
 

หน�า 1 

สรุปการรับฟ
งความคิดเห็นสาธารณะ 
ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ#และวิธีการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 895 – 915 MHz/940 – 960 MHz 

 
1. ขนาดของคลื่นความถี่ที่จะให)อนุญาต 
 ความเหมาะสมในการกําหนดขนาดคลืน่ความถี่ที่จะให�อนุญาต ดังนี ้
 1.1 การประมูลคลืน่ความถี่ขนาด 2 x 20 MHz โดยจัดเป,น 2 ชุดคลื่นความถี่ ชุดละ 2 x 10 MHz 
 1.2 จํานวนคลื่นความถี่สูงสุดที่ผู�ขอรับใบอนุญาตแต1ละรายมีสิทธิยืน่ประมูลไม1เกิน 2 x 10 MHz 
 

ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
(1) เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 

1) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ตเวิร#ค (คุณสุทธิชัย ชื่นชูศิลปB) 
 - เห็นด�วยกับจํานวนหรือขนาดคลื่นความถี่ที่นํามาประมูล ซึ่งมีขนาดที่เหมาะสม และเห็นว1าการประมูลนี้ 
เป,นการประมูลคลื่นความถี่มิใช1การประมูลเทคโนโลยี 
ภาคประชาชน 
1) คุณอนันต#  สวารัตน# 
 เห็นด�วยที่จัดประมูลคลื่นความถี่ขนาด 2 x 10 MHz จํานวน 2 ชุด เนื่องจากการรับฟ<งความคิดเห็น
สาธารณะต1อร1างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ@และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย1าน 1800 MHz ที่เสนอขนาด 2 x 15 MHz นั้น ถือว1าปCดโอกาสรายเล็ก กรณีการประมูลคลื่น
ความถี่ย1าน 900 MHz ในครั้งนี้มีการกําหนดขนาดชุดคลื่นความถี่ที่มีความเหมาะสมแล�ว  
2) คุณโสภณ หนูรัตน#  
 เห็นด�วยกับการกําหนดจํานวนชุดคลื่นความถี่สูงสุดที่ผู�ขอรับใบอนุญาตแต1ละรายมีสิทธิที่จะได�รับ 

 

(2) ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 
1) บมจ. ทีโอที  
 - คุณวินัย แก)วสวรรค#  
  - ไม1เห็นด�วยเนื่องจากเทคโนโลยี 4G LTE ควรมีขนาดขั้นต่ําที่ 2 x 20 MHz การแบ1งชุดคลื่นความถี่
เป,นขนาดชุดละ 2 x 10 MHz ทําให�ไม1ได�บริการที่ความเร็วเท1าบริการ 4G ที่แท�จริงและคลื่นความถี่ย1าน 900 
MHz ไม1มีความเหมาะสําหรับการให�บริการ 4G เนื่องจากมีอุปกรณ@รองรับน�อยมากและเห็นควรกําหนด
ความเร็วบริการ 3G และ 4G ให�ชัดเจน ซึ่งอาจไม1เป,นไปตามมาตรฐาน ITU แต1ต�องมีขั้นต่ําของความเร็วที่
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ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
ชัดเจน 
  - กสทช. จะประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz เพื่อให�บริการ 4G หรือเพื่อให�บริการอื่น โดยเปOาหมาย
ในการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz นั้น มีความชัดเจนว1าเป,นการประมูลเพื่อให�บริการ 4G ดังนั้น 
กสทช. ควรชี้แจงเพื่อให�ประชาชนเข�าใจ 
  - การประมูลครั้งนี้ไม1ก1อให�เกิดการแข1งขันเนื่องจากมีเอกชนจํานวนสองรายมีความถี่เพียงพอและ
ให�บริการ 4G LTE แล�ว ซึ่งมีเพียงเอกชนรายเดียวที่มีคลื่นความถี่ไม1เพียงพอสําหรับการใช�งาน 
  - การประมูลครั้งนี้อาจไม1เห็นผู�ประกอบการรายใหม1เนื่องจากกฎเกณฑ@มิได�ให�สิทธิพิเศษ ในขณะที่
จํานวนเลขหมายสูงถึงร�อยละ 130 ของประชากร อีกทั้ง กสทช. สร�างความสับสนและไม1มีความชัดเจนต1อ
สาธารณะชนว1าการประมูลครั้งนี้ไม1กําหนดเทคโนโลยี แต1ประชาชนส1วนใหญ1เข�าใจว1าเป,นการประมูลเพื่อ
ให�บริการ 4G บนคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ 900 MHz 

- คุณไพศาล ศรีพุทธา  
  - ไม1เห็นด�วยเนื่องจากการกําหนดคลื่นความถี่ที่ขนาด 2 x 10 MHz หากต�องการให�ความเร็วเป,นขนาด
ตามที่ ITU ควรกําหนดชุดคลื่นความถี่ที่ขนาด 2 x 20 MHz และต�องทําเป,น MIMO ซึ่งป<จจุบันมีความถี่อื่น ๆ 
ที่สามารถนําไปให�บริการ 4G ได� เช1น คลื่นความถี่ย1าน 2600 MHz ซึ่งมีจํานวนมาก และหากนําคลื่นความถี่
ย1าน 900 MHz ไปให�บริการ 4G อาจได�เพียงหนึ่งใบอนุญาต  
  - จากประกาศได�กําหนดขนาดชุดคลื่นความถี่ขนาด 2 x 5 MHz และการประมูลครั้งนี้ได�กําหนดชุด
คลื่นความถี่ขนาด 2 x 10 MHz  ซึ่งอาจส1งผลให�ผู�ประกอบการรายใหม1แทบไม1มีสิทธิเข�าสู1ตลาดเลยและควร
กําหนดความเร็วขั้นต่ําสําหรับการให�บริการ 4G 
2) สหภาพแรงงานและวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที  

- คุณพงศ#ฐิติ พงศ#ศิลามณี  
  - ไม1เห็นด�วยเนื่องจากเทคโนโลยีของโทรศัพท@เคลื่อนที่ที่ประเทศกําลังพัฒนาไปสู1 3G หรือ 4G การนํา
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มาประมูลเพื่อให�บริการ 4G โดยกําหนดชุดคลื่นความถี่ที่ขนาด 2 x 10 MHz แต1
ด�วยเทคโนโลยี hi speed มีความจําเป,นจะต�องใช� bandwidth จํานวนมากเพื่อรองรับการให�บริการซึ่งการ
กําหนดชุดคลื่นความถี่ขนาดดังกล1าวไม1ตอบโจทย@การที่เอาคลื่นความถี่เพื่อให�บริการ GSM มาเพื่อพัฒนา
ระบบโครงข1ายและบริการในประเทศไทยเพื่อไปสู1บริการ 4G  
  - คลื่นความถี่ที่ให�บริการ 4G มีหลายย1านความถี่แต1คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz เป,นย1านความถี่ที่
ผู�ประกอบการทั่วโลกไม1นิยมที่จะนํามาให�บริการ 4G ซึ่งเห็นว1ามีผู�ให�บริการที่มีความต�องการคลื่นความถี่
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ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
ดังกล1าวเพียง 2 ราย ได�แก1 บมจ. ทีโอที ที่รัฐเคยให�สัมปทานเพื่อให�เอกชนลงทุนและสร�างโครงข1ายใช�
ประโยชน@เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล�วรัฐจะนําโครงข1ายดังกล1าวมาดําเนินการเพื่อก1อให�เกิดรายได� โดยวันนี้ 
สัญญาสัมปทานได�สิ้นสุดลง และคลื่นความถี่ดังกล1าวจะถูกนําไปประมู ซึ่งอุปกรณ@ต1าง ๆ ที่ได�รับหลังจาก
สิ้นสุดสัมปทานจะไม1ถูกนําไปใช�ประโยชน@ ซึ่งเป,นความเสียหาย และบมจ. ทีโอที ต�องมาเข�าร1วมประมูล
เนื่องจากบมจ. ทีโอที คงไม1ยอมให�เอาอุปกรณ@เหล1านี้เสียประโยชน@ไปซึ่งอุปกรณ@ดังกล1าวถือเป,นทรัพย@สินของ
ชาติ และมีอีกบริษัทหนึ่งที่เชื่อว1าจะเข�าร1วมประมูลเพราะมีอุปกรณ@ที่ให�บริการในย1านความถี่เดียวกัน  
  - การประมูลครั้งนี้คือการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให�บริการ GSM เหมือนเดิม ซึ่งการประมูลครั้งนี้มิได�
กระทําเพื่อผลประโยชน@ของประเทศชาติ เนื่องจากเมื่อสิ่งที่รัฐลงทุนจะกลายเป,นสินทรัพย@ที่ไม1มีมูลค1า และ
จํานวนเลขหมายซึ่งเป,นผู�ใช�บริการของรัฐจะถูกถ1ายโอนด�วยวิธีการชอบธรรมโดยการดําเนินการของ กสทช. 

