
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม 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 
 
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. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ       ลูกจ้าง (กท.) 
๑๑. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล ลูกจ้าง (กท.)  
๑๒. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ ลูกจ้าง (กท.)  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ (ติดภารกิจ) 

 
 
 
 
 



๒ 

 

ผู้ชี้แจง 
 ๑. นายสงขลา วิชัยขัทคะ หัวหน้าคณะท างานก าหนดมาตรการรองรับ

ผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการ
ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz 

๒. ศ.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร  ประธาน คณะอนุกรรมการศึกษา  Roadmap การ
ออก ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
โทรคมนาคม 

๓. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ อนุกรรมการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม 

๔. นายองอาจ  เรืองรุ่งโสม  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 

๕. นางนุสรา   ชูกูล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

๕. นางสุพินญา จ าปี ปฏิบัติ หน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม  

๖. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม (จท.) 

๗. นายอธิวัจน์  เอี่ยมดิลกวงศ์  ผู้บริหารระดับต้น (ทท.) 
๘. นางสาวรุ้งตะวัน  จินดาวัลย์  ผู้บริหารระดับต้น (รท.) 
๙. นางธีตานันตร์  สีวะรา ผู้ช่วยเลขานุการ ( กสทช. สุทธิพลฯ)   
๑๐. นางสาววิไล  เถื่อนทองแถว  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 
๑๑. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๑๒. นางสาวศิริพร พุกกะเวส  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (พท.) 
๑๓. นางสาวศิริพร   หงส์ชัชวาล  ลูกจ้าง (นท.) 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
 ไม่มี 
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๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๖    

รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๖  

หมายเหต ุระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง 

 

  ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
 
 ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระคงค้างจากการประชุม กทค. ครั้งที่  ๑๘/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 
 
หมายเหตุ  กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ รายงานข้อเสนอกรอบนโยบายการก ากับดูแล และแนวทางการบริหารคลื่นความถี่      

ที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในกิจการโทรคมนาคมแบบไร้สายประเภทคลื่นวิทยุฯ (รายงาน
ฉบับย่อ)  (คณะอนุกรรมการศึกษา  Roadmap การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการโทรคมนาคม และกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ประธานคณะอนุกรรมการศึกษา  Roadmap การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการโทรคมนาคม (ศ.อภิรัฐฯ)  อนุกรรมการฯ (นายไพโรจน์ฯ ) และ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (นายสุทธิศักดิ์ฯ) น าเสนอ  

รายงานข้อเสนอกรอบนโยบายการก ากับดูแล และแนวทางการบริหารคลื่นความถ่ีที่
เหมาะสม  เพ่ือน ามาใช้ในกิจการโทรคมนาคมแบบไร้สายประเภทคลื่นวิทยุฯ  (รายงาน
ฉบับย่อ) และการด าเนินการจัดท ารายละเอียดการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาต



๔ 

 

ให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม ธันวาคม ๒๕๕๕ “Five-year Spectrum 
Roadmap Thailand” ทั้งนี้ ที่ประชุม กทค. ได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นดังนี้  
๑. ควรมีการศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการประกาศก าหนดปริมาณการถือครองความถ่ี

สูงสุดของผู้ให้บริการ (Overall Spectrum Cap) 
๒. และให้ตรวจสอบทาง กสท. เกี่ยวกับรายละเอียดของคลื่นโทรทัศน์ระบบดิจิตอล การ

ด าเนินการของย่านความถี่วิทยุ ๗๐๐ MHz ในปี ๒๕๕๘ ควรศึกษาและตรวจสอบ
ความชัดเจนในประเด็นข้อกฎหมายในการคืนคลื่น และหารือกับทาง กสท. เนื่องจาก
คลื่นดังกล่าวมีความคาบเกี่ยวกันระหว่างกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม 

๓. ขั้นตอนวิธีการประมูลคลื่นความถ่ีควรเป็นชุด เพื่อให้ผู้ประมูลได้ประมูลทั้งชุด และควร
หารือกับ กสท. ให้ชัดเจนเกี่ยวกับกรอบการใช้ประโยชน์ย่านความถ่ีวิทยุ ๗๐๐ MHz 
ก่อนที่จะมีการจัดประมูลคลื่นความถี่ส าหรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และควรศึกษาถึง
ผลดีผลเสีย ตลอดจนแนวทางท่ีเหมาะสมของการจัดประมูลคลื่นความถี่แบบเป็นชุดใน
คราวเดียว 

