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   สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
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เร่ิมประชุมเวลา   ๑๓.๓๕ น.  
 
ประธาน กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมมี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ไมมี 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ รายงานการดําเนินงานการตรวจสอบการใหบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพทเคลื่อนท่ีตามมติท่ีประชุม กทค . (สํานัก บริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม) 

   

มติท่ีประชุม รับทราบรายงาน การดําเนินงานการตรวจสอบการใหบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ตามมติที่ประชุม กทค. ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นดังน้ี ๑) เน่ืองจากเรื่องน้ีมีความสําคัญ จึงแปลกใจ
วาเหตุใดไมเปนวาระในการประชุมปกติ แตมาบรรจุในการประชุ มนัดพิเศษ ๒) 
ขอมูลควรเปนการมองภาพรวมทั้งระบบดวย ไมใชเฉพาะกรณีที่มีการรองเรียนกันไป
มา โดย กสทช . ควรตองทราบวา ในขณะน้ีการโอ นยายของทุกคาย มีปริมาณ การ
ยายเขาและยายออกเทาไรและอัตราสําเร็จเปนอยางไร เพื่อเขาใจปญหาที่แทจริง ๓) 
ตามที่ในเอกสารมีการรายงานวา ผูใหบริการบางรายระบุวามีผูใชบริการที่ถูกยายโดย
ไมรูตัว น้ัน เน่ืองจากไมพบวามีเอกสารตนเรื่องแนบมาดวย แตก็เห็นวา หากเรื่อง
ดังกลาวเปนความจริง ยอมเปนเรื่องสําคัญที่ตองเรงตรวจสอบดวยเชนกัน เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรม ๔) ในแงของปญหาเฉพาะหนา สํานักงาน กสทช . ควรประสานงาน
กับผูใหบริการทุกรายเพื่อใหจําแนกแยกแยะเอาผูใชบริการที่ขอโอนยายตาม
กระบวนการปกติออกจากที่ดําเนินการผานรานสะดวกซื้อ และแยกกลุมผูใชบริการที่
อยูในขายซิมใกลดับออกมาดวย เน่ืองจากไมใชกลุมที่ควรจะติดรางแหปญหาน้ี ๕) 
สํานักงาน กสทช . ตองตรวจสอบอยางจริงจังวา การดําเนินการผานรานสะดวกซื้อ
เปนไปตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจริงหรือไมทั้งน้ี จากคดีที่ศาล
ฎีกาเคยตัดสินเรื่องการใชบัตร ATM ช้ีชัดวาตองใชพรอมรหัสเฉพาะตัว ไมใชเลขที่
เปดเผยทั่วไป เชน เลขบัตรประชาชนหรือเลขบัญชี ดังน้ันความหมายของรหัส
เฉพาะตัวจึงเสมือนหน่ึงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส การใหกดเพียงเลขบัตรประชาชน
หรือหมายเลขโทรศัพท จึงเปนกระบวนการที่เปนชองโหวทําใหเกิดการโตแยงกันไป
มาได ซึ่งจากหลักฐานที่บริษัทฯ ทั้งสามกลาวอางสํานักงาน กสทช. ควรไปตรวจสอบ
ดูขอมูลทั้งระบบ MNP วาเปนไปตามที่กลาวอางหรือไม เพราะผูเดือดรอนมิใชบริษัท
ฯ แตเปนผูบริโภคที่ตองทนอยูกับคายเดิม ไมสามารถยายไปคายให มไดอยางที่ต้ังใจ 
สํานักงาน กสทช. จึงควรที่จะดําเนินการแกปญหาการโอนยายไมสําเร็จ ใหเร็วที่สุด  
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โดยนําขอมูลทั้งหมดมาสะสางใหเกิดความชัดเจน และในระหวางที่กระบวนการยังไม
เสร็จสิ้น ก็ควรแยกสวนของการโอนยายตามกระบวนการปกติกับกลุมที่ซิมจะดับ
ออกมา ไมใหมีปญหาการโอนยาย 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระการประชุม กทค. นัดพิเศษ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การพิจารณาอุทธรณคําสั่งของเลขาธิการ กสทช. กรณีมีคําสั่งใหบริษัท แอดวานซ 
ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ดําเนินการโอนยายเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ีไป
ยังผูใหบริการรายใหม ตามมติท่ีประชุม กทค . คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ และคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๙  (สํานัก
กฎหมายโทรคมนาคม , สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 ผูอํานวยการ สํานักกฎหมายโทรคมนาคม  (นางสุพินญา ฯ) นําเสนอ คําขออุทธรณ
คําสั่งของเลขาธิการ กสทช . กรณีมีคําสั่งใหบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 
จํากัด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จํากัด ดําเนินการโอนยายเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ไปยังผูใหบริการรายใหม 
ตามมติที่ประชุม กทค . ครั้งที่  ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ และครั้งที่     
๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙  

 กสทช. ประวิทยฯ ต้ังขอสังเกตวา เรื่องน้ีเปนวาระในการประชุมนัดพิเศษดวยสาเหตุ
ใด และเน่ืองจากเพิ่งมีการแจกเอกสารซึ่งมีขอมูลจํานวนมาก จึงทําใหอานไมทันเสร็จ
กอนการพิจารณา อยางไรก็ตาม มีความเห็นวา หากยังใชวิธีการในลักษณะเดิม โดย
ไมมีการแยกระหวางผูที่ขอโอนยายตามกระบวนการปกติกับที่ดําเนินการผาน
กระบวนการอิเล็กทรอนิกส (e-porting) จะแกปญหาไดจริงหรือ  ประกอบกับตาม
ขอเท็จจริงซึ่งสํานักงานเพิ่งรายงานในวาระ ๓.๑ วาบางบริษัทไดสงหลักฐานวามี
ผูบริโภคซึ่งอางวาถูกยายโดยไมรูตัวเปนหลักรอยคน ถาเปนความจริงก็เปนเหตุที่ตอง
พิสูจนกันวากระบวนการโอนยายถูกตองหรือไม เน่ืองจากการยอมใหโอนยายโดยที่
ผูบริโภคไมรูตัวก็เปนปญหาใหญเชนกัน คือเปนปญหาทั้ง 2 ทาง ไมวาผูบริโภคอยาก
ยายแลวไมใหยาย หรือผูบริโภคไมอยากยายแลวถูกยาย นอกจากน้ี ประเด็นที่บริษัท
ที่ขออุทธรณกลาวอางวากําลังสอบถามไปที่หนวยงานทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
เพื่อใหช้ีวา จริงๆ แลว กระบวนการน้ันเปนไปตามพระราชบัญญัติธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสหรื อไมก็ยังอยูระหวางกระบวนการอันไมสิ้นสุด ดังน้ันโดยหลักการ
แลว จึงยืนยันวากระบวนการกํากับดูแลตองกํากับดูแลทั้ง 2 ดานอยางเทาเทียมกัน 
สํานักงาน กสทช. ควรตองไปตรวจสอบวา กระบวนการใชสิทธิยายคายของรายใหม
น้ันชอบดวยกฎหมายหรือไม และตรวจสอบดวยวา กระบวนการปฏิเสธของรายเกา
ชอบดวยกฎหมายหรือไม ถาทําเพียงฝงเดียวจะทําใหเกิดการไมยอมรับและทําใหเกิด
ปญหาอยูดี ปญหาที่เกิดข้ึนคือการยายคายไมสําเร็จการปฏิเสธของรายเกา /รายใหม
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ชอบดวยกฎหมายหรือไม  สํานักงาน กสทช . ควรจะตองตรวจสอบ และคัดแยก การ
ดําเนินการโอนยายเลขหมายแบบระบบปกติกับระบบอิเล็กทรอนิกสออกจากกัน เพื่อ
การกํากับดูแลไดอยางเทาเทียม เพราะถาไมทราบขอเท็จจริงของปญหาที่เกิดข้ึนจะไม
สามารถอธิบายใหเจาของเลขหมายทราบไดวา ระบบมีปญหาที่ตรงไหนถึงเกิดมีการ
ปฏิเสธการโอนยายข้ึน และปฏิบัติตามประกาศ MNP อยางเครงครัด 

 กสทช. พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา กระบวนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสได
ผานการพิจารณาเปนมติ กทค. ไปเรียบรอยแลว ดังน้ันจึงสามารถดําเนินการได  กรณี
โอนยายโดยไมเต็มใจควรจะดําเนินการเปนราย ๆ ไป เห็นดวยกับขอเสนอของ 
สํานักงาน กสทช.  

