
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห.องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

 
_______________________________ 

 
ผู.เข.าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. เศรษฐพงค$  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ$  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน$ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ$นันท$ กรรมการ 
๖. นายประวิทย$  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู.ไม�เข.าประชุม 
๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน$ ติดภารกิจ (ราชการต7างประเทศ) 
 
ผู.เข.าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ$ เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ.าหน.าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก:กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ$  นิภากรพันธ$ ผู�อํานวยการส7วน รักษาการในตําแหน7งผู�อํานวยการสํานัก

สื่อสารองค$กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน$ ผู�อํานวยการส7วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ$ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส7วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท$ ผู�อํานวยการส7วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก7งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



 ๒ 
 

๘. นางสาวอรนิตย$  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักสื่อสารองค$กร 

๙. นางสาวพรวิไล  แจ7มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
  
ผู.ช้ีแจง 
๑. นายก7อกิจ   ด7านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นายจาตุรนต$  โชคสวัสด์ิ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๓. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน ผู�อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๔. นางสุพินญา  จําปE ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายเสน7ห$  สายวงศ$ ผู�อํานวยการสํานักบรหิารคลืน่ความถ่ี และรักษาการในตําแหน7ง

ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๖. นายกฤษฎิ์  สุขโสต 

 
ท่ีปรึกษาด�านกฎหมายของสํานักงาน กสทช. สํานักกฎหมาย
โทรคมนาคม 

๗. นายโสรัจจ$  ศรีพุฒ ผู�อํานวยการส7วน สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๘. นางสาวชุลีกร  สังข$รุ7ง 

 
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๙. นางสาวณัฐถาวดี  ลี้ตระกูล 
 

นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล7าวเปJดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 

ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท7านท่ีเข�าการร7วมประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี 
๕/๒๕๖๑ สืบเนื่องจากมีเรื่องสําคัญท่ีค�างจากการประชุมครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ขอทบทวนมติท่ีประชุม 
กสทช. เรื่อง แผนความคุ�มครองผู�ใช�บริการเพ่ือรองรับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 
ในย7านความถ่ี ๘๕๐ MHz ซ่ึงตามสัญญาสัมปทานการให�บริการในย7านความถ่ี 
๘๕๐ MHz จะสิ้นสุดลงตามอายุสัญญาในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ และท่ีประชุม 
กสทช. ได�มีมติมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ไปจัดทําข�อมูลสถานะล7าสุดของ
ลูกค�าบริษัทฯ ท่ียังเหลือค�างในระบบเพ่ือประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. 
สายงานกิจการโทรคมนาคม และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ได�ไปให�ถ�อยคําต7อ      
ศาลปกครองกลางประกอบการพิจารณามีคําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวก7อน   
การพิพากษา สําหรับรายละเอียดขอให�เลขาธิการ กสทช. ได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  



 ๓ 
 

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
  

- ไม7มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  

- ไม7มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
  

- ไม7มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ขอทบทวนมติท่ีประชุม 

กสทช. เรื่อง แผนความคุ.มครองผู.ใช.บริการเพ่ือรองรับการส้ินสุดสัญญา
สัมปทาน ในย�านความถ่ี ๘๕๐ MHz : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเปTนเอกฉันท$ให�รับเรื่องการขอทบทวนมติท่ีประชุม กสทช.   

เรื่อง แผนความคุ�มครองผู�ใช�บริการเพ่ือรองรับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานใน
ย7านความถ่ี ๘๕๐ MHz ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ไว�พิจารณา 

๒. เม่ือท่ีประชุมได�มีมติรับเรื่องดังกล7าวไว�พิจารณาแล�ว จึงมีประเด็นท่ีต�องพิจารณา
ต7อไปว7า บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จะสามารถเข�าสู7
มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
เปTนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการ
โทรศัพท$เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได�หรือไม7 ซ่ึงในเรื่องนี้ท่ีประชุมเสียงข�างมาก 
(กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค$ฯ 
กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ$ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) ได�พิจารณาท้ังประเด็น
ข�อกฎหมายและข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ดังนี้   
๒.๑ การเข�าสู7มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน) เปTนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
เปTนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ
ให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือไม7 



