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ประธาน กล0าวเป:ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ$งให$ท่ีประชุมทราบ 
 
 ไม0มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ไม0มี 
 
 
 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
 
 ไม0มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันจันทร!ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑      การกําหนดวันประมูลคล่ืนความถ่ีย+าน ๙๐๐ MHz (สํานักการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ๒)   

 ผู4อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ) 
นําเสนอ การกําหนดวันประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz ว0าหลังจากท่ีได4มีการ
กําหนดวันประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz เปFนวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไปแล4ว
นั้น ได4 มีบทความของนักวิชาการ บทความขององค�กรต0อต4านการคอร�รัปชั่น 
(ประเทศไทย) ตลอดจนข4อคิดเห็นของภาคประชาสังคมบางส0วนซ่ึงเห็นว0าการเลื่อน
วันประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ท่ีมากําหนดไว4ติดกันกับวันประมูลคลื่นความถ่ี 
๑๘๐๐ MHz นั้น ถึงแม4ว0าสํานักงาน กสทช. จะได4กําหนดกระบวนการและชี้แจง
กระบวนการปMองกันพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล (ฮ้ัวประมูล) ไว4เปFน
อย0างดีแล4วก็ตาม แต0บทวิเคราะห�ของบุคคลหลายกลุ0มยังมองว0าการกําหนดวัน
ประมูลไว4เช0นนั้น ถึงแม4ว0าจะไม0ส0งผลกระทบต0อการฮ้ัวประมูลได4ก็ตาม แต0ก็อาจจะ
ส0งผลกระทบต0อวงเงินการเสนอราคาท่ีอาจจะทําให4รัฐได4รับเงินค0าประมูลน4อยกว0าท่ี
จะมีการประมูลในห4วงเวลาท่ีแตกต0างกัน โดยกลุ0มนักวิชาการและภาคประชาชน
ดังกล0าวเห็นตรงกันว0าควรจะมีการเลื่อนวันประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ออกไป
โดยไม0ให4ติดกันกับวันประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz กล0าวคือ เห็นควรเลื่อนวัน
ประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ออกไปอีกระยะหนึ่ง (๓ เดือน) ก็จะทําให4การประมูล
คลื่นความถ่ีในครั้งนี้โปร0งใส ยุติธรรม ปราศจากข4อครหา และสร4างความเชื่อม่ันให4กับ
ประชาชนทุกภาคส0วนได4ว0า กทค. และสํานักงาน กสทช. ได4ดําเนินโครงการนี้ด4วย
การรักษาผลประโยชน�ของประชาชนและรัฐเปFนท่ีตั้ง 

  ด4วยเหตุนี้ แม4ว0า กทค. สํานักงาน กสทช. จะมีกระบวนการเพื่อปMองกัน
พฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล (ฮ้ัวประมูล) ไว4อย0างเข4มงวดแล4วก็ตาม 
แต0เพื่อเปFนการรับข4อสังเกตและข4อเสนอแนะของภาคประชาชนและองค�กรทุก
ภาคส0วน เนื่องจากโครงการจัดประมูลคลื่นความถ่ีในครั้งนี้เปFนโครงการขนาดใหญ0
ซึ่ง กทค. และสํานักงาน กสทช. จําเปFนจะต4องสร4างความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ 
และสร4างการยอมรับให4เกิดข้ึนกับประชาชนให4ได4ว0าการจัดการประมูลคลื่นความถ่ี
ทั้ง ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ในครั้งนี้จะต4องมีความโปร0งใส บริสุทธิ์ และ
รักษาผลประโยชน�ประชาชนและรัฐเปFนหลัก ประกอบกับได4มีนโยบายรัฐบาล
ประกาศไว4อย0างชัดเจนว0า ในการดําเนินนโยบายของรัฐซึ่งเปFนโครงการขนาดใหญ0
นั้น หน0วยงานของรัฐจะต4องสร4างความเชื ่อมั่นให4กับภาคประชาชนให4ได4ว0าจะ
สามารถดําเนินโครงการ ขนาดใหญ0โดยปราศจากข4อครหาในเรื ่องป Pญหาการ
คอรัปชั่น ดังนั้น กทค. จึงเห็นว0า หากจะมีการเลื่อนวันประมูลคลื่นความถี่ ๙๐๐ 
MHz ท่ีเคยได4เลื่อนมาครั้งหนึ่งให4เปFนไปตามกรอบเวลาเดิมที่คณะรัฐมนตรี ได4เคย