- คุณสมบัติ หอวิจิตร ขอให� กสทช. พิจารณาทบทวนการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ดังนี้ 
(1) หากต�องการให�นําไปใช�ในเทคโนโลยี 4G อันเป,นการพัฒนาระบบโครงข1ายโทรศัพท@เคลื่อนที่

ภายในประเทศไทยให�มีความทันสมัยขนาด 2 x10 MHz อาจไม1เพียงพอที่จะนําไปให�ใช�บริการ 4G ที่มี
คุณภาพ และมีความเร็วที่เป,นไปตามมาตรฐานของเทคโนโลยี 4G  

(2) หากพิจารณารุ1นของเครื่องโทรศัพท@เคลื่อนที่ ที่รองรับเทคโนโลยี 4G พบว1า ย1านความถี่ที่ได�รับความ
นิยมในการนํามาใช�งานเพื่อให�บริการ 4G ได�แก1 คลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ 2600 MHz ซึ่งในขณะที่
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ไม1ได�รับความนิยมจากผู�ให�บริการทั่วโลกเพื่อนํามาให�บริการ 4G ดังนั้น เครื่อง
โทรศัพท@เคลื่อนที่ในระบบ 4G ที่รองรับการใช�งานในคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มีจํานวนน�อย ซึ่งเป,นสิ่ง
ยืนยันว1าการประมูลครั้งนี้มิได�มุ1งหวังนําคลื่นความถี่ 900 MHz มาพัฒนาโครงข1ายเพื่อให�บริการ 4G 

(3) อนาคตคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz อาจถูก re-farm ใช�กับเทคโนโลยี 5G ซึ่งสูงกว1าเทคโนโลยี 4G 
ในป<จจุบัน การแบ1งย1อยชุดคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ออกเป,นขนาด bandwidth น�อย ๆ เพื่อให�ได�จํานวน
ใบอนุญาตหลายใบจะยิ่งส1งผลให�ผู�ให�บริการไม1สามารถใช�ประโยชน@จากคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ตามขนาด
ของ bandwidth ที่ถือครองอยู1ตามเทคโนโลยีในยุคอนาคต 5G หรือ 6G เพราะขนาดของ bandwidth ที่
น�อยอาจไม1เพียงพอต1อการสื่อสารข�อมูลที่มีความเร็วสูงได� เช1น มาตรฐาน 4G ต�องสามารถให�บริการความเร็ว
สูงสุดในขณะหยุดนิ่ง 1 Gbps 
3) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
 - คุณอธิป กีรติพิชญ#  
  (1) เห็นควรกําหนดขนาดคลื่นความถี่เป,นชุดละ 2 x 5 MHz จํานวน 4 ชุด รวมเป,น 20 MHz เพื่อให�
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เกิดความยืดหยุ1นในการเข�าประมูล  
  (2) บริษัทสนใจเข�าร1วมประมูลสําหรับคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ซึ่งคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz เป,น 
core band และเป,น world class band ผู�ประกอบการที่ครอบครองคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มากเท1าใด
มักเป,นผู�ประกอบการอันดับหนึ่ง คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz เป,น core band  และในการให�บริการ 4G 
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ก็เช1นเดียวกัน ซึ่งอนาคตคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz เป,นย1านความถี่ที่มีมูลค1าสูง
และมีความสําคัญกับเทคโนโลยีโทรคมนาคมอย1างมาก ดังนั้น คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ควรเปCดกว�างในการ
แข1งขัน  
  (3) ด�วยเทคโนโลยีป<จจุบันไม1จําเป,นต�องครอบครองย1านใดย1านหนึ่งให�ครบเต็มจํานวน 20 MHz 
เนื่องจากมีเทคโนโลยี carrier aggregation ที่สามารถนําคลื่น low band มาใช�ร1วมกับคลื่นความถี่ย1าน 
middle band และ high band ซึ่งการใช�คลื่นหลายช1วงผสมกันเกิดขึ้นแล�วในโลก และอุปกรณ@
โทรศัพท@เคลื่อนที่เริ่มรองรับเทคโนโลยีดังกล1าวแล�ว ซึ่งคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz เป,นส1วนสําคัญสําหรับผู�
ให�บริการในประเทศไทย 
 - คุณพิชิต แก)วมาคูณ 
  (1) บริษัทสนใจคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz และสนับสนุนการนําคลื่นความถี่ย1านดังกล1าวมาประมูล
เพื่อให�ใช�ประโยชน@สูงสุด แต1บริษัทมีความเป,นกังวลในประเด็นเรื่อง guard band ซึ่งอาจปOองกันได� 

(2) เห็นควรปรับขนาดคลื่นความถี่ที่นํามาประมูลเป,นขนาด block ละ 2 x 5 MHz เนื่องจากคลื่น
ความถี่ย1าน low band มีความสําคัญและเดินทางในอากาศได�ไกลเหมาะสําหรับการให�บริการในต1างจังหวัด
ในพื้นที่ที่มีผู�ใช�บริการเบาบาง โดยคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz อาจต�องตั้งสถานีมากกว1าคลื่นความถี่ย1าน 
900 MHz ทําให�เกิดภาระมากขึ้นและภาระจะตกที่ผู�ใช�บริการ โดยผู�ประกอบการมีความต�องการคลื่นความถี่
ทั้งย1านต่ําและย1านสูงเพื่อวางแผนการขยายโครงข1าย ซึ่งคลื่นย1านสูงจะนําไปให�บริการในเมืองบริเวณพื้นที่
หนาแน1น และคลื่นย1านต่ําจะนําไปให�บริการในต1างจังหวัด ซึ่งผู�ประกอบการต�องการทั้งสองย1านความถี่ และ
คลื่นที่บริษัทมีอยู1คือคลื่นความถี่ย1าน 850 MHz อนาคต กสทช. อาจนําไปใช�สําหรับกิจการรถไฟ และคลื่น
ความถี่ย1าน 700 MHz อาจมิได�นํามาใช�ในกิจการโทรคมนาคมซึ่งยังไม1มีความชัดเจน ซึ่งป<จจุบันมีเพียงคลื่น
ความถี่ย1าน 900 MHz เท1านั้น  