 ๔ 
 

เม่ือพิจารณาในประเด็นข�อกฎหมายนี้แล�วเห็นว7า ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ี พ.ศ. 
๒๕๕๖ ข�อ ๓ กําหนดว7า “เม่ือสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร�อนเสียหายของผู�ใช�บริการท่ียังไม7อาจโอนย�ายไปยังผู�ให�บริการ
โทรศัพท$เคลื่อนท่ีรายอ่ืนได�และเปTนการคุ�มครองผู�ใช�บริการให�สามารถใช�
บริการได�อย7างต7อเนื่อง รวมท้ังเพ่ือเปTนการเตรียมความพร�อมสําหรับการ
จัดประมูลคลื่นความถ่ีและการโอนย�ายผู�ใช�บริการไปสู7ผู�รับใบอนุญาตท่ี
ได�รับจัดสรรคลื่นความถ่ี ในระหว7างท่ียังไม7สิ้นสุดระยะเวลาความ
คุ�มครองท่ีคณะกรรมการกําหนดตามข�อ ๙ ให�ผู�ให�บริการมีหน�าท่ี
ให�บริการต7อไปเปTนการชั่วคราว...” ดังนั้น องค$ประกอบท่ีจะเปTนเง่ือนไข
ในการเข�าสู7มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการตามประกาศฯ มี ๒ ประการ 
คือ (๑) จํานวนผู� ใช�บริการ ท่ียั งไม7อาจโอนย�ายไปยังผู� ให�บริการ
โทรศัพท$เคลื่อนท่ีรายอ่ืนในระบบมีเปTนจํานวนมาก (๒) กสทช. ไม7สามารถ
เตรียมความพร�อมในการจัดประมูลคลื่นความถ่ีได�ทันก7อนสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน 

๒.๒ สําหรับข�อเท็จจริงท่ีได�มีการพิจารณาประกอบประเด็นข�อกฎหมายตาม 
๒.๑ มีดังนี้ 
๒.๒.๑ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีหนังสือ 

ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ รายงานว7า ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ มีผู�ใช�บริการในคลื่นความถ่ีย7าน ๘๕๐ MHz จํานวนท้ังสิ้น 
๙๔,๖๒๕ เลขหมาย แบ7งเปTนผู�ใช�บริการท่ัวไปจํานวน ๖๕,๗๒๙ 
เลขหมาย และผู�ใช�บริการท่ีเปTนองค$กรและ/หรือเครื่อง Machine 
๒๘,๘๙๖ เลขหมาย ท้ังนี้ ท่ีประชุมได�มีข�อห7วงใยต7อผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนแก7ประชาชนในกรณีท่ีสัญญาสัมปทานของบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กําลังจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยสํานักงาน กสทช. ได�มีหนังสือลงวันท่ี 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ�งให�บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) เร7งรัดการโอนย�ายผู�ใช�บริการให�แล�วเสร็จก7อน
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ซ่ึงระยะเวลาได�ล7วงเลยมาพอสมควร และ
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได�ดําเนินการ
โอนย�ายลูกค�าท่ีมีอยู7เดิมกว7า ๕ ล�านเลขหมายแล�ว ประกอบกับ
เม่ือเทียบกับกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานท่ีผ7านมา ซ่ึงมีผู�ใช�บริการ
ท่ีได�รับผลกระทบจากซิมดับเปTนจํานวนกว7า ๔๐๐,๐๐๐ เลขหมาย 
หรือในช7วงท่ี กสทช. กําหนดมาตรการให�มีการลงทะเบียนซิมก็มี
ซิมดับจากการไม7ได�ลงทะเบียนอีกกว7า ๑๐.๘ ล�านเลขหมาย   
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๒.๒.๒ สําหรับกรณีเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ท่ีผ7านมา 
ท่ีบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) อ�างว7า 
กสทช. ได�มีการกําหนดเง่ือนไขการประมูลไม7เอ้ืออํานวยต7อการเข�าร7วม
ประมูลนั้น ท่ีประชุมเห็นว7า เนื่องจากกฎและเง่ือนไขการประมูล
ดังกล7าว กสทช. ได�ดําเนินการจัดให�มีการรับฟ_งความคิดเห็น
สาธารณะแล�ว และเง่ือนไขการประมูลท่ีกําหนดข้ึนจะต�องเปTน
เง่ือนไขท่ีเปTนกลางต7อผู�ประกอบการทุกรายให�สามารถเข�าร7วมการ
ประมูลได�อย7างเท7าเทียมกัน ดังนั้น กรณีท่ีบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) อ�างว7า กสทช. ไม7กําหนดเง่ือนไข
การประมูลให�บริษัทฯ ได�รับสิทธิในการใช�งานคลื่นความถ่ีย7าน 
๘๕๐ MHz ต7อไป และได�มีการกําหนดเง่ือนไขให�ผู�ชนะการประมูล
จะต�องจัดทําระบบการป̀องกันการรบกวนท่ีเกิดข้ึนนั้น ท่ีประชุม
จึงเห็นว7าเปTนข�อเท็จจริงท่ีไม7มีน้ําหนักเพียงพอ เนื่องจาก กสทช. 
ไม7อาจกําหนดเง่ือนไขอย7างหนึ่งอย7างใดท่ีเปTนเง่ือนไขเฉพาะให�แก7
ผู�เข�าร7วมรายหนึ่งรายใดได� และในเง่ือนไขการประมูลท่ีผ7านมา
กําหนดให�ผู�ชนะการประมูลจะต�องจัดทําระบบป̀องกันการรบกวน 
การดําเนินการดังกล7าวถือเปTนโครงการท่ีอยู7ภายใต�การกํากับดูแล
ของ กสทช. และได�กําหนดให�ผู�ชนะการประมูลสามารถนําค7าใช�จ7าย
ท่ีเกิดข้ึนมาหักจากเงินประมูลได� ซ่ึงทําให�ราคาคลื่นความถ่ีย7าน 
๙๐๐ MHz ท่ีกําหนดราคาเริ่มต�นอยู7ท่ี ๓๗,๙๘๘ ล�านบาท เม่ือหัก
ค7าใช�จ7ายจากการจัดทําระบบป̀องกันการรบกวนแล�ว คงเหลือเพียง 
๓๕,๙๘๘ ล�านบาท ซ่ึงนับว7าเปTนธรรมแก7ทุกฝbายแล�ว 

