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บมจ. กสท 
โทรคมนาคม  

- จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ บริษัทฯ 
มีความเห็นว่า กสทช. มีอํานาจที่จะออก
ประกาศเพื่อกําหนดมาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทานสัญญาการให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ 

- เอกสารที่ส่งมาก่อนวันรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะให้ความเห็นว่า ตามมาตรา ๗๙ 
และมาตรา ๘๐ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนด
รับรองการประกอบกิจการของ ผู้รับ
สัมปทานไปจนกว่าสัญญาสัมปทานสิ้นสุด
ลงเท่านั้น เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ผู้รับ
สัมปทาน จึงไม่มีสิทธิประกอบกิจการต่อไป 
นอกจากนี้ ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมข้อ  ๓๒ 
กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการ
จัดทําแผนมาตรการเยียวยารองรับสิ้นสุด
สัญญา สัมปทาน  ดั งนั้ น  การกํ าหนด
หลักเกณฑ์ตามร่างประกาศฯ ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับสิทธิหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน 
ดังนั้น โดยเมื่อสัมปทานสิ้นสุด บมจ. กสท 
จึงเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป 

- ขอให้ปรับปรุงอารัมภบทของร่าง
ประกาศเป็น ดังนี้ “โดยที่การให้บริการ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ภายใต้การอนุญาต 
สัมปทาน  หรือ สัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ จะสิ้นสุดสัญญาการ
ให้บริการ  ซึ่งแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) กําหนดไว้อย่าง
ชัดเจนว่า เมื่อสิ้นสุดอายุการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาประกอบกิจการ
โทรคมนาคมใดแล้วให้รัฐวิสาหกิจต้องคืน
คลื่นความถี่  ที่ให้บริการเพื่อนําไปจัดสรร
ใหม่ “หรือปรับปรุงการใช้งานคลื่น
ความถี่” เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับ
ผลของการสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว ให้มี
ความต่อเนื่องในการให้บริการ  การ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ...” 

- เห็นว่าร่างประกาศฯ ไม่ขัดหรือแย้งกับสิทธิ
หน้าที่ของผู้รับสัมปทาน เนื่องจากการจัดให้มี
มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการเป็นหน้าที่ตามที่
กําหนดไว้ตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ แห่ง 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ และข้อ ๒๔ ของเงื่อนไขในการอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สาม และมาตรา ๘๗ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ให้ผู้รับใบอนุญาตรวมถึงผู้ประกอบการ
ตามสัญญาสัมปทาน ที่มีสิทธิ หน้าที่และความรับ
ผิดเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตั้งแต่ต้นและต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว มิใช่ผู้ให้สัมปทาน 
หรือ บมจ . กสท แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น เมื่อ
สัมปทานสิ้นสุด ผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทาน 
ย่อมมีหน้าที่ร่วมกันในการจัดให้มีมาตรการ
เยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการ
ภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ดังกล่าว  

  - ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ได้
กําหนดแนวทางการคืนคลื่นไว้ ๒ แนวทาง 
คือ นําไปจัดสรรใหม่ หรือปรับปรุงการใช้

 - การดําเนินการร่างประกาศฯ มิใช่เป็นกรณีการ
จัดสรรคลื่นความถี่ แต่เป็นการกําหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการกรณีสัมปทานสิ้นสุดลงใน
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คลื่นความถี่ แต่ร่างประกาศฯ กําหนดไว้
เพียงแนวทางเดียว คือ การนําไปจัดสรร
ใหม่  จึ งขัดกับแผนแม่บทบริการค ลื่น
ความถี่ดังกล่าว 

ระหว่างการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ  
  สําหรับในส่วนของการปรับปรุงการใช้คลื่น
ความถี่จะดําเนินการได้เฉพาะกรณีที่สิทธิการใช้
คลื่นความถี่ยังคงมีอยู่และผู้ได้รับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ประสงค์จะขอปรับปรุงคลื่นความถี่เพื่อให้
การให้บริการคลื่นความถี่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เท่านั้น ดังนั้น การเสนอร่างประกาศฯ โดยระบุ
ในอารัมภบทว่า “เพื่อนําไปจัดสรรใหม่” โดย
ไม่ได้ระบุคําว่า “หรือปรับปรุงการใช้งานคลื่น
ความถี่” ด้วย จึงไม่ขัดต่อแผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถี่แต่อย่างใด 
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บจ. ดิจิตอลโฟน  
 

- เห็นด้วยว่า กสทช. มีอํานาจในการ  
ออกร่างประกาศฯ เนื่องจากเป็นการกํากับ
ดูแลเพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับผลกระทบ
จากการสิ้นสุดการให้บริการโทรคมนาคม จึง
ไม่ใช่การจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ที่จะต้องทํา
โดยวิธีประมูลคลื่นความถี่ตาม มาตรา ๔๕ 
แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
 - เห็นด้วยว่า การออกร่างประกาศฯ มิใช่
เป็นการขยายอายุสัมปทาน เนื่องจากเมื่อ
สัมปทานสิ้นสุดคลื่นความถี่จะต้องตกมาอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของ กสทช. เพื่อรอการ
จัดสรรตามกฎหมาย โดย กสทช. มีหน้าที่
ตามกฎหมายที่จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการพักหรือหยุดการให้บริการ
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามมาตรา ๒๐ 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับหน้าที่ของ กสทช. 
ตามรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ได้มีเฉพาะในส่วนการ
จัดสรรคลื่นความถี่ เท่านั้น แต่ยังรวมถึง
หน้าที่ ในการกํากับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งจะต้องคํานึงถึง 

  - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ แล้ว 
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 ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  
ซึ่งสอดคล้องกับบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๓ 
ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กําหนดว่า ในการเปลี่ยน
ผ่านจากระบบสัมปทานไป สู่ ระบบ
ใบอนุญาต  กสทช .  จะต้อง คํา นึงถึ ง
ประโยชน์สาธารณะเ ป็น สํา คัญ  ซึ่ ง
หมายความว่า กสทช. มีหน้าที่ที่จะต้อง
ออกมาตรการคุ้มครองเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถให้บริการได้จนกว่าจะมีการ
โอนย้าย หรือการจัดสรรคลื่นความถี่แล้ว
เสร็จ อันเป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อ
ให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

   

บจ. ทรู มูฟ  -จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ บริษัทฯ 
มีความเห็นว่า กสทช. มีอํานาจในการ
ออกประกาศนี้ เพราะตั้งแต่ปี ค.ศ. 
๑๙๙๗ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมโลก
โดยการทําความตกลงกับองค์การการค้า
โลก (WTO) เพื่อเปิดเสรีโทรคมนาคม
และเป็นที่มาในการจัดตั้ง กทช. ซึ่ง
เปลี่ยนมาเป็น กสทช. ในปัจจุบันจะเห็น

  - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ 
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ว่ามีกฎหมาย ๒ ประเภทเพื่อรองรับ
อํ านาจในการจั ดการ เรื่ อ งนี้  ได้ แก่ 
กฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ฎ ห ม า ย ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม ซึ่งเป็นอํานาจที่ กสทช. มี
อยู่เพื่อประโยชน์ของสาธารณะและใน
กรณีนี้ คือการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้
ได้รับประโยชน์และสามารถใช้บริการได้
อย่างต่อเนื่องในระหว่างการจัดสรรคลื่น
ความถี่ของผู้ใช้บริการ 

