
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ณ  หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

ผูมาประชุม 
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. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร เลขานุการ      
   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
 
ผูไมมาประชุม 
๑. นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผูชวยเลขานุการ  
   ผูอํานวยการสํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ   
   (ติดภารกิจ) 
๒. นายอดุลย วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ 
   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  
   สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม  
 (ติดภารกิจ) 

เจาหนาท่ีการประชุม   

๑. พันเอก สมมาส สําราญรัตน ผูอํานวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม              

  และการประชุม 

๒. นางสาวจิตรลดา  หรูวรรธนะ ผูอํานวยการสวน    

  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๓. นางสาวธัญญรดาวรรน ธนนันทธวัฒน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๔. นางสาวพิชรดา โสมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 



๒ 

๕. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๖. นางกฤติยา ฉัตรภูติ พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๗. นายปญชาน พจนปรีชา พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
 สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๘. นางสาวปยวรรณ บุญสุข พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๙. นางนารีรัตน ตลับนาค พนักงานปฏิบัติการระดับตน  
  สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

๑๐. นางสาวสายไหม สุวรรณสิงห ลูกจาง 
   สํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชมุ 

ผูช้ีแจง 

๑. นายจาตุรนต โชคสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๒. นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ 

๓. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผูอํานวยการสํานักบริหารและจั ดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๔. นางสุพินญา จําป ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นางสาวอรวรี เจริญพร รักษาการผูอํานวยการสํานักคาธรรมเนียมและอัตรา

คาบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๖. นางสาวปุณยสิรี ฉัตรจินดา ผูอํานวยการสวน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๗. นางสาวแสงนภา รังคสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๘. นางสาวจุฑามาศ อัศวทิพยไพบูลย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๙. นางสาวธัญวรัตม  พิมุขมนัสกิจ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานั กคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๐. นางสาวณัฐสุดา  อัคราวัฒนา พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๑. นายวิษณุ เพียรทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
   สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๒. นายชลธิศ จิระภาค พนักงานปฏิบัติการระดับตน 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 



๓ 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๘.๓๕ น.  
 
ประธาน กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ คําส่ังศาลปกครองกลางใหจําหนายคดีออกจากสารบบความในคดี ปกครองคดี
หมายเลขดําท่ี ๑๓๔๗/๒๕๕๗ ระหวางบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) 
ผูฟองคดี กับ กทค . ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และเลขาธิการ กสทช . ผูถูกฟองคดีท่ี ๒     
(สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบคําสั่งศาลปกครองกลางใหจําหนายคดีออกจากสารบบความในคดี ปกครองคดี

หมายเลขดําท่ี ๑๓๔๗/๒๕๕๗ ระหวางบริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน ) (บมจ . ทีโอที )       
ผูฟองคดี กับ กทค . ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และเลขาธิการ  กสทช . ผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช . เกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่อง
รองเรียนตามมติ กทค . ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีมีการ
ดําเนินการเสร็จส้ินแลว  (สํานักรับเรื่องรอง เรียนและคุ มครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช . เก่ียวกับการแกไขปญหา      

เรื่องรองเรียนตามมติ กทค . ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีมี    
การดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช . ประวิทยฯ  มีขอสังเกตวา ใหสํานักงาน กสทช . ติดตามเรื่องรองเรียนของ          

นางแววตา คุณะสันธิ์ เนื่องจากในเอกสารแนบวาระ ผู รองเรียนมีหนังสือคัดคานมา ถึง
สํานักงาน กสทช . และใหเตรียมเอกสารชี้แจงศาลปกครอง ในคดีหมายเลขดําท่ี 
๑๔๐๙/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ แสดงวามีการฟอง รองไปแลว ท้ังนี้ ใหทํา
ความเขาใจกับคุณแววตาฯ  อีกครั้ง หากไมไดขอยุติ  ใหเตรียมการชี้แจงตอศาล
ปกครองตอไป  

 



๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ      
ท่ีสาม (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑)  

 

หมายเหตุ ฝายเลขานุการ กทค . ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๑ เพ่ือนําไปบรรจุเปน
ระเบยีบวาระการประชุม กทค. ในครั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน ) ขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีตั้งอุปกรณท่ีใชในการ

ใหบริการ (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 ผูอํานวยการ สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ (นายจาตุรนตฯ ) 
นําเสนอขอพิจารณากรณีการขอปรับเปลี่ยนเง่ือนไ ขในการอนุญาตของบริษัท ไทยคม 
จํากัด (มหาชน ) ในสวนท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขอมูลสถานท่ีตั้ง
อุปกรณท่ีใชในการใหบริการ  มายังเลขท่ี ๕๐ หมูท่ี ๑ ตําบลบอเงิน อําเภอลาดหลุม
แกว จังหวัดปทุมธานี 

 กสทช . ประวิทยฯ ใหขอมูล เพ่ิมเติมวา ตามเอกสารระเบียบวาระ มีขอเสนอให
พิจารณาอีกขอหนึ่งดวย นั่นคือขอความเห็นชอบ เปนหลักการ ตอไปวาหากมีการขอ
เปลี่ยนแปลงท่ีตั้งท่ีไมมีผลกระทบตอบริการทางเทคโนโลยี ก็ให  สํานักงาน กสทช . 
สามารถดําเนินการไดเลยโดยไมตองนําเขาท่ีประชุม กทค. 

