกไปอีกก่ีวันก็แล6วแต0ท่ี
ประชุมกําหนด และเพ่ือให6มีเวลาท่ีเพียงพอท่ีผู6ให6บริการสามารถแจ6งผู6ใช6บริการ
ดําเนินการ การคงสิทธิเลขหมาย หรือย6ายเครือข0ายก0อนท่ีมาตรการคุ6มครองจะสิ้นสุด
ลง 

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า การกําหนดวันสิ้นสุดมาตรการคุ6มครองนั้น
ควรสิ้นสุดหลังจากท่ีออกใบอนุญาตให6กับผู6ชนะการประมูล โดยให6ดูจากท่ีระบุไว6ใน
การประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz ซ่ึงการคุ6มครองจะคุ6มครองจนถึงวันสุดท6ายท่ีจะออก
ใบอนุญาต โดยระบุเพ่ิมเติมไปว0ามาตรการคุ6มครองฯ จะสิ้นสุดเปNนไปตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด ไม0น6อยกว0า ๓๐ วัน เพ่ือปTองกันการเกิดปLญหาข้ึนในอนาคต 

 กสทช. ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า การกําหนดวันสิ้นสุดมาตรการคุ6มครองควรให6
สอดคล6องกับ มาตรการคุ6มครองของคลื่น ๑๘๐๐ MHz ท่ีออกไปแล6ว ซ่ึงจะสิ้นสุดก็
ต0อเม่ือมีการจ0ายเงินค0าใบอนุญาตหรือสิ้นสุดวันท่ีรับรองผลการประมูล จึงไม0ควร
กําหนดให6ต0างกัน โดยกําหนดเปNน ๙๐ วันเหมือนกัน และอาจใส0เปNนเง่ือนไขเพ่ิมเติมว0า 
“หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด แต0ต6องไม0น6อยกว0า ๓๐ วัน” 

  

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานการสรุปผลรับฟLงความคิดเห็นสาธารณะต0อ (ร0าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปNนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี๒) 

 ๒. เห็นชอบ (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปNนการชั่วคราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี๒) 

 ๓. มอบหมายให6สํานักงาน กสทช. รับข6อสังเกตของท่ีประชุมไปดําเนินการแก6ไข
ปรับปรุง (ร0าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปNนการชั่วคราวใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให6บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี๒) ใน
ประเด็นการคงข6อกําหนด ให6ผู6ให6บริการมีผู6ตรวจสอบอิสระ โดยให6ผู6ให6บริการเปNนผู6
เสนอรายชื่อให6คณะกรรมการให6ความเห็นชอบ เพ่ือรับรองความถูกต6องของข6อมูล
รายงาน รายได6 ค0าใช6จ0าย และดอกผล โดยให6สามารถนําค0าใช6จ0ายท่ีเกิดข้ึนในการจัด
ให6มีผู6ตรวจสอบอิสระไปหักเปNนค0าใช6จ0ายในการดําเนินการได6 และเพ่ิมเติมเง่ือนไขใน
การกําหนดวันสิ้นสุดมาตรการคุ6มครองฯ ก0อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาตาม
กระบวนการ ข้ันตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช.ต0อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การกําหนดวันประมูลคล่ืนความถ่ีย-าน ๙๐๐ MHz (สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๒)  

 เลขาธิการ กสทช. นําเสนอข6อเท็จจริงในเรื่องการกําหนดวันประมูลคลื่นความถ่ีย0าน 
๙๐๐ MHz โดยได6รับการประสานงานทางวาจาจากรัฐบาลว0าการประมูลคลื่นความถ่ี
ย0าน ๙๐๐ MHz ท่ีเดิมได6กําหนดแผนการประมูลในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ อยู0ใน
อํานาจหน6าท่ีของ กสทช. ท่ีจะกําหนดการประมูลได6ตามความเหมาะสม และควรจะ
พิจารณาให6มีการประมูลคลื่นความถ่ีย0านดังกล0าวเร็วข้ึนจากเดิม ท้ังนี้ ได6รับการ
ประสานงานจากรองนายกรัฐมนตรีว0าจะนําเสนอการกําหนดวันประมูลต0อ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือความรอบคอบอีกครั้ง ถ6าเปNนกรณีเช0นนี้ จึงเสนอให6กําหนด
เง่ือนไขในการประมูลให6เปNนไปตามเดิมคือวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี และหากมีการเปลี่ยนแปลงทางสํานักงาน กสทช. ต6องดําเนินการแจ6ง
ผู6ประกอบการล0วงหน6าไม0น6อยกว0า ๑๕ วัน 

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า หากมีการกําหนดวันประมูลคลื่นความถ่ีแล6ว
ข้ันตอนในการประมูลต6องกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการกระบวนการต0างๆ 
เพ่ือให6ผู6ประกอบการเตรียมการเพ่ือการประมูลด6วย 

 เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว0า กระบวนการข้ันตอนการประมูลคลื่นความถ่ีท้ังหมด  จะ
แล6วเสร็จภายในวันท่ี ๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รวมท้ัง (ร0าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ6มครองผู6ใช6บริการเปNนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาให6บริการสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒)  

 กสทช.ประวิทย�ฯ แสดงความเห็นว0า การจัดการประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ควร
มีการเว6นระยะวันประมูลอย0างน6อย ๗ - ๑๐ วัน เพ่ือปTองกันข6อกล0าวหาเรื่องการ
ประมูลท่ีไม0โปร0งใส 

 เลขาธิการ กสทช. เสนอเพ่ิมเติมว0า การกําหนดแผนการประมูลในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๘ นั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงวันประมูล ขอเสนอให6เปNนอํานาจของ กทค. โดย
เพ่ิมเติมในเง่ือนไขให6ชัดเจนว0าเปNนอํานาจของ กทค. และจะดําเนินการแจ6งผู6เข6าร0วม
ประมูลให6ทราบล0วงหน6าไม0น6อยกว0า ๑๕ วัน  

 กสทช.รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว0า หากมีการเปลี่ยนแปลงวันประมูลจากเดิม 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสนอให6อยู0ในช0วงหลังวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไปอีก     
๗ วัน โดยท่ียังไม0มีการรับรองผลการประมูลครั้งแรก เพ่ือให6เกิดความโปร0งใส  

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบการกําหนดแผนการประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz ในวันท่ี ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz 
ให6เปNนอํานาจหน6าท่ีของ กทค. ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันประมูลคลื่นความถ่ี 
ดังกล0าว สํานักงาน กสทช. จะต6องดําเนินการแจ6งผู6เข6าร0วมประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ 
MHz ให6ทราบล0วงหน6าไม0น6อยกว0า ๑๕ วัน ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๖ 
 

หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค. รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค. นัดพิเศษครั้ง
ท่ี ๑/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

 

ประธาน  กล0าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล0าวป?ดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๐๙.๓๕    น. 

 

 