บมจ. แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส  

-จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ บริษัทฯ 
มีความเห็นว่า กสทช. มีอํานาจชัดเจนใน
การออกร่างประกาศฯ โดยเมื่อพิจารณา
เจตนารมณ์แล้วเห็นว่า เป็นการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการและมาตรการนี้ออกมา เพราะ
ยั ง มี ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  ๑๗  ล้ านคน  จะมี
ผลกระทบตอ่ในวงกว้างของอุตสาหกรรม 

  - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ 

  - ร่างประกาศฯ นี้ควรครอบคลุมคลื่น
ความถี่ ๙๐๐ ๘๕๐ และ ๑๘๐๐ MHz  
ที่จะหมดสัญญาลงด้วย 

- เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการ
ของร่างประกาศฯ แล้ว การเสนอออกประกาศ
เนื่องจากการใช้อํานาจตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
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กําหนดหน้าที่ให้ผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทาน
ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาเดิมที่อายุ
สัมปทานสิ้นสุดลงเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็น
การชั่วคราวดังกล่าวเพิ่มเติม จะต้องมีผลใช้บังคับ
เป็นการทั่วไปและก่อให้เกิดสภาพบังคับตาม
กฎหมาย โดย กสทช. ไม่อาจใช้อํานาจเพื่อเป็น
การสร้างภาระหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่รายใด
หรือบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจงได้ 

    - อยากให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคจริงๆ 
และควรครอบคลุมผู้ใช้บริการผู้ให้บริการ 
และหน่วยงานของภาครัฐด้วย ไม่อยาก
คุ้มครองเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง เพราะ
ในทางอุตสาหกรรมต้องมองให้ครบ
องค์ประกอบ โดยเฉพาะเรื่องอัตรา
ค่าธรรมเนียม ไม่ต้องการให้เบี่ยงเบนหรือ
ทํ า ใ ห้ โ ค ร ง ส ร้ า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม
โทรคมนาคมเปลี่ยนไป 

- เห็นว่าหลักการของร่างประกาศฯ เป็นไปเพื่อ
คุ้มครอง ผู้ ใช้บริการ  โดยเ ป็นการ คุ้มครอง
ผู้ ใช้บริการทุกภาคส่วนที่ อยู่ ภายใต้ สัญญา
สัมปทานที่สิ้นสุด ขณะเดียวกันก็กําหนดหน้าที่
ของผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
การชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงการนําส่ง
รายได้จากการให้บริการให้แก่รัฐ ทําให้ไม่เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งหากยังมีข้อวิตกกังวล
เรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องการจ่าย
ค่าธรรมเนียมก็สามารถปรับปรุงร่างประกาศฯ  
ในส่วนนี้ให้มีความรัดกุมมากขึ้นได้  
  นอกจากนี้ ผู้ให้สัมปทานที่เป็นเจ้าของโครงข่าย
ยังคงมี สิทธิ ได้รับค่าเช่าโครงข่ายที่ เกิดการ
ให้บริการดังกล่าวได้ 
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บ ม จ .  โ ท เ ทิ่ ล 
แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ บริษัทฯ 
มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า  เ นื่ อ ง จ า ก  กสทช .  
เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลภาคธุรกิจนี้ 
และมีกฎหมายต่างๆ รองรับ ที่ให้อํานาจ 
กสทช. เพราะฉะนั้น บริษัทเห็นด้วยว่า 
กสทช .  มี อํ านาจ เต็ มที่ ใ นการออก
ประกาศฉบับนี้ 

- เอกสารที่ส่งมาก่อนวันรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะให้ความเห็นว่า ร่างประกาศฯ 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๔๗  และ
มาตรา ๓๐๕ และมาตรา ๘๐ แห่ง พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 
๒๕๔๔  ที่ บั ญญั ติ ใ ห้ ผู้ รั บ ใ บอ นุญ าต 
สัมปทาน หรือสัญญายังคงมีสิทธิประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่
มีอยู่เดิมตามที่ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญา นั้นต่อ ไป  จนกว่ าการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง 
เนื่องจากตามร่างประกาศฯ เป็นการใช้
คลื่นความถี่และการประกอบการต่อไปได้ 

 - เห็นว่า ร่างประกาศฯ ไม่ขัดต่อมาตรา ๔๗ และ
มาตรา ๓๐๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๘๐ แห่ง 
พ .ร .บ .  การประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจากตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง
บัญญัติไว้ชัดเจนว่า คลื่นความถี่เป็นทรัพยากร
สื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ฉะนั้น 
การดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับคลื่นความถี่จึงต้อง
ทําเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญ นอกจากนี้ 
มาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติ
ให้ กสทช. มีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยจะต้อง
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นลําดับ
ความสําคัญประการแรก และมาตรา ๒๗ (๔) (๖) 
และ (๑๓) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติให้ กสทช. มีอํานาจหน้าที่
พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช้คลื่น
ความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต เงื่อนไข 
หรือค่าธรรมเนียมในการอนุญาตดังกล่าวและ
กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
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เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้บริการได้รับบริการที่มี คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต 
เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมในการอนุญาตดังกล่าว 
รวมถึ งการ คุ้มครอง สิทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ
และคุ้ มครองสิทธิ ในความเ ป็นส่วนตัวและ
เสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
โทรคมนาคม และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม
และมาตรา ๒๐ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ได้บัญญัติให้ ผู้รับ
ใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจาก กสทช. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
กสทช. กําหนด  
   นอกจากนี้ ตามมาตรา ๘๔ ประกอบกับมาตรา 
๘๓ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติให้ในการกําหนด
ระยะเวลาในการให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือ
ใช้คลื่นความถี่คืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม่
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ตามที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ของ กสทช. ให้คํานึงถึง
ประโยชน์สาธารณะและความจําเป็นของการ
ประกอบกิจการและการใช้คลื่นความถี่ 
   โดยเมื่อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สิ้นสุดลง หากมีผู้ใช้บริการ
คงเหลืออยู่ ในวันสิ้นสุดการประกอบกิจการ
ดังกล่าวย่อมจะต้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
ผลกระทบ ไม่สามารถใช้บริการต่อไปได้ ดังนั้น 
ในระหว่างที่การจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวแก่
ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ตามที่กําหนดไว้ในแผน
แม่บทการบริหารคลื่นความถี่  (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
ตามที่มาตรา  ๘๔  ประกอบกับมาตรา  ๘๓ 
กํ าหนดไ ว้ยั ง ไม่ แ ล้ว เสร็ จ  และเพื่ อ ให้การ
ให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด
หยุดลง กสทช. ในฐานะองค์กรกํากับดูแลการ
จัดทําบริการสาธารณะดังกล่าว ย่อมมีหน้าที่ต้อง
กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สามารถ
ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

      - ร่างประกาศฯ ขัดต่อมาตรา ๑๐ แห่ง 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 - เห็นว่า ร่างประกาศฯ ไม่ขัดต่อมาตรา ๑๐ แห่ง 
พ .ร .บ .  การประกอบกิจการโทรคมนาคม  
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พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ. 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และไม่เป็นไปตามแผนแม่บทบริหารคลื่น
ความถี่ข้อ ๘.๒.๑ ที่กําหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่จะต้อง
ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ด้วยและต้อง
ดําเนินการโดยวิธีการประมูล 

พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจาก
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามร่างประกาศฯ 
เป็นการกํากับดูแลเพื่อมิให้ ผู้ใช้บริการได้รับ
ผ ลก ร ะทบจ ากก า ร สิ้ น สุ ด ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรคมนาคม การดําเนินการตามร่างประกาศฯ 
จึงเป็นการกําหนดหน้าที่ ให้ ผู้ ให้บริการเ ดิม
ดําเนินการเยียวยาผู้ใช้บริการ โดยมิใช่การให้สิทธิ
ในการประกอบกิจการต่อไป จึงมิใช่การอนุญาต
ให้ประกอบการใหม่ตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และมิใช่การจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ตามมาตรา 
๔๕ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และมิใช่กรณีที่มีบุคคลใดประสงค์จะ
ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมต่อไปตาม
นัยแห่งบทบัญญัติดังกล่าว แต่เป็นการใช้อํานาจ
ของ กสทช. ในการกําหนดมาตรการกํากับดูแล
การใช้คลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการให้
สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นหน้าที่
ของผู้ให้บริการที่จะต้องดูแลผู้ใช้บริการต่อไป 
      โดยการกําหนดมาตรการเยียวยาดังกล่าว
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มิได้เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่สําหรับกิจการ
โทรคมนาคมตามมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่เป็นการ
กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการที่ยังคงค้าง
อยู่ในระบบเป็นการชั่วคราวเพื่อให้โอกาสในการ
โอนย้ายและในระหว่างรอการจัดสรรคลื่นความถี่
ใหม่เพื่อมิให้บริการสาธารณะหยุดชะงัก การ
ดําเนินการดังกล่าวจึงไม่ใช่การประมูลคลื่น
ความถี่ นอกจากนี้ร่างประกาศฯ ยังไม่ขัดต่อแผน
แม่บทการบริหารคลื่นความถี่ มาตรา ๔๕ และ
มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากแผนแม่บทฯ 
และกฎหมายดังกล่าวเพียงบัญญัติว่าให้คืนคลื่น
มาเมื่อใด แต่เมื่อคืนมาแล้ว ก่อนที่จะนําคลื่น
ความถี่ดังกล่าวไปจัดสรรใหม่ บทบัญญัติเหล่านั้น
ไม่ได้บอกชัดเจนว่า จะดําเนินการอย่างไรในช่วง
รอยต่อและจะคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างไร  
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- ร่างประกาศฯ ขัดต่อมาตรา ๒๐ แห่ง 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ 
เนื่องจากมิใช่ฐานอํานาจในการออกร่าง
ประกาศฯ เพราะมาตราดังกล่าวหมายถึง 
ผู้มีสิทธิโดยชอบในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเท่านั้น 

 - เห็นว่ า  ร่ างประกาศฯ  ไม่ขั ดมาตรา  ๒๐ 
เนื่องจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็น
หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน 
ผู้ประกอบการ  โดย ผู้ประกอบการมีหน้าที่
ให้บริการสาธารณะแทนรัฐอย่างต่อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกัน รัฐก็มีหน้าที่ต้องควบคุมและกํากับ
ดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไป
จนกว่ารัฐจะมีกลไกหรือมาตรการเพื่อรองรับ
ความต่อเนื่องของบริการดังกล่าว โดยมาตรา ๒๐ 
ดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่กําหนดหน้าที่ในส่วน
ของผู้ให้บริการ ซึ่งหน้าที่ในการห้ามหยุดการ
ให้บริการหมายถึงผู้ให้บริการต้องให้บริการต่อไป
จนกว่า กสทช. จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น ฉะนั้น  
จึงเป็นกฎหมายที่กําหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการ
เพื่อให้บริการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

บ ริ ษั ท  ที โ อ ที 
จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 

- จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ บริษัทฯ 
มีความเห็นว่า ประกาศฉบับดังกล่าวเป็น
ประกาศที่ดี เป็นประกาศที่เตรียมความ
พร้อมที่จะดูแลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และผู้ใช้บริการ 

- เนื่องจากร่างประกาศฯ ออกโดยอาศัย
อํานาจมาตรา ๒๗ (๔ )  และ (๖ )  แห่ง 
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยอํานาจดังกล่าวต้องเป็นกรณี
การอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่ยังมีสิทธิ
ถือครองคลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรรจาก 

 - เห็นว่า เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายที่เป็นฐาน
อํานาจตามร่างประกาศฯ การใช้และการตีความ
เกี่ยวกับการออกประกาศฯ ต้องยึดประโยชน์ของ
ผู้บริ โภคเป็นที่ตั้ งเพื่อใช้และตีความตามหลัก
กฎหมายปกครองที่ถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณะ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อ
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กสทช. และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ 
กสทช. กําหนด 
  

แก้ปัญหา มิใช่ ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายมาทํา
ให้บริการสาธารณะหยุดชะงัก ดังนั้น การเสนอร่าง
ประกาศฯ จะช่วยเยียวยาผู้บริ โภคและการ
ให้บริการโทรคมนาคมที่เป็นบริการสาธารณะเกิด
ความต่ อ เนื่ อ งตามหลั กกฎหมายปกครอง  
โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ที่มุ่ง
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ มุ่งให้การจัดทําบริการ
สาธารณะมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบกระเทือนต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในสาระสําคัญ ดังนั้น 
หากพิจารณาว่าการออกประกาศฯ ไม่อาจกระทําได้ 
เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เท่ากับไปตีความโดย
เคร่งครัดแล้วไปจํากัดสิทธิประชาชนผู้ใช้บริการ  
ทําให้การให้บริการสาธารณะไม่สามารถเดินหน้าต่อ
ได้ย่อมขัดวัตถุประสงค์ที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะอันเป็นการตีความที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายปกครอง  
   สําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งถือ
เป็นการจัดทําบริการสาธารณะนั้น กสทช. ในฐานะ
องค์กรที่ได้รับมอบหมายภารกิจตามรัฐธรรมนูญ  
ให้กํากับดูแลให้การประกอบกิจการให้เป็นไปอย่าง
มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซึ่งแนวคิด  
ที่สําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะประการหนึ่ง 
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คือ การจัดทําบริการสาธารณะต้องมีความต่อเนื่อง 
ไม่สะดุดหยุดลง ทั้งนี้ เนื่องจากการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชนจํานวนมาก หากจะต้องสะดุดหยุดลง
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ประชาชนผู้ใช้บริการจํานวนมาก
ย่อมจะต้องได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบ
ตามมา ดังนั้น ในระหว่างที่การจัดสรรคลื่นความถี่
ดังกล่าวแก่ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ
และเพื่อให้ผู้ใช้บริการยังคงสามารถใช้บริการได้
อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลง กสทช. ในฐานะ
องค์กรกํากับดูแลการจัดทําบริการสาธารณะ
ดังกล่าว จึงต้องมีหน้าที่กําหนดมาตรการคุ้มครอง 
ผู้ใช้บริการให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและ
เพื่อให้การใช้ดุลพินิจดังกล่าวอยู่ในกรอบที่ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงเห็นว่า กสทช. 
ย่อมมีอํานาจในการออกประกาศฯ เพื่อกําหนด
มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการที่เป็นมาตรการที่
เหมาะสมและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายดังกล่าวข้างต้นได้ 