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ประเด็นไมไดอยูที่การนําเอาพระราชบัญญัติ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสมาดําเนินการ แตการดําเนินการตองครบถวน มติ กทค . ก็
ระบุชัดเจน ดังน้ันคําถามอยูที่วา การดําเนินการที่เกิดข้ึนครบถวนแลวหรือไม ทั้งน้ี
ยืนยันวาการกดหมายเลขโทรศัพทหรือหม ายเลขบัตรประชาชนน้ันไมใชการลง
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ดังน้ัน สํานักงาน กสทช. ตองตรวจสอบข้ันตอนการยืนยัน
ตัวตนผานรานสะดวกซื้อวามีขอเท็จจริงเปนอยางไร มีการลงลายมอืช่ืออิเล็กทรอนิกส
จริงหรือไม และมีการเก็บไดครบทุกคาพารามิเตอรหรือไม ถาดําเนินการครบก็สามารถ
โอนยายได ถายังไมชัดเจน e – porting ก็ยายไมได สวนการยายแบบวิธี manual 
porting สามารถดําเนินการไดปกติ สํานักงาน กสทช. ไดเคยสอบถามไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกสหรือไม  ซึ่งถาการตีความพระราชบัญญัติ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน กสทช . ไมชัดเจนก็จะมีปญหา หากโดน
โตแยงมาจากบริษัทฯ ดังน้ัน จึงเห็นวาคํารองของทั้ง ๓ บริษัทฯ ฟงข้ึนบางสวน คือ ใน
สวนของ e-porting โดยเฉพาะถายังไมสามารถพิสูจนไดวามีผูบริโภคถูกโอนยายโดย
ไมรูตัวจริงหรือไม แตสวนของ manual porting ที่มีการ block ไวดวยน้ันเปนเรื่อง
ผิดกฎหมายแนนอน 

 สํานักงาน กสทช. ช้ีแจงวา ตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน 
กสทช. อางอิงตามมาตรา ๙ ของ พ.ร.บ.ฯ เปนหลัก ประเด็นเรื่องไมมีการลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส ไมมีในมาตรา ๙ สิ่งที่รานสะดวกซื้อดําเนินการ คือ ใชบัตรประชาชนรูด
ผานเครื่องเพื่อพิมพใบเสร็จออกมาและมีการกดหมายเลขยืนยัน จึงเห็นวาเปนวิธีการที่
นาเช่ือถือได ถือวาเปนการลงลายมือช่ือแลว 

  
มติท่ีประชุม มติที่ประชุม  กทค . เสียงขางมาก (ประธาน กทค . พันเอกเศรษฐพงคฯ , กสทช . 

ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) พิจารณาแลว เห็นควรรับอุทธรณของ บริษัท 
แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน ) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ไวพิจารณา และมีมติ ยืนตามคําสั่ง
เลขาธิการ กสทช. ตามที่สํานักงานเสนอ เน่ืองจากเรื่องน้ี กทค . ไดเคยมีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ใหบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ท
เวอรค จํากัด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน ) และบริษัท 
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ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด โอนยายเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูใชบริการไปยังบริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด โดยดวน 
เน่ืองจากสงผลกระทบกับประชาชนโดยตรง อันเปนเหตุใหเลขาธิการ กสทช . ไดมี
คําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติการป ระกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหบริษัททั้งสามปฏิบัติตามมติที่ประชุม กทค. ดังกลาว 

 อน่ึง มติที่ประชุม กทค . เสียงขางนอย (กสทช . ประวิทยฯ ) ขอสงวนความเห็นใน
ประเด็นที่วาคําอุทธรณของทั้ง ๓ บริษัทน้ันรับฟงไดบางสวน 

  ทั้งน้ี มอบหมาย ใหสํานักงาน กสทช . รับขอสังเกตของที่ประชุม กทค . ไป
ดําเนินการตอไป 

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระน้ี ในการประชุม กทค . นัด

พิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 ๒. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๔๒๗ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน  

๒๕๕๙ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๑ ของการประชุม 
กทค. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังน้ี 

 ๑) กรณีการพิจารณาอุทธรณคดีน้ีถือเปนเรื่องผิดปกติที่สํานักงาน กสทช. เสนอเรื่อง
เปนวาระการประชุม  กทค . นัดพิเศษ  และมีเวลา ให กทค . พิจารณาไมถึง ๑ วัน 
แตกตางจากการพิจารณาอุทธรณคดีอื่นๆ  ทั้งยังมี เอกสารประกอบการพิจารณา
จํานวนมาก การจะพิ จารณาเพื่อทบทวนคําสั่งทางปกครอง ไมวาจะเปนปญหา
ขอเท็จจรงิ ขอกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งของเลขาธิการ กสทช . 
จึงกระทําไดยาก เพราะมีเวลาจํากัด ไมอาจใชความรอบคอบและ ระมัดระวังในการ
พิจารณาตามสมควรตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ่งจะทําใหขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญของการพิจารณาไมชอบได 

 ๒) ผูอุทธรณทั้งสามราย อางเหตุ ผลวา มติที่ประชุมในการประชุม กทค . ครั้งที่ ๔/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๕๙ กําหนดใหผูประกอบการทุกรายปฏิบัติตามประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และเปนไปตามเงื่อนไขแนวทาง
ปฏิบัติการโอนยายฯ ทุกข้ันตอน และในกรณีที่มีกฎหมาย วาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสรองรับข้ันตอนการโอนยายเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ตามประกาศ 
กทช. ดังกลาวไวในข้ันตอนใด ก็สามารถนํามาใชทดแทนในข้ันตอนน้ันได  แตปรากฏ
วาที่ประชุม  กทค . และสํานักงาน กสทช . ยังมิไดช้ี ชัดขอกฎหมาย วาข้ันตอนใด
สามารถนํากฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมาใชบังคับไดอยางชัดแจง ทั้ง
ยังมิไดมีการสอบถาม หรือปรึกษาขอกฎหมายจาก ผูรักษาการตาม กฎหมายวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ใหชัด จึงยังไมมีความชัดเจนในขอกฎหมาย  (เทียบคํา
พิพากษา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตํา แหนงทางการเมื องที่ อม . ๑๐/
๒๕๕๒) 
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   มติที่ประชุม กทค . ดังกลาว ยังกําหนด ใหสํานักงาน  กสทช . ไปดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง วา กระบวนการขอโอนยายเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ของ
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 
ท่ีทําผานชองทางรานสะดวกซื้อ เปนไปตามมติที่ประชุม กทค . หรือไม แตจนถึง
ขณะน้ียังไม มีความคืบหนา  ในขณะเดียวกัน ผูอุทธรณเคย รองเรียนมา เพื่อขอให
ตรวจสอบเรื่องดังกลาวใหชัดเจนดวย นอกจากน้ันยังมีกรณีการอางขอมูลวาผูบริโภค
จํานวนหน่ึงถูกโอนยายผูใหบริการโดยไมรูตัว ดังน้ีจึงเทากับขอเท็จจริงยังไมชัดเจนวา
กระบวนการโอนยายผูใหบริการผานชองทางรานสะดวกซื้อเปนไปตามกฎหมายและ
มติ กทค . หรือไม ทั้งน้ี การกํากับดูแล  กทค . ตองกํากับดูแลทั้ง สองดาน โดยตอง
ตรวจสอบทั้งกระบวนการ โอนยายผูใหบริการรายใหมวา ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
และกระบวนการปฏิเสธการโอนยายของผูใหบริการรายเดิมชอบดวยกฎหมายหรือไม 
เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางเทาเทียมกัน 

   เมื่อขอกฎหมายและขอเท็จจริงเรื่อง กระบวนการ โอนยายผูใหบริการ ผาน
ชองทางรานสะดวกซื้อยังไมมีความชัดเจน คําอุทธรณของผูอุทธรณทั้งสามรายจึงฟง
ข้ึนในสวนน้ี 