๒.๒.๓ สําหรับข�อกล7าวอ�างของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) เก่ียวกับการปรับเปลี่ยนการใช�งานคลื่นความถ่ี
จากย7าน ๘๕๐ MHz ไปเปTนย7าน ๙๐๐ MHz หากบริษัทฯ เปTนผู�ชนะ
การประมูล โดยอ�างว7าบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) จะต�องใช�ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนโครงข7าย นั้น 
ท่ีประชุมเห็นว7าเรื่องนี้ทางบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ได�ยื่นข�อเสนอดังกล7าวและ กสทช. ได�รับเรื่องไว�แล�ว 
โดยหากข�อเท็จจริงปรากฏว7า บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) เปTนผู�ชนะการประมูลและมีเหตุผลความจําเปTนท่ี
ต�องใช�ระยะเวลาในการดําเนินการปรับเปลี่ยนโครงข7ายจริง   
ย7อมจะต�องมีการพิจารณาให�สิทธิแก7บริษัทฯ ในเรื่องนี้ต7อไป โดย
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ยังคงมี
หน�าท่ีต�องชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีด�วย ท่ีประชุมจึงเห็นว7า  
ในประเด็นนี้เปTนข�อเท็จจริงท่ีไม7มีน้ําหนักเพียงพอท่ีจะรับฟ_งได� 
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๒.๒.๔ ในปE พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีผ7านมา ได�มีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานบน
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด และบริษัท แอดวานซ$ อินโฟร$ เซอร$วิส 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปTนการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานครั้งแรกของ
ประเทศไทย แต7ในขณะนั้น กสทช. ไม7สามารถจัดการประมูลคลื่นความถ่ี
ได�ก7อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เนื่องจากมีข�อขัดข�องซ่ึงเปTนป_ญหา
ข�อพิพาทท่ีรัฐวิสาหกิจท่ีเปTนเจ�าของสัญญาสัมปทานเดิม ได�แก7 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ไม7คืนคลื่นความถ่ีให�แก7 กสทช. เพ่ือนํามา
ดําเนินการจัดประมูลตามระบบการอนุญาตได� จนเปTนเหตุให� 
กสทช. ไม7อาจจัดประมูลได�ก7อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ประกอบกับ
ในขณะนั้นยังมีข�อจํากัดทางเทคนิคเก่ียวกับการโอนย�ายเลขหมาย 
จึงเปTนกรณีท่ีเข�า เ ง่ือนไขท่ีจะต�องเข�าสู7มาตรการคุ�มครอง
ผู� ใช�บริการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ ข�อ ๓ 
จนกระท่ังต7อมาได�มีการรัฐประหารเกิดข้ึนในปE พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางรัฐบาล
จึงเข�ามาแก�ไขป_ญหาข�อพิพาทดังกล7าว จนกระท่ังรัฐวิสาหกิจ    
ท้ังสองรายคืนคลื่นความถ่ีมายัง กสทช. เพ่ือดําเนินการจัดประมูล 
กสทช. จึงได�ดําเนินการจัดประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ 
๙๐๐ MHz ข้ึนในปE พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีบริษัทในเครือของผู�รับ
สัญญาสัมปทานเดิมต7างแสดงความประสงค$ในการเข�าร7วมประมูล 
และเม่ือได�ผู�ชนะการประมูลเปTนผู�ให�บริการรายใหม7แล�ว กสทช. 
จึงได�กําหนดวันสิ้นสุดมาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการ ตามข�อ ๙ 
ของประกาศฯ ดังกล7าว 

๒.๒.๕ ส7วนกรณีท่ีบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
กล7าวอ�างว7า หาก กสทช. ไม7กําหนดมาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการภายหลัง
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน จะทําให�ผู�ใช�บริการกว7า ๒๒ ล�านเลขหมาย 
ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ได�รับผลกระทบ นั้น ท่ีประชุมเห็นว7า 
มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เปTนกรณีให� คุ�มครองผู� ใช�บริการภายหลังการสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน ดังนั้น เม่ือลูกค�าดังกล7าวเปTนลูกค�าของบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด ซ่ึงเปTนคนละนิติบุคคลกัน จึงไม7อาจนําลูกค�ากลุ7มนี้
มาใช�อ�างสิทธิในการเข�าสู7มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการได� แต7หาก
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได�รับสิทธิ
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ในการเข�าสู7มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการแล�ว ย7อมสามารถให�    
ผู�ให�บริการรายอ่ืน ซ่ึงเปTนคนละนิติบุคคลกัน สามารถดําเนินการ
โรมม่ิงได�ตามกฎหมาย 