๔. หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ รวมถึงการคืนคลื่นความถี่เพ่ือน ามา
จัดสรรใหม่ และการก าหนดกรอบระยะเวลา รวมถึงขั้นตอนวิธีการประมูลโดยจะต้อง
ด าเนินการอย่างรวดเร็ว และควรเตรียมการจัดประมูลคลื่นความถี่เป็นการล่วงหน้า
ก่อนที่จะสิ้นอายุสัมปทาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการให้บริการ  

๕. ควรมีการศึกษาแนวทางการด าเนินการและเตรียมการ refarming ส าหรับย่านความถี่
วิทยุ ๒๓๐๐-๒๕๐๐ MHz โดยพิจารณาท้ังด้านเทคนิคและความเป็นไปได้ตามปัจจัย
ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมถึงควรมีการเจรจาร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่ถือ
ครองหรือใช้ประโยชน์ย่านความถ่ีดังกล่าวอยู่แล้ว  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบ รายงานข้อเสนอกรอบนโยบายการก ากับดูแล และแนวทางการบริหารคลื่น

ความถี่ท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในกิจการโทรคมนาคมแบบไร้สายประเภทคลื่นวิทยุฯ 
(รายงานฉบับย่อ) ตามที่คณะอนุกรรมการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการโทรคมนาคม และ กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
เสนอ 
๒. เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการโทรคมนาคม น าข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของที่ประชุม กทค.         
ไปด าเนินการจัดท ารายละเอียดการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ในประเด็นของการประมูลคลื่นความถ่ี ควรจะต้อง
ด าเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้และจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายด้วย 



๕ 

 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
จัดท าประเด็นการหารือร่วมกับ กสท. ในกรณีการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ ให้เสนอประเด็นการ
หารือตามท่ีได้รับมอบหมายให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาก่อน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ รายงานผลการศึกษากรณีผลกระทบต่อการวางแผนคลื่นความถี่เพื่อรอง รับ Digital 

Dividend Spectrum อันเนื่องมาจากประกาศแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการการศึกษา 
Roadmap การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม) 

 ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการการศึกษา Roadmap การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการโทรคมนาคม (ดร. เจษฎาฯ) น าเสนอรายงานผลการศึกษากรณีผลกระทบ
ต่อการวางแผนคลื่นความถี่ เพ่ือรองรับ Digital Dividend Spectrum อันเนื่องมาจาก
ประกาศแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการศึกษากรณีผลกระทบต่อการวางแผนคลื่นความถี่ เพ่ือรองรับ 

Digital Dividend Spectrum อันเนื่องมาจากประกาศแผนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  ตามที่คณะอนุกรรมการการศึกษา Roadmap การ
ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมเสนอ 
๒. มอบหมายให้ประธาน กทค. หารือกับประธาน กสทช. เพ่ือขอรับแนวนโยบายในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับประเด็น Digital Dividend Spectrum ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ 
เสนอ 

 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งที่  ๒๐/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ พิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

การใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุดที่ ๓) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖)  (กลุ่มงานวิชาการ
และจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 
ผู้แทนกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ( นางสาววิไลฯ) น าเสนอ ค าขอ
ใช้สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือ
ตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการให้บริการโทรคมนาคม 
และมาตรา ๓๙ วรรคแรก  แห่งพระ ราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
 



๖ 

 

มติที่ประชุม ๑.  เห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง ท าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 
ตามท่ีกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมน าเสนอ ดังนี้ 

(๑) แผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
จ านวน ๗ ราย (๖๘ ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable 
- OFC) จ านวน ๕๕๙ เส้นทาง เคเบิ้ลทองแดง (Copper Cable) จ านวน         
๗๕ เส้นทาง และเคเบิ้ลโคแอคเชียล (Coaxial Cable) จ านวน ๑๐ เส้นทาง 

(๒) แผนผัง การติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม จ านวน ๔ ค าขอ รวมจ านวน ๑,๙๘๙ จุดติดต้ัง 

 ๒. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากท่ี
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณี Access 
Network (Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๓ ราย (๒๕ ค าขอ) 
เป็นเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน ๖๖ เส้นทาง 

   อนึ่ง กสทช.ประวิทย์ ฯ ขอให้ส านักงาน กสทช. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติประจ า
ในการเสนอวาระเก่ียวกับการเสนอขอพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาการไฟฟ้า ว่าได้มี
การตรวจสอบในประเด็นเรื่องเส้นทางวิกฤติมาแล้วหรือไม่ และผลเป็นประการใด  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ค าขอให้มีค าสั่งปรับปรุงหรือแก้ไขอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
หรืออนุญาตให้ยกเลิกสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และ 
การไต่สวนข้อเท็จจริง กรณี อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ไม่เป็น
ธรรม (คณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน  การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่าย และกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม) 