 ๒ )  เ มื่ อ พิ จ า รณ า เ งื่ อ น ไ ข แนบท้ า ย
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
ข้ อ  ๓๔  กํ า หนด ไ ว้ แ ล้ ว  ก่ อน สิ้ น สุ ด

 เห็นว่า แม้เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบ
กิจการ โทรคมนาคม  ข้ อ  ๓๔  ดั งก ล่ าวจะ
กํ าหนดให้ ผู้ รั บ ใบอนุญาตจั ดทํ าแผนและ
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ร ะ ย ะ เ ว ล า สั ญญ า อ นุญ า ต  ใ ห้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตแจ้งคณะกรรมการทราบก่อน
ระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าหก
สิบวัน พร้อมจัดทําแผนและมาตรการ
รองรับการประกอบกิจการดังกล่าวเพือ่มใิห้
กระทบถึงผู้ใช้บริการ ดังนั้น บมจ. ทีโอที 
จึ ง เห็นว่ า  ไม่มี ความจํ า เ ป็นต้องออก
ประกาศนี้ โดยผู้ที่เสนอแผนการดําเนินการ
ภายหลังสิ้นสุดควรเป็นผู้รับใบอนุญาต
สัญญาอนุญาต ควรเป็นผู้รับใบอนุญาตที่มี
หน้าที่และความรับผิดชอบต้องให้บริการ
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับผลกระทบ โดยแต่ละรายอาจมีวิธีการ
บริหารจัดการแตกต่างกันไปตามนโยบาย
และแผนการดําเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ
นั้น ๆ 

มาตรการรองรับการประกอบกิจการเพื่อมิให้
กระทบถึงผู้ใช้บริการ แต่เงื่อนไขดังกล่าวยังมิได้
กําหนดรายละเอียดของมาตรการที่ชัดเจน และมี
ข้อจํากัดว่า กสทช. จะต้องรอให้มีการเสนอแผน
เยียวยามาให้ กสทช. เห็นชอบ เมื่อมีการเสนอ
แผนที่ไม่ชัดเจน และสั่งให้ไปแก้ไข ก็จะต้อง  
ใช้เวลาซึ่งหากกระบวนการปรับปรุงแก้ไขแผนฯ  
ไม่สามารถกระทําได้ก่อนวันสิ้นสุดสัมปทานก็จะ
ทําให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบ จึงจําเป็นต้อง
ออกประกาศนี้ เพื่อกําหนดให้ชัดเจนเพื่อคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว 

  - การดําเนินงานของ กสทช. ต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมาย 

- เห็นว่ า  การออกประกาศฉบับนี้ ไม่ขัดต่อ
กฎหมายดังได้กล่าวในรายละเอียดของเหตุและ
ผลดังกล่าวข้างต้น  
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คุณสารี  
อ๋ อ ง ส ม ห วั ง  : 
มูลนิธิผู้บริโภค 

 - ตามร่างประกาศนี้ หากพิจารณาเรื่อง
ระยะเวลาอาจเป็นการเร่งรัดไม่เอื้อต่อการ
ดําเนินการประมูลคลื่นความถี่ในส่วนของ 
True Move แต่ร่างประกาศนี้ ไม่ควร
บังคับกับบริษัทที่ สัญญาสัมปทานยังไม่
หมดอายุ จึงไม่ควรบังคับใช้เป็นการทั่วไป 

 - เห็นว่า ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็น
ระยะเวลาที่ เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับแผน
ประมูลคลื่นความถี่และระยะเวลาการโอนย้าย
ผู้ใช้บริการที่คงเหลือในระบบแล้วเสร็จ 
  นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้ ถือเป็น “กฎ” ซึ่งมี
ผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป การออกประกาศฯ โดย
ให้มีผลบังคับเฉพาะผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
หรือกรณี ใดกรณีหนึ่ งนั้ น  ย่อมไ ม่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นการเลือกปฏิบัติ 

  - กสทช. ควรมีการตรวจสอบและบังคับให้
มีการโอนย้ายเลขหมาย ๓ แสนเลขหมาย
ต่อวัน ปัญหาอาจจะไม่มากมาย ทําให้คนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องนี้น้อยลง 

- เห็นว่า ควรรับข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุง
เกี่ ย วกั บปริ ม าณรองรั บการ โอนย้ าย ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  - หากมีปัญหาด้านกฎหมาย กสทช. ควร
ดําเนินมาตรการอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย 

- เห็นว่า มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวนี้ 
เป็นเพียงมาตรการที่ กสทช. ได้ดําเนินการไปพร้อม
กับมาตรการคุ้มครองความต่อเนื่องในการใช้บริการ
ของผู้ใช้บริการ เช่น การโอนย้ายผู้ใช้บริการผ่าน
กระบวนการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(MNP) รวมถึงการประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานและแจ้งสิทธิต่าง ๆ ให้ผู้ใช้บริการทราบ 
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  ๔) ควรมีการแจ้งต่อผู้บริโภคทราบการ
สิ้นสุดสัญญาสัมปทานและจะต้องแจ้ง  
ให้ ผู้บริ โภคทราบล่วงหน้า  ๖  เดือน  
แต่จนขณะนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งผู้บริโภค  
แต่อย่างใด 

- เห็นว่ า  เมื่ อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
สํานักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ
ทั้ง ๓ ราย ให้ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางการส่ง SMS 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง รวมทั้งสํานักงาน 
ก ส ท ช .  มี แ ผ น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ เ ริ่ ม
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้บริการไปแล้ว 

 - กา ร คุ้ มครอ ง ผู้ บ ริ โ ภคที่ ต้ อ งทํ า ใ ห ้ 
ผู้ บริ โภคมีทาง เ ลือกที่ จ ะรอง รับการ  
โอนย้ายเลขหมาย ไม่ควรจะมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย เนื่องจากไม่มี
ความเป็นธรรม เป็นการกระทําที่เกินความ
จําเป็นจริงที่ให้บริการ  

 - เห็นว่า ปัจจุบันการโอนสิทธิการใช้เลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีการบังคับใช้ประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเพื่อมิให้มีผล
เป็นการเลือกปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อผู้ให้บริการ
ในการกํากับดูแลให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว เห็นสมควรให้ภาระค่าธรรมเนียมในเรื่อง
การโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรให้
เป็นไปตามกลไกการแข่งขันของผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่จะรับโอน 
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 - การออกร่างประกาศฯ  นี้  จะขัดต่อ
กฎหมายและไม่ได้ทําให้เกิดการแข่งขันจริง
และอาจทําให้เปลี่ยนจากการผูกขาดโดยรัฐ
เป็นการผูกขาดโดยเอกชน  

 - วัตถุประสงค์ในการออกประกาศฉบับนี้ ได้แก่ 
การ คุ้มครอง ผู้ ใช้บริการและการให้บริการ
สาธารณะที่ต้องมีความต่อเนื่องและไม่ติดขัด โดย
ร่างประกาศฯ มีการกําหนดระยะเวลาในการ
บงัคับใช้ที่แน่นอนคือ ๑ ปี นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน โดยไม่มีการต่อหรือขยายเวลาใดๆ  
ซึ่งในระหว่างนี้ สํานักงาน กสทช. จะได้จัดทํา
แผนการประ มูลค ลื่นความถี่  รวมทั้ ง ก า ร
เตรียมการประมูลคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๕ 
แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ต่อไป จึงมิใช่การให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้ผูกขาดการประกอบกิจการโทรคมนาคมอัน
เป็นการจํากัดการแข่งขัน  

  - ปัญหาข้อกฎหมายที่ เห็นไม่ตรงกัน  
อาจทํ า ให้ ร่ า งประกาศข้อกํ าหนด นี้  
ไม่ประสบความสําเร็จ กสทช. จึงควร
จัดตั้งคณะกรรมการการประมูลคลื่น
ความถี่ที่ชัดเจนและต้องดําเนินการทันที 
ไม่ใช่รอให้ถึงเวลาที่สัมปทานหมดอายุ
แล้วถึงจะตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมา 
ทําให้มีความล่าช้าของการดําเนินงาน 

- โปรดดูคําชี้แจงเช่นเดียวกับ บมจ. กสท 



สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่พ.ศ. .... 