 ๓) กรณีปญหาเรื่องการโอนยาย ผูใหบริการ ฯ ที่เปนขอพิพาทตามที่กลาวมาเกิด
เฉพาะในสวน กระบวนการขอโอนยาย ผูใหบริการ ผานชองทางรานสะดวกซื้อ ตาม
กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  (Electronic porting) เทาน้ัน แตการ
โอนยายผูใหบริการฯ ที่ศูนยบริการของผูใหบริการ ในกรณีปกติ (Manual porting) 
ไมไดมีปญหาดวย เหตุผลตามที่ผูอุทธรณทั้งสามรายกลาวอางจึงไมเปนเหตุผลที่จะไม
ปฏิบัติตาม ประกาศ กทช .ฯ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนยายฯ  เสียทั้งหมด 
ดังน้ัน การที่ผูอุทธรณทั้งสามรายปฏิเสธการโอนยายผูใหบริการ ฯ ในทุกกรณี  จึงฟง
ไมข้ึน ซึ่งสํานักงาน กสทช. ควรตองมีการแยกกรณีเพ่ือมี คําสั่งทางปกครอง ตอการ
ปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมายใหชัดเจนดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  แนวทางการดําเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดําท่ี ๒๐๑๓/๒๕๕๘ ระหวางบริษัท 
ทรู มูฟ จํากัด ผูฟองคดี กับ กสทช . ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ กทค . ผูถูกฟองคดี ท่ี ๒  
สํานักงาน กสทช . ผูถูกฟองคดีท่ี ๓ และเลขาธิการ กสทช . ผูถูกฟองคดีท่ี  ๔  
(สํานักกฎหมายโทรคมนาคม)  

ผูอํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ ) นําเสนอ การกําหนดผูรับ
มอบอํานาจ ผูรับผิดชอบดําเนินคดีแทน และแนวทางการดําเนินคดีปกครอง คดี
หมายเลขดําที่ ๒๐๑๓/๒๕๕๘ ระหวางบริษัท ทรู มูฟ จํากัด ผูฟองคดี กับ กสทช . ผู
ถูกฟองคดีที่ ๑ กทค . ผูถูกฟองคดี ที่ ๒  สํานักงาน กสทช . ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และ
เลขาธิการ กสทช. ผูถูกฟองคดีที่ ๔   

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา ในคดีน้ีใหสํานักงาน กสทช. เรงดําเนินการ
หาขอมูลเกี่ยวกับการตอสูคดี เพราะไดมีมติที่ประชุม กทค . ใหแจงไปยังศาลวา ทาง



๘ 
 

บริษัท ทรู มูฟ จํากัด  ขอให กสทช . ทบทวน และในขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการ
ทบทวนอยู    จึงขอใหศาลชะลอการพิจารณา หรือใหจําหนายคดีออกจากสารบบไป
กอน เมื่อเรียบรอยแลว จะดําเนินการตอไป ขอใหสํานักงาน กสทช . เรงดําเนินการ
ตามมติคราวที่แลว  

กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา เรื่องน้ีขอเปดเผยความเห็น เน่ืองจาก เปนเรื่อง
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุด
การอนุญาต สัมปทาน หรอืสัญญา  การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มี
ความเห็นแตกตางมาต้ังแตตน และอีกประเด็นที่ยืน หลักการมาตลอด คือ หากเปน
คดีปกติที่ฟองคณะกรรมการ กรรมการควรเปนผูรับมอบอํานาจ สวนกรณีที่เคยมีการ
มอบอํานาจใหเลขาธิการ กสทช . เน่ืองจากในขณะน้ันมีการอางวา เปนคําสั่ง 
เลขาธิการ และกรรมการเห็นไมสอดคลอง แตในปจจุบันกรรมการรับทบทวนตามคํา
ขอของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด แลว ดังน้ัน การการที่จะให เลขาธิการ กสทช. เปนผูรับ
มอบอํานาจ ไมเปนไปตามหลักการเดิมที่เคยตกลงกัน โดยรวมจึงยืนยันความเห็นเดิม 
เรื่องที่ฟองกรรมการ กรรมการควรเปนผูรบัผิดชอบ ถาจะมอบให เลขาธิการ กสทช . 
ตองมีเงื่อนไขที่ชัดเจนวาเปนคดีลักษณะใดประเภทใด 

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา ในคดีน้ี เลขาธิการ กสทช . ก็ถูกฟองคดี
ดวย มีทั้ง กสทช. กทค. สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เพราฉะน้ัน เมื่อถูก
ฟองทั้งหมดอยูแลว เห็นควรมอบเลขาธิการ กสทช . เพื่อไมใหสิ้นเปลืองทรัพยากร
บุคคล 

กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา คดีสวนใหญ  ฟองทั้งเลขาธิการ กสทช . และ
กรรมการอยูแลว และโดยหลักทางปฏิบัติ กรรมการก็มอบอํานาจชวง ใหสํานักงาน 
กสทช. ไปย่ืนคําใหการหรือฟงคําพิจารณาคดีอยูแลว ดังน้ันจึงตอง พิจารณาใหชัดวา 
คดีลักษณะใดจึงจะมอบเลขาธิการ กสทช. ไมเชนน้ัน  จะเกิดปญหาเรื่องการไมใสใจ
ในเน้ือหาแหงคดีได อีกทั้งผลของคําพิพากษาที่ออกมาน้ันก็จะผูกพันถึงกรรมการดวย 
 

มติท่ีประชุม มติที่ประชุม  กทค . เสียงขางมาก (ประธาน กทค . พันเอกเศรษฐพงคฯ , กสทช . 
ประเสริฐฯ และ กสทช. พลเอกสุกิจฯ) 
เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีตามที่สํานักงาน กสทช . เสนอ ทั้งน้ี มอบหมา ยให 
เลขาธิการ กสทช. เปนผูรับมอบอํานาจในการรับผิดชอบคดี โดยใหสํานักกฎหมาย
โทรคมนาคมเปนผูรับผิดชอบดําเนินคดีแทนในคดีหมายเลขดําที่ ๒๐๑๓/๒๕๕๘ 
อน่ึง มติที่ประชุม กทค . เสียงขางนอย (กสทช . ประวิทยฯ ) ขอสงวนความเห็นใน
ประเด็นการมอบอํานาจ 

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระน้ี ในการประชุม กทค .         

นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 



๙ 
 

 ๒. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๔๒๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒ ของการประชุม 
กทค. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังน้ี 

 ๑) เน่ืองจากเน้ือหาของคดี น้ีเปนประเด็นขอพิพาทอันเน่ืองมาจากประกาศ กสทช . 
เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศฉบับ
แกไข ซึ่งเปนเรื่องที่ผมไดมีความเห็นและลงมติแตกตางกับมติ กทค. เสียงขางมากมา
ต้ังแตตน ดังน้ัน แนวทางการดําเนินคดีจึงขอใหเปนความเห็นของที่ประชุม กทค . 
เสียงขางมากตอไป 

 ๒) ผมยืนยันหลักการในประเด็นเรื่องการมอบอํานาจในการรับผิดชอบคดี ในคดีที่มี
การฟองคณะกรรมการมาตลอดวา กรรมการควรเปนผูรับมอบอํานาจ โดยเฉพาะใน
คดีน้ีที่ที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติรับพิจารณา
ทบทวนเกณฑการหักคาใชจายที่บริษัท ทรู มูฟ จํากัด โตแยง และใหสํานักงาน 
กสทช. มีหนังสือนําเรียนใหศาลปกครองรับทราบ ดังน้ัน การที่กรรมการพิจารณา
ทบทวนมติดังกลาว แตมอบอํานาจในการรับผิดชอบคดีใหเลขาธิการ กสทช . นาจะ
ไมเปนไปตามหลักการเดิมที่ที่ประชุม กทค. เคยตกลงกัน ทั้งน้ี คดีสวนใหญก็ฟองทั้ง
กรรมการและเลขาธิการ กสทช. และโดยทางปฏิบัติแลวกรรมการก็มอบอํานาจชวง
ใหสํานักงาน กสทช. ไปย่ืนคําใหการหรือฟงการพิจารณาคดีอยูแลว แตการจะมอบ
อํานาจในการรับผิดชอบคดีใหเลขาธิการ กสทช . ตองมีเงื่อนไขที่ชัดเจนวาเปนคดี
ลักษณะใด ประเภทใด ไมเชนน้ันจะเกิดปญหาเรื่องการไมใสใจในเน้ือหาของคดี อีก
ทั้งเมื่อผลของการพิพากษาออกมาก็จะผูกพันถึงกรรมการดวยเชนกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับ

กิจการโทรคมนาคมยาน ๘๙๕ – ๙๐๕ MHz/๙๔๐ – ๙๕๐ MHz (คณะทํางาน
จัดทําหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน ๙๐๐ MHz) 

 ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ (นางสาวพูลศิริฯ ) 
นําเสนอ ดังน้ี 

 ๑. รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคม ยาน ๘๙๕ - ๙๐๕ MHz/๙๔๐ – ๙๕๐ MHz กอนนําไปรับฟง
ความคิดเห็นสาธารณะ  

 กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 
 กรอบระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจก าร

โทรคมนาคม ยาน ๘๙๕ - ๙๐๕ MHz/๙๔๐ - ๙๕๐ MHz สรุปไดดังน้ี 
  

ข้ันตอนการดําเนินการ กรอบเวลาที่เสนอ 
คณะทํางานฯ ดําเนินการปรับปรุงรางหลักเกณฑฯ  ๒๘ - ๓๐ มี.ค. ๕๙ 
กทค. พิจารณารางหลักเกณฑ ฯ ๓๑ มี.ค. ๕๙ 



๑๐ 
 

กสทช. พิจารณารางหลักเกณฑ ฯ ๕ เม.ย. ๕๙ 
การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางหลักเกณฑ ฯ ๕ - ๒๘ เม.ย. ๕๙ (๒๓ วัน) 
วันจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ๒๒ เม.ย. ๕๙ 
จัดทําสรุปการรับฟงความคิดเห็น ๒๙ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๕๙ 
กทค . พิจารณาผลรับฟงความเห็นสาธารณะ และการแกไขราง
หลักเกณฑ ฯ 

๓ พ.ค. ๕๙ 

กสทช . พิจารณาผลรับฟงความเห็นสาธารณะ และการแกไขราง
หลักเกณฑ ฯ 

๑๐ พ.ค. ๕๙ 

การนํารางหลักเกณฑฯ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พ.ค. ๕๙ 
การเชิญชวนผูสนใจเขารวมประมูล ๑๓ พ.ค. - ๑๒ มิ.ย. ๕๙ 

(๓๐ วัน) 
การยื่นคําขอเพื่อเขารวมประมูลคล่ืนความถี ่ ๑๓ มิ.ย. ๕๙ 
การพิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิเขารวมการประมูล ๑๔ - ๑๗ มิ.ย. ๕๙ 
กทค. พิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติผูเขารวมประมูล ๒๐ มิ.ย. ๕๙ 
การเตรียมความพรอมสําหรับผูเขารวมประมูล ๒๑ - ๒๓ มิ.ย. ๕๙ 
วันประมูล ๒๔ มิ.ย. ๕๙ 
กทค. ประชุมรับรองผลการประมูลและประกาศผลผูชนะการประมูล ภายใน ๗ วัน 
การชําระเงินประมูลและออกใบอนุญาต ภายใน ๙๐ วัน 

  

 คณะทํางานฯ ไดพิจารณาจัดทํารางประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใน
การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน ๘๙๕ - ๙๐๕ MHz/
๙๔๐ - ๙๕๐ MHz โดยมีประเด็นที่ เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
ยาน ๘๙๕ - ๙๑๕ MHz/ ๙๔๐ - ๙๖๐ MHz เดิม ดังน้ี 

  ๑. คลื่นความถ่ีที่จะใหอนุญาต 
  ๒. คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต 
  ๓. การขอรับใบอนุญาต 
  ๔. การประมูล 
  ๕. ขอกําหนดการชําระเงินประมูล 
  ๖. ความรับผิดของผูชนะการประมูลที่ไมดําเนินการตามเงื่อนไขกอนรับ

     ใบอนุญาต 
  ๗. ระยะเวลาการอนุญาต 

 ๒. แนวทางการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน ๘๙๕ - ๙๐๕ 
MHz/๙๔๐ – ๙๕๐ MHz 

 โดยเสนอกําหนดระยะเวลาในการรับฟงความเห็นสาธารณะนอยกวา ๓๐ วันเปน
ระหวางวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้นเปนเวลา ๒๓ วัน 
หรือ ๓ อาทิตยโดยประมาณ 



๑๑ 
 

 เลขาธิการ กสทช . (นายฐากรฯ ) ช้ีแจงวา ในสวนของการวางหลักประกันจากการ
หารือกับคณะทํางาน ฯ ในเบื้องตนคิดจะกําหนด เงินวางหลั กประกันจํานวน ๕๐% 
ของมูลคาคลื่น เน่ืองจากเดิมกําหนดที่ ๕% ของมูลคาคลื่น คือ ๖๔๔ ลานบาท หาก
คิด ๕๐% ของมูลคาคลื่น จํานวนจะอยูที่ ๘,๐๔๐ ลานบาทแตหากจะคิด ๑๐% ของ
ราคาเริ่มตนการประมูล หากราคาเริ่มตนอยูที่ ๗๕,๖๕๔ ลานบาท จํานวนจะอยูที่
ประมาณ ๗,๕๐๐ กวาลานบาท  ซึ่ง นาจะเปนแนวทางที่เหมาะสมและสอดคลอง
มากกวา  สวนประเด็น การรับผิดชอบที่เพิ่ มเติม คือ จะ ริบเงินประกันการประมูล
ทั้งหมด นอกจากน้ันจะตองรับผิดชอบคาเสียหายเพิ่มเติมอยางนอย เทากับสวนที่
เหลือของ วงเงินมูลคาคลื่นที่เหลืออยู คืออีก ๘,๐๔๐ ลานบาท รวมเปน ๑๖,๐๘๐ 
ลานบาท หักลบออกจะเหลือ  ๘,๕๑๔.๖ ลานบาท คือจํานวนเงินที่ตองรับผิดชอบ
เพิ่มเติมอยางนอย และหากคณะทํางานฯ มีการพิสูจน มากกวาน้ันก็จะเรียก
คาเสียหายเพิ่มเติม ในประเด็นเรื่องลําดับที่ในการประมูล หากลําดับที่ ๑ ไมเลือก ใน
ครั้งน้ีอาจจะเลือกลําดับที่ ๒ ข้ึนมาไดเพราะการประมูลคราวที่แลวไมไดระบุไวใน
ประกาศฯ  

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา ประเด็นแรกมีความเห็นสอดคลองกับ
เลขาธิการ กสทช. ในประเด็นของราคาเริ่มตนการประมูลเพราะมูลคาคลื่นถูกกําหนด
ข้ึนใหมโดยผูชนะการประมูล ๑๐% ของราคาเริ่มตนการประมูล  นาจะมีเหตุผลกวา 
ในประเด็นที่สองเรื่อง  ขอกําหนดการชําระเงินประมูลถามีความแตกตางจากการ
ประมูลคราวที่แลวจะทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขัน เห็นควรใหยืนเหมือน
การประมูลในคราวที่แลวเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการแขงขัน ประเด็นที่สาม การ
รับผิดชอบของผูชนะ อยากใหรวมระยะเวลาคาเสียหายที่ไมไดทําใหคลื่นความถ่ี
สามารถมาใชงานใหบริการแกประชาชนที่ทําใหเกิดรายไดตอรัฐดวย อาจจะไปรับฟง
ความคิดเห็นกอนวาบทลงโทษดังกลาวเหมาะสมหรือไม ประเด็นที่สี่ ประสบการณที่
ไมใชผูบริหารเขามาเปนผูประมูล การไมรูสถานะของตนเองวาสามารถเคาะราคาได
แคไหน และทําการเคาะราคาไปเรื่อยๆจนทําใหราคาสูง ทําใหเกิดการปวน การ
ประมูล จึงอยากใหคณะทํางานฯ เพิ่มเติมประเด็นดังกลาวเขาไปดวย 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา ๑๐% ของราคาเริ่มตนการประมูล ยังเห็น
วาเปนราคาที่สูงอยู การกําหนดราคาที่สูงไมไดเปนการสงเสริมผูเขารวมประมูลราย
ใหม เพราะตองไปเอาหนังสือคํ้าประกันจา กธนาคารซึ่งจะตองเสียดอกเบี้ยกอน ใน
สวนน้ีจะเปนบรรทัดฐานหรือไมที่จะกําหนดในสวนน้ีในครั้งตอไป เห็นควรใหกําหนด 
๕% เหมือนเดิม เน่ืองจากราคาเริ่มตนการประมูลมีการเปลี่ยนแปลงที่สูงข้ึน คือ  
จํานวน ๗๕,๖๕๔ ลานบาท  

 กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นดังน้ี  

 ๑. อยากทร าบรายช่ือองคประกอบของคณะทํางานฯ วามีผูเช่ียวชาญที่จะให
ความเห็นมากนอยแคไหน เพราะการประมูลครั้งน้ีเปนการประมูลในภาวะวิกฤติ ซึ่ง
ตองประสบความสําเร็จ 
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 ๒. บทเกริ่นนํามีการระบุมติ กทค. เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ขอใหคณะทํางานฯ 
ตรวจสอบใหชัดเจนวาถูกตองหรือไม เน่ืองจากมีการรับรองมติที่ประชุมไปแลว 

 ๓. มีการกลาวอางนโยบายการจัดสรรคลื่นความถ่ี เห็นควรใหคงนโยบายที่ คสช. เคย
ใหมาในการประมูลครั้งลาสุดเพราะเปนการประมูลที่เกี่ยวของกัน 

 ๔. เรื่อง Blacklist เปนขอเสนอที่ ดี แตไมทราบวา ไดตรวจสอบกับ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยหรือไม วา  Blacklist มีลักษณะไหน อยางไร 
เพียงพอหรือไม ควรจะนําระเบียบ หรือมติ ของ กวพ . มาอางอิงดวยวาควร
ดําเนินการอยางไร ในกรณีของ Blacklist ที่หามขออนุญาตจนกวากรรมการจะมีการ
อนุญาต ในระยะยาวตองมีกติกาที่ชัดเจนและใชดุลยพินิจนอยที่สุด 

 ๕. เรื่องเงินประกันมีจํานวนเยอะควรมีเช็คเงินสดบางสวน หรือเทาเดิม ๖๔๔ ลาน
บาท สวนที่เพิ่มเติมคือ Bank Guarantee และอัตราที่กําหนดตองมีหลักคิดและที่มา
ชัดเจน ทั้งน้ี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ กําหนดชัดเจนอยูแลววา
เปน ๕% ของราคากลาง หรอืกรณีพิเศษ ๑๐% ดังน้ันตองใหเหตุผลอยาง ชัดเจนวา
จะกําหนดที่ ๕% หรือ ๑๐% ในสวนของราคามูลคาคลื่นความถ่ียังยืนวาอาจจะ ตอง
พิจารณาระหวางพฤติกรรมการประมูลที่ผานมา ซึ่งตองวิเคราะหวาราคาใดคือราคาที่
เหมาะสม โดยต องไมทําใหผูชนะการประมูลรายเดิมแบกภาระมากเกินไป 
ขณะเดียวกัน หากไมมีผูเขารวมประมูลแลวจะเก็บคลื่นความถ่ีไว ๑ ป ตองประเมิน
วาจะเกิดผลอยางไร ตออุตสาหกรรมโทรคมนาคม ราคาเริ่มตนการประมูลจึงเปน
ประเด็นที่นาสนใจ รวมไปถึงราคาในการเคาะประมูลแตละครั้ง สว นขอกําหนดที่วา  
หากไมมาชําระเงินใหใชราคาถัดไปน้ันเห็นสอดคลองกับสํานักงาน กสทช . เพียงแต
ตองใหผูเขารวมประมูลทําหนังสือยินยอม ต้ังแตตนดวย ไมใชถามทีหลัง และ จากที่
สํานักงาน กสทช. เสนอวาหากราคาของรายที่สองเทากันใหมีการประมูลใหม เห็นวา
นาจะมีวิธีที่เหมาะสมกวาน้ัน เชน อาจใหทั้งสองรายย่ืนซองพรอมกัน หากผูใดเสนอ
ราคาสูงกวาก็ไดใบอนุญาตไป แตหากยังเทากันอีกก็ใหจับสลาก เปนตน 

 ๖. กรณีหนังสือยินยอม ขอใหเขียนใหสื่อความหมายชัดเจนตามที่สํานักงาน กสท ช. 
ช้ีแจง วา นอกจากสวนของการริบเงินวางประกันแลว ยังมีคาเสียหายที่ตองจายอีก
สวนหน่ึงดวย และในสวนการลงโทษเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ซึ่งมีการระบุถึงการ
จะไมออกใบอนุญาตใหมให หากจะกําหนดเขมขนข้ึน อาจรวมกรณีการไมตออายุ
ใบอนุญาตดวยก็ได 

 ๗. การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะที่กําหนดเวลาลดลงเพียง ๗ วันน้ัน จะกอใหเกิด
ประโยชนหรือไม หากเปนไปไดอยากใหเรงกระบวนการมากข้ึนอีก 

 ๘. จากขอเสนอที่จะออก หลักเกณฑการออกใบอนุญาตใหสอดคลองกับประกาศ  
กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ หากสภาพการณ
จริงซิมดับไปกอนแลว การเขียนเชนน้ันจะกอใหเกิดประโยชนอันใดหรือไม 



๑๓ 
 

 ๙. การบอกใหผูเขาประมูลย่ืนเรื่องแผนธุรกิจน้ันละเอียดพอที่จะประเมินไดหรือไมวา
ความเปนไปไดทางธุรกิจเปนอยางไร จะสามารถปรับปรุงไดมากนอยอยางไร 

 ๑๐. หนังสือยินยอมที่เคยทักทวงในขอ ๘ สํานักงาน กสทช. ยืนยันที่จะไมแกไข ลอง
ไปวิเคราะหเพราะมีการลักลั่นกันอยู ในขอ ๓.๒ เปนถอยคําเดิมตามหนั งสือยินยอม
หรือไม เปนไปไดหรือไมหากจะเพิ่มเติมในเรื่องคาเสียหายที่ริบไปแตไมสงวนสิทธ์ิหาก
มีมูลคาความเสียหายมากกวาน้ี 

 ประเด็นที่อยากยํ้า  คือ ราคาต้ังตน หากราคาต้ังตน เปนราคาที่เทากับราคาสุดทาย
ของ บริษัท แจส โมบายฯ คงไมมีรายใดเสนอมากกวาเพราะเปนราคาที่พิสูจนทาง
ตลาดแลววารายเกาไมสูรายใหมไมมาชําระเงิน หากจะยืนยันราคาน้ันอาจจะตองใช 
Reverse Auction แตหากใชราคาตํ่ากวาก็ใช Ascending Auction ได อีกเหตุผล
หน่ึง คือ ถากําหนดราคาใหเทากับราคาสุดทายของ บริษัท แจส โมบายฯ และถามีผู
ชนะ ในทางออมเทากับทําให บริษัท แจส  โมบายฯ ลอยตัวจากความ รับผิดชอบใน
สวนตางของราคา สวนประเด็นของผูเขารวมประมูลตองเปนกรรมการหรือผูมีอํานาจ
เน่ืองจากในทางแพงสามารถมอบอํานาจได การหามมอบอํานาจตองมีเหตุผลพิเศษ 

 กสทช . พลเอก สุกิจฯ แสดงค วามเห็นวา ในขอ ๘.๓ ที่เขียนวา ในกรณีที่ผูเขารวม
ประมูลมีจํานวน ๑ ราย คณะกรรมการจะดําเนินการประมูลตามกระบวนการประมูล
ตามประกาศฉบับน้ีตอไป มีขอหวงใย วาการประมูลตองมีการแขงขัน ซึ่งมีขอมูล
รายละเอียดที่ทาง ปปช. ไดใหไววาตองมีการแขงขัน หากเหลือแค ๑ รายจะเปนการ
ประมูลหรือไม จะถูกต้ังขอสังเกตในภายหลังหรือไม  

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) ช้ีแจง ดังน้ี 

 ๑. การยกรางหลักเกณฑข้ึนมาน้ันในเรื่องการวางหลักประกันที่ทางสํานักงาน กสทช. 
เสนอมา เดิมถาใชเช็คเงินสดผูเขาประมูลตองวางเงินสดเต็มจํานวน ๑๐๐% ในกรณีที่
เปนหลักประกันอาจจะวาง ๕% หรือ ๑๐% อาจจะตองใชทรัพยสินวางประกันไวซึ่ง
กระบวนการคิดจะแตกตางกัน หากจะใชเช็คเงินสด ๖๔๔ ลานบาท รวมกับเงินวาง
หลักประกันจะเปนภาระที่หนักข้ึนกวาเดิมเพราะเช็คเงินสดตองนําเงินไปวางไวเต็ม
จํานวนแต Bank Guarantee ข้ึนอยูกับความนาเช่ือถือ ซึ่งกระบวนการที่ผานมาถาเปน
หลักประกันวาง ๑๐% ก็สามารถออกเปน Bank Guarantee ๑๐๐% ทางสํานักงาน 
กสทช. ก็พยายามหาวิธีที่เปนกลางเพื่อใหผูเขารวมประมูลมีภาระนอยที่สุด  