 
หมายเหต ุ๑. ระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 

กทค. พิจารณาอีกครั้ง 
 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกรณีค าขอของ บริษัท 

ทรู มูฟ จ ากัด  ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงผลการหารือเพ่ิมเติม และความ
คืบหน้า กรณีการนัดประชุมกับผู้ประกอบการเรื่องการลด อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งจะส่งผลเป็นการแก้ไขปัญหาในกรณีค าขอของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด 
ไปด้วยโดยปริยาย  

 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ รายงานผลการตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ หรือใช้ประโยชน์
คลื่นความถี่ ความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ และความชอบด้วยกฎหมายของ
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่  (คณะอนุกรรมการเพื่อการ
ตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี หรือใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี รวมทั้งความ
จ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม และกลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อการตรวจสอบรายละเอียดฯ (นายสงขลาฯ) น าเสนอรายงานผล
การตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี หรือใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี ความ
จ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ และความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนี้  
๑. ภาพรวมการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่  

๑.๑ การจัดสรรคลื่นความถ่ีในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
๑.๒ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาของ 

บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
๒. ผลการตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นห รือใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี      
ความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ และความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการ โทรคมนาคม ในกรณีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ 
บมจ. ทีโอที คลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz ซึ่งท าสัญญาร่วมการงานฯ กับ บมจ. แอดวานซ์     
อินโฟร์ เซอร์วิส  

๒.๑ ผลการตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้ประโยชน์คลื่น
ความถี ่

๒.๒ ผลการตรวจสอบความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม 
๒.๓ ผลการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา  

๓. ผลการตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นห รือใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี ความ
จ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ และความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาในกิจการ โทรคมนาคม ในกรณีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม คลื่นความถี่ ๘๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz ซึ่งท าสัญญาร่วมการงานฯ กับ 
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

๓.๑ ผลการตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้ประโยชน์คลื่น
ความถี ่

๓.๒ ผลการตรวจสอบความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม 
๓.๓ ผลการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา  

 ๔. ผลการตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นห รือใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี    
ความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ และความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการ โทรคมนาคม ในกรณีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ 



๘ 

 

บมจ. กสท โทรคมนาคม คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ซึ่งท าสัญญาร่วมการงานฯ กับ บมจ. 
ทรู มูฟ 

๔.๑ ผลการตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้ประโยชน์คลื่น
ความถี ่

๔.๒ ผลการตรวจสอบความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม 
๔.๓ ผลการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา  

 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุม กทค. เสียงข้างมาก (ประธาน กทค.  กสทช.สุทธิพลฯ กสทช.ประเสริฐฯ)     

มีมติเห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบรายละเอียดการได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี หรือใช้
ประโยชน์คลื่นความถ่ี ความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ และความชอบด้วยกฎหมาย
ของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่  ตามที่คณะอนุกรรมการ
เพ่ือการตรวจสอบรายละเอียดฯ เสนอ  