 
ความเห็นประเด็นที่ ๑ ฐานอํานาจตามกฎหมาย 

ฉบับผ่านความเห็นชอบที่ประชุม กทค. ในการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  
นําเสนอที่ประชุม กสทช. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖          หน้า ๑๙ 

ผู้เสนอความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น 
ความเห็นของสํานักงาน กสทช. 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ข้อเสนอแนะ 

   
 

 
 
 
 
 
 

- พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
บัญญัติ รับรองสิทธิ ผู้บริ โภคไว้อย่ าง
ชัดเจนที่จะได้รับข้อมูลและข้อเท็จจริง 
แต่ ใ นขณะนี้ ผู้ บ ริ โ ภคยั ง ถู ก ละ เ ลย 
อย่างเช่นประเด็นการที่จะหมดสัญญา
สัมปทาน ใน เ ร็ ว  ๆ  นี้  ข้ อมู ลนี้ เ ป็ น
สาระสําคัญที่ผู้บริโภคต้องรับรู้ 

- เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สํานักงาน 
กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทั้ง ๓ ราย 
ให้ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดสัญญาสัมปทานให้
ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางการส่ง SMS อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง และมีแผนประชาสัมพันธ์แจ้ง
ผู้บริโภคโดยเริ่มประชาสัมพันธ์ไปแล้ว 

มูลนิธิพระมหาไถ่ - จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คุณ
สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ เห็นว่าร่างประกาศฯ 
ฉบับนี้เป็นร่างประกาศฯ ที่ใช้ได้ 
- กฎหมายคนสร้าง ขอเสนอว่า อยากให้
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายเข้าถึงบริการได้และเกิด
ความเป็นธรรม และควรมีการตีความ
เข้าข้างประชาชน โดยไม่ทําให้รัฐไม่เสีย
ประโยชน์ โดยเมื่อคลื่นความถี่สิ้นสุดลง 
ต้องคืนให้กับ กสทช. เพื่อนําไปประมูล
ต่อไปและนํามาใช้ให้เกิดแก่ประชาชน
ต่อไป และจะต้องทําให้ความเป็นธรรม
ผู้ประกอบการให้อยู่ได้ ก่อให้เกิดความ
สมดุลประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

   - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ แล้ว 

นายสุธรรม  ก า ร จั ด ส ร ร ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ มี เ ท ค นิ ค   - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
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อยู่ในธรรม  
มหาลัยหอการค้า
ไทย 
 

ดําเนินการหลายแบบแต่ตามกฎหมาย
โทรคมนาคมเขียนไว้เพียงคําเดียวคือการ
จัดสรร แต่โดยที่การเข้าถึงคลื่นความถี่ได้
ไม่ใช่การเข้าถึงในระดับผู้ให้บริการใน
ฐานะที่เป็น Primary เท่านั้น แต่
ประชาชนที่เป็น Secondary ก็มีสิทธิ  
ที่เป็น Right to access ที่จะเอาไปใช้ได้ 
เพราะเป็นสิทธิในการเข้าถึงซึ่งประโยชน์
สาธารณะ ในแง่ของกฎเกณฑ์การกํากับ
ดูแล  ไม่ เห็นความจํ า เป็นว่ าต้องนํ า
ประชาชนออกจากคลื่นความถี่ เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการมีสิทธิ Right to access และ
ไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรกํากับดูแล แม้
กระทําได้แต่ก็ผู้ใช้บริการยังคงมีสิทธิใช้
รายเดิม ดังนั้น ร่างประกาศนี้ควรให้
ความคุ้มครองผู้ที่ได้รับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ให้ชัดเจน  
  ปัญหาในปัจจุบัน คือ ประชาชนไม่รู้ว่า
ใ ช้ ค ลื่ น ค ว ามถี่ ใ ด บ้ า ง  บา งบ ริ ษั ท
ให้บริการโดยพ่วงไปทั้ งหมดทุกคลื่น
ความถี่ กสทช. ไม่ควรทําให้ประชาชน  
ไม่มั่นใจในระบบ และควรจําแนกให้ชัด

ตามร่างประกาศแล้ว โดยการจัดสรรคลื่นความถี่
โดยที่ไม่นําประชาชนออกจากคลื่นความถี่นั้น 
สามารถกระทําได้ตามกฎหมาย ได้แก่ วิธีจัดสรร
คลื่นความถี่โดยการประมูล กล่าวคือ เป็นการให้
สิทธิในการใช้คลื่นความถี่แก่ ผู้ประกอบการ 
(primary users) ที่ประมูลได้ โดยไม่กระทบกับ
ผู้ใช้บริการ (secondary users)  
   โดยในกรณี สัญญาสัมปทานค ลื่นความถี่ 
๑๘๐๐ MHz มีผู้ใช้บริการค้างอยู่ในระบบเป็น
จํานวนมาก การสิ้นสุดสัญญาสัมปทานย่อมส่งผล
กระทบต่อผู้ใช้บริการดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ กสทช. จึงมีความจําเป็นต้องใช้อํานาจ
กํากับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ผู้ใช้บริการให้ได้รับ
ประโยชน์และใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยการ
ออกประกาศฉบับนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึง
คลื่นความถี่ (right to access) ของผู้ใช้บริการ
กรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทานดังกล่าว    
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เรื่องนี้ และไม่ควรทําคลื่นความถี่ให้ว่าง
ลงด้วยวิธีการเร่งคนออกจากคลื่นความถี่ 
โดยหน้าที่ขององค์กรที่ทําหน้าที่กํากับ
ดู แ ลก า รจั ด ก า ร เป ลี่ ยน ผ่ านระดั บ  
ผู้ให้บริการในฐานะที่เป็น Primary 
เท่ านั้น  การจัดสรรคลื่นความถี่ต้อง  
ไม่กระทบสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ของ
ประชาชนในระดับที่เป็น Secondary  

นายวีรพัฒน์  
ปริยวงศ์ :  
นั ก ก ฎ ห ม า ย
อิสระ 

- จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คุณ
วีรพัฒน์ฯ เห็นว่าหลักการที่ประกาศฯ 
ฉบับนี้ต้องการดูแลผู้บริ โภคต้องการ  
ให้ ผู้ให้บริการ เช่น เอกชนมีส่วนร่วม  
ในการเสนอแผนมาตรการล่วงหน้า  
อย่างน้อย ๙๐ วัน และต้องเร่งรัดให้
ข้อมูลประชาชนเ ร่งรัดการโอนย้ าย  
เลขหมาย หลักการเหล่านี้มาถูกทางแล้ว 
 