๓ 

 

อนุมัติไว4แล4ว คือ ในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก็จะเปFนการสร4างความสมดุลท้ังใน
แง0ของการรับฟPงข4อเสนอแนะของกลุ 0มนักวิชาการและองค�กรภาคประชาชน     
ทุกภาคส0วน และจะเปFนการเป:ดโอกาสให4ประชาชนที่ใช4บริการ ๒G บนคลื่น
ความถ่ี ๙๐๐ MHz ซ่ึงสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ได4
มีระยะเวลาตัดสินใจโอนย4ายเลขหมายมากยิ่งข้ึน ประกอบกับการเลื่อนวันประมูล
ในครั้งนี้ก็เปFนการเลื่อนไปอยู0ภายใต4กรอบเวลาเดิมคือ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ซ่ึงแตกต0างจากในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ได4เลื่อนไปในครั้งแรกประมาณ 
๑ เดือน จึงไม0น0าจะส0งผลต0อระยะเวลาการเป:ดให4บริการ ๔G มากนัก อีกทั้งคลื่น
ความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ก็ไม0ได4มีมติให4เลื่อน วันประมูลโดยยังคงกําหนดวันประมูล
เปFนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เช0นเดิม ซึ่งคาดว0าน0าจะเป:ดให4บริการ ๔G ได4
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เปFนต4นไป 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให4เลื่อนวันประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ท่ีเคยกําหนดวันประมูลใน

วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลับไปประมูลในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตาม
กรอบเวลาเดิม 

 ๒. มอบหมายให4สํานักงาน กสทช. ทําหนังสือเรียนรัฐมนตรีว 0าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด0วนที่สุด เพื่อนําเสนอต0อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
รับทราบต0อไป 

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

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันจันทร�ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 ๒. กสทช. ประวิทย�ฯ ได4มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๒๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม 

๒๕๕๘ เรื่อง ขอเป:ดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ ของการ
ประชุม กทค. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้ 

   เม่ือครั้งท่ีมีการพิจารณาเลื่อนกําหนดวันประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz 
จากเดิมวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มาเปFนวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผมได4แสดงความเห็น
คัดค4านเรื่องดังกล0าวไว4 ด4วยเหตุผลหลายประการ โดยหลักคือเนื่องจากเห็นว0าจะเปFน
การเพ่ิมปริมาณคลื่นความถ่ีในการประมูลช0วงเวลาเดียวกัน ในขณะท่ีผู4ประมูลมี
จํานวนเท0าเดิม ซ่ึงย0อมจะส0งผลให4การแข0งขันในการเสนอราคาประมูลลดความ
เข4มข4นลง และเปFนไปได4ว0ารัฐอาจจะได4รับความเสียหายจากการไม0แข0งขันราคาอย0าง
แท4จริง การเลื่อนกําหนดวันประมูลเร็วข้ึนยังอาจทําให4ผู4ท่ีสนใจเข4าร0วมประมูลราย
เล็กเตรียมการไม0ทัน ตลอดจนทําให4กระบวนการข้ันตอนเตรียมการท้ังหลายของ
สํานักงาน กสทช. ต4องเร0งรัดจนขาดความรอบคอบหรือไม0เป:ดโอกาสให4ผู4เก่ียวข4องมี
ระยะเวลาเตรียมการอย0างเหมาะสมเพียงพอ 