 ๒. ความรับผิดชอบหลังจากที่ริบหลักประกันที่เปน Bank Guarantee ผูเขาประมูล
ตองรับผิดคาเสียหายเพิ่มเติมไมน อยกวา ๘๔๐ ลานบาทเดิม ซึ่งดูจากราคามูลคา
คลื่นเดิมคือ ๑๖,๐๘๐ ลานบาท หากเปนไปตามหลักเกณฑใหมที่กําหนด ๑๐% จะ
เหลือประมาณ ๘,๕๑๔ .๖ ลานบาท และจะตองรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดความ
เสียหายเพิ่มข้ึนจากสวนน้ันอีก หากมีการพิสูจนแลวมีความเสียหายมากกวาน้ันตาม
ประกาศฯ ฉบับน้ี 

 ๓. ราคาเริ่มตนการประมูล ทาง TDRI เสนอในราคา ๖๘,๐๐๐ ลานบาท แตทาง
สํานักงาน กสทช . ตองวิเคราะหวาราคาเริ่มตนจะเปนราคาใดเพื่อปกปอง
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ผลประโยชนรัฐและประชาชนเปนหลัก เพื่อปองกันการถูกฟองคดีและการตรวจสอบ
จาก ปปช.  

 ๔. ประเด็นอัตราคาธรรมเนียมที่ผูเขารวมประมูลตองชําระใหกับทางสํานักงาน กสทช. 
เมื่อมีการวางหลักประกันแลวจะตองชําระคาธรรมเนียมตางๆ ซึ่งเปนกระบวนการที่ทาง
สํานักงาน กสทช. ตองเรียกคาเสียหาย ซึ่งคณะทํางานฯ จะเชิญ บริษัท แจส โมบายฯ 
มาช้ีแจงในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดยการทํางานของคณะทํางานฯ ที่มีหลาย
หนวยงาน เชน กฤษฎีกา กระทรวงการคลัง ฯลฯ ที่ทํางานรวมกัน 

 ๕.  การประกาศลําดับรายช่ือผูเขารวมประมูล ขอหวงใยของกรรมการ คือ ในกรณีที่
ลําดับที่ ๒ มีราคาเทากันจะดําเนินการอยางไร หากระบใุนรายละเอียดไวจะเปนการ
จํากัดเกินไป จึงจะระบุกวางๆ วาใหเปนไปตามประกาศฯ ตามที่ กสทช. จะประกาศ
เพิ่มเติม 

 ๖. การยืนยันการเคาะราคาในกรณีที่มีผูเขาประมูลรายเดียวที่ทางสํานักงาน กสทช . 
ยืนยัน เน่ืองจากการประมูลครั้งน้ีระบุไวในอารัมภบทวานําไปใชเฉพาะการประมูล
ครั้งน้ีเทาน้ันแตไมใชเกณฑมาตรฐาน การประมูลคลื่นในภายภาคหนาตองกลับไปใช
ประกาศเดิมที่มีเกณฑมาตรฐานในการดําเนินการ 

 ๗. ในเรื่องที่กรรมการมีขอหวงใย คือ ประกาศในครั้งน้ีเปนเรื่องระเบียบใชบังคับตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการนําไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะอาจจะไป
สอดคลองกับ ระเบียบสํา นักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือไม เน่ืองจากมีการ
ประกาศไปแลวเพราะฉะน้ันผูเขารวมประมูลตองปฏิบัติตามประกาศ กสทช . หากมี
กฎเกณฑออกไป ซึ่งเปนเกณฑกลางที่นําไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ 

 ๘. ถาจะปรับลดการรับฟงความเห็นสาธารณะเปน ๑ อาทิตยไดก็จะดี แตเน่ืองจาก
ติดชวงวันหยุดสงกรานต ประชาชนรองมาวาไมโปรงใส จึงขอใหขยับเพื่อจะไดมีเวลา
เตรียมขอมูล 

 กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ในบันทึกความเห็นไดระบุไวแลววาหากมีผูเขา
ประมูลรายเดียวจะดําเนินการอยางไร แตราคาต้ังตนไมไดใชที่ระดับราคา  ๗๕,๖๕๔ 
ลานบาท ยังยืนวาราคาตองเปนราคาที่ทุกรายยังอยูเมื่อครั้งผา นมา ข้ันตอนตอไป
หากมีผูเขารวมประมูลเพียงรายเดียวตองเปนราคาลําดับที่สองของครั้งที่ผานมา  คือ 
บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด เสนอที่ ๗๓,๗๒๒ ลานบาท ซึ่ง
หากรายที่หน่ึงทิ้งแตก็ไดรายที่สอง แตเน่ืองจากรางที่สํานักงาน กสทช. เสนอไมเขียน
เชนน้ี จึงไมอาจใชข้ันตอนดังกลาวได ทั้งน้ีที่ผานมาเคยมีกรณีมากมายในการทิ้งงาน
หลวง ไมวาจะเปนจัดซื้อจัดจางหรือขายทอดตลาด ซึ่ง โดยหลักการแลวการกลับมา
ขายทอดตลาดใหมไมไดเริ่มตนที่ราคาของผูชนะ เปนเหตุใหมีการฟองเรียกคาสวน
ตางของผูทิ้งงาน ดังน้ันสํานักงาน กสทช. ควรศึกษาฎีกาและพฤติการณจริงตางๆ ให
ดี หรืออาจทําเรื่องหารือหนวยงานตรวจสอบเชน ปปช . และ สตง . สวนในเรื่องของ
แผนธุรกิจ มีประเด็นวาจะมีการประเมินแผนธุรกิจของผูเขารวมประมูลไดอยางไร วา
แผนน้ันๆ รองรับวงเงินระดับใด เพื่อวาถ าไปถึงสถานการณที่พบวาระดับราคา



๑๕ 
 

ผิดปกติ กรรมการจะไดใชดุลพินิจสั่งพักการประมูลหรือตรวจสอบการประมูลได 
ทั้งน้ีอาจไมใชหลักเกณฑสําหรับการประมูลครั้งน้ี แตอาจใชสําหรับอนาคต 

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) แสดงความเห็นวา ในรางประกาศ สํานักงาน กสทช. 
เสนอที่ ๗๕ ,๖๕๔ ลานบาท ถามติที่ประชุม  กทค . จะลดลงหรือไมอยางไร ทาง
สํานักงาน กสทช. ก็จะปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง 

 กสทช.พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา มีความเห็นสอดคลองกับเลขาธิการ กสทช . 
ยังยืนตามมติที่ประชุม กทค . ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ใน
ประเด็นของ ราคาเริ่มตนคือ ๗๕ ,๖๕๔ ลานบาท และมีความเห็นสอดคลองกับ 
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ ในประเด็นของการวางหลักประกัน ๕% ของราคาเริ่มตน ซึ่ง
จะวางเปนเช็คเงินสดหรอื Bank Guarantee ก็ไดตามความเหมาะสม ในอีกประเด็น
ที่ฝากคณะทํางานฯ ไปรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ  คือ เงื่อนไข ของการจายเงิน
อยากยืนตามเดิมเพื่อใหเกิดความเปนธรรม 

 กสทช .รศ .ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา ประเด็นของราคาเริ่มตนข้ึนอยูกับวิธี
วิเคราะห ราคาที่เหมาะสมนาจะเปนราคาที่รายที่สองทิ้งไป  

 กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา เรื่องหนังสือยินยอมฝากใหนําไปทบทวนใหม 
เพราะ ๕.๑ และ ๕.๒ ใชถอยคําแตกตางกัน  ๕.๑ เปนผูเขารวมประมูล ๕.๒ เปนผู
ชนะการประมูล ครั้งหนาควรระบุใหชัดเจน  ในสวนของ Blacklist ตองเขียนให
ชัดเจนวาจะถอน Blacklist ไดเมื่อไร อยางไร 