  
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให บริษัท ไทยคม จํากั ด (มหาชน)เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการอนุญาตได ใน

กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการยายสถานท่ีตั้งอุปกรณท่ีใชในการใหบริการ เนื่องจากไมมี
การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอยางมีนัยสําคัญและไมกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอการ
ใหบริการโทรคมนาคมตามลักษณะและบทบาทท่ี กสทช. อนุญาตไวแลว 

 ๒.อนุมัติเปนหลักการกรณีผูรับใบอนุญาตขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งอุปกรณท่ีใชในการ
ใหบริการโทรคมนาคมตามลักษณะและประเภทท่ี กทค . ไดใหความเห็นชอบแลว ให
สํานักงาน กสทช. สามารถดําเนินการเห็นชอบ ตามข้ันตอนตอไปได โดยไมตองเสนอท่ี
ประชุม กทค. พิจารณา 

 
หมายเหตุ ท่ีประ ชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี      

๒๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ผูใหบริการเอกชนขอให กทค . ทบทวนคําส่ังและปฏิเสธการนําสงเงินรายไดจาก
การใหบริการในระยะเวลาคุมครองผูใชบริการชวงท่ี ๑ (สํานักคาธรรมเนียมและ
อัตราคาบริการในกิจการโทรคมนาคม, ฝายเลขาคณะทํางานฯ)  

 



๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ นายไพศาล โกสุมขจรเกียรติ์ รองเรียนบริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด กรณีประสบ
ปญหาการเรียกเก็บคาบริการผิดพลาด (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุ มครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ เรื่องรองเรียนของพลอากาศตรีเอกสรรค คอคงคา รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
บริการ (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบรโิภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ นางสาวปรานอม ปนทอง รองเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน ) กรณีประสบปญหาไดรับความเดือดรอนจากการติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบรโิภคในกิจการโทรคมนาคม)  

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ นางธิดา โมสิกรัตน ร องเรียนบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน ) กรณีประสบปญหาไดรับความเดือดรอนจากการติดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม (สํานักรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบรโิภคในกิจการโทรคมนาคม)  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ เรื่องรองเรียนของ นายภิญโญ ทรัพยสมบูรณ รองเรี ยน บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส      
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน ) กรณีประสบปญหาการคิดคาบริการผิดพลาดของ     
การใชบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี  (สํานักรับเรื่องรองเรียนและ
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม) 

  

หมายเหตุ ฝายเลขานุการ กทค. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔.๓-๔.๘ เพ่ือนําไปบรรจุเปน
ระเบียบวาระการประชุม กทค. ในครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอปรับปรุงการใชคล่ืนความถี่ยาน ๒.๔ GHz (สํานัก

การอนุญาตประกอบกิจการ ๑)  

 ผูอํานวยการสํานักการอนุ ญาตประกอบกิจการ ๑ (นายจาตุรนตฯ ) นําเสนอ
ขอพิจารณาการอนุมัติปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ียาน ๒.๔ GHz ของบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน ) เพ่ือใหบริการทางดานเสียง ขอมูล และพหุสื่อ จนสิ้นสุดการอนุญาต
ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) และการแกไขเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในสวนท่ีเก่ียวของกับคลื่นความถ่ี ๒.๔ GHz  

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความคิดเห็นวา มีประเด็นท่ีสํานักงาน กสทช. ตองชี้แจง ดังนี้ 
 ๑. ระยะเวลาการใชงานคลื่นความถ่ี 

 ๒. การดําเนินการสอดคลองกับมาตรา ๔๘ หรือไม 



๖ 

 ๓. ถาสอดคลอง และ  อยูในอํานาจของ กสทช . กทค . ก็ตองพิจารณาวาจะเกิด
ประโยชนอะไรตามท่ีมาตรา ๔๘ วรรคสาม กําหนดไว 

 เนื่องจากในมาตรา ๔๘ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ .ศ. 
๒๕๕๓ “ให กสทช . ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม แผนแมบทการบริหารคลื่น
ความถ่ีและตองปรับปรุงแผนแมบทดังกลาว เพ่ือประโยชนในการบริหารคลื่นความถ่ีให
มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ” 
ประเด็นนี้มีการกลาวอางจากบริษัท ทีโอทีฯ มาโดยตลอดตั้งแตกรณีคลื่น ๒๓๐๐ MHz 
จนถึง ๙๐๐ MHz โดยคลื่น ๙๐๐ MHz สิ้นสุดสัมปทานจะไมเขาเง่ือนไขมาตรา ๔๘
อยางใดแตคลื่นท่ียังไมหมดอายุ กสทช . ก็มีอํานาจท่ีจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีในครั้งนี้ ซ่ึงจะทําให บริษัท ทีโอทีฯ สามารถนําคลื่นไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน สิ่งท่ีตองพิจารณาในครั้งนี้คือ จะอนุมัติใหปรับปรุงท้ังหมดหรือไม 
และการพิจารณาจํานวนคลื่นท่ีขอมา ๖๔ MHz ซ่ึงไมเปนตามแผนแมบทฯ ท่ีทําไดแค 
๖๐ MHz เนื่องจากอีก ๔ MHz ไปทับซอนอยูในแผนแมบท  เปนสิ่งท่ีตองพิจารณากัน
ตอไป 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความคิดเห็นวา มี ๒ ประเด็น ประเด็นแรกคือการใชคลื่น
กับใบอนุญาต คลื่นท่ีใหสัมปทานไปเม่ือหมดอายุสัมปทานก็ตองคืนกลับมา แตคลื่นท่ี
ไมไดใหสัมปทาน ๖๔ MHz นี้ บริษัทใชงานอยูแตเนื่องจาก เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุง เพ่ือไมใหเปนขออางไปถึงคลื่น ๙๐๐ MHz ประเด็น
ท่ีสองคือ การจัดสรรคลื่นความถ่ีก็มีความจําเปนท่ีจะทําใหการใชคลื่นความถ่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด แผนการดําเนินการท่ี บริษัท ทีโอที ฯ สงมา ตองมีรายละเอียด
พอสมควร จะเอาไปใชอะไร จะเริ่มตนเม่ือใด ตองมี เง่ือนไขวาภายในระยะเวลาเทาไร  
แตถาถึงเวลาท่ีกําหนดแลวยังไมเริ่มดําเนินการ ก็เปนสิทธิของเราท่ีจะเรียกคลื่นกลับมา
จัดสรรใหมได 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวาเทคโนโลยีท่ี บริษัท ทีโอทีฯ ขอเปลี่ยนแปลง
ครั้งนี้จะเปนเทคโนโลยีเดียวกับการประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz ควรจะกําหนดเง่ือนไข
การอนุญาตในลักษณะเดียวกันหรือไม เพ่ือใหเปนมาตรฐาน และเรื่องการปฏิบัติตาม
แผนแมบทคลื่นความถ่ี หากเปนไปไดให สํานักงาน กสทช . ติดตามกรณีคลื่น ๔๗๐ 
MHz ดวยเพราะมีผลกระทบถึงคลื่น ๗๐๐ MHz 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็น วา โดยหลักการ แลวเห็นดวย กับกรณีการปรับปรุง
การใชคลื่นความถ่ีสวนท่ี มีสิทธิใชงาน เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยาง มีประสิทธิภาพ
หรือปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึน แตมีประเด็น ท่ีตองพิจารณาเรื่องสิทธิการใชคลื่น
ซ่ึง เดิมมีการอนุญาตใหใชในกิจการโทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท  ตองตีความใหได
ตามหลักท่ีอนุญาตเดิม นั้นมีอายุการอนุญาตถึงเม่ือไร และ สามารถนําคลื่นไปใชในทาง
ใด เม่ือการอนุญาตเปนการใชในเขตทางไกลชนบท จะอนุญาตใหปรับปรุงการใชในเขต 
กทม . หรือเขตเมืองไดอยางไร รวมท้ังประเภทบริการท่ีขอปรับปรุงนัน้เปน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี ซ่ึงเปนคนละประเภทกับท่ีไดรับอนุญาต 