(3) เสนอให�กําหนด spectrum cap ไว�ที่ 2 ชุด ๆ ละ 2 x 5 MHz หากกําหนดขนาดไว�ที่ 2 x 10 MHz 
ผู�ประกอบการรายใหม1และรายย1อยอาจไม1เข�าร1วมการประมูล และหากกําหนดขนาดชุดคลื่นความถี่เล็กลงราย
เล็กอาจสามารถเข�ามาต1อสู�ตลาดได� 
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4)  บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 - ไม1เห็นด�วยเนื่องจากควรชุดคลื่นความถี่เดียวที่ขนาด 2 x 20 MHz จะทําให�เกิดการแข1งขันในการ
ประมูลอย1างแท�จริงและได�ราคาที่ดีกว1า ทั้งนี้ หากจะแบ1งการประมูลออกเป,น 2 ชุด ขนาด 2 x 10 MHz ก็
ควรกําหนดให�ผู�ประมูลแต1ละรายสามารถทําการประมูลได�ทั้ง 2 ชุดคลื่นความถี่ 
5) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น 
 - ไม1เห็นด�วยเนื่องจากควรจัดขนาดคลื่นความถี่เป,นจํานวน 4 ชุด ชุดละ 2 x 5 MHz  ซึ่งมีความยืดหยุ1น
และเป,นการเพิ่มทางเลือกให� กับผู�ประกอบการที่ต�องการเข�าร1วมประมูลมากกว1า การให�บริการ
โทรศัพท@เคลื่อนที่อย1างมีประสิทธิภาพนั้น จําเป,นที่จะต�องมีคลื่นทั้งย1านความถี่ต่ําและย1านความถี่สูง เพื่อให�
การวางโครงข1ายเป,นไปอย1างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะคุณสมบัติที่แตกต1างกันของคลื่นทั้งสองย1าน  โดยย1าน
ความถี่ต่ําสามารถให�บริการได�ครอบคลุมในระยะกว�างไกลกว1า (coverage) มีการลดทอนของสัญญาณน�อย
กว1าย1านความถี่สูงทําให�มีความได�เปรียบในการลงทุนโครงข1าย ในขณะที่การใช�งานความถี่ย1านสูงมีจุดประสงค@
เพื่อเพิ่มความจุ (capacity) และ throughput ของโครงข1าย   
 - เห็นว1าควรกําหนดให�ยื่นประมูลได�สูงสุดไม1เกิน 2 ชุด หรือ 2 x 10 MHz เพื่อปOองกันไม1ให�ผู�ประกอบการ
รายใหญ1ใช�อํานาจทางการเงินในการกักตุนคลื่นความถี่เพื่อกีดกันการแข1งขันในตลาด เพื่อเปCดโอกาสให�มีผู�ให�
บริการในคลื่นความถี่ในย1าน 900 MHz เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเปCดโอกาสให�ผู�ให�บริการรายเล็กและผู�ให�บริการ
รายใหม1มีสิทธินําคลื่นความถี่ออกให�บริการอันจะเป,นประโยชน@ต1อการแข1งขันกันให�บริการและเพื่อประโยชน@
สูงสุดแก1ประชาชนผู�ใช�บริการ 
ภาคประชาชน 
1) ว�าที่ร)อยตรี นนท# ผาสุข  
 - ในนามตัวแทนภาคประชาชนที่ได�รับผลกระทบจากการใช�โทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G คลื่นความถี่ย1าน 900 
MHz รองรับการให�บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ภายใต�ระบบ 2G เป,นเวลา 25 ปo ครอบคลุมพื้นที่การให�บริการใน
ประเทศไทย ผู�ใช�บริการที่ผ1านมามีมากกว1าสิบล�านราย ป<จจุบันคาดว1าจะเหลืออยู1หลายล�านราย ซึ่งผู�ใช�บริการ
ดังกล1าวอาจถูกริดรอนสิทธิ เนื่องจากจะนําคลื่นดังกล1าวมาประมูลซึ่งเป,นคลื่นความถี่ที่จะสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน โดยให�ประชาชนซื้อเครื่องโทรศัพท@รองรับ 2G ซึ่งบางพื้นที่ไม1มีบริการเครือข1ายอื่นนอกจากระบบ 
2G โดย กสทช. มีเหตุผลในการนําคลื่นย1านดังกล1าวมาประมูลเพื่อหารายได�ให�รัฐ ซึ่งจากข�อมูลที่ได�รับนั้นคลื่น
ย1านดังกล1าวจะมิได�นํามาประมูลเพื่อให�บริการ 4G แต1ในเว็บไซต@ของสํานักงาน กสทช. ได�ระบุว1าจะเอาคลื่น
ความถี่ย1านดังกล1าวมาใช�บริการ 4G เพื่อให�เกิดการพัฒนาและประเทศชาติจะได�เจริญรุ1งเรืองก�าวหน�า ทั้งนี้
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เห็นว1าควรกําหนดความเร็วในการให�บริการ 
 - ไม1เห็นด�วยกับขนาดคลื่นที่ที่ให�อนุญาต และไม1เห็นด�วยในการประมูลคลื่นความถี่ 2 ชุด ในครั้งเดียวกัน 
 - การประมูลคลื่นความถี่มีข�อสงสัยว1าหน1วยงานของรัฐใช�คลื่นความถี่นี้ และได�รับอนุญาตอย1างถูกต�อง  
โดยใบอนุญาตไม1มีกําหนดวันสิ้นสุดและให�บริการมา 25 ปo ซึ่งมีทรัพย@สินมูลค1ามากกว1าสองหมื่นล�านบาท 
และในวันนี้ กสทช. จะนําคลื่นความถี่ดังกล1าวมาประมูล การนําคลื่นความถี่ดังกล1าวมาประมูลจะทําให�
ประเทศชาติเสียหายอย1างยิ่ง ดังนั้น ควรพิจารณาคลื่นความถี่อื่นที่มีอยู1จํานวนมากมาประมูล ซึ่งหน1วยงานรัฐ
จะได�ไม1ต�องมีข�อพิพาทกันโดยประชาชนที่ใช�บริการ 2G ในป<จจุบบันจะได�ไม1เดือดร�อน  
2) คุณวิยะดา ภูพวก 
 - ไม1เห็นด�วยเนื่องจากคลื่นความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให�บริการ 4G มีอีกจํานวนมาก เช1น คลื่นความถี่ย1าน 
2600 MHz ควรนําความถี่ที่ไม1ได�ใช�งานอยู1มาใช�แทนคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ซึ่งป<จจุบันคลื่นความถี่
ดังกล1าวยังมีผู�ใช�บริการคงเหลือในระบบถึงแม�ว1าจะหมดสัมปทานปo 2558 ก็ตาม และช1วงความถี่ที่นํามา
ประมูลแคบเกินไป ซึ่ง กสทช. ตอบคําถามว1าไม1ได�ว1าประมูลเทคโนโลยีแต1เงื่อนไงการใช�ความถี่นั้นต�องมีการ
กําหนดให�ใช�สําหรับ บมจ. ทีโอที ในช1วงต1อไป ซึ่งก็คือการกําหนดเทคโนโลยีที่ให�นําความถี่ไปใช�งานนั่นเอง 
ภาครัฐและภาคการศึกษา 
1) คุณกริชษะ พรรณศรี (นักวิชาการ)  
 - ไม1เห็นด�วยและสนับสนุนความเห็น บมจ.ทีโอที ถ�ากําหนดขนาดคลื่นความถี่ที่ 2 x 10 MHz หรือขนาด 
2 x 20 MHz อาจมากเยอะไป ควรกําหนดที่ขนาด Block ละ 2 x 5 MHz เนื่องจากจะทําให�การแข1งขันสูงขึ้น
และผู�ใช�บริการจะได�ผลประโยชน@ ซึ่งถ�าจะให�บริการ 4G เห็นควรนําคลื่นย1าน 2600 MHz และ 2300 MHz 
มาประมูลด�วย  

(3) ข�อเสนอแนะอื่น ๆ 
(3.1) Spectrum Roadmap 

ผู)ประกอบการ 
1) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ตเวิร#ค (คุณสุทธิชัย ชื่นชูศิลปB) 
 - ป<จจุบันมีจํานวนคลื่นอีกจํานวนมากพอสมควรที่ยังไม1หมดสัมปทานและมีคลื่นความถี่ที่ ยังไม1ใช�
ประโยชน@ได�เต็มประสิทะภาพไม1ว1าจะเป,นคลื่นความถี่ย1าน 700 MHz  850 MHz และ 1800 MHz ในส1วนที่
มิได�ใช�งานที่จะหมดสัมปทานในปo 2561 นอกจากนี้ยังมีคลื่นความถี่ย1าน 2300 MHz และ 2600 MHz สิ่งที่
น1าจะเป,นประโยชน@ต1ออุตสาหกรรม ไม1ว1าจะเป,นผู�ประกอบการทั้งในและต1างประเทศ หากสนใจวางแผนการ
ลงทุนหรือใการขยายการให�บริการให�กับภาคประชาชน สิ่งที่อยากให�เกิดขึ้นคือ Spectrum Roadmap ดังนั้น
เสนอให�สํานักงาน กสทช. วางแผนจัดทํา Spectrum Roadmap  
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2) สมาคมโทรคมนาคมแห�งประเทศไทย 
 - เสนอให�เร1งจัดทํา Spectrum Roadmap และเห็นสมควรประกาศให�ผู�ที่เกี่ยวข�องในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมทราบก1อนกําหนดยื่นความประสงค@เข�าประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ในคราวนี้ ซึ่ง 
Spectrum Roadmap ควรครอบคลุมคลื่นความถี่ย1าน 700 MHz 850 MHz 900 MHz 1500 MHz 1800 
MHz 2300 MHz และ 2600 MHz โดยเฉพาะอย1างยิ่งความชัดเจนของการประมูลคลื่นความถี่ที่เคยได�รับการ
จัดสรรตามสัญญาอนุญาต/สัมปทาน เนื่องจาก Spectrum Roadmap เป,นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
จัดการคลื่นความถี่ของหน1วยงานกํากับดูแล และเป,นข�อมูลสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมที่จะได�รับทราบว1าจะมี
คลื่นความถี่ย1านใดบ�างที่มีการจัดสรรเข�าในอุตสาหกรรม เมื่อใด ในปริมาณมากน�อยเพียงใด เพื่อให�การวาง
แผนการใช�ความถี่เป,นไปอย1างมีประสิทิภาพ สอดคล�องกับเทคโนโลยีและความต�องการของผู�ใช�บริการ
โดยเฉพาะย1านความถี่สําคัญ ได�แก1 700 MHz 850 MHz 900 MHz 1500 MHz 1800 MHz 2300 MHz 
และ 2600 MHz 