 สํานักงาน กสทช. ช้ีแจงวา จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ระบุวา
หามหนวยงานราชการมีนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานจนกวาจะมีผูเพิกถอน list ในสวนของ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
จะมีการประยุกตใชจาก ระเบียบสํา นักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  ซึ่งสํานักงาน 
กสทช. มองวาในสวนของผูบริหารน้ันจะกวางมาก จึงจะเอาผูบริหารออกแลวจะระบุ
เปนกรรมการและกรรมการผูจัดการทั้งหมด บริษัทที่มีกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการเดียวกัน Blacklist จะมีอยู ๓ สวน คือ  

 ๑. นิติบุคคล  

 ๒. บริษัทที่มีกรรมการและกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจในการบริหารเดียวกับบรษัิท 
แจส โมบายฯ 

 ๓. สวนที่มีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกับ บริษัท แจส โมบายฯ เชน ผูถือหุนรายใหญ
หรือบริษัทในเครือทั้งหมด 

 กสทช . ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ในประเด็นของ Blacklist หากเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ก็ตองวาไปตามน้ัน หากดําเนินการไม
เปนไปตามระเบียบฯ อาจจะเกิดการต้ังขอสังเกต 

 เลขาธิการ กสทช. ช้ีแจงวา การประชุมครั้งน้ีตองมีการเคาะราคาเพื่อนําไปประกาศ

และนําเขาที่ประชุม กสทช. 



๑๖ 
 

 กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ยังยืนวาหากมีผูเขาประมูลรายเดียวตองจบที่
จํานวน ๗๓,๗๒๒ ลานบาท แตหากเปนราคาที่แขงขันอาจจะตํ่ากวาน้ันได เน่ืองจาก
การเคาะราคาจะทําใหราคาเพิ่มข้ึนเอง 

 ประธาน กทค. พันเอก ดร. เศรษฐพงคฯ แสดงความเห็นวา ราคาเริ่มตนการประมูล
กําหนดที่ ๗๕,๖๕๔ ลานบาท กําหนดเปนฐานไวหากมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะตอง
หารือกันอีกครั้ง ในสวนของเงิ นวางหลักประกันจะกําหนดที่ ๕% หรือไม
 สํานักงาน กสทช . ช้ีแจงวา จากการหารือของที่ประชุม กทค . เห็นวาควร
กําหนดที่ ๕% ซึ่งคํานวณออกมาไดคือ ๓,๗๘๒.๗ ลานบาท ซึ่งจะปด เปน ๓,๗๘๓ 
ลานบาท โดยจะวางเปนเช็คเงินสดหรือหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภท
ธุรกิจธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งจะเช่ือมโยงกับการ
ดําเนินการกอนรับใบอนุญาตในขอ ๑๐ (๒) ที่ระบุวา กรณีที่ผูชนะการประมูลไม
ดําเนินการตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตใหถูกตองและครบถวนภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหถือวาผูชนะการประมูลสละสิทธ์ิที่จะไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน 
๙๐๐ MHz คณะกรรมการจะริบหลักประกันการประมูลในขอ ๖ และผูชนะการ
ประมูลรายดังกลาวจะตองชําระคาเสียหายเบื้ องตนเปนจํานวนเงิน ไม นอยกวา 
๘,๐๔๐ ลานบาท ก็จะเปลี่ยนเปน ๑๒,๒๙๗ ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับมูลคา
คลื่นความถ่ี 

 กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ฝากใหสํานักงาน กสทช . กลับไปวิเคราะห วา
ตัวเลขมูลคาคลื่นความถ่ีน้ีโผลมาอีกไดอยางไร ทั้งที่แทจริงตองพนสมัยไปแลว  
หลักการที่ถูกคือ อาจจะตองประเมินวาการรับผิดชอบคาเสียหายควรมีสัดสวนเทาไร
ของราคาต้ังตนการประมูล 

 กสทช .พลเอก สุกิจฯ แสดงความเห็นวา ลองวิเคราะหในประเด็นของมาตรการ
รับผิดชอบที่อาจจะประเมินจากคณะกรรมการที่จัดต้ังข้ึน  เพราะฐานมูลคาคลื่น
ความถ่ีตองมีที่มาที่ไป 

 กสทช. รศ. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นวา เอาราคาที่เหมาะสมแตตองอิงจากราคา
เริ่มตนไมใชราคามูลคาคลื่น 

 สํานักงาน กสทช. ช้ีแจงวา ในประเด็นหนังสือยินยอมทางคณะทํางานฯ ไดวิเคราะห
คาเสียหายแลวโดยดูที่ขอ ๕.๑ วายังไมปรับเปลี่ยนในครั้งน้ีเพราะกังวลวาจะมีผลใน
รูปคดีของบริษัท แจส โมบายฯ 

 กสทช. ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา ประเด็นที่อางวา หากจะมีการ แกไขจะมีผลกับ

คดีของบริษัท แจส โมบายฯ แตในสวนการเพิ่มขอกําหนดเรื่องการติด Blacklist เปน

บริษัท แจส โมบายฯ ทั้งหมด ก็ไมแตกตางกัน คือบริษัทฯมีสิทธ์ิฟองรองตอศาลวามี

การออกคําสั่งซึ่งมีผลยอนหลัง ดังน้ันหากมีการแกไขในสวนอื่นแตไมแกไขในประเด็น

น้ีก็นาคิด สํานักงาน กสทช. จึงอาจจะตองไปวิเคราะหอีกที  

 สํานักงาน กสทช. สรุปได ดังน้ี 



๑๗ 
 

 ๑. ราคาต้ังตนของการประมูลครั้งน้ีจะเปนราคาเดียวกับ ที่บริษัท แจส  โมบายฯ เคย
เสนอ คือ  ๗๕,๖๕๔ ลานบาท โดยการเคาะประมูลจะเพิ่มข้ึน ๐.๒ % หรือ ๑๕๒ 
ลานบาท 

 ๒. การวางหลักประกันคือ ๕% หรือจํานวน ๓,๗๘๓ ลานบาท โดยจะวางเปนเช็คเงิน
สดหรือหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินก็ได 

 ๓. ถาหากไมดําเนินการ ตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตจะตอง ถูกริบหลักประกัน        
๕ % ของราคาต้ังตน หรือจํานวน ๓,๗๘๓ ลานบาท และคาความเสียหายข้ันตํ่า    
๑๕ % ของราคาต้ังตนหรือจํานวน ๑๑,๓๔๘ ลานบาท รวมเปน ๒๐% ของราคาต้ัง
ตน เปนจํานวนเงิน ๑๕,๑๓๑ ลานบาท 

 ๔. การชําระเงินจะเปนในลักษณะเดิมเชนเดียวกับ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล 
คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด คือ ๔ งวด 

 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) แสดงความเห็นวา ใหสํานักงาน กสทช . ทําหนังสือ
ถึง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ประกอบการพิจารณาดวย 

 กสทช.ประวิทยฯ แสดงความเห็นวา หากจะสอบถามใหยกกรณีการทิ้งงานการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐ การประกวดราคาใหม การขายทอดตลาด วามีเหตุอยูแลววาไมได

กําหนดราคาผูชนะ ไมเชนน้ันจะ เปนการ เลือกปฏิบัติเฉพาะกับการ ประมูล คลื่น

ความถ่ี 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบรางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี

สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน ๘๙๕ – ๙๐๕ MHz/๙๔๐ – ๙๕๐ MHz 
 ๒. เห็นชอบกําหนดระยะเวลาในการรับฟงความเห็นสาธารณะนอยกวา ๓๐ วัน โดย

สํานักงาน กสทช. ไดกําหนดกรอบระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะระหวาง
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ –๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้นเปนเวลา ๒๓ วันหรือ ๓ 
อาทิตยโดยประมาณ  

 ๓. เห็นชอบแนวทางการรับฟงความคิดเห็นตอรางประกาศฯ 
 ๔. เห็นชอบรางเอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ตอรางประกาศฯ 

 ๕. เห็นชอบกรอบระยะเวลาในการดําเนินการเพื่ออนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน    
๘๙๕ – ๙๐๕ MHz/๙๔๐ – ๙๕๐ MHz 