๗ 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นวา ในประเด็นของคลื่น ความถ่ียาน ๙๐๐ MHz เคย
ชี้แจงตอรองนายกวิษณุฯ ไปแลว สวนเรื่องระยะเวลาการใชงานคลื่นความถ่ีในยาน 
๒.๓ หรือ ๒.๔ GHz จะสิ้นสุดในป พ .ศ. ๒๕๖๘ เพราะฉะนั้นจะมาเขามาตรา ๔๘ 
วรรค ๓ ซ่ึงเปนการขอปรับปรุงเทคโนโลยี สวน เรื่องพ้ืนท่ีถาเราไปกําหนดจะไม
สอดคลองกับมาตรา ๔๘ วรรค ๓ เพราะขอกฎหมายเขียนไวกวางๆไมไดกําหนด จึงมา
เสนอ กทค. พิจารณาวาเห็นดวยในหลักการของกฎหมายท่ีเขียนไวหรือไม 

 กสทช. รศ.ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวาในฐานะผูกํากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถ่ี 
ตองมองวาทําอยางไรใหนําคลื่นความถ่ีไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด หากมองในแงของ
พ้ืนท่ี ยิ่งสามารถใชคลื่นความถ่ีไดเปนวงกวางยิ่งเปนเรื่องดี ในความเปนจริงแลวชนบท
ของประเทศไทย มีอยูทุกพ้ืนท่ีทุกจังหวัด เรื่องพ้ืนท่ีการใหบริการจึงไมนาใชปญหา การ
อนุมัติใหเปลี่ยนแปล งเทคโนโลยีใหมจะทําใหเกิดประโยชนมากข้ึนกวาเดิมท่ีใชแคใน
พ้ืนท่ีชนบท สวนประเด็นเรื่องคลื่นท่ีขอเขามาถึง ๖๔ MHz ควรตองพิจารณาใหตามท่ี
ใชงานจริงตามความจําเปน ไมนาจะเกิน ๓๐ – ๔๐ MHz ขอใหทบทวนเทคโนโลยีท่ีจะ
นํามาใชมีความเหมาะสมกับ ๖๐ MHz หรือไม 