(3.2) กรณีที่มีชุดคลื่นความถี่เหลืออยู1 ผู)ประกอบการ 
1) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น  
 - กรณีที่มีชุดคลื่นความถี่เหลืออยู1 และ กสทช. ดําเนินการเพื่ออนุญาตให�ใช�ชุดคลื่นความถี่นั้นภายใน 1 ปo 
นับจากการประมูลสิ้นสุด ตามข�อ 3 วรรคท�าย ในร1างประกาศหลักเกณฑ@และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่
ย1าน 900 MHz ควรมีการกําหนดข�อจํากัดห�ามผู�ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ในรอบก1อน ๆ ไม1
สามารถเข�าประมูลได�อีกเพื่อปOองกันการกักตุนคลื่นความถี่ 
  บริษัทห็นว1ากรณีการประมูลในคราวนี้อาจมีชุดคลื่นความถี่เหลืออยู1จากการประมูล และจะมีการ
ดําเนินการเพื่ออนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่ในการประมูลคราวถัดไป ตามที่กําหนดไว�ใน ข�อ 5 วรรคท�ายของ 
(ร1าง) ประกาศฯ นั้น อาจเปCดโอกาสให�ผู�ชนะการประมูลรอบก1อนหน�า สามารถเข�าประมูลในรอบถัดไปได�อีก 
อันอาจนําไปสู1การกักตุนคลื่นความถี่ ดังนั้น จึงขอเสนอให�มีข�อกําหนดห�ามผู�ชนะการประมูลคลื่นความถี่ใน
ย1าน 900 MHz ในรอบก1อน ๆ  ไม1ให�เข�าประมูลในรอบถัดไปตามข�อ 3 วรรคท�าย 
  "ในกรณีที่มีชุดคลื่นความถี่เหลืออยู� คณะกรรมการจะดําเนินการเพื่ออนุญาตให!ใช!ชุดคลื่นความถี่นั้น 
ภายในหนึ่งป(นับจากการประมูลครั้งก�อนหน!าสิ้นสุดลง แต�ทั้งนี้ผู!รับใบอนุญาตที่เป-นผู!ชนะการประมูล หรือผู!
ถือหุ!นรายใหญ�ของผู!นั้น หรือผู!ที่เกี่ยวข!องกัน (บริษัทในเครือ) กับผู!นั้น และ/หรือ ผู!ที่มีความเกี่ยวโยงกับบุคคล
ดังกล�าว ไม�มีสิทธิขอรับใบอนุญาตให!ใช!ชุดคลื่นความถี่ที่เหลืออยู�ดังกล�าว" 
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2. วิธีการอนุญาต 
 2.1 ความเหมาะสมของการใช�วิธีการประมูลในรูปแบบ Simultaneous Ascending Bid Auction 
 2.2 ความเหมาะสมของกฎการประมูล มีรายละเอียดใดที่สมควรเพิ่มเติมอีกหรือไม1 
 2.3 ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผู�เข�าร1วมการประมูลจํานวนน�อยกว1าหรือเท1ากับจํานวนชดุคลื่นความถี่ที่จะนาํมาอนญุาตให�ใช� 
 

ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
2.1 ความเหมาะสมของการใช)วิธีการประมูลในรูปแบบ Simultaneous Ascending Bid Auction 
(1) ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 

1) บมจ.ทีโอที  
 - คุณพงศ#ฐิติ พงศ#ศิลามณี  
  ไม1เห็นด�วยเนื่องมีผู�ประกอบการอยู1 3 ราย จากข�อมูลทั่วโลกส1วนใหญ1ในแต1ละประเทศมีผู�ประกอบการ
ไม1เกิน 3 ราย แม�ว1าช1วงแรกอาจมีหลายบริษัทเข�ามาทําธุรกิจแต1ท�ายที่สุดแล�วจะเหลือผู�ประกอบการเพียง    
3 ราย ที่สามารถทําธุรกิจต1อเนื่องได� ตลาดโทรศัพท@เคลื่อนที่ในตลาดประเทศไทยเริ่มถึงจุดอิ่มตัวและเห็นว1า
รายใหม1คงไม1เกิดขึ้น และไม1เชื่อว1าการใช�วิธีการประมูลคลื่นความถี่แล�วเชื่อว1าจะมีการแข1งขันอย1างเสรีและมี
ผู�ประกอบการรายใหม1  
  ขณะนี้มีหน1วยงานรัฐ 2 องค@กร มีบริษัทเอกชน 3 ราย การเปCดประมูลคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ 
900 MHz แล�วจะเกิดการแข1งขันและได�เงินประมูลที่สูงสุดเพื่อนําไปสู1ผลประโยชน@ของประเทศชาติ แต1ใน
ประเด็นผลประโยชน@ของรัฐที่ได�จากการประมูลคลื่นเชื่อว1าไม1เกิดขึ้น หากการประมูลเหมือนกับคราวที่แล�ว
การประมูลคลื่นไม1จําเป,นจะต�องมีราคาสูงเพราะจะได�มีต�นทุนขององค@กรที่ถูกลงจากค1าบริการถูกลง แต1
ท�ายสุดบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ไม1ได�แตกต1างจาก GSM คงนาทีละบาทกว1าเหมือนเดิม ถ�าต�องการให�ผล
ประโยชน@เกิดขึ้นกับหน1วยงานรัฐ ต�องดูว1าผู�ประกอบการที่เข�าร1วมประมูลมีกี่ราย ใบอนุญาตกี่ใบเพื่อก1อให�เกิด
การแข1งขัน ซึ่งรูปแบบที่นําเสนอยังไม1เชื่อว1าก1อให�เกิดประโยชน@กับประเทศชาติ รูปแบบนี้จะทําให�เกิดเอื้อ
ผลประโยชน@และราคาประมูลนี้จะไม1มีการแข1งขัน 
 - คุณวินัย แก)วสวรรค#  
  ไม1เห็นด�วยกับวิธีการอนุญาตและเห็นว1าวิธีการอนุญาตไม1ก1อให�เกิดการแข1งขันที่เสรีและเป,นธรรม     
โดยในต1างประเทศมีผู�ให�บริการจํานวนน�อยราย มีประเทศไทยประเทศเดียวที่หน1วยงานของรัฐไม1สามารถ
แข1งขันด�านการให�บริการโทรศัใช�พท@เคลื่อนที่ได� หากไม1มีหน1วยงานของรัฐถ1วงดุลโดยแบ1งผู�ที่เกี่ยวข�องเป,น 3 
กลุ1ม คือ ผู�ประกอบการ operator supplier กลุ1มที่ 2 คือ กลุ1มผู�ใช�บริการที่ใช�บริการ data และกลุ1มที่ 3 คือ 
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ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
กลุ1มรากหญ�าที่ใช�เฉพาะการโทร จะเห็นว1าผู�ประกอบการในประเทศไทยจะมีรายใหญ1กับ บมจ. ทีโอที ที่จะเข�า
ร1วมประมูล  
3) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที  
 - คุณสมบัติ หอวิจิตร 
  ไม1เห็นด�วยกับวิธีการประมูลในรูปแบบ SMRA เพราะจะไม1มีการแข1งขันด�านราคาและการประมูล
ลักษณะนี้จะเข�าข1ายเปCดช1องให�เกิดการสมยอมราคาหรือฮั้วประมูลระหว1างผู�ประกอบการได� เนื่องจากการ
ประมูลคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz จะสามารถนําไปพัฒนาบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ให�เป,นเทคโนโลยี 4G 
ในขณะที่คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz นั้นอาจไม1ได�นําไปใช�ในเทคโนโลยี 4G โดยป<จจุบันคลื่นความถี่ย1าน 900 
MHz เหมาะกับการให�บริการทางเสียง ซึ่งการประชาสัมพันธ@ของ กสทช. ทําให�ประชาชนเข�าใจว1าการประมูล
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz นี้เป,นการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให�บริการ 4G ดังนั้น ด�วยเจตนารมณ@ในการใช�
ประโยชน@ของคลื่นที่แตกต1างกัน จึงไม1ควรจะนําคลื่นความถี่มาประมูลในคราวเดียวกันเพราะความต�องการ
ของผู�ใช�บริการทในการใช�คลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ 900 MHz แตกต1างกัน ดังนั้น จึงสะท�อนในการ
แข1งขันและการเสนอราคาในการประมูลที่แตกต1างกัน จึงไม1ควรจะนํามาประมูลในวันเดียวกัน  