  ทั้งน้ี มอบหมายใหสํานักงาน กสทช . ปรับปรุงรางประกาศฯ และเอกสารที่
เกี่ยวของตามความเห็นของที่ประชุม กทค . และมอบหมายใหสํานักงาน กสทช . 
นําเสนอรางประกาศตอที่ประชุม กสทช .เพื่อพิจารณากอนนําไปรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะตามมาตรา ๒๘ แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตอไป 

 
หมายเหตุ ๑. ที่ประชุม กทค . รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระน้ี ในการประชุม กทค . นัด

พิเศษครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 



๑๘ 
 

 ๒. กสทช . ประวิทยฯ ไดมีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓ .๑๐/๒๘๐  ลงวันที่ ๔ เมษายน  
๒๕๕๙ เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓ ของการประชุม 
กทค. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ รายละเอียด ดังน้ี 

 ผมเห็นชอบในหลักการใหจัดประมูลโดยเร็ว แตควรปรับปรุงการดําเนินการจัด
ประมูล รวมถึงหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตฯ ใหรอบคอบ และดําเนินข้ันตอนตางๆ 
ใหถูกตอง ดังน้ี 

 ๑) ควรรายงานองคประกอบของคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑฯ ให กทค. ทราบ โดย
คณะทํางานฯ ควรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ เน่ืองจากการประมูลครั้งน้ีมีประเด็น
ละเอียดออนที่ตองพิจารณาดวยความเช่ียวชาญและความรอบคอบ 

 ๒) ควรตรวจสอบมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ใหชัดเจน เพราะมีการรับรอง
รายงานการประชุมในสวนน้ีแลว การอางอิงซึ่งไมตรงกับมติที่ประชุมที่แทจริงจะกอ
ปญหาตามมาได 

 ๓) ในการจัดประมูล ควรนํานโยบายที่นายกรัฐมนตรเีคยมอบหมาย มาพิจารณาดวย 

 ๔) ขอกําหนดใน กรณีมีผูเขารวมประมูลเพียงรายเดียว ใหดําเนินการประมูลตอไป 
และไมตองเคาะราคาเพิ่มข้ึนกวาราคาข้ันตํ่า อาจทําใหไมเกิดการแขงขันราคา และไม
สอดคลองกับแนวปฏิบัติของรัฐ หรืออาจไมเปนไปตามกฎหมาย 

 ๕) ขอกําหนดในกรณีที่ผูชนะการประมูลไมชําระเงินภายในกําหนด ซึ่งพิจารณาให
สิทธิแกผูเสนอราคาในลําดับถัดมาน้ัน ควรใหมีการยืนยันเจตนาจากผูเสนอราคา
ลําดับถัดมาต้ังแตแรก เพื่อมิใหเกิดปญหาผูเสนอราคาลําดับถัดมาเปลี่ยนใจไมขอรับ
ใบอนุญาตดวย และควรเพิ่มขอกําหนดในกรณีที่ผูเสนอราคาลําดับถัดมาเสนอราคา
เทากันมากกวา ๑ ราย โดยกําหนดใหผูเสนอราคาลําดับถัดมาแตละรายย่ืนซองราคา
เพื่อแขงขันราคาลําดับถัดมาในทันที หากยังเทากันอีก ก็อาจใชการจับสลากคัดเลือก
ผูเสนอราคาลําดับถัดมาแทน  เน่ืองจากหากจะ จัดใหมีการประมูลใหมทั้งหมดยอม
เปนการเสียเวลาและสิ้นเปลือง 

 ๖) การกําหนดราคาต้ังตนการประมูลโดยยึดราคาชนะประมูลครั้งที่ผานมาน้ัน อาจ
ทําใหไมมีผูเขารวมประมูลเลย ซึ่งจะทําใหสิ้นเปลืองงบประ มาณและเกิดความ
เสียหายจากคาเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ และเทากับเปนการผลักภาระความเสียหาย
ใหผูชนะการประมูลรายใหมรับผิดชอบแทนผูทิ้งคลื่นรายเดิม  จึงควรพิจารณาราคา
ต้ังตนโดยรอบคอบ แตไมควรกําหนดตํ่ากวาระดับราคาเดิมที่ผูเขารวมทุกรายเคย
เสนอราคาไว และสวนตางของราคาชนะประมูลก็ตองเรียกรองความรับผิดทางแพง
จากผูทิ้งคลื่น ซึ่งเปนการดําเนินคดีปกติในกรณีความเสียหายจากการทิ้งงานในการ
ขายทอดตลาดหรือจัดซื้อจัดจางภาครัฐ มิใชการจัดขายทอดตลาดหรือประกวดราคา
ใหมโดยใชราคาเดิมของผูทิ้งงาน 

 ๗) การกําหนดเงื่อนไขหามเขารวม ประมูลหรือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมอื่น ควรตรวจสอบใหสอดคลองกับแนวทางการจัดทําบัญชีผูทิ้งงานของ



๑๙ 
 

หนวยงานภาครัฐ และกรณีบุคคลที่สามารถพิสูจนไดวาไมมีสวนเกี่ยวของหรือตองรับ
ผิดกับการทิ้งงานน้ัน อาจเปดโอกาสใหย่ืนคําขอเพิกถอนช่ือของตนออกจากบัญชี
รายช่ือดังกลาวได 

 ๘) ในหนังสือยินยอมของผูขอรับใบอนุญาตเดิมและในรางใหมน้ี ระบุชัดเจนวา ผูขอ
ตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
ดวย จึงควรตองตรวจสอบพฤติกรรมการกระทําความผิดตามกฎหมายดังกลาวดวย 

 ๙) ในหนังสือยินยอม  ควรปรับปรุงเน้ือหาขอ ๕ ความรับผิด เน่ืองจากมีการอาง
ประกาศผิด ขอ จากขอ ๙ เปนขอ ๘ และในรายละเอียดยังมีความกํากวม  ทําให
ตีความตางกันหรือไมสามารถใชบังคับได ในครั้งน้ีจึงควรปรับปรุงใหชัดเจนข้ึน และ
ควรระบุวา หากปรากฏวาความเสียหายมีมูลคาสูงกวาความรับผิด เบื้องตนตาม
ประกาศน้ี ทาง กสทช. สงวนสิทธิที่จะดําเนินคดี เพื่อใหรับผิดในสวนที่เกินความรับ
ผิดเบื้องตนตอไป 

 ๑๐) การลดระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะลงจากระยะเวลาปกติเพียง 
๗ วัน อาจไมเกิดประโยชนเทาที่ควร หากเปนกรณีจําเปนเรงดวน จริงๆ ก็อาจไมทัน
กับความจําเปนเรงดวนน้ัน 

 ๑๑) ตามรางประกาศขอ ๑๒ วรรคสาม ขอกําหนดเกี่ยวกับวันที่ไดรับอนุญาต น้ัน 
เปนวันหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาคุมครองผูใชบริการน้ัน โดยขอเท็จจริงจะไมเกิด
ปญหาในการประมูลน้ี เน่ืองจากวันสิ้นสุดระยะเวลาคุมครองตามคําสั่งศาลปกครอง
กลางคือวันที่ ๑๕ เมษายนน้ี กอนวันสิ้นสุดการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะเสียอีก 
เมื่อประกาศน้ีมีผลใชบังคับ ก็ไมมีเหตุที่ตองดําเนินการตามขอ ๑๒ วรรคสามแลว 

 ๑๒ ) ควรมีการประเมินแผนการใหบริการและแผนการลงทุน ซึ่งเปนเอกสาร
ประกอบการขอรับใบอนุญาตดวยวา ระดับการเสนอราคาที่สูงสุดตามแผนน้ันอยูที่
ระดับราคาใด หากเสนอเกินกวาความเปนไปไดของแผน กสทช . ควรระงับการ
ประมูลและตรวจสอบพฤติการณการเสนอราคา  หรืออาจกําหนดหลักทรัพยคํ้า
ประกันเพิ่ม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ขอทบทวนมติท่ีประชุม กทค . 

กรณีกําหนดวันสิ้นสุดมาตรการคุมครองผูใชบริการคลื่นความถ่ียาน ๙๐๐ MHz 
(สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

 

หมายเหตุ สํานักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๔  
 
 
 
 



๒๐ 
 

ประธาน  กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
                                                             
เลิกประชุมเวลา      ๑๖.๑๐    น. 

 

 

 

 

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

    ผูอํานวยการสํานักกรรมการ                              
กิจการโทรคมนาคม และการประชุม 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

 
 

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

  ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
ผูชวยเลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

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

 

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