 กสทช . พลเอก  สุกิจฯ มีความเห็นสอดคลองกับ กสทช . ประเสริฐ ฯ ในประเด็นการ
อนุญาตใหใชคลื่นตามความเหมาะสม ท่ีใชจริงไมนาจะถึง ๖๐ MHz สวนประเด็นเรื่อง
พ้ืนท่ีใหบริการไมมีปญหา ถาเทคโนโลยีใหมมีความครอบคลุมหลายพ้ืนท่ี ก็เปน
ประโยชนโดยรวมและธุรกิจโทรคมนาคมมากกวาท่ีจะไปกําหนดใหใชไดแคบางพ้ืนท่ี มิ
เชนนั้น กสทช. จะดูเปนตัวถวงเสียมากกวา วันนี้อํานาจตาม พรบ.ฯ ท่ี กสทช . ใชไมได
ระบุเปนพ้ืนท่ีหรือแบงพ้ืนท่ี สิทธิของคลื่น ๒๓๐๐ MHz ในเขตเมืองก็ไมเคยอนุมัติหรือ
ออกใบอนุญาตใหผูใดใช จึงไมมีใครเสียสิทธิหากอนุมัติใ นครั้งนี้ ถาไมใชคลื่น ๒๓๐๐ 
MHz ใหครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ประเทศจะเสียสิทธิ อยางไรก็ดีเห็นชอบในกรอบ ๖๐ 
MHz ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา โดยหลักพ้ืนท่ีใหบริการของบริษัท ทีโอทีฯ คือ
โทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบท ก็ชัดเจนวาใ ชในพ้ืนท่ีชนบท ไมมีสิทธิใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 
โดยหลัก การแลว กทช . หรือ กสทช . สามารถนําคลื่นความถ่ีในสวนของเขตเมืองมา
จัดสรรได เปรียบเทียบงายๆ วา สมมติวาสิ่งท่ีอนุญาตในตอนนั้นคือไมโครเวฟลิงก เปน
การอนุญาตโดยระบุพ้ืนท่ีชัดเจน  ถาจะทําลิงกในพ้ืนท่ีใหมก็ตองขออนุญาตใหม เพราะ
ถือเปนการจัดสรรใหม ไมใชไดสิทธิทํา ท่ัวประเทศในลักษณะเดียวกับคลื่นความถ่ียาน  
800, 900, 1800, 2100 ดังนั้นการใหปรับปรุงโดยเพ่ิมสิทธิดานพ้ืนท่ีจะถือเ ปน
การจัดสรรใหมหรือ ไมอยางไร ขอนี้นับเปนประเด็นขอกฎหมายท่ีอาจจะตอง พิจารณา
โดยรอบคอบในระดับหนึ่ง ดังนั้นเบื้องตนจึงตองชัดเจนกอนวา การจัดสรรในยุค กบถ. 
เดิมไดมอบสิทธผิูกขาดให ท้ังหมดเลยหรือไม  อยางไร แตหากเห็นวาสิทธิของ บมจ. ทีโอที
ในคลื่นความถ่ียานนี้ครอบคลุมท่ัวประเทศ การจะอนุญาตปรับปรุงคลื่นไมเต็มจํานวนก็
ไมไดกอใหเกิดประโยชนอะไร เนื่องจาก กสทช . ยอมไมอาจนําคลื่นความถ่ีสวนท่ีเหลือ
นั้นมาจัดสรรได ตรรกท่ีวาควรพิจารณาจํากัดจํานวนคลื่นความถ่ีท่ีจะปรับปรุงจึงมี
ความขัดแยงอยูในตัวเอง และปจจุบัน สํานักงาน กสทช . ยังไมไดตรวจสอบการใชคลื่น 



๘ 

๒.๔ GHz ของบริษัท  ทีโอทีฯ วามีการนํามาใชประ โยชนมากนอยแคไหนขอใหไป
ดําเนินการตรวจสอบดวย  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการเจรจากําหนดสัดสวนการใชคลื่น
ตอไป และทําให กสทช. เรียกคืนคลื่นบางสวนมาจัดสรรใหมได 

 เลขาธิการ กสทช. แสดงความเห็นสอดคลองกับแนวทางท่ี กสทช. ประวิทยฯ เสนอ ซ่ึง
ตามแนวทางดังกลาวอาจตั้งคณะ ทํางานข้ึนมาเพ่ือพิจารณา การนําคลื่นคืนมาเพ่ือจัด
ประมูล แตจากกรณีการดําเนินการ refarming ท่ีผานมาก็ถึงทางตันตลอด เปนกรณี
ฟองรองจากหนวยงานรัฐท่ีถือครองคลื่นเดิม ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ กลัววา
หากมีการทํา refarming กับบริษัท ทีโอทีฯ ก็จะเปนเชนเดียวกัน  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุม กทค. เสียงขางมาก (ประธาน กทค. พันเอกเศรษฐพงคฯ , กสทช. ประเสริฐฯ 

และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 

 พิจารณาแลวเห็นวา คลื่นความถ่ียาน  ๒.๔ GHz (๒๓๐๖ – ๒๓๗๐ MHz) เปนคลื่น
ความถ่ีท่ีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน ) ไดรับสิทธิการใชงานตามใบอนุญาตป ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๐๐๑/๒๕๔๘ ออกใหเม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม 
๒๕๔๘ สิ้นสุดในวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยเปนคลื่นท่ีบริษัทไดรับอนุญาตให
ดําเนินการประกอบกิจการดวยตนเอง ไมไดเปนคลื่นความถ่ีตามสัญญารวมการงาน
หรือสัมปทานแตอยางใด ประกอบกับคณะอนุกรรมการเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดการ
ไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ีรวมท้ังความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ีในกิจการ
โทรคมนาคมเห็นวาคลื่นความถ่ีดังกลาวบริษัทมี สิทธิใชไดตามอายุ ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม และเม่ือพิจารณาการดําเนินการของบริษัทดังกลาว 
เปนไปตามบทบัญญัติใน มาตรา ๔๘ วรรค ๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงกําหนดไววา “ให กสทช . ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนแมบทบริหารคลื่นความถ่ี และตองปรับปรุงแผนแมบทคลื่น ความถ่ี
ดังกลาว เพ่ือประโยชนในการบริหารคลื่นความถ่ีใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ” ดังนั้น การขอปรับปรุงการใชคลื่น
ความถ่ียาน ๒.๔ GHz ของบริษัท ทีโอที จําก ัด (มหาชน) ดังกลาว จะเปนการปรับปรุง
เพ่ือใหมีการใชงานคลื่นความ ถ่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
โดยเฉพาะหากมีการนํามาใหบริการไดท่ัวประเทศ อันจะเปนการรักษาผลประโยชน
ของรัฐเปนหลัก มิไดเปนการดําเนินการเพ่ือเปนการเอ้ือประโยชนใหแกเอกชนแตอยาง
ใด ประกอบกับคลื่นความถ่ียานดังกลาว เปนการดําเนินการโดยห นวยงานของรัฐเพ่ือ
นํามาใชใหเกิดประโยชนกับการใหบริการประชาชนท่ัวประเทศ ไมจํากัดเฉพาะบาง
พ้ืนท่ี และเพ่ิมรายไดใหกับหนวยงานของรัฐซ่ึงจะนําสงเปนรายไดของแผนดินตอไป 
และการดําเนินการดังกลาวไมไดมีการนําไปใหบริการภายใตสัญญาสัมปทาน ดังนั้น 
กทค . จึงสามารถ พิจารณาคําขอดังกลาวได อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาคําขอ
ดังกลาวไดพิจารณาถึงความสอดคลองกับแผนแมบทบริหารคลื่นความถ่ีและแผน
ความถ่ีวิทยุยาน ๒.๓ GHz โดยคลื่นความถ่ีชวงท่ีบริษัทขอปรับปรุงการใชงานจํานวน 