๓. จากการท่ีประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราว
ในกร ณี สิ้ น สุ ด ก า ร อนุญ าต  สั มปทาน  ห รื อ สั ญญากา ร ให� บ ริ ก า ร
โทรศัพท$เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ ข�อ ๓ ท่ีกําหนดเง่ือนไขในการเข�าสู7มาตรการ
คุ�มครองผู�ใช�บริการไว� ๒ ประการ กล7าวคือ จํานวนผู�ใช�บริการท่ียังไม7อาจ
โอนย�ายไปยังผู�ให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีรายอ่ืนในระบบมีเปTนจํานวนมาก 
และ กสทช. ไม7สามารถจัดประมูลคลื่นความถ่ีได�ก7อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 
ดังท่ีกล7าวไว�ข�างต�น ประกอบท่ีประชุมได�พิจารณาข�อเท็จจริงในแต7ละประเด็น 
โดยรอบคอบแล�วเห็นว7า เม่ือ กสทช. ได�ดําเนินการจัดประมูลคลื่นความถ่ีก7อน
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และมีจํานวนผู�ใช�บริการท่ีคงค�างอยู7ในระบบจํานวน 
๙๔,๖๒๕ ราย (ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เม่ือเทียบกับศักยภาพในการ
โอนย�ายเลขหมายท่ีมีอยู7ในป_จจุบันได�อย7างน�อย ๖๐,๐๐๐ เลขหมายต7อวัน 
ประกอบกับข�อกล7าวอ�างของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ไม7มีน้ําหนักเพียงพอท่ีจะรับฟ_งได� ท่ีประชุมเสียงข�างมากเห็นว7า    
คําร�องของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไม7เข�า
เง่ือนไขตามหลักเกณฑ$ท่ีจะได�รับสิทธิตามมาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ี พ.ศ. 
๒๕๕๖ จึงมีมติไม7เห็นชอบให�บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ได�รับสิทธิเข�าสู7มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการ ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้      
ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาดังกล7าวข�างต�นให�บริษัท  
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เพ่ือทราบ รวมท้ัง ให�ประชาสัมพันธ$
กับลูกค�าท่ีเหลืออยู7ในระบบให�ทําการยื่นคําขอโอนย�ายภายในเวลา ๒๓.๕๙.๕๙ น. 
ของวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย$ฯ) 
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส7งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ี

ประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน)  ขอทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. เรื่อง แผนความคุ�มครองผู�ใช�บริการ
เพ่ือรองรับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ในย7านความถ่ี ๘๕๐ MHz 
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๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๑๑๘ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�แนบท�ายรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ วาระท่ี ๕.๑ ดังนี้ 

“๑. แผนความคุ�มครองผู�ใช�บริการ เปTนการเยียวยาตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีความมุ7งหมาย
เพ่ือคุ�มครอง “ผู�ใช�บริการ” มิได�มีการมุ7งหมายเพ่ือคุ�มครอง “ผู�ให�บริการ” 
ดังนั้น การพิจารณาควรพิจารณาถึงผลกระทบต7อผู�ใช�บริการเปTนสําคัญ 

๒. ในขณะนี้หากคลื่นความถ่ีย7าน ๘๕๐ MHz ยังไม7มีการใช�งาน จึงไม7มี
เหตุอันควรท่ีจะไม7พิจารณาคําขอของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ในการเข�าสู7มาตรการเยียวยาตามท่ีบริษัทฯ ร�องขอ ท้ังนี้ 
มาตรการเยียวยาควรมีกรอบระยะเวลาไม7เกิน ๙๐ วัน พร�อมท้ังกําหนดให�
บริษัทฯ เร7งรัดทําแผนเปลี่ยนผ7านรองรับการแก�ไขป_ญหาผลกระทบกับ
ผู�ใช�บริการให�เปTนไปตามระยะเวลาดังกล7าวอย7างเคร7งครัด 

๓. จากการวิเคราะห$ข�อมูลท่ีบริษัทฯ แจ�งมาและเหตุผลของการ    
ไม7เข�าร7วมประมูลของบริษัทฯ ตามท่ีกล7าวอ�าง กระผมเห็นว7ามีน้ําหนักเพียงพอ”  

๓. กสทช.ประวิทย$ฯ มีบันทึกด7วนท่ีสุดท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๐๐ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุแนบท�ายวาระท่ี ๕.๑ ดังนี้ 