 ๒. มอบหมายใหส้ านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ๑ 
เปิดเผยข้อมูลและผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบ ตามนัย ข้อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้ประโยชน์
คลื่นความถี่เพ่ือการประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๕๓๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การประชุม กทค. ครั้งที่ 
๒๐/๒๕๕๖ (ฉบับสั้น) รายละเอียด ดังนี้ “ ๑. พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ มาตรา ๘๒ บัญญัติให้ กสทช. ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญา  ซึ่งผมเห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่มีนัยส าคัญ เนื่องจากผลการตรวจจะ
ส่งผลผูกพันในการจ าแนกว่าสัญญาหรือการอนุญาตใดจะสามารถเข้าสู่การได้รับอนุญาต
และการก ากับดูแลของ กสทช. ต่อไปตามบทบัญญัติมาตรา ๘๓ ดังนั้นประเด็นดังกล่าว
จึงควรเป็นประเด็นหลักใน รายงานของคณะอนุกรรมการฯ แต่ปรากฏว่า แม้ในรายงานมี
หัวข้อ “ผลการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา” 
แต่ในเนื้อหาเป็นเพียงการไล่เรียงข้อเท็จจริง โดยมิได้มีการสรุปผลการตรวจสอบให้ชัดเจน 
มีแต่เพียงการให้ความเห็นไว้ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่า ข้อตกลงตาม
สัญญาการอนุญาตหรือสัมปทานที่ท าข้ึนมีผลอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผล
โดยเงื่อนไขหรือเหตุอื่น ซึ่งเป็นเรื่องของการชี้ถึงผลทางกฎหมายของสัญญาหรือสัมปทาน 
แต่ยังมิใช่การชี้ถึงผลการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญานั้น รายงานดังกล่าวจึงยังคงขาดซึ่งสาระส าคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ
ด าเนินการ ในการนี้ ผมจึงเห็นควรที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประเด็นดังกล่าวไว้ในรายงาน
ด้วย มิเช่นนั้นก็ยังไม่อาจให้ความเห็นชอบต่อรายงานของคณะอนุกรรมการฯ ได้ 
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๒. เมื่อพิจารณาข้อมูลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ ในรายละเอียดแต่ละสัญญา 
ผมเห็นว่า มีข้อเท็จจริงชัดเจนว่า สัญญาในกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตรวจสอบทั้ง ๔ 
สัญญานั้น มีการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาโดยมิได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้ันตอนที่ก าหนด
ใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงาน หรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และบางฉบับมกีารด าเนินการโดยคู่สัญญาทีไ่ม่มีอ านาจ ดังนั้นคณะอนุกรรมการฯ 
ควรที่จะสรุปความเห็นให้ตรงประเด็นตามที่กฎหมายก าหนด และควรแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้หน่วยงานที่รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทราบด้วย ส่วนการตรวจสอบ
ในเรื่องความชอบของการปฏิบัติตามสัญญา ผมเห็นว่าอยู่นอกเหนือจากขอบเขตที่
กฎหมายก าหนด ดังนั้นเมื่อมีการด าเนินการมา จึงควรระบุให้ชัดเจนถึงขอบเขตและ
ระดับการตรวจสอบด้วย เพื่อให้ผลของการรับรองมีขอบเขตที่ชัดเจน 
๓. เนื่องจากสัญญาสัมปทานในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๔ ฉบับที่มีการตรวจสอบนี้
เป็นสัญญาใหญ่และส าคัญ และต่างมีข้อเท็จจริงและผลที่แตกต่างกัน ในการเปิดเผย
ข้อมูลและผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบตามที่กฎหมายก าหนด  ผมจึงเห็นควรที่
จะมีการแยกเล่มรายงานของแต่ละสัญญาออกจากกัน 

๔. เนื่องจากเรื่องนี้เป็นการด าเนินการตามบทบัญญัติมาตรา ๘๒ แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กสทช. ประกอบกับมาตรา 
๔๐ ไม่ได้บัญญัติให้ กทค. มีอ านาจปฏิบัติการตามมาตรา ๘๒ แทน กสทช. ได้ ส่วน
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดที่ได้รับจัดสรรคลื่น
ความถี่หรือใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีเพ่ือการประกอบกิจการโทรคมนาคม  แม้ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ กทค. แต่เมื่อก าหนดขัดต่อกฎหมายที่เหนือกว่าจึงไม่อาจใช้บังคับได้ อีกทั้ง
ประกาศดังกล่าวได้รับการตราออกมาในสถานะเป็นระเบียบภายใน (มิได้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ) ดังนั้น ผมจึงมีความเห็นว่าควรต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑      ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ...  (คณะท างานก าหนด
มาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ 
๑๘๐๐ MHz) 

