
หน้า ๑ 

สรปุผลการรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชนและผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้ง 
ตอ่การตราพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบญัญัตอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถี ่

และก ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตั้งแตว่นัที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

-------------------------------------------- 
 

ประเด็น ความเหน็ตอ่การเสนอใหต้ราพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ล าดับ ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา 

๑ นายนิพนธ์ นาคสมภพ 
ผู้แทนคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
วุฒิสภา 
(แสดงความคิดเห็นในการประชุมเมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก อยากฝากให้ กสทช. 
จัดท ากฎหมายล าดับรองให้พร้อมเพื่อรองรับปัญหาท่ีจะตามมา ตอนนี้ภาคเหนือ   
เริ่มมีปัญหาสัญญาณสื่อสารโดรน ปีหน้าสัญญาณดาวเทียม ถ้าไม่เตรียมการให้พร้อม 
กิจการพวกนี้แทนท่ีจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย มันอาจจะกลายเป็นภัยต่อ
ประเทศไทยได้ จึงขอให้ก ากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการให้ต้อง   
ไม่เป็นการผูกขาดหรือต้องไม่มีอ านาจเหนือตลาด ซ่ึงต้องมาดูว่าสาเหตุท่ีท าให้เกิด  
การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมและอาจก่อให้เกิดการแสวงประโยชน์จากผู้บริโภค      
ยิ่งการหลอมรวมคลื่นได้ ถ้ามีใครท่ีมีเงินมากพอท่ีจะเอาคลื่นความถี่ท้ังหมดท่ีมีอยู่   

 รับข้อสังเกตไปใช้ประกอบการพิจารณาออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ   
ในการก ากับดูแลเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี ท่ีเปล่ียนแปลงไป    
การใช้งานคลื่นความถี่ เพ ื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนป้องกัน   
การผูกขาดการแข่งขันอย่างไม่ เป็นธรรม และแสวงหาประโยชน์       
จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม 



หน้า ๒ 

ล าดับ ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา 
ในประเทศไทยมาอยู่ในก ามือจะเกิดอะไรขึ้น กสทช. ต้องออกประกาศ โดยก าหนดว่า 
การเป็นเจ้าของคลื่นความถ่ีแต่ละคลื่นความถ่ี แต่ละประเภทต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ หรือ
ร้อยละ ๓๓.๓๓ และการประกอบกิจการแต่ละกิจการต้องให้บริการได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ 
ซ่ึงกฎหมายล าดับรองสามารถท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ 

๒ นายณภัทร วินิจฉัยกุล 
ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
(แสดงความคิดเห็นในการประชุมเมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 ปัจจัยส าคัญท่ีเห็นว่าเป็นอุปสรรคและปัญหามากคือเรื ่องของกฎหมาย เป็นเรื ่อง
น่ายินดี ท่ีวันนี้ เราได้เริ่ม ในเรื ่องของมาตรา ๓๐ แล้ว แต่เป็น เพียงแค่บางส่วน 
สาระส าคัญท่ีเราต้องมีการแก้ไข เปล่ียนแปลง ยกเลิกกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคท าให้
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการก ากับดูแลของ กสทช. ไม่สามารถท าไ ด้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญเราต้องใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต
ก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ บ้านเมือง ส่วนรวม และประชาชน       
รวมตลอดท้ังนิเวศอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศชาติ ดังนั้น แผนระยะยาวในการ
แก้ไขกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ พระราชบัญญัติ          
การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ฯ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความส่ีฯ จึงเป็นพันธกิจ
ส าคัญของ กสทช. กรุณาน าเรื ่องนี้เป็นแผนระยะเร่งด่วน และเป็นแผนแม่บทของ 
กสทช. ขอไม่สนับสนุนในการท่ีท าเป็นแผนระยะยาว เพราะยิ่งยาวเท่าไหร่ โอกาสของ
บ้านเมืองยิ่งกระทบมากเท่านั้น 
 ประเด็น ต่อมา จะต้องมีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน ทุกภาคส่วน          

 ส านักงาน กสทช. ได้มีการแต่งต้ังคณะท างานชุดหนึ่งท าหน้าท่ี   
ในการศึกษาและจัดท าข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๓ ฉบับ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยจะท า
การปรับรวมกฎหมายเพื่อรองรับการหลอมรวมเทคโนโลยีและปรับปรุง
กลไกการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและอนาคต 
 ในส่วนของการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมนั้น ได้มีการ    
เปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น
ในขั้นตอนการออกประกาศหรือหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการก ากับดูแล 
 ในส่วนของแผนปฏิรูปประเทศในเรื ่องของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอรับไว้พิจารณา 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีการจัดประชุมภายหลังจากท่ีกฎหมาย   
มีผลใช้บังคับแล้ว และขอรับแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติเพื ่อให้ทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะผู้ประกอบการมีความเข้าใจห ลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และ    
กรอบระยะเวลา อย่างถูกต้อง 