“๑. ท่ีประชุมเห็นพ�องกันว7า การรับทบทวนมติท่ีประชุมตามระเบียบ
ข�อบังคับการประชุมฯ ต�องใช�มติไม7น�อยกว7าสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
คือไม7น�อยกว7า ๕ เสียง โดยสําหรับวาระนี้ ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท$ให�รับพิจารณา 
และเห็นว7ากรณีนี้อยู7ในการพิจารณาของศาลปกครอง ซ่ึงจะเปTนผู�มีคําสั่งในท�ายท่ีสุด 
ท้ังนี้ มติท่ีประชุม กสทช. เดิมนั้น เห็นชอบแผนความคุ�มครองฯ ของบริษัทฯ 
โดยกําหนดเง่ือนไขให�บริษัทฯ ต�องเข�าร7วมประมูลคลื่นความถ่ี สํานักงานฯ สรุปว7า 
หากข�อเท็จจริงเข�าตามเง่ือนไข มติเดิมย7อมมีสภาพบังคับได�เลย แต7กรณีนี้เปTน
การพิจารณาทบทวนมติตามท่ีเอกชนเสนอมา 

๒. เอกสารประกอบวาระการประชุมไม7 ถูกต�อง โดยร7างมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด�านโทรคมนาคม นัดพิเศษครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ระเบียบ
วาระท่ี ๔.๑ ไม7ตรงกับรายงานการประชุมแบบบันทึกเสียง ซ่ึงผมได�ตรวจพบ
และแจ�งให�สํานักงานฯ แก�ไขก7อนการประชุมแล�ว แต7ไม7มีการแก�ไข นอกจากนี้ 
รายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ ก็ไม7แสดง
ความเห็นแย�งในส7วนหมายเหตุท�ายมติ 

๓. การอ�างว7าเหตุท่ีไม7ให�เข�าสู7มาตรการคุ�มครองเพราะมีการจัดประมูล
ล7วงหน�าแล�ว ถ�าเช7นนั้น ไม7ว7าเอกชนจะเข�าร7วมประมูลหรือไม7ก็ไม7สามารถเข�าสู7
มาตรการคุ�มครองได� แต7มติท่ีประชุม กสทช. เดิมกําหนดเง่ือนไขให�บริษัทฯ 
ต�องเข�าร7วมการประมูลคลื่นความถ่ีจึงจะได�สิทธิเข�าสู7มาตรการคุ�มครองฯ    
ซ่ึงมิใช7ข�อเท็จจริงเก่ียวกับความเดือดร�อนของผู�ใช�บริการ จึงไม7เปTนไปตาม
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ประกาศท่ีเก่ียวข�อง อีกท้ัง ตามมติเดิมนี้ย7อมแสดงว7า การจัดประมูลในตัวมันเอง
ไม7ได�เปTนเง่ือนไขในการตัดสิทธิไม7ให�เข�าสู7มาตรการคุ�มครอง 

๔. ยิ่งไปกว7านั้น การประมูลคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ครั้งท่ีผ7านมานี้ 
ไม7ตรงกับคลื่นท่ีขอความคุ�มครอง กล7าวคือ แม�ว7าเอกชนจะชนะการประมูล  
ก็ไม7สามารถนําคลื่นนี้ไปทดแทนคลื่นตามสัมปทานเดิมได� การพิจารณาเรื่องนี้
จึงต�องคํานึงถึงผู�ใช�บริการเดิมเปTนหลัก แม�จะอ�างว7าเอกชนสามารถทําสัญญา 
Roaming กับรายอ่ืนได� แต7หากซิมดับ ทุกบริการก็สิ้นสุดลงทันที ส7วนการอ�างว7า
หากชนะประมูลก็สามารถใช�คลื่นเดิมไปก7อนได� ไม7เคยมีกฎหมายหรือ มติท่ีประชุม
รองรับแต7อย7างใด 

๕. ประเด็นการเพ่ิมภาระรับผิดชอบอุปกรณ$ป̀องกันคลื่นรบกวนใน
การประมูลท่ีผ7านมา ไม7เคยปรากฏในร7างประกาศประมูลมาก7อน สํานักงาน กสทช. 
เพ่ิงเสนอเพ่ิมภายหลังการรับฟ_งความเห็นสาธารณะ เม่ือปรากฏว7าไม7มีเอกชนรายใด
เข�าร7วมประมูลด�วยเหตุว7าภาระดังกล7าวเปTนต�นทุนท่ี ไม7อาจคํานวณได�แน7ชัด 
จึงเสี่ยงต7อการประกอบธุรกิจ จึงรับฟ_งได�ว7าเปTนสาเหตุท่ีทําให�การประมูลล�มเหลว 
และสมควรตัดภาระดังกล7าวออกแล�วจัดประมูลใหม7โดยเร็ว ซ่ึงสํานักงานฯ รับว7า
ถ�าตัดเฉพาะเง่ือนไขนี้ สามารถจัดประมูลได�ในเดือนตุลาคม 