   ด4วยเหตุนี้ เม่ือสํานักงาน กสทช. เสนอให4เลื่อนวันประมูลคลื่นความถ่ีย0าน 
๙๐๐ MHz ออกไปเปFนกําหนดเวลาเดิม ด4วยเหตุผลว0ามีนักวิชาการและองค�กร
ต0อต4านการคอร�รัปชั่น (ประเทศไทย) วิพากษ�วิจารณ�ว0าการกําหนดวันประมูลคลื่น



๔ 

 

ความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz ไว4ใกล4กับการประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz อาจ
ส0งผลต0อการเสนอราคา ถึงแม4ผมเห็นว0าการเปลี่ยนแปลงวันประมูลบ0อยครั้งเปFนเรื่อง
ท่ีขัดต0อหลักความม่ันคงแน0นอนของกฎทางปกครอง อันจะส0งผลกระทบต0อความ
น0าเชื่อถือของหน0วยงานท่ีออกคําสั่งทางปกครองเอง และส0งผลกระทบถึงความ
น0าเชื่อถือของอุตสาหกรรมได4 แต0ก็เห็นด4วยว0าการกําหนดวันประมูลคลื่นความถ่ีย0าน 
๙๐๐ MHz ห0างจากการประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz นั้นน0าจะส0งผลดีใน
เรื่องการแข0งขันราคาในการประมูลจริง รวมถึงทําให4การเตรียมการต0างๆ เปFนไปด4วย
ความรัดกุมรอบคอบกว0า ตลอดจนเปFนมาตรฐานเดียวกันกับการเตรียมการในการจัด
ประมูลคลื่นความถ่ีย0าน ๑๘๐๐ MHz ด4วย 

   นอกจากนี้ การมีช0วงระยะเวลาก0อนการประมูลยาวนานข้ึน ย0อมจะส0งผลเปFน
การขยายระยะเวลาการเยียวยาของบริการระบบ ๒G บนคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz 
โดยอัตโนมัติ อันเปFนประโยชน�ต0อผู4ท่ียังคงใช4บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบ ๒G เดิม 
โดยท่ีผลประโยชน�จากการให4บริการช0วงเวลาดังกล0าวถือเปFนรายได4ของรัฐอยู0แล4ว จึง
ไม0เปFนการเอ้ือประโยชน�แก0ผู4ให4บริการแต0อย0างใด 

   การมีเวลาเพ่ิมข้ึนนี้ยังเปFนการเป:ดโอกาสให4ผู4เข4าร0วมการประมูลสามารถท่ีจะ
วางแผนและเตรียมการในการให4บริการบนคลื่นความถ่ีย0าน ๙๐๐ MHz ได4ราบรื่นข้ึน 
โดยอาจมีการเจรจาเรื่องการเช0าใช4โครงข0ายของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ือ
รองรับผู4ใช4บริการในระบบ ๒G เดิม เพ่ือให4บริการอย0างต0อเนื่องได4 อันจะทําให4ไม0เกิด
หรือเกิดปPญหาต0อผู4ใช4บริการน4อยลง ท้ังในแง0ของการไม0ต4องขาดบริการและการคงมี
บริการลักษณะเดิมให4ใช4ต0อไป โดยไม0ต4องเปลี่ยนระบบหรือเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ�เพ่ือ
เข4าถึงบริการระบบใหม0 นอกจากนี้ หากว0าผู4ชนะการประมูลท้ัง ๒ ราย ต0างก็ประสบ
ผลสําเร็จในการเจรจาเช0าใช4โครงข0าย ๒G ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ก็จะเปFน
การเพ่ิมทางเลือกแก0ผู4ใช4บริการในการย4ายค0าย ไม0ใช0ต4องถูกบังคับไปอยู0กับรายใดราย
หนึ่งเท0านั้น ในขณะท่ีทางด4านของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เองก็จะได4มีการใช4
ประโยชน�โครงข0ายอย0างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
ประธาน  กล0าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล0าวป:ดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๑.๐๐    น. 

 

 