๙ 

๖๔ MHz (๒๓๐๖ –๒๓๗๐ MHz) มานั้น ไมสอดคลองกับการจัดชองสัญ ญาณตาม
แผนความถ่ีวิทยุฯ ดังนั้น ท่ีประชุม กทค. เสียงขางมากจึงมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุญาตให บริษัท ที โอที จํากัด (มหาชน ) ปรับปรุงการใชงานคลื่นความถ่ี ชวง  
๒๓๑๐ – ๒๓๗๐ MHz จํานวนไมเกิน ๖๐ MHz โดยการใชงานคลื่นความถ่ีใหเปนไป
ตามประกาศ กทช . เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิ จการ Broadband Wireless Access 
(BWA) ยานความถ่ี ๒๓๐๐ – ๒๔๐๐ MHz เพ่ือใหบริการดานเสียง ขอมูล และพหุสื่อ  
ดวยใชเทคโนโลยี LTE และใชงานได ท่ัวประเทศ ตามท่ีเสนอ โดยมีอายุการไดรับ
อนุญาต ตามใบอนุญา ตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๐๐๑ /
๒๕๔๘ คือวันท่ี  ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ท้ังนี้ กรอบระยะเวลาดังกลาวเปนไปตามสิทธิท่ี
ไดรับอนุญาตอยูเดิม 
๒. ขอใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พิจารณาความเหมาะสม ถึงจํานวนคลื่นความถ่ี
ท่ีนํามาใชในการใหบริการดวย  โดยหากเห็นวาคลื่นความถ่ีท่ีใชงานมีจํานวนเกินความ
จําเปน หรือมีบางสวนท่ีเห็นวาไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนแลว  ขอใหพิจารณา
สงคืนให กสทช. เพ่ือนําไปบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศตอไป 
๓. เห็นชอบการแกไขเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใหสอดคลองกับมติท่ีประชุม กทค. 
๔. มอบหมายให สํานักงาน กสทช . ติดตามแผนและผลการดําเนินการปรับปรุงคลื่น
ความถ่ียาน ๒.๔ GHz และการใชงานคลื่นความถ่ี ๔๗๐ MHz ของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือใหมีการใชคลื่นความถ่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 ๕. มอบหมายให สํานักงาน กสทช . มีหนังสือนําเ รียน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือทราบเรื่องการปรับปรุงการใชงานคลื่นความถ่ี
ยาน ๒.๔ GHz และเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตอไป 

 อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงขางนอย (กสทช . ประวิทยฯ ) ขอสงวนความเห็นและเปดเผย
ความเห็นระเบียบวาระนี้ 

 
หมายเหตุ ๑. ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี      

๒๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๙๕๖ ลงวันท่ี ๑๔  ธันวาคม  

๒๕๕๘ เรื่อง เปดเผยการสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ของการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้  

 ๒.๑) ผมเห็นชอบในหลักการเรื่องการปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  วาเปนสิ่งท่ีกระทําไดตาม
กฎหมาย หากผูขอปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ีมีสิท ธิในการใชคลื่นดังกลาวโดยชอบ
ดวยกฎหมายอยูกอนแลว ในกรณีนี้จึงตอง พิจารณาสิทธิในการใชคลื่นความถ่ีวามี
หรือไม เพียงใด อยางไร 

 ๒.๒) จากขอมูลท่ีสํานักงาน กสทช. ยืนยันคือ สิทธิการใชคลื่นในแถบนี้ เปนสิทธิในการ
ใชเพ่ือใหบริการตามโครงการโทรศัพทสาธารณะทางไ กลชนบท ในลักษณะ ใชการ



๑๐ 

เชื่อมตอผานคลื่นความถ่ีแทนการเดินสาย โดยมิใชเปนผูมีสิทธิใชงานแตเพียงผูเดียว 
(Non Exclusive Right) และตัวอุปกรณปลายทางคือเครื่องโทรศัพทสาธารณะประจํา
ท่ี จึงมีลักษณะในการจัดสรรคลื่น ความถ่ีเพ่ือการ เชื่อมตอสถานีวิทยุคมนาคม มิใชกา ร
จัดสรรเพ่ือใหบริการโทรคมนาคมท่ัวไปดังเชนบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  อีกท้ังมิใชกรณี
ท่ีจะนําประกาศ สํานักงาน กสทช . เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือเพ่ิมเติม
เทคโนโลยีในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ในสวนของความเปนกลางทางเทคโนโลยี  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ) มาบังคับใชได ตามท่ีสํานักงาน กสทช . เสนอ 
สวนพ้ืนท่ีในการใชคลื่นความถ่ีนั้น เม่ือเปนการจัดสรรตามโครงการโทรศัพทสาธารณะ
ทางไกลชนบท จึงชัดเจนวา มิไดครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (ซ่ึงมิใชทางไกล ) 
และมิไดครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเมืองในตางจังหวัด แมจะอ างวาใบอนุญาตการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมใหสิทธิในการบริการโทรศัพทสาธารณะในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ก็เปน
คนละกรณีกับสิทธิในการใชคลื่นความถ่ี ยานนี้ ดังนั้นจึงตองแยกพิจารณาสิทธิท้ังสอง
สวนออกจากกัน และหากสิทธิการใชงานคลื่นความถ่ีของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
มิไดครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีเขตเมืองแลว กสทช. ยอมสามารถนํา
คลื่นความถ่ียาน ๒.๔ GHz มาจัดสรรเพ่ือใหบริการโทรคมนาคมตามมาตรา ๔๕ แหง 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
เขตเมืองตางๆ ได โดยมิไดกระทบสิทธิการใชคลื่นเดิมของบริษัทฯ แตอยางใด 