 ข้อเสนอแนะ กสทช. ควรโอนยกล็อต  
แต่มีข้อจํ ากัด  ต้องโอนไปปลายทาง
เดียวกัน หรือโอนไปทรู มูฟ เอช โดยควร
สั่งให้ ผู้ให้บริการส่งข้อความว่ามี สิทธิ
หน้าที่อย่างไร เพื่อดําเนินการโอนย้ายไป
ใช้รายอื่น หรือตั้งระบบอัตโนมัติเพื่อ
อธิบายการโอนย้ายดั งกล่าว  ซิมดับ
ห รื อ ไ ม่ เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ด้
ดําเนินการดังกล่าวหรือไม่ 

เห็นว่า การย้ายผู้ใช้บริการทั้งหมดไประบบอื่นใน
คราวเดียวนั้น มีเงื่อนไขข้อจํากัดโดยสภาพทาง
เทคนิค คือ จะต้องดําเนินการในคราวเดียว  
และต้องย้ายทุกเลขหมายไปสู่ระบบเดียวโดย
จะต้องเ ป็นการย้ายตามความสมัครใจของ
ผู้ใช้บริการเท่านั้น ซึ่งเงื่อนไขเช่นนี้ทําให้การย้าย
ผู้ใช้บริการในคราวเดียวโดยผู้ใช้บริการทุกราย
สมัครใจไม่อาจเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งหาก  
ผู้ให้บริการจะโอนผู้ใช้บริการพร้อมกันทั้งหมด
ดังกล่าว ก็อาจเกิดปัญหาว่าจะโอนไปใช้บริการ
กับระบบใด ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ
ผู้ใช้บริการ การที่จะดําเนินการโอนย้ายเลขหมาย
ในคราวเดียว โดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชนและ ความสมัครใจของประชาชน ที่จะ
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ได้ รับผลกระทบโดยมิได้ เป็นความผิดของ
ผู้ใช้บริการ จึงเป็นการกระทบสิทธิโดยชอบของ
ประชาชน  และจะเ ป็นการกระทําที่ ขัดต่อ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 - เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ห ลั ก ก า รหล า ยข้ อ ที่  
ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ซิ ม ดั บ  แ ล ะ นั่ น คื อ
เจตนารมณ์ที่ สุจริตของ กสทช .  ที่จะ
เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน แต่ กสทช. 
เสียสละเกินไปหรือไม่ ที่อาจสุ่มเสี่ยง
เกินไปหรือไม่  โดยมาตรา  ๔๕  แห่ง 
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ให้ดุลพินิจแก่ กสทช . ในการ
พิ จ า ร ณ า ว่ า จั ด ป ร ะ มู ล เ มื่ อ ใ ด  
โดยประโยชน์สูงสุดที่ เกิดขึ้นคือวันใด 
หากไม่มีความชัดเจนประชาชนก็เกิด
ความกังวล 

 
 

 - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ แล้ว 
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  - กรณี บมจ. กสท และ บมจ. ทีโอที นั้น 
ตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔  ไ ด้ กํ า หนด ไ ว้ อ ย่ า ง ชั ด เ จน  
ให้ กสทช. มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไข
การใช้คลื่นความถี่ ซึ่งหมายถึง บมจ . 
กสท และ บมจ. ทีโอที ต้องอยู่ในการ
กํากับดูแลของ กสทช. 
 
 

   เนื่องจากตาม พ.ร.บ. องค์จัดสรรคลื่น
คว ามถี่ ฯ  พ .ศ .  ๒๕๕๓  มาตร า  ๘๓ 
กําหนดให้ผู้รับอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญา ประกอบกิจการต่อไปได้เฉพาะเวลา
ที่เหลืออยู่ แต่ตามข้อ ๗ ของร่างประกาศฯ 
กํ าหนด ให้ ใ น ร ะหว่ า ง ร ะยะ เ วล า ใ ห้
ผู้ประกอบการมีสิทธิ หน้าที่ และความ  
รับผิดเหมือนผู้รับใบอนุญาตซึ่งหมายถึง
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  
   นอกจากนี้ มาตรา ๒๗ (๔) (๖) (๗) (๑๓) 
แห่ง พ.ร.บ. องค์จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ เป็นฐานอํานาจในการกํากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งสิ้น 
ดั งนั้ น  เมื่ อ เ ป็นการประกอบกิ จการ
โทรคมนาคม จึงเป็นการยืนยันว่าเป็นการ
ยืดเวลาสัญญาสัมปทาน 
   ข้อกฎหมายที่อ้างอิงของร่างประกาศฯ 
ซึ่งอ้างมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ แห่ง พ.ร.บ. 
องค์จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น
การบัญญัติกําหนดเงื่อนไขในระหว่างอายุ
สัญญาสัมปทานเท่านั้น ไม่อาจกําหนด
เงื่อนไขการกํากับดูแลภายหลังสัญญา