หน้า ๓ 

ล าดับ ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา 
ท่ีเก่ียวข้องเพื่อบูรณาการณ์ในเรื ่องนี้ ภาคเอกชนในประเทศไทยเป็นผู้ท่ีมีศักยภาพ 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคัญในเรื ่องนี้เช่นกัน รวมถึงบุคลากรในภาคส่วน
ของอุตสาหกรรมท่ีมีความสามารถ ดังนั้น ควรเชิญเค้าเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เข้าใจ
ในเรื ่องนวัฒกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาประเด็นท่ีเป็นช่องว่างของกฎหมายและ 
เป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื ่อน ไขในการก ากับดูแลได้อย่า ง            
มีประสิทธิภาพ 
 อีกประเด็นหนึ่งคือ ทุกท่านคงพอทราบแนวทางในเรื ่องการปรับปรุงแผนปฏิรูป
ประเทศ ขอเสนอส านักงาน กสทช. ว่า ประเด็น ท่ีเก่ียวข้องกับเร ื ่องกฎหมาย        
ควรน าเรื ่องหลักการส าคัญเขียนไว้ในเรื ่องนี้ด้วย คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื ่องนี้ต้องให้ความส าคัญและสื่อสารไว้ด้วยว่า  
นี่คือส่ิงส าคัญของประเทศชาติ 
 ประเด็นธุรการ มีข้อมูลในเอกสารท่ีเขียนว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขในไตรมาสท่ี ๔ 
ของปี ๒๕๖๓ 
 เรื ่องนี้เป็นเรื ่องท่ีส าคัญมาก ขอเสนอว่า เมื่อกฎหมายออกมีผลในทางปฏิบัติแล้ว
ควรมีการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังหมดอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ เงื ่อนไข และกรอบระยะเวลา และ   
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดควรเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงดังกล่าว 

๓ นางสาววีณา จ่างเจริญ 
ผู้แทนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 
(แสดงความคิดเห็นในการประชุมเมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 ขอสอบถามว่า ภายห ลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการตรา     

 ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว กสทช. จะน า
ความคิดเห็นท่ีได้รับมาประกอบการพิจารณาเก่ียวกับการเสนอให้มีการ
ตราพระราชกฤษฎีกา และเสนอเรื ่องต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ท้ังนี้      
เม ื ่อพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับแล้ว จะมีการน าส่งห ลักเกณฑ์        



หน้า ๔ 

ล าดับ ความคิดเห็นสาธารณะ ผลการพิจารณา 
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ จะมีการด าเนินการอย่างไรต่อไป และในการออก
กฎหมายจะออกพระราชกฤษฎีกาและกฎหมายล าดับรองท้ัง ๔ ฉบับ พร้อมกัน หรือ
ออกพระราชกฤษฎีกาก่อนแล้วค่อยออกกฎหมายล าดับรอง ท้ัง ๔ ฉบับ ตามมา
ภายหลัง 
 คลื่นความถี่ทุกย่านท่ีน ามาใช้ในการประกอบกิจการจะต้องประมูลก่อนยกเว้น
คลื่นความถี่ตามร่างประกาศ กสทช. เรื ่อง คลื่นความถี่ท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการประมูล ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีพระราชกฤษฎีกาประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาและมีผลใช้บั งคับ แต่ยังไม่ได้น าร่างประกาศ กสทช. เรื ่อง คลื่นความถี่          
ท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูลประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้มีผลใช้บังคับ จะเป็นช่วงเวลาท่ีการขออนุญาตใช้คลื่นความถ่ีโดยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการประมูลยังด าเนินการไม่ได้ จึงมีความเห็นว่า ถ้ากฎหมายล าดับรอง 
มีความพร้อมและเหมาะสมแล้ว สามารถน าไปลงประกาศในราชกิจจาก่อนได้หรือไม่ 
โดยก าหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับแล้ว แทนการก าหนด   
ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ท่ีเก่ียวข้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป 
ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้มีการเตรียมการล่วงหน้าแล้ว จึงสามารถ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้โดยทันที 