๖. ในประเด็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหากไม7เห็นชอบมาตรการ
คุ�มครองนั้น เอกชนได�เสนอข�อเท็จจริงต7อศาลปกครองว7า มีผู�ปbวยหรือผู�สูงอายุ
ใช�บริการในต7างจังหวัด แต7ผู�จดทะเบียนเปTนบุตรท่ีทํางานในกรุงเทพฯ ซ่ึงผู�สูงอายุ
ไม7สามารถดําเนินการโอนย�ายได�เอง ต�องรอบุตรเดินทางกลับต7างจังหวัดไป
ดําเนินการ หากซิมดับก็จะไม7สามารถสื่อสารขอความช7วยเหลือได� ส7วนสํานักงาน 
กสทช. รายงานว7ามีกรณีซิมท่ีใช�กับ Machine ซ่ึงต�องเปลี่ยนท่ีตัวอุปกรณ$   
จึงไม7สามารถดําเนินการได�โดยเร็ว และจากข�อมูลพบว7า มีท้ังการใช�งานกับ
เครื่อง EDC ตามร�านค�า เครื่อง ATM เครื่องส7งข�อมูลการใช�ไฟฟ̀าของ กฟภ. 
ใช�กับเซ็นเซอร$น้ําตามสถานีตรวจสอบระดับน้ําของกรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงป_จจุบัน
เปTนช7วงมรสุม เสี่ยงต7อภัยน้ําท7วม จึงเห็นว7า หากไม7เข�าสู7มาตรการคุ�มครองฯ 
อาจกระทบต7อความปลอดภัยของประชาชนและบริการสาธารณะต7างๆ 
ตลอดจนอาจกระทบต7อการติดตามสถานการณ$ภัยพิบัติ ส7วนการอ�างว7าศักยภาพ
โอนย�ายของระบบนั้นสูงถึง ๖๐,๐๐๐ เลขหมายต7อวัน ผู�ใช�บริการ ๙๐,๐๐๐ ราย
สามารถโอนย�ายได�ก7อนสิ้นสัมปทาน เปTนการคํานวณท่ีไม7คํานึงถึงอุปสรรคใน
การโอนย�ายจริงในกรณีของผู�อยู7ต7างจังหวัดหรือผู�ท่ียากต7อการเข�าถึงการโอนย�าย 
รวมท้ังกรณี Machine 

๗. ทางออกในเรื่องนี้ เห็นว7าควรตัดเง่ือนไขการประมูลท่ีก7อภาระต7อ
เอกชนเกินกว7าการประมูลครั้งก7อนออก และไม7ต�องขยายงวดชําระเงินเพ่ือให�เกิด
ความเปTนธรรมกับผู�ชนะประมูลเดิม แล�วเร7งจัดประมูลในเวลาไม7เกิน ๑–๒ เดือน 
ก็จะทําให�มาตรการคุ�มครองท่ีเอกชนขอสิ้นสุดลงตามกลไกปกติ ดังเช7นในอดีต 
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เนื่องจากการไม7ให�เข�าสู7มาตรการคุ�มครองฯ นอกจากจะกระทบประโยชน$
สาธารณะ ยังทําให�คลื่นความถ่ีไม7ถูกใช�งานให�เกิดประโยชน$ต7อประเทศโดยรวม” 

๔. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๑๕๒ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�แนบบันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑ จํานวน ๓ หน�า ท้ังนี้    
ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ 

 
ประธาน  ได�กล7าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล7าวปJดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๕ น.  