 หัวหน้าคณะท างานก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
การใช้คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz (นายสงขลาฯ) น าเสนอรายละเอียดร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ...  โดยคณะท างานก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบ      
อันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ได้ยืนยันว่ามีฐาน
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อ านาจทางกฎหมายรองรับการออกประกาศฉบับนี้ และมิใช่กรณีการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่
ตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ อีกท้ัง วิธีการนี้ 
มีฐานอ านาจทางกฎหมายจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดจนหลักกฎหมายปกครองพ้ืนฐานที่ว่าบริการสาธารณะ
จะต้องมีความต่อเนื่อง ไม่สะดุดหยุดลง เพื่อมิให้ประชาชนผู้ใช้บริการจ านวนมากต้องได้รับ
ความเดือดร้อนในระหว่างที่มีการเปลี่ยนผู้ให้บริการสาธารณะรายใหม่ ซึ่งการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายโดยออกประกาศนี้ จะสามารถป้องกันความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นว่าควรส่งร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ...  ให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กสทช. 
พิจารณาให้ความเห็น มีประเด็นเรื่องความชอบด้วยกฎหมายเก่ียวกับฐานอ านาจในการ
ออกประกาศฉบับนี้ว่าท าได้หรือไม่ เพียงใด ทั้งนี้โดยเห็นว่า กระบวนการส่งเรื่องดังกล่าว
สามารถกระท าคู่ขนานไปกับการจัดท าร่างประกาศและกระบวนการพิจารณาร่างประกาศ
ได้ จึงไม่เสียเวลา แต่จะช่วยให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความรอบคอบ และหลีกเลี่ยงจาก
ความเสี่ยงในกรณีที่กระบวนการจะต้องชะงัก หรือหยุดลงในอนาคต หากมีปัญหาความไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะท าให้เกิดสภาวะที่ผู้บริโภคต้องตกเป็นตัวประกันและประสบ
ความเดือดร้อนยิ่งข้ึน ส่วนประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาในร่างประกาศฯ นั้นเห็นว่า ร่างประกาศ
นี้ ควรใช้ส าหรับกรณีเฉพาะหน้าที่ไม่สามารถจัดประมูลคลื่นความถ่ี และโอนย้าย
ผู้ใช้บริการได้ทันเวลาเท่านั้น ไม่ใช่ใช้ในกรณีทั่วไป และมีประเด็นเก่ียวกับเรื่องการโอนย้าย
ผู้ใช้บริการที่ในส่วนอารัมภบท ของร่างประกาศระบุหลักการโอนย้าย ตามความสมัครใจ
ของผู้ใช้บริการ แต่ในเนื้อหาจริงกับระบุว่า เมื่อมีการประมูลคลื่นได้ จะโอนผู้ใช้บริการ
ทั้งหมดไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ สาระส่วนนี้จึงถือว่าขัดแย้งกัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นคือ 
เห็นควรก าหนดวันสิ้นสุดการให้บริการชั่วคราวให้ชัดเจน ตรวจสอบว่าการจัดท าแผน
เยียวยาผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขการอนุญาตมีการก าหนดไว้อย่างไร สอดคล้องกันหรือไม่ 
เรื่องการก าหนดค่าธรรมเนียมต้องท าโดยรอบคอบระมัดระวังและรอบด้าน รวมถึง
ค่าธรรมเนียมเลขหมายด้วย  อีกท้ัง ยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการกับ        
เลขหมายโทรคมนาคม และการให้บริการโอนย้ายผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ การจัดการกับ
จ านวนเงินคงค้างและรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่เดิม  

  กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... มีฐานกฎหมายรองรับชัดเจน ไม่ได้เป็นกรณีการจัดสรรคลื่น
ความถี่ใหม่ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงไม่ต้องด าเนินการจัดประมูลฯ การออกประกาศฉบับนี้เป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการ
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คุ้มครองผู้ใช้บริการ เนื่องจากมีความชัดเจน และมีสภาพบังคับ หากไม่มีการออกประกาศ
ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการทั้งๆ ที่รู้ว่าจะมีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 
๑๘๐๐ MHz แล้ว มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค กสทช. ในฐานะองค์กรก ากับดูแลฯ 
จะต้องรับผิดชอบ และอาจถูกด าเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อีกท้ังคณะท างานผู้
เสนอร่างประกาศฉบับนี้ก็ล้วนเป็นนักกฎหมายที่ความรู้ความเชี่ยวชาญ ส่วนตัวเองก็ได้
ท าการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้น เกือบทุกท่านก็เห็นว่าไม่มีประเด็นข้อกฎหมายที่
จะต้องส่งไปตีความรวมทั้งจากการศึกษา Best Practice ของต่างประเทศ และหารือกับ
นักกฎหมายหลายคน ด้วยความรอบคอบ สุจริต และปราศจากอคติแล้ว และขอยืนยันว่า
ไม่มีประเด็นปัญหาเรื่องฐานอ านาจทางกฎหมายในเรื่องนี้ที่จะต้องส่งให้คณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมาย กสทช. พิจารณา หากไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะส่งเรื่องไปหารือในปัญหา
ของกฎหมายดังกล่าวแต่กลับส่งเรื่องไปหารือ จะถูกมองว่ากระท าเพ่ือประวิงเวลา 
 กสทช. ประเสริฐฯ  แสดงความเห็นว่าการแก้ปัญหาซิมดับมีหลายวิธี          
โดยวิธีการของประกาศฉบับนี้ถือเป็นมาตรการสุดท้ายในการเยียวยาผู้บริโภค ซึ่งเป็นอ านาจ
ของ กสทช. ที่สามารถท าได้  อย่างไรก็ตาม ขอเสนอให้แก้ไขร่างประกาศฯ ในข้อ ๔          
การก าหนดให้ผู้ให้บริการจัดท าแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน อาจเป็น
ระยะเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป จึงควรขยายระยะเวลาดังกล่าวให้เหมาะสม  โดยอาจมีการ
ก าหนดบทเฉพาะการไว้ส าหรับใช้บังคับกับผู้ให้บริการที่สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลงใน       
ปี ๒๕๕๖ เป็นกรณียกเว้น เนื่องจากมีกรอบระยะเวลาไม่เพียงพอ  และในข้อ ๗ (๒) การ
ก าหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดสรรรายได้ที่ได้รับจากการ
ให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในอัตราที่ลดหย่อนจากอัตราปกติตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด อาศัยกฎหมายใดเป็นฐานอ านาจ และควรก าหนดอัตราที่จะลดหย่อน
ให้ชัดเจนลงในประกาศฉบับนี้เลย อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีการดังกล่าวอาจมีความซับซ้อน 
ดังนั้น จึงเสนอให้คณะท างานฯ พิจารณาแนวทางอีกทางหนึ่งซึ่งประกอบด้วย การก าหนดให้
ผู้ให้บริการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดสรรรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการ
โทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะในอัตราปกติ แต่ผู้ให้บริการสามารถน าแผนความ
คุ้มครองผู้ใช้บริการมาหักค่าใช้จ่ายในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมได ้