๔ นายพิชิต แก้วมาคูณ 
ผู้แทนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
(แสดงความคิดเห็นในการประชุมเมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 ขอสอบถามว่า ร่างประกาศ กสทช. เรื ่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฯ 
และร่างประกาศอีก ๓ ฉบับ กสทช. จะอนุมัติและน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้มีผลใช้บังคับ หรือจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีการวมกับร่างประกาศ กสทช. 
เรื ่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฯ  และร่างประกาศอีก ๓ ฉบับ ไปยั ง

 กสทช. จะด าเนินการตามข้ันตอนโดยเสนอการตราพระราชกฤษฎีกา
ต่อคณะรัฐมนตรีก่อน เมื่อพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับแล้ว จึงจะน าส่ง
หลักเกณฑ์ ท่ี เก่ียวข้องซ่ึงผ่านกระบวนการพิ จารณาเรียบร้อยแล้ว         
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้ ในส่วนของหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง    
กสทช. มีอ านาจในการพิจารณาโดยไม่จ าเป็นต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
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คณะรัฐมนตรีเพื ่อประกาศใช้บังคับ 

๕ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
(หนังสือ เลขท่ี เอ็นที/๑๓๑ ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 ตามแผนการด าเนินการและก าหนดกรอบระยะเวลา จะน าเร ื ่องการตรา      
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในไตรมาสท่ี ๑ 
ของปี ๒๕๖๔ เห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อใด ซ่ึงอาจส่งผลต่อการจัดท าแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ 
 ในการเตรียมการเพื่อรองรับการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ส านักงาน กสทช.     
ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ท้ัง ๔ ฉบับ
ดังกล่าวไปแล้วนั้น หากมีการแก้ไขปรับปรุงภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ       
เห็นควรแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบเป็นการท่ัวไป 
 การก ากับดูแลการประกอบกิจการเทคโนโลยีหลอมรวม ควรก าหนดมาตรการ
เพื่อไม่ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งถ ือครองคลื่นความถี่ ท่ีจะส่งผลให้เกิด        
การผูกขาดตลาด รวมท้ังควรมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหม่    
ให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้ และควรก าหนดให้มีแผนการด าเนินการส าหรับการก ากับ
กิจการและการแข่งขันตามบทบัญญั ติท่ี เก่ี ยวข้อ งกับเทคโน โลยีห ลอมรวม              
ไว้ในกรอบระยะเวลาก่อนท่ีจะมีการตราพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
 (๑) แผนการศึกษาและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม     
ต่อ การบังคับให้บทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีหลอมรวม 
 (๒) แผนการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติท่ี เก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ       
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ

 กสทช . จะด า เนิ น การตามแผนการด า เนิ น การโดยเสนอ          
ร่างพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายในไตรมาสท่ี ๑ ของปี  ๒๕๖๔ ในส่วนร่างพระราชกฤษฎีกา        
จะมีผลใช้บังคับเมื่อใดนั้น เป็นเรื ่องท่ีอยู่ ในอ านาจการพิจารณาของ 
คณะมนตรีท่ีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ภายห ลั งจาก ท่ี ได้มี ก ารรับฟั งความคิด เห็ น สาธา รณะต่อ          
ร่างประกาศ กสทช. ท้ัง ๔ ฉบับ ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการจัดท า
สรุปผลการรับฟังความรับฟังความคิดเห็นสาธารณะท่ีประกอบด้วย
ความคิดเห็น ท่ีได้รับ มติหร ือผลการพิจารณาของ กสทช. ท่ีมีต่อ    
ความคิดเห็นดังกล่าว พร้อมท้ังเหตุผลและแนวทางในการด าเนินการ
ต่อไป และเผยแพร่บันทึกดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
ส านักงาน กสทช. ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ใน ส่วนของข้อเสนอเก่ียวกับการก าหนดมาตรการป้องกัน       
การ ผูกขาดตลาดหรือมาตรการส่งเสริม ผู้ประกอบการรายใหม่          
เข้าสู่ตลาด เป็นเรื ่องท่ี กสทช. จะมีการก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ท่ีจะใช้
ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการต่อไป 
 ตามแผนการด า เนิ น งานและกรอบระยะเวลาในการตรา        
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ฯ ได้มีการวิเคราะห์ถึงผลของการตรา
พระราชกฤษฎีกาซ่ึงจะมีผลท าให้การใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ อันเป็น
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การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ เพ ื่อรองรับการก า กับกิจการและการก ากับการใช้คลื่นความถี่              
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีหลอมรวมดังกล่าว 
 (๓) แผนการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก ากับการประกอบกิจการ  
ตามบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีหลอมรวม เพื่อให้เกิดการแข่งขันท่ีเสรี      
และเป็นธรรม และส่งเสริมให้มี ผู้ประกอบกิจการท่ีมีความหลากหลายท้ังกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
 (๔) แผนการทดสอบคลื่นความถ่ีท่ีสามารถใช้งานได้ท้ังสองกิจการ 

สมบัติของชาติเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประเทศชาติและประชาชน และเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ในภาคส่วน ต่าง ๆ อันเป็ น การขับ เคล ื่อนการพั ฒนาประเทศ        
เพ ื่อให้ สอดคล้องกับน โยบายและแผนระดับชา ติว่า ด้วยดิจิทั ล         
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
 ส านักงาน กสทช. ได้มีการแต่งต้ังคณะท างานชุดหนึ่งท าหน้าท่ี    
ในการศึกษาและจัดท าข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๓ ฉบับ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ .ศ . ๒๕๕๑  และพระราชบัญญั ติ วิทยุ คมนาคม  พ.ศ . ๒๔๙๘          
โดยจะ  ท าการปรับรวมกฎหมายเพื่อรองรับการหลอมรวมเทคโนโลยี
และปรับปรุงกลไกการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและ
อนาคต 
 ตามแผนการด า เนิ น งานและกรอบระยะ เวลาในการตร า          
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ฯ ได้มีการก าหนดแผนงานในการ
จัดท าหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) การแก้ไขปรับปรุง   
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๖๒) ในส่วนของภาคผนวก ก. 
และตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (๒) หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ 
คลื่นความถี่โดยวิธีอื ่นนอกเหนือจากวิธีประมูล (๓) หลักเกณฑ์และ
วิธีการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือ
กิจการโทรคมนาคม เพิ่มเติมจากการประกอบกิจการท่ีได้รับอนุญาต 
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และ (๔) ห ลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่          
ไว้อย่างชัดเจนแล้ว 
 ก่อนท่ี กสทช. จะอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ท่ีสามารถใช้ได้ท้ัง      
๒ กิจการ กสทช. จะค านึงถึงความพร้อมทางเทคนิคเพ ื่อไม่ให้เกิด    
การรบกวนในการใช้งานจริง 

๖ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
วุฒิสภา 
(หนังสือเลขท่ี สว (กมธ ๑) ๐๐๐๙/๐๑๐๑๘ ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 เพื่อให้การใช้คลื่นความถ่ีหรือการประกอบกิจการต่างๆ อันเกิดจากการหลอมรวม
ทางเทคโนโลยีเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เป็นการผูกขาดหรือมีอ านาจเหนือตลาด       
อันอาจส่งผลให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระ
แก่ผู้บริโภคเกินความจ าเป็น รวมถึงอาจเป็นการครอบง าทางความคิดของประชาชน 
ดังนั้น ในการออกกฎหมายล าดับรองเพื่อรงรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือก ากับดูแล
การประกอบกิจการอันเกิดจากการหลอมรวมทางเทคโนโลยีนั้น ควรพิจารณาประเด็น
ดังต่อไปนี้ด้วย 
 ๑. ด้านการใช้คลื่นความถ่ี ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่แต่ละรายเมื่อมีการ
หลอมรวมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับอนุญาตเพราะประมูลได้เองหรือได้รับโอน
ใบอนุญาตมาด้วยวิธีการอื่นใดต้องใช้คลื่นความถ่ีได้ไม่เกินรายละ ๑ ใน ๓ ของจ านวน
คลื่นความถ่ีแต่ละย่านท่ีน ามาจัดสรร เว้นแต่จะมีข้อจ ากัดทางเทคโนโลยี 
 ๒. ด้านการประกอบกิจการ เมื ่อน าคลื่นความถี่ไปใช้ประกอบกิจการแต่ละ
ประเภทต้องไม่เกินประเภทละ ๑ ใน ๓ ของกิจการประเภทนั้น เว้นแต่จะมีผู้ประกอบ

 ในการออกกฎหมายล าดับรองหรือห ลักเกณฑ์เพ ื่อรองรับ       
การจัดสรรคลื่นความถี่ เพื ่อรองรับการหลอมรวมทางเทคโนโลยีนั้น 
กสทช. จะค านึ งถึงการใช้คลื่นความถี่ เพ ื ่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด        
แก่ประเทศชาติและประชาชน รวมถึงก ากับดูแลการประกอบกิจการ  
ให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
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กิจการประเภทนั้น ๆ ไม่ถึง ๓ ราย 
 นอกจากนี้ ควรท่ีจะมีการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจว่ามีความต้องการท่ีจะ
ใช้คลื่นความถ่ีในการประกอบธุรกิจมากน้อยอย่างไร ท้ังนี้ เพื ่อให้สามารถวางแผนและ
จัดสรรคลื่นความถ่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 