(2) ข�อเสนอแนะ ผู)ประกอบการ 
1) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น (คุณอธิป กีรติพิชญ#) 
 - เห็นด�วยกับวิธีการประมูลแบบ SMRA วิธีนี้เป,นวิธีที่นานาชาติใช�กัน กรณีในประเทศเยอรมันมีการ
ประมูลคลื่นความถี่ (Mobile Broadband 2015) พร�อมกันในย1าน 700 MHz 900 MHz 1800 MHz และ 
1500 MHz และประกาศผลเมื่อ 2 เดือนที่ผ1านมา เป,นการประมูลแบบเดียวกับที่ประเทศไทยกําลังจะ
ดําเนินการ บริษัทมีประเด็นเสริมจากบทเรียนกรณีของประเทศเยอรมัน คือ การประมูลพร�อมกัน หรือ Multi 
band auction ซึ่งเป,นสิ่งที่สามารถมี roadmap ของทางเทคโนโลยีและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดย 
กสทช. มีแผนจะจัดประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz และ 1800 MHz ในช1วงเวลาใกล�กัน เป,นไปได�ควรจัด
พร�อมกัน หากมีข�อกังวลในการประมูลอาจดําเนินการแยกจอระหว1างการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 
900 MHz เพื่อให�สามารถยื่นประมูลคลื่นพร�อมกันทั้งสองย1าน 

 

2.2 ความเหมาะสมของกฎการประมูล มีรายละเอียดใดที่สมควรเพิ่มเติมอีกหรือไม� 
(1) เห็นด�วยกับข�อกําหนด ภาคประชาชน 

1) คุณอับดลอาซีด หนิมุสา 
 - เห็นด�วยที่จะนําคลื่นความถี่ที่มีาพัฒนาเพื่อความเจริญของประเทศ ขอยืนยันว1า กสทช. ทําถูกต�องตาม 
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ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
พ.ร.บ. แล�ว ควรดูผลประโยชน@ของผู�บริโภคเป,นหลัก และเทคโนโลยีของหน1วยงานรัฐทําได�ช�าหาก 
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ�านอย1างประเทศมาเลเชีย ประเทศสิงคโปร@ ป<จจุบันมีการพัฒนา
โทรศัพท@เคลื่อนที่มากกว1าประเทศไทย เป,นข�อมูลที่สามารถพิสูจน@ได�  

(2) ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 
1) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น 
 - ไม1เห็นด�วยตามข�อ 3.1 ในภาคผนวก ข ของ (ร1าง) ประกาศฯ เสนอให� กสทช. พิจารณาปรับปรุง
ระยะเวลาในขั้นตอนการเสนอราคาเป,น 30 นาที ซึ่งขั้นตอนการเสนอราคาระบุว1า “การประมูลแต1ละรอบจะ
เริ่มต�นจากขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งขั้นตอนการเสนอราคามีระยะเวลา 15 นาที โดยผู�เข�าร1วมการประมูล
สามารถเสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถี่ได�ภายใน 15 นาทีนี้” บริษัทเสนอให�พิจารณาปรับปรุงระยะเวลาใน
ขั้นตอนการเสนอราคาเป,น 30 นาที ด�วยเหตุผลดังนี้ 
  (1) เห็นว1าระยะเวลา 15 นาทีที่กําหนดให�ผู�เข�าร1วมการประมูลตัดสินใจเสนอราคาในแต1ละรอบการ
ประมูลนั้นเป,นระยะเวลาที่สั้นเกินไป โดยบริษัทขอเรียนว1าขั้นตอนการเสนอราคาเป,นขั้นตอนที่ผู�เข�าร1วมการ
ประมูลใช�ในการพิจารณา วิเคราะห@ กําหนดกลยุทธ@ และตัดสินใจเสนอราคาการประมูล หลังจากที่ผู�เข�าร1วม
การประมูลรับทราบผลการเสนอราคาในรอบการประมูลก1อนหน�านั้นจากขั้นตอนการรายงานผล ทั้งนี้ในการ
เสนอราคาแต1ละรอบการประมูล ผู�เข�าร1วมการประมูลต�องตัดสินใจเสนอราคาในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นถึงรอบละ 
563 ล�านบาท ซึ่งถือว1าเป,นวงเงินที่สูงมาก ประกอบกับจํานวนเงินประมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจํานวนรอบ
ของการประมูล ส1งผลให�การตัดสินใจเสนอราคาการประมูลในแต1ละรอบเป,นไปได�ยากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก
ผู�เข�าร1วมการประมูลต�องดําเนินการด�วยความระมัดระวังและรอบคอบที่สุด 
  (2) จากประสบการณ@ที่บริษัทได�เคยเข�าร1วมการประมูลใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่ IMT ย1าน 2.1 GHz 
ในปo 2555 และในการประมูลครั้งนั้น กสทช. กําหนดระยะเวลาของขั้นตอนการเสนอราคาไว�ที่ 30 นาที ซึ่ง
บริษัทเห็นว1าระยะเวลาดังกล1าวมีความเหมาะสมดีอยู1แล�ว  

 

(3) ประเด็นอื่นๆ 1) บมจ. ทีโอที  
 - ไม1เห็นด�วยกับการประมูลและราคาที่กําหนด ขอให�พิจารณาว1ารัฐได�ประโยชน@และคุ�มค1าหรือไม1 ในการ
นําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มาประมูล ซึ่งเงื่อนไขที่เอื้อให�รายใหม1เข�ามาประมูลและในราคาที่กําหนด โดย
องค@กรของรัฐสามารถดําเนินการต1อและสร�างรายได�ให�รัฐมากกว1าการนํามาประมูล และมูลค1าทรัพย@สินที่มีอยู1
สองหมื่นกว1าล�านบาทจะสูญไปหากนําคลื่นดังกล1าวมาประมูล 
2) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที  

 



 