  ประธาน กทค. แสดงความเห็นว่า การออกประกาศนี้เป็นวิธีการก ากับ
ดูแลวิธีหนึ่ง ซึ่งจากผลการศึกษาต่าง ๆ สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่ กทค. ด าเนินการอยู่นี้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงไม่มีความจ าเป็นต้องส่งให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 
กสทช.  



๑๒ 

 

มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุม กทค. เสียงข้างมาก (ประธาน กทค. กสทช. สุทธิพลฯ และกสทช. ประเสริฐฯ) 
เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้บริการใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... โดย
ให้คณะท างานก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการ
ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ท าการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑) ข้อ ๔ การก าหนดให้ผู้ให้บริการจัดท าแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุดไม่น้อยกว่า      
๖๐ วัน อาจเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป จึงควรก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้
เหมาะสม เช่น ๖ เดือนโดยอาจมีการก าหนดบทเฉพาะกาลไว้ส าหรับใช้บังคับกับผู้ให้
บริการที่สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลงในปี ๒๕๕๖ เป็นกรณียกเว้น เนื่องจากมีกรอบ
ระยะเวลาไม่เพียงพอ 

  ๒) ข้อ ๗ (๒) การก าหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
จัดสรรรายได้ท่ีได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในอัตรา
ที่ลดหย่อนจากอัตราปกติตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ควรตรวจสอบว่ากรรมการมีฐาน
อ านาจพิจารณาลดหย่อนตามกฎหมายหรือไม่ และควรก าหนดอัตราที่จะลดหย่อนให้
ชัดเจนลงในประกาศฉบับนี้เลย อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีการดังกล่าวอาจมีความซับซ้อน 
ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะท างานฯ พิจารณาแนวทางอีกทางหนึ่งประกอบด้วย คือ 
ก าหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดสรรรายได้ที่ได้รับจากการ
ให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ   ในอัตราปกติ แต่ผู้ให้บริการสามารถน า
แผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการมาหักค่าใช้จ่ายในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมได้ 

  ๓) ควรก าหนดระยะเวลาของมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการ
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน การใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ให้มีความชัดเจนแน่นอนว่าจะ
สิ้นสุดเมื่อใด 

 ทั้งนี้ ให้คณะท างานก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการสิ้นสุด
สัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ กสทช.                
เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญา
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ...  แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาใน
การประชุม กทค. ครั้งต่อไป 



๑๓ 

 

๒. ที่ประชุม กทค. เสียงข้างมาก (ประธาน กทค. กสทช. สุทธิพลฯ และกสทช. ประเสริฐฯ) 
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องส่งประเด็นหารือเก่ียวกับฐานอ านาจทาง
กฎหมายในการออกประกาศ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... 
ให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กสทช. พิจารณาให้ความเห็น  

หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย์ฯ ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย ขอสงวนความเห็น และไม่เห็นชอบในหลักการ
ของร่างประกาศฯ เนื่องจากมีประเด็นเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย โดยเห็นควรส่งเรื่องให้
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กสทช. พิจารณาให้ความเห็นก่อนด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป  
๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๕๒๙ ลงวันที่  ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ของการประชุม 
กทค. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้  