   ท้ังนี้ ประเด็นขอเท็จจริงเหลานี้จําเปนตองมีการตรวจสอบใหแนชัด เนื่องจาก
หากสิทธิในคลื่นความถ่ียานนี้มิไดเปนของ บริษัทฯ อยางเต็มสวน ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี
และประเภทบริการ การอนุมัติใหปรับปรุงคลื่นความถ่ีตามท่ีบริษัทฯ รองขอ จึงกระทํา
ไมได เนื่องจากจะ เปนการขยายสิทธิในสวนพ้ืนท่ีการใชงานและรูปแบบการใชคลื่น
ความถ่ี ซ่ึงยอมจะเปนบรรทัดฐานเก่ียวกับการปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี ตอไปวามิใช
เพียงการเปลี่ยนเทคโนโลยี แตเปนการเปลี่ยนรูปแบบการใชคลื่นและขยายพ้ืนท่ีบริการ
ไดดวย ซ่ึงยังมิไดมีบรรทัดฐานทางกฎหมายอนุญาตใหกระทําไดแตอยางใด 

   ดังนั้น ในชั้นนี้ ผมจึงเพียงเห็นชอบในหลักการของการปรับปรุงการใชคลื่น
ความถ่ีวา สามารถทําไดหากผูขอมีสิทธิในการใชคลื่นความถ่ีดังกลาวอยูกอนแลว  แต
ในกรณีนี้ ขอเท็จจริงยังไมเพียงพอท่ี จะใหความเห็นชอบได และหากปรากฏวา ผูขอมี
สิทธิใชคลื่นความถ่ีเพียงบางพ้ืนท่ี หากจะปรับปรุงใหใชคลื่นความถ่ีไดในทุกพ้ืนท่ี ควรมี
การพิจารณารวมกับแนวทางการคืนคลื่นความถ่ีบางสวนตามท่ีสํานักงาน  กสทช. เสนอ 
เพ่ือใหการใชงานคลื่นความถ่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอสาธารณะอยาง
แทจริง 

 ๒.๓) นอกจากนี้ สํานักงาน  กสทช. ยังมิไดมีการตรวจสอบวา ในความเปนจรงิ ยังมีการ
ใชงานคลื่นความถ่ีในลักษณะเดิมอยูหรือไม ในบริเวณใด ซ่ึงหากไมมีการใชงานอยูจริง 
ยอมจะมีผลกลายเปนการจัดสรรคลื่นใหม ซ่ึงตองมีกระบวนการตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

 
 
 



๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ การดําเนินการเพ่ืออนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน ๙๐๐ 
MHz และผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ยาน 
๙๐๐ MHz  (รสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ,คณะทํางานเพ่ือดําเนินการอนุญาต
ใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
นําเสนอความคืบหนาในการดําเนินการเพ่ืออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมยาน ๙๐๐ MHz และผลการตรวจ สอบคุณสมบัติของผู ขอรับใบอนุญาต
ตามขอกําหนดในขอ ๕ ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใช
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมยาน ๙๐๐ MHz เพ่ือเปนผูเขารวมการประมูล 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบความคืบหนาในการดําเนินการเพ่ืออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ

โทรคมนาคมยาน ๙๐๐ MHz 
 ๒. เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ขอรับใบอนุญาตตามขอกําหนดในขอ ๕ 

ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคมยาน ๘๙๕ - ๙๑๕ MHz/๙๔๐ - ๙๖๐ MHz เพ่ือเปนผูเขารวมการ
ประมูลของผูขอรับใบอนุญาตจํานวน ๔ ราย ดังนี้ 

  (๑) บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด จํากัด 
  (๒) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
  (๓) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 
  (๔) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

  ท้ังนี้ มอบหมายให สํานักงาน กสทช . แจงผลการพิจารณา เปนผูเขารวม การ
ประมูลใหแกผูขอรับใบอนุญาตทราบและประกาศรายชื่อผูเขารวมการประมูลใหทราบ
เปนการท่ัวไปตอไป 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้ งท่ี     

๒๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ ขอคัดคานการกําหนดวันส้ินสุดระยะเวลาคุมครองผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

๑๘๐๐ MHz (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 เลขาธิการ กสทช . (นายฐากรฯ ) นําเสนอเรื่องการ ขอคัดคานการกําหนดวันสิ้ นสุด
ระยะเวลาคุมครองผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ๑๘๐๐ MHz เรื่องนี้ไดรับเรื่องมาเม่ือ
วาน ซ่ึง เดิม กรรมการ ไดอภิปราย ไปแลว โดยได กําหนดวันสิ้นสุดของการใชงาน
โทรศัพทของประชาชน คือวันท่ีรับรองผลการประมูล จะนับวันได ไมนอยกวา ๓๐ วัน 
สํานักงาน กสทช . เห็นวาถาคลื่นความถ่ีท่ีรับรองผลแลว ยังไมจายเงินภายใน ๓๐ วัน 
หรือ ๔๕ วัน คลื่นความถ่ีในชวงนั้นยังใชงานอยู ในขณะนั้นรายไดท่ีจะเกิดข้ึนเปน
รายไดของรัฐ พอเปนรายไดของรัฐ  สํานักงาน กสทช .  ทําใหรัฐเสียหายหรือไม ซ่ึงใน
เม่ือยังไมไดใชงาน  แตขณะเดียวกันประชา ชนใชงานไมได ๑) เปนผลกระทบกับ