หน�า 11 

ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
 - ว�าที่ร)อยตรี นนท# ผาสุก 
  ขอให� กสทช. พิจารณาว1าควรมีรายละเอียดที่สมควรเพิ่มเติมหรือไม1 และ กสทช. จําเป,นที่จะต�องเปCด
ประมูล 4 ใบอนุญาตหรือไม1 เนื่องจากมีผู�ให�บริการไม1กี่ราย ควรทยอยเปCดประมูลการที่ กสทช. ประมูลทั้ง
คลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ 900 MHz จะไม1มีการแข1งขันที่ชัดเจน กรณีผู�ประกอบการที่ได�คลื่นความถี่
ย1าน 1800 MHz ไปแล�ว และมาประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz หากได�คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz อาจไม1
ประมูลในราคาสูง ๆ เต็มที่ 
 - คุณสมบัติ หอวิจิตร  
  เสนอให�นําคลื่นความถี่มาเปCดประมูลในคราวละ 1 ใบอนุญาตต1อปo จะทําให�เกิดการแข1งขันในการเสนอ
ราคาประมูลและรัฐจะได�ประโยชน@มากกว1า การนําเอาใบอนุญาตทั้ง 4 ใบ (คลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz 
จํานวน 2 ใบอนุญาต และคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz จํานวน 2 ใบอนุญาต) มาเปCดประมูลในคราวเดียวกัน 
จะเอื้อให�เกิดการสมยอมราคา หรือฮั้วประมูลระหว1างผู�ประกอบการได� เนื่องจากผู�ให�บริการส1วนใหญ1มีคลื่น
ความถี่ใช�งานเพียงพอต1อการให�บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ 
ภาคประชาชน 
1) คุณนราพล  ปลายเนตร 
 - เห็นด�วยและไม1เห็นด�วยควรมีทางออกที่ดีกว1าการนําคลื่นมาประมูลเพียงวิธีเดียวเนื่องจากช1วงที่จะมีการ
ตรา พ.ร.บ. ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ซึ่งได�กล1าวถึงมาตรา 45 ควรกําหนดรายละเอียดลงไปลึกกว1านี้
ว1าจะมีการวิธีการประมูลและการคัดเลือกผู�ประกอบการซึ่งไม1มีทุนทรัพย@ที่จะนํามาเป,นเงินค้ําประกันการ
ประมูล ผู�ประมูลหรือประกอบการรายใหม1อาจจะไม1เกิดขึ้นแน1นอนเพราะต�องใช�เงินทุนจํานวนมาก วิธีการ
ประมูลตามมาตรา 45 ทําได�แต1ในส1วนที่เปลี่ยนผ1านจากการที่ได�รับการที่ได�รับใบอนุญาตสัมปทาน มีคําถามว1า
การเปลี่ยนผ1านไปหรือยัง พ.ร.บ. ที่ว1าด�วยให�เอกชนเข�ามาร1วมลงทุน กสทช. ยกเลิกแล�วหรือยัง ถ�ายังไม1ได�
ยกเลิกจะกระทบกับหน1วยงานของรัฐ จะต�องทําให�เกิดประโยชน@ควบคู1กันไปทั้ง 2 ภาคส1วนให�สอดคล�องกับ
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ  
 - หน1วยงานรัฐที่ประชาชนบอกว1าหน1วยงานรัฐทํางานช�า แต1มั่นคงแต1ไม1ผิดหลักข�อกฎหมาย ถ�าพูดถึงเรื่อง
การดําเนินการธุรกิจเชิงพาณิชย@ อยากจะมีหน1วยงานของรัฐซึ่งหน1วยงานรัฐดําเนินการในเรื่องนี้ก1อนหน�านี้
สามารถดําเนินการในธุรกิจกิจการโทรคมนาคมต1อไป และอยากให�มีการเจรจาในส1วนภาครัฐและเอกชนขอ
เสนอให� กสทช. เข�าสู1กระบวนการเจรจาให�ใช�วิธีการให�ใช�อนุญาตและวิธีการคัดสรรเนื่องจากเจตนาของ ม.45 
ที่ได�ยื่นร1างในเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ผ1านมาให�ใช�การประมูลและคัดสรร 
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ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
2.3 ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผู)เข)าร�วมการประมูลจํานวนน)อยกว�าหรือเท�ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะนํามาอนุญาตให)ใช) 
(1) ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 

1) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น (คุณอธิป กีรติพิชญ#) 
 - ไม1เห็นด�วยและเสนอให�ทบทวนประเด็นการกําหนดราคาเริ่มต�นที่ร�อยละ 100 เนื่องจากกรณีที่มี
ผู�เข�าร1วมการประมูลจํานวนน�อยกว1าหรือเท1ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ ซึ่งผู�ประกอบการที่จะเข�าประมูลใช�เงิน
ระดับหมื่นล�านถ�าคํานวณแล�วขาดทุนแสดงว1าราคาสูงเกินไปทําให�มีจํานวนน�อยกว1าถ�าผู�ประกอบการไม1กล�า
มาเข�าร1วมประมูลแสดงว1าราคาสูงเกินไป 
2) บมจ. ทีโอที (คุณวินัย แก)วสวรรค#) 
 - เห็นว1ากรณีการให�อนุญาตมีสองใบอนุญาตเมื่อเข�าประมูลสองรายราคาจะขึ้นไปที่ร�อยละ 100 แต1ถ�ามี
มากกว1าสองรายราคาจะลดมาที่ร�อยละ 70 ในส1วนนี้ ในการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 2.1 GHz ที่ผ1านมามิได�
ราคาต่ําสุดของมูลค1าคลื่นความถี่ การลดราคาลงมาที่ร�อยละ 70 จะไม1ได�ราคาที่ร�อยละ 100 ตามที่กําหนด 
3) สมาคมโทรคมนาคมแห�งประเทศไทย 
 - กรณีมีผู�เข�าร1วมประมูลมีจํานวนเท1ากับหรือน�อยกว1าจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่อนุญาต ผู�เข�าประมูลควร
ชําระค1าธรรมเนียมในราคา Reserve Price เพราะเป,นราคาที่สะท�อนถึงความต�องการของตลาดที่แท�จริง และ
ผู�เข�าร1วมประมูลไม1ควรถูกบังคับให�ชําระคาคา Full Spectrum Price เพราะเป,นเงื่อนไขที่ลดทอนการแข1นขัน
เนื่องจากการกําหนดราคาเริ่มต�นการประมูล (Reserve Price) ที่ร�อยละ 70 ของมูลค1าคลื่นความถี่ (Full 
Spectrum Price) แล�ว แต1ยังมีผู�สนใจเข�าร1วมประมูลน�อยกว1าหรือเท1ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะอนุญาต 
ย1อมแสดงให�เห็นว1าราคาเริ่มต�นดังกล1าวไม1ได�สะท�อนความต�องการที่แท�จริงของตลาด ดังนั้น ผู�เข�าประมูลจึงไม1
ควรถูกบังคับให�ต�องชําระค1าธรรมเนียมในราคาที่ร�อยละ 100 ของ Full Spectrum Price และผลจากเงื่อนไขนี้
อาจทําให�ผู�ที่สนใจเข�าร1วมประมูลบางรายตัดสินใจจะไม1เข�าร1วมประมูล เนื่องจากเกรงว1าอาจถูกบังคับโดย
เงื่อนไขการประมูลให�ต�องชําระราคา Full Spectrum Price เนื่องจากมีผู�เข�าร1วมประมูลเพียงสองราย 
ภาคประชาชน 
1) คุณวิทยา บุญลําพูน  
 - ไม1เห็นด�วยเนื่องจากจากผู�เข�าร1วมประมูลน�อยกว1าแล�วจะบอกว1าราคาเท1าไรมิได�มีการแจ�งให�ทราบ ซึ่ง
ส1งผลให�การประมูลครั้งนี้มีเจตนาที่ไม1โปร1งใสมีการบอกเพียงราคาเดียวที่ 16,000 ล�านบาท และราคาที่ 
11,000 ล�านบาท มิได�มีการเสนอคลื่นความถี่ย1านนี้น1าจะมีความสําคัญกับผู�ประกอบการมากโดยแยกเป,นคลื่น
ต่ําและสูง  
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 - เหตุใดที่นําคลื่นความถี่ต่ํามาประมูลทําไมไม1นําคลื่นความถี่สูงอยากเดียวมาประมูลจะได�บริการที่เร็ว ซึ่ง
ตอนประมูลคลื่นความถี่เพื่อให�บริการ 3G มีเพียง 3 ใบอนุญาต ซึ่งจากการจติดตามคิดว1ามีผู�เข�าประมูลมากกว1า 
3 ใบอนุญาต สุดท�ายมีเพียงแค1 3 ราย ซึ่งไม1เกิดการแข1งขัน โดย กสทช. กล1าวว1าย1านความถี่แถบต1าง ๆ มี
คุณสมบัติแตกต1างกัน ซึ่งความถี่ได�ไปเหมือนกันเพราะผู�ประกอบการที่ประมูลในราคาสูงก็จะเป,นผู�เลือกชุดคลื่น
ความถี่ที่ดีก1อน โดยผลการประมูลที่ผ1านมาเป,นทางตรงกันข�ามโดย AIS เลือกแถบความถี่ที่คุณภาพต่ําที่สุดในย1าน 
2.1 GHz  
2) ว�าที่ร)อยตรี นนท# ผาสุข 
 - ความเหมาะสมของกฎการประมูลถ�ามีผู�เข�าแข1งประมูลโดยกําหนดผู�เข�าร1วมประมูลแค1สองราย ราคาจะ
เริ่มต�นที่ 16,800 ล�านบาท และมีเงื่อนไขมาซึ่งไม1รู�ประเทศอื่นใช�วิธีการนี้หรือไม1 ถ�าผู�ประกอบการอยากได�
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz อาจนําผู�เข�าร1วมประมูลที่ต�องการคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz มาเข�าร1วมประมูล 
ซึ่ง กสทช. ควรกําหนดราคาที่ร�อยละ 100 เนื่องจากประชาชนทราบว1าการให�บริการโทรศัพ@เคลื่อที่ต�องมี
สถานีมากกว1าหมื่นสถานี แต1ละสถานีไม1รู�มีค1าใช�จ1ายกี่ล�านบาท และใช�เวลาสร�าง มั่นใจว1าไม1มีรายใหม1เข�ามา
แข1งขัน และจะเป,นนักลงทุนจากต1างประเทศเข�ามา ส1งผลให�รายได�บางส1วนต�องออกไปต1างประเทศในรูปแบบ
ผู�ถือหุ�น หาก กสทช. เทียบกับประเทศอื่นมันเทียบไม1ได� สาเหตุเนื่องจาก GDP ของแต1ละประเทศไม1เท1ากัน 
ประชากรมีความต�องการที่แตกต1างกัน อยากเรียน กสทช. ถึงความเหมาะสมของกฎ ซึ่งไม1เห็นด�วยที่กําหนด
มันเป,นการเอื้อให�เกิดการประมูลมิใช1การแข1งขันที่แท�จริง และทําให�รายได�ของรัฐลดลงจากการที่ประมูลจะมี
รายได�ลดลง  
 - กรณีมีผู�เข�าร1วมการประมูลจํานวนน�อยกว1าหรือเท1ากับจํานวนคลื่นความถี่ที่เปCดประมูล หากมีคลื่น
ความถี่ 4 ชุดที่จะนํามาประมูลกับป<จจุบันมีผู�ให�บริการน�อยราย เห็นว1าไม1ควรนํามาประมูลพร�อมกันควร
กําหนดเงื่อนไขให�ดีเพื่อประโยชน@ที่เกิดขึ้นกับประชาชน 