“๑. ผมเห็นชอบเรื่องการด าเนินมาตรการดูแลผู้บริโภคมิให้ได้รับผลกระทบจากการ
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน โดยเห็นว่าควรต้องมีการด าเนินมาตรการหลายรูปแบบและต้อง
เป็นมาตรการที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ในกรณีการออกประกาศนี้ ที่ กสทช.             
จะพิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการ รวมถึง
การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือ
ค่าธรรมเนียม ผมเห็นว่าจะต้องด าเนินการตามมาตรา ๔๕ ที่บัญญัติไว้ว่า การจัดสรร
คลื่นความถี่เพ่ือใช้ในกิจการโทรคมนาคมจะต้องด าเนินการโดยวิธีการประมูลเท่านั้น 
ประกอบกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีไม่ได้ก าหนดให้ กสทช. สามารถ
พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้งานคลื่นความถี่ได้ ดังนั้น เมื่อระยะเวลาการใช้งาน
คลื่นความถี่ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม สิ้นสุดลง กสทช. จึงไม่อาจพิจารณา
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบให้บริการเป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้ด าเนินการประมูลคลื่น
ความถี่ได้ 
๒. เมื่อยังมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างเก่ียวกับฐานอ านาจตามกฎหมาย ผมจึง เห็นควรส่ง
เรื่องให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. พิจารณาให้ความเห็น เพื่อให้
เกิดจุดอ้างอิงในการใช้ดุลยพินิจ ช่วยเพิ่มทางเลือกและทางออกในการแก้ไขปัญหา
อย่างถูกต้อง ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงจากการที่กระบวนการต้องสะดุดหยุดลงใน
ภายหลัง ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเดือดร้อนและตกเป็นตัวประกัน โดยที่การส่งเรื่องปรึกษา
อนุกรรมการนั้นสามารถด าเนินการคู่ขนานไปกับการจัดท าร่างประกาศและ
กระบวนการพิจารณาของ กทค. ในเบื้องต้นได้ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบให้การด าเนินการ
ต้องล่าช้าออกไปแต่อย่างใด 
๓. ในส่วนของเนื้อหาร่างประกาศ ผมมีความเห็นในรายละเอียดดังนี้ 



๑๔ 

 

๓.๑ ร่างประกาศฉบับนี้ไม่ควรบังคับใช้กับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในทุกคลื่นความถี่  
เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของคลื่นความถี่อ่ืนๆ ยังคงเหลือระยะเวลาเพียง
พอที่จะด าเนินมาตรการตามกระบวนการปกติได้ รวมทั้งในกรณีของ บจ. ดิจิตอล โฟน  
นั้นมีผู้ใช้บริการประมาณ ๘๐,๐๐๐ ราย ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะโอนย้ายผู้ใช้บริการภายใน
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ได้ อีกท้ังตามแผนการเยียวยาที่ทางบริษัทจัดท าส่งมายัง กสทช. 
นั้นก็ระบุเองว่ามีวิธีการจัดการให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่องได้ ดังนั้น
ผมจึงไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องบังคับใช้มาตรการพิเศษนี้กับ บจ. ดิจิตอล โฟน  
เช่นเดียวกับ บจ. ทรู มูฟ 
๓.๒ ร่างประกาศฯ ควรยืนยันหลักการโอนย้ายผู้ใช้บริการตามความสมัครใจ และ
ก าหนดมาตรการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย เช่น ประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓๑ ที่ก าหนดให้การโอน
สิทธิหน้าที่การให้บริการตามสัญญาไปยังผู้ให้บริการรายอื่นต้องได้รับอนุมัติจาก 
กสทช. และผู้รับโอนต้องด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่มีผลอยู่ก่อนการโอน 
๓.๓ ควรที่จะมีการก าหนดขอบเขตระยะเวลาของการให้บริการเป็นการชั่วคราวไว้ให้
ชัดเจน เพ่ือให้มีการเร่งโอนย้ายผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง ไม่เกิดกรณีการประวิงเวลา
อย่างไม่มีจุดสิ้นสุด 
๓.๔ ควรตรวจสอบเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมให้มีความรอบคอบและรัดกุม ตลอดจน
ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับสิทธิในการใช้เลขหมายและกระบวนการ
อนุญาตที่เก่ียวข้อง” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒       การจัดท าหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้
เทคโนโลยี Evoled Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (กลุ่มงาน
มาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม (นางนุสราฯ) 
น าเสนอรายละเอียดร่างประกาศ กสทช. ๒ ฉบับ คือ (๑) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
สถานีฐาน สถานีทวนสัญญาณ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International 
Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal 
Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (๒) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT)     
ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) และ
แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศท้ัง 
๒ ฉบับ พร้อมทั้งน าเสนอรายงานการประเมินผลกระทบจากการก ากับดูแลมาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน 



๑๕ 

 

สถานีทวนสัญญาณ และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved 
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) 

   
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ทั้ง ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
สถานีฐาน สถานีทวน สัญญาณ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile 
Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio 
Access (E-UTRA) และ (๒) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved 
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
โดยกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
สถานีฐาน สถานีทวน สัญญาณ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile 
Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio 
Access (E-UTRA) ในประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุม กทค. 