 เห็นว่า เมื่อพิจารณาอํานาจของ กสทช. ตาม
มาตรา ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ให้
อํานาจ กสทช. ในการจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม โดย
จะต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนใน
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม ความมั่นของรัฐ  และประโยชน์
สาธารณะอื่น ซึ่งการทําหน้าที่ในการจัดสรรคลื่น
ความถี่ตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๔๗ ดังกล่าว 
บัญญัติให้เป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ง พ.ร.บ. 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา 
๒๗ (๔) (๖) (๗) และ (๑๓) กําหนดให้ กสทช.  
มีอํ านาจหน้าที่ พิ จ ารณากํ ากับดู แลการใช้  
คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
และกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้บริการไ ด้รับบริการที่มี คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
และกํ าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต 
เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมในการอนุญาตดังกล่าว 
รวมถึ งการ คุ้มครอง สิทธิและ เสรีภาพของ
ประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ
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สัมปทานสิ้นสุดลง      
  หลักการความชอบด้วยกฎหมายต้องมา
ก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณาเรื่องประโยชน์
สาธารณะ หรือความต่อเนื่องของบริการ
สาธารณะ   
   แผนแม่บทบริหารค ลื่นความถี่ เมื่ อ
ประกาศใช้บังคับเป็นการทั่วไป ย่อมมีผล
ผูกพัน กสทช. โดยไม่มุ่งหมายให้ กสทช. 
สามารถกําหนดเงื่อนไขใดๆ ตามอําเภอใจ 
ที่แตกต่างจากมาตรา ๔๕ แห่ง พ .ร .บ. 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และคุ้ มครองสิทธิ ในความเป็น ส่วนตัวและ
เสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
โทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม 
ประกอบมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่ง พ.ร.บ. 
อง ค์กรจัดสรรค ลื่นความถี่ ฯ  พ .ศ .  ๒๕๕๓  
ที่กําหนดให้ กสทช. จะต้องคํานึงถึงประโยชน์
สาธารณะและความจําเป็นของการประกอบ
กิจการและการใช้คลื่นความถี่ต่อไป และมาตรา 
๒๐  แห่ ง  พ . ร .บ .  ก า ร ป ร ะ ก อบ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ ได้บัญญัติให้ ผู้รับ
ใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจาก กสทช. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
กสทช. กําหนด ประกอบกับตามข้อ ๒๔ ของ
เงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กําหนด
ไว้ให้ผู้รับใบอนุญาตรวมถึงผู้ประกอบการตาม
สัญญาสัมปทานมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิด
เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตั้งแต่ต้นต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าว ในการเยียวยาผู้ใช้บริการ
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กรณีสัญญาสัมปทานหรือการประกอบกิจการ
สิ้นสุดลง ที่มาตรา ๘๗ แห่ง พ .ร .บ . องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนด
รับรองหน้าที่ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อพิจารณาหลัก
กฎหมายดังกล่าว การใช้และการตีความเกี่ยวกับ
การออกประกาศฯ ต้องยึดประโยชน์ของผู้บริโภค
เป็นที่ตั้งเพื่อใช้และตีความตามหลักกฎหมาย
ปกครองที่ถูกต้อง  และให้ เกิดประโยชน์แก่
สาธารณะ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อ
แก้ปัญหา  มิ ใช่ ใ ช้ กฎหมายมา เป็นข้ อชี้ วั ด
ให้บริการสาธารณะหยุดชะงัก ดังนั้น การเสนอ
ร่างประกาศฯ จะช่วยเยียวยาผู้บริโภคและการ
ให้บริการโทรคมนาคมที่เป็นบริการสาธารณะเกิด
ความต่อเนื่องตามหลักกฎหมายปกครอง โดย
คํานึ งถึ ง เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ที่ มุ่ ง
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ มุ่งให้การจัดทํา
บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
ไม่ ก ระทบกระ เทื อนต่ อ สิทธิ เ ส รี ภ าพของ
ประชาชนในสาระสําคัญ ดังนั้น หากพิจารณาว่า
การออกประกาศฯ ไม่อาจกระทําได้ เพราะไม่
ชอบด้วยกฎหมายก็เท่ากับไปตีความโดยเคร่งครัด
แล้วไปจํากัดสิทธิประชาชนผู้ใช้บริการ ทําให้การ
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ให้บริการสาธารณะไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ 
ย่อมขัดวัตถุประสงค์ที่มุ่ ง คุ้มครองประโยชน์
สาธารณะอันเป็นการตีความที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายปกครอง  
    สําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งถือ
เป็นการจัดทําบริการสาธารณะนั้น กสทช. ใน
ฐานะองค์กรที่ ได้รับมอบหมายภารกิจตาม
รัฐธรรมนูญให้กํากับดูแลให้การประกอบกิจการ
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ และ 
เป็นธรรม ซึ่งแนวคิดที่สําคัญในการจัดทําบริการ
สาธารณะประการหนึ่ง คือ การจัดทําบริการ
สาธารณะต้องมีความต่อเนื่อง ไม่สะดุดหยุดลง 
ทั้งนี้ เนื่องจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เป็นบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
จํานวนมาก หากจะต้องสะดุดหยุดลงไม่ว่าด้วย
เหตุใด ประชาชนผู้ใช้บริการจํานวนมากย่อม
จะต้องได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบ
ตามมา ดังนั้น ในระหว่างที่การจัดสรรคลื่น
ความถี่ดังกล่าวแก่ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ยังไม่
แล้วเสร็จและเพื่อให้ผู้ใช้บริการยังคงสามารถใช้
บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลง กสทช. 
ในฐานะองค์กรกํากับดูแลการจัดทําบริการ
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สาธารณะดั งก ล่าวจึ งต้ อ งมีหน้ าที่ กํ าหนด
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สามารถใช้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การใช้ดุลพินิจ
ดั งก ล่าวอ ยู่ ในกรอบที่ ชัด เจนและสามารถ
ตรวจสอบได้  
   ดังนั้น จึงเห็นว่า กสทช. ย่อมมีอํานาจในการ
ออกประกาศฯ เพื่อกําหนดมาตรการเยียวยา
ผู้ใช้บริการซึ่งสอดคล้องกับหลักการความชอบ
ด้วยกฎหมายและหลักการของกฎหมายปกครอง
เรื่องบริการสาธารณะต้องมีความต่อเนื่องแล้ว 

นายบันดาล  
พ ง ศ์ ศ า ส ต ร์ 
ผู้ใช้บริการ 

 - ไม่เห็นด้วย แม้ กสทช. จะมีสิทธิในการ
เรียกคืนคลื่นความถี่และบริหารคลื่นความถี่ 
แต่การเรียกคืนคลื่นความถี่ จะต้องไม่ขัด
กับหน้าที่หรือภารกิจหลักของ กสทช. ใน
เรื่องการสนับสนุนอุตสาหกรรมหรือการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย การใช้
ฐานอํานาจทางกฎหมายต้องคํานึงถึ ง  
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ใช่สาธารณะและ
รัฐเท่านั้น 

 - เห็นว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ได้มี
การวินิจฉัยและเป็นที่ยุติแล้วว่า คลื่นความถี่เป็น
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
เมื่อการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในการให้
เอกชนเป็นผู้ประกอบการสิ้นสุดลง สิทธิในการใช้
คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ดังกล่าว ย่อมที่จะสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน โดยสิทธิ
ในการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวย่อมตกคืนแก่
สาธารณะ ซึ่ง กสทช. โดย กทค. เป็นผู้มีอํานาจ
ในการบริหารจัดการสิทธิในการใช้งานคลื่น
ความถี่ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
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กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมกําหนดต่อไป 
สําหรับในส่วนของการปรับปรุงคลื่นความถี่นั้น 
จะต้องเป็นกรณีที่ผู้ขอปรับปรุงยังคงมีสิทธิในการ
ใช้คลื่นความถี่อยู่และประสงค์จะขอปรับปรุง
เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น    

นางจําเนียร 
ฤทธิ์สําเร็จ 

- เ ห็ น ด้ ว ย  โ ด ย ใ ห้  กสทช .  ใ ห้ รี บ
ดําเนินการเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดยที่
ไม่ผิดกฎหมายโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
ต่อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อ
ประชาชนทั่วไปไม่ให้ได้รับผลกระทบ 

  - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ แล้ว 

นางขันทอง  
ทองเย็น 

- เห็นด้วย และให้ กสทช. รีบดําเนินการ
ที่ไม่ผิดกฎหมาย หากไม่รีบดําเนินการจะ
กระทบต่อประชาชนในทุกระดับและทํา
ให้เสียประโยชน์ 

  - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ แล้ว 
 
 

นางสาวมณีรัตน์ 
มุกติกานันกุล 

- เห็นด้วย กสทช. ควรคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ใช้บริการ ที่ต้องได้รับการคุ้มครอง 

  - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ แล้ว 

นายสวัสด์ คําฟู 
 

- ไม่เห็นด้วย ที่ กสทช. จะพยายามใช้
คลื่นความถี่ เว้นแต่จะเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและมีเงื่อนไขชั่วคราว 
 

   - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ แล้ว เนื่องจากเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการคุ้มครองชั่วคราว 
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รศ. ดร. พิสิฐ  
บุญศรีเรือง  
 

- เห็นด้วย   โดย  กสทช .  ควรเข้าไป  
ไกล่เกลี่ยให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง
เรียบร้อย 

  - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ แล้ว 

นายอิศวิน 
ทองขาว 
 

- เห็นด้วย เนื่องจากหากสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานแล้ว  ควรจะให้ ผู้ ใช้บริการ
สามารถใ ช้บริการ ได้อย่ า งต่อ เ นื่อง  
ไม่ว่าจะเป็นด้านค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการ 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 

  - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ แล้ว 

น า ย พุ ฒิ พ ง ศ์ 
พ ง ศ์ อ เ น ก กุ ล 
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
โทรคมนาคม  
 