(2) ข�อเสนอแนะอื่น ๆ ผู)ประกอบการ 
1) บจ.ทรู ยูนิเวอร#แซล คอนเวอร#เจ)นซ# (คุณศุภสรณ# โหรชัยยะ) 
 - ถ�ามองว1าราคาประมูลเริ่มที่ศูนย@แล�วให�เข�ามาประมูลราคากันก็ดันราคาให�สูง ถ�าสํานักงาน กสทช. 
อยากจะให�ผู�เข�ามาแข1งขันมาก ๆ แล�วต�องการให�มีการแข1งขันเสรีที่เป,นธรรม ควรเปCดประมูลให�โอกาส
ผู�ประกอบการมากขึ้น ถ�าไม1มองว1าราคาเริ่มต�น หรือ Reserved Price สูงถึง 70% ถ�าไม1มีตัวนี้แล�วปล1อยให�
แข1งราคากันขึ้นไปเอง อาจจะได�มากกว1า 100% หรือ 200% ถ�ามีความต�องการมากเพียงพอ  
  ต�องขอบคุณ กสทช. ที่จัดให�มีการประชาพิจารณ@และเปCดกว�างให�ผู�มีส1วนได�เสียให�ประชาชนที่ได�รับ

 



 

หน�า 14 

ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
ผลกระทบเข�ามาแสดงความคิดเห็น การประชาพิจารณ@ในครั้งก1อน ๆ และครั้งนี้ มีประชาชนในคราบของ
ผู�ประกอบการที่ไม1กล�าที่แสดงตัวตนซึ่งจะมองว1าต�องการที่จะแสดงตัวตนและอยากแสดงความคิดเห็น และ
มองว1าเป,นผู�ได�รับผลกระทบแค1การเปCดเผยตัวตนแล�วสิ่งที่มาแสดงความคิดเห็นในที่นี้ ถ�าแสดงความคิดเห็น
ปกปCดเจตนาที่แท�จริง ถามว1าเจตนาจะเป,นเจตนาที่แท�จริงหรือไม1  
ภาคประชาชน 
1) คุณสุรชัย ทิปละ 
 - การกําหนดราคาขั้นต่ําสองช1วงการประมูล ช1องว1างระหว1างการกําหนดราคาขั้นต่ําของราคาประมูล หาก
มีผู�ประมูล 2 ราย จะเป,นราคาเต็มมีช1องว1างมีวิธีอย1างไรที่จะทําให�ราคาประมูลไปถึงขั้นราคาสูงสุดที่หากเหลือ
ผู�ประมูล 2 คนแล�วระหว1างราคาเริ่มต�นที่ร�อยละ 70 กับร�อยละ 100 ช1วงร�อยละ 30 ควรควบคุมดูแลให�มี
ประสิทธิภาพไม1ให�มีการสมยอมกันหรือรู�เห็นกัน 
2) คุณภูวนัย  
 - ไม1อยากให�ใช�ราคาเป,นตัวตั้งในการประมูลเสนอให�พิจารณาเรื่องการให�บริการ โดย กสทช. มีหน�าที่คัด
สรรและกํากับดูแลการใช�คลื่น กสทช. ไม1มีหน�าที่หาเงิน และในกรณีรายได�จากการประมูลทําให�เกิดรายได�
ทางอ�อมสี่แสนกว1าล�านบาทนั้น หากรายได�จากการประมูลลดลงก็จะส1งผลให�รายได�ทางอ�อมเพิ่มขึ้น และหาก
ค1าบริการถูกลงประชาชนจะดีขึ้น ซึ่ง กสทช. ประมูลได�รับเงินมาจากเอกชน และเอกชนต�องมาเอาเงินที่ 
ประชาชน และหากประมูลแพงบริษัทอาจขาดทุนและปCดกิจการได� อยากให�การประมูลมีราคาที่ต่ําเพื่อ
ให�บริการที่ถูก ซึ่งค1าใช�จ1ายในการให�บริการก็จะลดลง และเกิดประโยชน@หลายอย1าง อยากให�ภาครัฐเข�ามา
ช1วยโดยเริ่มต�นผู�ประกอบการอาจไม1มีเงิน ผู�ประกอบการอาจระดมทุนในตลาดหลักทรัพย@ เป,นไปได�ไหมรัฐจะ
มีองค@กรอื่นเพื่อให�รัฐมีศัยภาพในการแข1งขันได� เช1น บริษัทเทมาเส็กโฮลดิงส@ ในประเทศสิงคโปร@ และบริษัทที่
ประมูล เช1น AIS กําไรต1อไตรมาสสูงกว1า 8,000 ล�านบาท หากมีการควบคุมราคาที่เหมาะสม และสนับสนุน
แนวคิดว1าหากบริษัทมีรายได�มากรัฐก็ได�ส1วนแบ1งมาก 
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3. ราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ (reserve price) 
 3.1 ความเหมาะสมในการกําหนดราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่ที่ 11,260 ล�านบาทต1อคลื่นความถี่ 2 x 10 MHz 
 3.2 ความเหมาะสมในการกําหนดราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่ที่ 16,080 ล�านบาทต1อคลื่นความถี่ 1 ชุด (2 x 10 MHz)  
  ตามข�อ 8 (3) กรณีที่มีผู�เข�าร1วมการประมูลจํานวนน�อยกว1าหรือเท1ากับจํานวนชุดคลืน่ความถี่ทีจ่ะนํามาอนุญาตให�ใช� 
 3.3 ความเหมาะสมของการกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงนิประมูลใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz 
 

ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
3.1 ความเหมาะสมในการกําหนดราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ที่ 11,260 ล)านบาทต�อคลื่นความถี่ 2 x 10 MHz 
(1)ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 