 ๒. รับทราบรายงานการประเมินผลกระทบจากการก ากับดูแลมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน สถานีทวน
สัญญาณ และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved 
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ตามท่ีกลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมเสนอ  
๓. เห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน สถานีทวน สัญญาณ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved 
Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูก
ข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications 
(IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) 
ตามท่ีกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ เห็นควรให้ความส าคัญกับ
การเชิญนักวิชาการเข้าร่วมในการจัดรับฟังความคิดเห็นด้วย รวมทั้งควรมีการจัดรับฟัง



๑๖ 

 

ความคิดเห็นในรูปแบบกลุ่มเฉพาะ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อการลงลึกในประเด็น 
เนื้อหาทางด้านเทคนิควิศวกรรมของร่างประกาศฯ  

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ด าเนินปรับปรุงร่างประกาศตามข้อ ๑. แล้วน าเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่อไป 

อนึ่ง ที่ประชุมขอให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติที่จะน าส่งระเบียบวาระท่ัวไปที่
มิใช่เรื่องจ าเป็นเร่งด่วน ให้ กทค. มีโอกาสพิจารณากลั่นกรองล่วงหน้า และในการ
น าเสนอระเบียบวาระท่ีผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม กทค. เข้าสู่ที่ประชุม กสทช. นั้น 
ไม่ควรใช้เอกสารระเบียบวาระเดิมที่เสนอ กทค. แต่ควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ผลการพิจารณาของที่ประชุม กทค. ด้วย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓     ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเดินทางศึกษาดูงานด้าน การรักษาความม่ันคงปลอดภัยบน

เครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ระหว่างวันที่        
๒๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศเยอรมันและประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ของ
คณะอนุกรรมการความม่ันคงเครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม   (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการความมั่นคงเครือข่ายและข้อมูลใน
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม) 

 ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการความมั่นคงเครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม  (นางสาวศิริพรฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี อนุกรรมการความ
มั่นคงเครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 
(บุคคลภายนอก ) จ านวน ๕ ท่าน จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยบนเครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ระหว่าง
วันที่ ๒๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศเยอรมนี และประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ทั้งนี้ 
โดยจะใช้เงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ หมวดค่าใช้จ่ายอื่นของกลุ่มงานขับเคลื่อน
ภารกิจพิเศษที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วเพ่ือการนี้ 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้อนุกรรมการความมั่นคงเครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการ

วิทยุคมนาคม (บุคคลภายนอก ) จ านวน ๕ ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ
คมนาคม ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ประเทศเยอรม นี และประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์  โดยให้เทียบสิทธิตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป



๑๗ 

 

ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการความมั่นคงเครือข่ายและ
ข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมเสนอ และให้ส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ การรายงานความคืบหน้าการก ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 

๒.๑ GHz (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม) 
 ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถาฯ) 

รักษาการแทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม น าเสนอ
รายงานความคืบหน้าการก ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน        
๒.๑ GHz 

 
มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการก ากับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน        

๒.๑ GHz ตามที่ กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ 
มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตรวจสอบในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะ
เรื่องผลกระทบต่ออัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ที่มีการเรียกเก็บต่อกันจากกรณีการโอนย้าย
เลขหมายที่เป็นการย้ายภายในเครือบริษัทผู้ให้บริการเดียวกัน แต่เป็นการย้ายข้ามจากระบบ 
๒G เป็น ๓G ซึ่งยังมีอัตราค่า IC แตกต่างกัน และเรื่อง Fair Usage Policy (FUP) ของผู้
ให้บริการที่เมื่อใช้บริการข้อมูลจนถึงระดับหนึ่งจะมีการลดความเร็วการรับส่งข้อมูลลง ต่ ากว่า
ความเร็วมาตรฐานของบริการ ๓G นั้น น่าจะเข้าข่ายขัดต่อเงื่อนไขการอนุญาต ทั้งนี้โดยอาจ
พิจารณาสัมพันธ์ไปกับการก าหนดโปรโมชั่น ในลักษณะ unlimited ว่าเข้าข่ายเป็นการหลอก
ล่วงผู้บริโภคหรือไม ่ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๔.๓๐   น. 

 

 

 

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

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

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

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

ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

  รองเลขาธิการ กสทช. 
 เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

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

          (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูร้ับรองรายงานการประชุม 