๑๒ 

ประชาชนเร็วข้ึนกวาเดิม  ๒) รัฐจะเสียผลประโยชนในสวนนี้อีก ๓๐ วัน หรือ ๔๕ วัน 
ในกรณีท่ีเปดใหบริการไมได ในประเด็นท่ีผูประกอบการโตแยงเขามาคือ  ขอใหทบทวน
วันสิ้นสุดใหบริการ โดยกําหนดใหมีการสิ้นสุดการใหบริการในวันท่ีมีก ารเปดใหบริการ 
โดยผูใหบริการรายใหมแลว ตามคําสั่ง คสช . ฉบับท่ี ๙๔/๒๕๕๗ และบันทึกขอความ 
ท่ี คสช . (สลธ )/๖๑๘  หมายถึง เปดให บริการโดย ผูใหบริการรายใหม  ในขณะท่ี  
สํานักงาน กสทช.หมายถึงวนัรับรองผล ซ่ึงจะสอดคลองกับท่ีนําเสนอ แตผูท่ีขอคัดคาน
อางคําสั่ง คสช . แตทางสํานักงาน กสทช . พูดถึงผลกระทบของรัฐกับผลกระทบของ
ประชาชนท่ีจะกระทบ มากกวา  เพราะฉะนั้น แลวแตมติของท่ีประชุม กทค . ท่ีจะให
ดําเนินการอยางไร ท้ังนี้ จะเปนวันท่ีรับรองผลการประมูลในวันนั้น หรือจะขยาย
ออกไป รับรองผลการประมูลก็ถูกตองถาจะยืน แตถาขยายออกไ ปก็ดีข้ึน เพราะรัฐได
ประโยชน ประชาชนไดประโยชน  

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา สิ่งท่ีเปนประโยชนตอรัฐ ตอประชาชน เปน
สิ่งดี แตถาสรางความสับสนไมนาจะตองทํา คือการท่ีรอวาจะจายเงินเม่ือไหรและจะ
สิ้นสุดการใชเม่ือไหรประชาชนไมรู ผูบริโภคจะไมรู สมมติวาบริษัท ก ประมูลคลื่นได
ประกาศผลเรียบรอยจะตองจายเงินภายใน  ๙๐ วัน ไมรูจะมาวันไหน สมมติวันท่ี
ประกาศผล เอาเงินมาจายวันรุงข้ึน เกิดผู ใหบริการรายใหมแลว ผูใชไมรูวาจะใชงาน
ไดถึงวันท่ีเทาไหร เกิดความสับสนสําหรับคนใช โอนยายเลขหมายก็ ไมทันแลว แตถา
มีวันท่ีแนนอนรูวาหมดวันนี้ โอนยายเลขหมายได ไมเกิดความสับสน เราพูดถึงเรื่อง
ประโยชนและความสับสนกอน เพราะวายิ่งไปถึงวันจายเงินหรือวันเปดใหบริการ ไม
รูวาจายวันไหนเปดใหบริการวันไหน โดยนัยยะท่ีบริษัทอาง คสช. วาเม่ือมีผูใหบริการ
รายใหม บริษัทคิดวาผูใหบริการรายใหมตองเปดใหบริการแลว นั่นคือนัยยะของผู
รอง นัยยะของสํานักงาน กสทช . คือเม่ือประกาศวามีผูใหบริการแลว ท้ังนี้ ตอง
สอบถามทาง คสช . ในประเด็นนี้ เพราะอํานาจของ คสช . มากกวาประกาศ กสทช . 
อยูแลว  ทางสํานักงาน กสทช . คิดวาการประกาศผูใหบริการรายใหม ใครชนะ
เทากับวาเกิดผูใหบริการรายใหมแลว แตทางบริษัท  ทรู มูฟ จํากัด คิดวาถายังไมเปด
ใหบริการ ยังไมใชผู ใหบริการรายใหม เม่ือ มีบันทึกคําสั่งมาอยางนี้  คณะ คสช . ตอง
พิจารณาตัดสิน ทางสํานักงาน กสทช. ตัดสินเองไมได เกิดผลเสียขาดความเปนธรรม 
แตขณะเดียวกันตองชี้แจงใหชัดเจนวาจะทําใหเกิดความสับสนตอผูบริโภค 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา ประเด็นนี้เปนการตีความของบริษัท  ทรู มูฟ 
จํากัด ในคําสั่ง คสช . ไมมีประเด็นท่ีบอกวาจะตองคุมครองไปจนกวาจะมีผู ใหบริการ 
ในนี้บอกวาใหชะลอการดําเนินการ  ใหสํานักงาน กสทช . คุมครองผูใชบริการเปนการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดอายุอนุญาต ใหผูใชบริการไดรับประโยชนและใชบริการไดอยาง
ตอเนื่อง โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในประกาศฯ เพราะฉะนั้น เม่ือมีประกาศออกไป
แลวก็เปนไปตามคําสั่งอยูแลว คิดวาไมขัด ซ่ึงเราก็ตีความ คิดวาเม่ือรับรองผลก็ไดแลว 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ในประเด็นท่ีจะสอบถามนั้ นตองชัดเจน เพราะ
วันสิ้นสุดบริการท่ี บริษัท ทรู มูฟ จํากัด  เสนอมา ไมไดแคถึงวันท่ี ผูชนะการประมูลนํา
เงินมาชําระและไดรับใบอนุญาต แตจะใหบริการจนถึงวันท่ีมีการเปดใหบริการใหมเลย 