 - ไม่เห็นด้วย เนื่องจากในมาตรา ๘๓ และ
มาตรา ๘๔ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกรณีที่สัญญา
สัมปทานยังไม่สิ้นสุดลง กสทช. มีอํานาจที่
จะกําหนดหรือสั่งให้ผู้ประกอบการยุติการ
ประกอบการ แต่ไม่สามารถใช้อ้างอิงในการ
ออกมาตรการชั่วคราวในการขยายเวลา
เพิ่มเมื่อสัญญาสิ้นสุดแล้ว  
  ร่างประกาศฉบับนี้ ในเรื่องประโยชน์
สาธารณะและหลักการความต่อเนื่องของ
การใช้บริการของผู้บริโภคนั้นเป็นหลักการ
อันดับรอง รองจากหลักความชอบด้วย
กฎหมาย  ร่ างประกาศฯ  ไม่ชอบด้วย
กฎหมายเนื่องจากการอ้างถึงมาตรา ๘๓ 

 - เห็นว่า สํานักงาน กสทช. ได้ชี้แจงความเห็น
เ ช่ น เ ดี ย วกั บที่ ไ ด้ ชี้ แ จ ง  บมจ .  กสท  และ  
คุณวีรพัฒน์ฯ  
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และ ๘๔ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ไม่เหมาะสม และ
ขัดต่อแผนแม่บทในการจัดสรรคลื่นความถี่
ที่ผูกพัน กสทช. ตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย
ซึ่งหมายความว่ากฎหมายไม่มุ่งหมายที่จะ
ให้ กสทช. ออกประกาศกําหนดเวลาเมื่อใด
ก็ได้ตามอําเภอใจ และวิธีการอย่างไรก็ได้
โดยที่ไม่ใช้วิธีการประมูลตามกฎหมาย   

นายวิจารณ์  
ขันธุวาร  
 

 - เนื้อหาของร่างประกาศฯ เป็นการขยาย
อายุสัญญาสัมปทาน ซึ่งขัดกับเจตนารมย์
ของรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และจะไม่ได้
ประโยชน์ใดๆ เนื่องจากเอกชนไม่ต้องจ่าย
ค่าส่วนแบ่งรายได้ให้กับรัฐ ส่วนผู้บริโภคก็
ไม่ ได้รับประโยชน์ในเรื่องดังกล่าว ทั้ง
ค่าบริการก็มิได้ถูกกําหนดให้ลดลง ส่วนผู้ที่
ได้ประโยชน์มีเพียงเอกชนเท่านั้น  
- ส่ วนกรณีอ้ า งว่ า เพื่ อบรร เทาความ
เดือดร้อนเสียหาย จนถึงปัจจุบัน กสทช. 
ไม่ได้ ให้ข้อมูลเพื่อให้ ผู้บริ โภคโอนย้าย  
แต่อย่างใด 

 เห็นว่า เมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุด รัฐวิสาหกิจ
ผู้ให้สัมปทานก็จะไม่ได้รับค่าส่วนแบ่งรายได้  
โดยรัฐธรรมนูญได้ปรับเปลี่ยนจากระบบสัมปทาน
เป็นระบบใบอนุญาต  โดยผู้ใช้บริการจะได้
ประโยชน์ที่สามารถมีเวลาในการโอนย้ายไปใช้
บริการกับผู้ให้บริการรายใหม่ โดยสามารถใช้
บริการได้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ตามร่าง
ประกาศฯ ข้อ ๖ (๒) ได้กําหนดให้มีการรักษา
คุณภาพการให้บริการและกําหนดค่าบริการตาม
ประกาศที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว  
- ส่วนกรณีผู้ให้บริการในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง 
ร่างประกาศฯ ข้อ ๖ ได้กําหนดหน้าที่ให้ต้อง
ปฏิบัติโดยไม่มีสิทธิขอรับผู้ใช้บริการรายใหม่ ให้
ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาสิ้นสุดความคุ้มครอง
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และบริการคงสิทธิเลขหมาย อีกทั้งให้เร่งรัดการ
โอนย้ายและรับภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการโอนย้าย 
ดังนั้น นอกจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามปกติแล้ว ผู้ให้บริการยังมีภาระดังกล่าว
เพิ่มขึ้น ในขณะที่จํานวนผู้ใช้บริการลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาความคุ้มครอง จึงเห็นว่า 
เงื่อนไขดังกล่าวมิได้ทําให้เอกชนผู้รับสัมปทานได้
ประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ กทค. ได้มีมติสั่ง
ให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องส่ง SMS แจ้ง
ผู้ใช้บริการแล้ว และในส่วนของสํานักงาน กสทช. 
ได้มีแผนประชาสัมพันธ์ และเริ่มประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ใช้บริการไปแล้ว 

หอการค้าไทย - ขอชื่นชมต่อความสําเร็จของการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธาณะต่อร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการในกรณี สิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน  หรื อสัญญาการให้บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ได้จัดอย่างเป็นระบบ 
เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น  
อย่างเต็มที่และอย่างทั่วถึง ได้แสดงให้เห็น

  - เห็นว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับหลักการ
ตามร่างประกาศฯ แล้ว 
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เจตนารมณ์ของการดําเนินการอย่างโปร่งใส 
เพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อเป็น
ตัวอย่างที่ดีของการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ 
   สัญญาสัมปทานให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ทั้ งหลาย ได้มีขึ้นมาก่อนการ  
ตรา พ.ร.บ. ต่างๆ เพื่อเปิดเสรีกิจการ
โทรคมนาคม ให้มีการแข่งขันโดยเสรี และ
เป็นธรรม และใน พ.ร.บ. เหล่านี้ ถึงแม้มี
บทเฉพาะกาล เพื่อปกป้องให้การให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เหล่านี้ ดําเนินการไป
อย่ างต่ อเนื่ อง  จนสิ้นสุดอายุ สัญญา
สัมปทานก็ตาม แต่เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา
สัมปทานไปแล้ว กสทช. ก็มีอํานาจหน้าที่
รั บ ผิ ด ช อ บ กํ า กั บ ดู แ ล ใ ห้ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมมีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็น
ธรรม ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
เหล่านี้  
    ผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ที่ต้องดําเนินการตามเงื่อนไขใน
สัญญาสัมปทานต่อไปอย่างเต็มที่จนถึง  
วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานภายใต้การกํากับ
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ดูแลของ กสทช. แต่ด้วยผู้ประกอบการได้
ลงทั นไปแล้ ว  และได้ จั ดทํ าแผนรั บ
ผลตอบแทนเพื่อคุ้มกับการลงทุนไว้กับ
สถาบันการเงินไปจนวันสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานไปแล้ว และในสัญญาสัมปทาน
เหล่านั้น ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขของการ
ดําเนินการอื่นใด โดยผู้ประกอบกิจการก่อน
วันสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ดังนั้น การ
ดําเนินการโดย กสทช. หลังจากวันสิ้นสุด
สัญญาสัมปทานตามร่างประกาศฯ ที่ 
กสทช. จัดทําขึ้นมานั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
แล้วตามหลักการเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อ
ผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบกิจการในอันที่
จะทําให้กิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของประเทศเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด  
ต่อประชาชนในการพัฒนาด้านต่างๆ  
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม 
และความมั่งคงของรัฐ  

 


