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สรุปการรับฟ
งความคิดเห็นสาธารณะ 
ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) 

ย�านความถี่ 1710 – 1785/1805 – 1880 เมกะเฮิรตซF (MHz) 
 

1. ประเด็นรับฟ
งความคิดเห็น 
 1.1 ความเหมาะสมในการกําหนดช�องความถี่ 1710-1785/1805-1880 MHz (paired band) ในลกัษณะ FDD 
 1.2 ความเหมาะสมในการกําหนดขนาดความกว�างแถบความถี่ของแต�ละช�องความถี่ เป9น 2 x 5 MHz 
 1.3 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช�งานคลื่นความถี่ 
 1.4 ประเด็นอื่น ๆ 
 

ประเด็น ความเห็น ความเห็น กสทช. 
1.1 ความเหมาะสมในการกําหนดช�องความถี่ 1710-1785/1805-1880 MHz (paired band) ในลักษณะ FDD 
(1) เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผูQประกอบการ 

1) บมจ. กสท โทรคมนาคม 
เหมาะสม 

- 

1.2 ความเหมาะสมในการกําหนดขนาดความกวQางแถบความถี่ของแต�ละช�องความถี่ เปTน 2 x 5 MHz 
(1) ข�อเสนอแนะอื่น ๆ ผูQประกอบการ 

1) บมจ. กสท โทรคมนาคม 
กรณีคลื่นความถี่ขนาด 12.5 MHz จํานวน 2 ชุดนั้น อาจขัดแย�งกับแผนความถี่ที่ กสทช. กําหนด 

ไม�ขัดแย�งกับแผนความถี่ เนื่องจากข�อ 3 ของร�าง
ประกาศได�รองรับการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่ 
กรณีการประมูล 12.5 MHz ไว�แล�ว 

1.3 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใชQงานคลื่นความถี่ 
(1) ไม�เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผูQประกอบการ 

1) บจ. ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรFแซล คอมมิวนิเคชั่น 
 จากเงื่อนไขการใช�คลื่นความถี่ในข�อ 3.1 ของร�างประกาศฯ ที่ระบุว�า “ผู�ได�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่
ต�องใช�เทคโนโลยี International Mobile Telecommunications (IMT) ตามข�อเสนอแนะของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว�างประเทศที่เกี่ยวข�องกับ IMT-2000 หรือ IMT-Advanced ...” นั้น บริษัทฯ เห็นว�าการ
กําหนดดังกล�าวเป9นการสร�างข�อจํากัดในการนําคลื่นความถี่ไปใช�งาน โดยเฉพาะการนําคลื่นไปใช�งานกับ
เทคโนโลยีใหม�ๆ กล�าวคือ ในป]จจุบันคณะทํางานของ ITU (ITU Working party 5D) ได�วางแผนจัดทํา
ข�อเสนอแนะที่เกี่ยวข�องกับ IMT-2020 แล�ว ประกอบกับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่ย�าน 1800 MHz ตามร�าง

แก�เงื่อนไขการใช�งานคลื่นความถี่ข�อ ๓.๑ จาก 
“ผู� ได� รับ ใบอนุญาตให� ใช�คลื่ นความถี่ต�องใช�
เ ท ค โ น โ ล ยี  International Mobile 
Telecommunications (IMT) ตามข�อเสนอแนะ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว�างประเทศที่
เกี่ยวกับ IMT-2000 หรือ IMT-Advanced 
อย�างไรก็ตาม ผู�ได�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่
อาจยังคงใช� เทคโนโลยี Global Systems for 
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ประเด็น ความเห็น ความเห็น กสทช. 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑiและวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 1800 
MHz นั้นมีอายุการอนุญาตจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2577 หรือประมาณ 19 ปm ซึ่งในช�วงระยะเวลาดังกล�าว
อาจมีเทคโนโลยีตระกูลใหม�ๆ เกิดขึ้นอีกก็เป9นได� 
 บริษัทฯ จึงขอเสนอให� กสทช. ปรับปรุงเงื่อนไขในการใช�งานคลื่นความถี่ในข�อ 3.1 เป9น “ผู�ได�รับ
ใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สามารถเลือกใช�เทคโนโลยีใดก็ได�(Neutral Technology) ตามข�อเสนอแนะของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว�างประเทศที่เกี่ยวข�องกับ IMT …” เพื่อเปrดโอกาสให�ผู�ได�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถี่สามารถเลือกใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาบริการที่สามารถตอบสนองความต�องการของ
ผู�ใช�บริการ และเพิ่มศักยภาพในการแข�งขันในระดับนานาชาติอีกด�วย 
2) บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 ไม�ควรกําหนดเทคโนโลยีที่จะนํามาใช�งาน ควรกําหนดแค�มาตรฐานการให�บริการก็น�าจะเพียงพอแล�ว 
สภาพการแข�งขันในตลาดจะเป9นป]จจัยในการกําหนดความเหมาะสมของเทคโนโลยีเอง 

 
 

Mobile Communication (GSM) ในช�วง
ระยะเวลาเริ่มแรกเพื่อเปลี่ยนผ�านไปสู�เทคโนโลยี 
IMT ได�  ตามเงื่ อนไขและระยะเวลาที่
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนi  และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 
กําหนด” เป9น 
“ผู�ที่ได� รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สามารถ
เลือกใช�เทคโนโลยีใดก็ได� (Neutral Technology) 
ตามข�อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว�าง
ประเทศ (ITU-R Recommendations) ที่เกี่ยวกับ 
IMT อย�างไรก็ตาม ผู�ได�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถี่อาจยังคงใช�เทคโนโลยี Global Systems 
for Mobile Communication (GSM) ในช�วง
ระยะเวลาเริ่มแรกเพื่อเปลี่ยนผ�านไปสู�เทคโนโลยี 
IMT ไ ด�  ต า ม เ งื่ อ น ไ ข แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนi  และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 
กําหนด” 

(2) ข�อเสนอแนะอื่น ๆ ภาคประชาชน 
1) คุณชโลม เกตุจินดา 
 การให�บริการโทรศัพทiเคลื่อนที่ย�าน 1800 MHz ในป]จจุบัน มีผู�ใช�บริการในระบบ 2G ค�างอยู�เป9นจํานวน
มาก คลื่นความถี่ไม�มีความหมาย หากไม�มีเลขหมายของผู�ใช�บริการ ส�วนตัวเห็นด�วยกับเรื่อง IMT 2020 ที่แผน
ความถี่ต�องมีความชัดเจนเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งต�องใช�งานกับเครื่องรับของผู�บริโภคได�โดยสะดวกโดยไม�ติดขัด 
อย�าใช�ผู�บริโภคเป9นตัวประกัน ทั้งในด�านอุปกรณiเครื่องมือและการถ�ายโอนลูกค�า  

 
ผู� ใช�บ ริการ มีทาง เลือกในการใช�บ ริการจาก
ผู�ประกอบการอยู�แล�ว อีกทั้ง กสทช. มิได�ยกเลิก
การให�บริการ GSM โดยทันทีเมื่อมีการประมูล ซึ่ง
หากมีการปรับเปลี่ยนเป9นเทคโนโลยีผู�ให�บริการจะ
มีรอบรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีดังกล�าว 

1.4 ประเด็นอื่น ๆ 
 -  
 