๑๓ 

ในประเด็นนี้จึงมีขอสงสัยวาจะเปนไปไดอยางไร เพราะโดยหลักการแลว เม่ือบริษัทท่ี
ชนะการประมูลชําระเงินคาคลื่น ความถ่ี เขายอมมีสิทธิในคลื่นความถ่ีนั้นแลว กรณีผู
ชนะเปนรายเดิมอาจไมเกิดปญหา แตถาไมใชก็จะเกิดการฟอง รองในเรื่องสิทธิในคลื่น
ความถ่ีได ท้ังนี้เห็นวาจําเปนตองกําหนดวันท่ีชัดเจน  

 กสทช . รศ . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา ถาสมมติ บริษัท  ทรู  มูฟ จํากัด  ไมได 
๑๘๐๐ MHz บริษัทฯจะใหบริการไปจนถึงวันท่ีมีผูใหบริการรายใหมหรือไม 

 กสทช . ประวิทย ฯ แสดงความเห็นวา เนื่ องจาก ๑๘๐๐ MHz มี ๒ ใบอนุญาต จึงมี
ประเด็นดวยวา การมีบริการรายใหมท่ีวานั้นหมายถึงรายใหมบนใบอนุญาตใด  และ
สมมติถาจะบอกวาใหลูกคายายไป จะกําหนดดวยหรือไมวาตองยายไปใบอนุญาตใด 
หรือเปดโอกาสใหลูกคาเลือกไดเอง 

 เลขาธิการ กสทช . (นายฐากรฯ ) เห็นดวยกับ  กสทช . พลเอก สุกิจฯ วาควรจะทํา
หนังสือสอบถาม หัวหนา คสช . วาความหมายคืออะไร แตความหมายอยางมากท่ีสุด
คือมาจายเงินคาประมูลและเอาใบอนุญาตไป 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็น วา ตองอธิบายใหเขาใจดวยวาถาสมมติวาเลย
ไปถึงจุดๆนั้น ปญหาอะไรจะเกิดข้ึน ปญหา ความซับซอน ยุงยาก ถาไปถึงจุดนั้น 
ผูใชบริการจะยุง เพราะมีผูใหบริการรายใหมมาและไมตอกันดวย จะยายตอนนั้นแลว
ยุงเพราะไมรูกําหนดท่ีแนนอนวาจะใหบริการเม่ือใด เพราะฉะนั้นการกําหนดวันท่ี
แนนอนจะชวยแกปญหาตางๆได  

 กสทช . ประวิทย  แสดงความเห็น วา หนังสือท่ีบริษัทสงมาเนื่องจากตามคําสั่งเดิม จะ
ดับ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๘   ทาง สํานักงาน กสทช . ประมูลไมทัน ก็เลยตองขยาย
ออกไปแตไมใชวาจะขยายจนตองมีบริการมา ตามหลักขอ ๓.๒ โดยนําประกาศมาใช
บังคับโดยอนุโลม เจตนาเพ่ือขยายชวงกอนประมูล  

 ประธาน กทค . พันเอก เศรษฐพงค ฯ เห็นดวยกับ  กสทช. พลเอก สุกิจฯ ว าประกาศ 
คสช. เปนระดับพระราชบัญญัติท่ีครอบคลุมประกาศ กสทช. อยูแลว 

 เลขาธิการ กสทช . แสดงความเห็นวา ในระหวางนี้  ใหสํานักงาน กสทช . ทําหนังสือ
หารือ ถึง คสช. ทาง คสช. มีความเห็นมาอยางไร จะเสนอท่ีประชุมเพ่ือ พิจารณาเปน
มติอีกครั้งหนึ่ง 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา สิ่งท่ีเอกชน คาดหมายวาจะใหบริการไดตอเนื่อง
นั้นตอใหเลื่อนเปนวันไหน ก็ยากจะตอเนื่องไดจริง ถึงอยางไรก็ ตองเปลี่ยนซิมอยูดี
เนื่องจากเปนการเปลี่ยนผูใหบริการเปน อีกรายหนึ่งหรือแมแต เปนรายเดิม ทางบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน ) และ บริษัท  ทีโอที จํากัด (มหาชน ) ก็จะตอสู วา
เปนเลขหมายของบริษัท ดังนั้นถาไมมีการโอนยายเลขหมาย แตจะโอนไปใหรายใหม
เลย ก็จะมีประเด็นขอกฎหมายตามมามากมาย 

 รสทช . กอกิจ ฯ แสดงความเห็นวา การตอเนื่องมาจากการ  Mobile Number 
Portibility  (MNP) การคงสิทธิ เลขหมายในบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี ตองรูกําหนด 



๑๔ 

date line เพ่ือความตอเนื่อง  แลวก็ยายโดยใชประกาศ MNP ทาง สํานักงาน กสทช . 
ตองนําเรียนขอกฎหมาย  ขอเท็จจริง  รวมท้ังการตีความ ความตอเนื่องอยางไร ใหทาง 
คสช. ทราบดวย  

 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให สํานักงาน กสทช . ทําหนังสือหารือไปยังคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) ในประเด็นเรื่อง การตีความผูใหบริการรายใหมใหมีความชัดเจน พรอมแนบ
บทวิเคราะหผลกระทบดวย ท้ังนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓ วัน 

 
หมายเหตุ ท่ีประชุม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบี ยบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งท่ี           

๒๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
  
ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๐.๑๐    น. 

 

 
    

      พันเอก  
               ........................................... 
                 (สมมาส สําราญรัตน) 

    ผูอํานวยการสํานักกรรมการ                              

กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

........................................... 
 (นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน) 
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและ 
จัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

ผูชวยเลขานุการ 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
พันเอก   
           ......................................... 
         (เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) 
  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
        ผูรับรองรายงานการประชุม 

  
 
 
   
  ............................................. 
     (นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร) 
       รองเลขาธิการ กสทช. 
             เลขานุการ 
     ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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