1)  บมจ.ทีโอที (คุณวินัย แก)วสวรรค#) 
 เห็นควรกําหนดราคาที่ 100% เนื่องจากเห็นว1าการประมูลอาจจะไม1มีการแข1งขันและอาจไม1มีผู�เล1นรายใหม1  
2) บมจ. ทรู คอร#ปอเรชั่น (คุณกนกพร คุณชัยเจริญกุล) 
 เห็นว1าราคาขั้นต่ํานั้นสูงเกินไป บริษัทเคารพในการศึกษาของ กสทช. แต1ในมุมมองธุรกิจ ที่บริษัทได�
ทําการศึกษาการประมูลในย1าน 900 MHz ในประเทศโปรตุเกส ไต�หวัน สเปน หรือฝรั่งเศส พบว1าราคา
ประมูลต1อ MHz สําหรับย1าน 900 MHz ที่ 11,260 ล�านบาทนั้นเป,นราคาที่สูงมาก สําหรับราคาที่เหมาะสม 
บริษัทเห็นว1าควรจะเป,นที่ 7,000 ล�านบาท 
3) สหภาพแรงงานและวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที 
 - คุณพงฐ#ฐิติ พงศ#ศิลามณี เห็นว1าราคาตั้งต�นที่  11,260 ล�านบาท เทียบกับยอดรายได� 15 ปo 
ผลประโยชน@กลับคืนสู1ประเทศชาติประมาณ 1% เห็นว1าการที่จะมีผู�ประกอบการรายใหม1เป,นไปได�ยาก เพราะ
ตลาดโทรศัพท@เคลื่อนที่ของประเทศไทยถึงจุดอิ่มตัวแล�ว ลักษณะตลาดเปลี่ยนจากบริการเสียงเป,นบริการ
ข�อมูลแต1กลุ1มผู�ใช�บริการยังเป,นกลุ1มเดิม ผู�ประกอบกิจการไม1ได�พัฒนาการให�บริการเพื่อเจาะกลุ1มลูกค�าใหม1 
อีกทั้ง สหภาพฯ มีความเห็นว1าลูกค�าเป,นทรัพย@สินรับมอบตามสัญญาสัมปทาน การที่สัญญายังไม1หมดอายุแต1
มีการย�ายลูกค�าออก ทําให�ทีโอทีเสียหาย หากทีโอทีได�ดูแลลูกค�าต1อรายได�ก็จะเป,นของรัฐ 
 - คุณสมบัติ หอวิจิตร ไม1เห็นด�วยกับข�กําหนด เนื่องจาก 
  (1) การกําหนดราคาตั้งต�นการประมูลที่ 11,260 ล�านบาทต1อใบอนุญาตมีราคาต่ํากว1าที่ควรจะเป,นหาก
คํานวณเปรียบเทียบจากรายได�สัมปทานที่บริษัทเอกชนร1วมการงานกับ บมจ. ทีโอที ในการให�บริการ
โทรศัพท@เคลื่อนที่พบว1า ในแต1ละปo ทีโอที มีเงินได�จากสัมปทานมากกว1า 2 หมื่นล�านบาท ซึ่งคิดบนฐานส1วน
แบ1งรายได� 20% ดังนั้น ประมาณการว1าธุรกิจโทรศัพท@เคลื่อนที่สามารถสร�างยอดรายได�ไม1ต่ํากว1า 1 แสนล�าน
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บาทต1อไป หากคํานวณระยะเวลาให�ใช�คลื่น 15 ปo ก็จะมีรายได� 1.5 ล�านล�านบาทต1อระยะเวลา 15 ปo ดังนั้น 
ราคาประมูล ที่ กสทช. กําหนดไว� 11,260 ล�านบาท จึงคิดเป,นเพียง 0.753% ของประมาณการรายได�ทั้งหมด 
  (2) ผลการศึกษาของ TDRI พบว1า ไม1ว1าราคาตั้งต�นการประมูลจะสูงหรือต่ํา ประชาชนที่ใช�บริการก็จะ
ยังคงต�องใช�บริการในราคาเดิม และราคาประมูลสูงหรือต่ําเป,นการแบ1งผลประโยชน@ระหว1างรัฐกับเอกชน  
ดังนั้นหากราคาประมูลต่ํา รัฐจะได�ประโยชน@อย1างไร 
  (3) หากผู�เข�าร1วมการประมูลเป,นผู�ประกอบการรายเดิมในธุรกิจ ผู�ให�บริการเหล1านี้จะประหยัดงบประมาณ
การลงทุนได�อย1างมาก เพราะไม1ต�องลงทุนสร�างสถานีใหม1 สามารถใช�เสาร1วมกันกับเสาที่มีอยู1เดิมได� ทําให�
ประหยัดงบประมาณการลงทุนเป,นอย1างมาก อีกทั้งการตั้งราคาที่ไม1ได�สะท�อนต�นทุนที่ถูกลงของผู�ใช�บริการ ยิ่ง
แสดงให�เห็นว1าประเทศชาติและประชาชนไม1ได�ประโยชน@จากการประมูลคลื่น 900 MHz ในครั้งนี้เลย 
  (4) การอ�างว1าการประมูลเพื่อให�มีผู�ประกอบการรายใหม1เข�ามาร1วมประมูล เห็นว1า 1) ด�วยขนาดพื้นที่
ของประเทศที่ไม1ใหญ1มากที่จะมีผู�ให�บริการหลายค1าย 2) ตลาดธุรกิจมือถือของประเทศถึงจุดอิ่มตัวแล�ว และ 
3) ธุรกิจบริการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศได�กีดกันผู�เล1นรายใหม1ด�วยนโยบายภาษีสรรพสามิตในอดีต และ
ในป<จจุบันด�วยรูปแบบ Business model ของธุรกิจที่ใครเข�ามาในธุรกิจก1อน ก็จะทิ้งคู1แข1งที่เป,นผู�เล1นรายใหม1 
ไม1ให�ก�าวทันได� เพราะไม1สามารถสร�างสถานีฐานให�มีจํานวนเท1ากับหรือมากกว1าผู�ให�บริการรายเดิม ดังนั้น 
การอ�างว1าการประมูลจะทําให�มีผู�ประกอบการรายใหม1เข�ามาแข1งขันในตลาดมือถือประเทศไทยเป,นไปไม1ได�
เพราะไม1มีป<จจัยใดส1งเสริมให�มีผู�ประกอบการรายใหม1เลย 
  (5) การกําหนดราคาตั้งต�นการประมูลที่ 16,080 ล�านบาทต1อใบอนุญาต หากคิดบนฐานของการ
ประมาณการของผู�ให�บริการในป<จจุบัน พบว1า มีค1าเท1ากับ 1.072% ของประมาณการรายได�เท1านั้นเอง จึงไม1
เห็นว1ารัฐจะได�ประโยชน@จากการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ในครั้งนี้อย1างไร 
4) บจ. ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น 
 - พ.ร.บ. องค@กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 45 กําหนดให�การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการ
โทรคมนาคมต�องดําเนินการโดยวิธีการประมูลเท1านั้น บริษัทเห็นว1า การกําหนดรายละเอียดและลักษณะของ
การประมูลขึ้นอยู1กับวัตถุประสงค@และนโยบายในภาพรวมของ กสทช.  ที่จะจัดสรรคลื่นความถี่ให�มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การกําหนดราคาขั้นต่ําของการประมูล (Reserve Price) จึงเป,นประเด็นที่มีความสําคัญ
อย1างมาก ซึ่งหากมีการตั้งราคา Reserve Price ในอัตราที่สูง เท1ากับว1า กสทช. มีวัตถุประสงค@ที่ต�องการสร�าง
รายได�จากการประมูลให�รัฐเป,นจํานวนมาก หลังจากการประมูล เมื่อผู�ชนะการประมูลต�องจ1ายค1าใบอนุญาต
ในอัตราที่สูงมากเพื่อให�ได�คลื่นความถี่มาให�บริการ ค1าใช�จ1ายในส1วนนี้ก็จะกลายไปเป,นต�นทุนของการให�บริการ
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อย1างหลีกเลี่ยงไม1ได� ในขณะที่ รัฐบาลและ กสทช. มีแนวนโยบายที่จะควบคุมอัตราค1าบริการที่เรียกเก็บจาก
ผู�ใช�บริการให�ต่ําด�วย ซึ่งการดําเนินการในลักษณะนี้จะสวนทางกันและส1งผลให�เกิดความไม1มีประสิทธิภาพเป,น
ผลลบต1อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว เพราะเป,นการลดทอนและฉุดรั้งการลงทุนจากผู�
ให�บริการเพื่อพัฒนาการให�บริการและการสร�างสรรค@นวัตกรรมต1าง ๆ จากเทคโนโลยี Mobile Broadband 
การประมูลในราคาสูงอาจจะนํามาซึ่งความสําเร็จเฉพาะหน�าสําหรับ กสทช. แต1อาจจะไม1สามารถผลักดันให�
การใช�คลื่นความถี่นี้เป,นป<จจัยพื้นฐานเพื่อสร�างความสําเร็จในระยะยาวให�กับประเทศได�อนึ่ง กสทช. ก็ได�ชี้แจง
ในเอกสารรับฟ<งความคิดเห็นสาธารณะของ กสทช. เองว1าเงินรายได�จากการประมูลนั้นถือเป,นเรื่องที่มี
ความสําคัญน�อยที่สุดเมื่อเทียบกับเรื่องอื่น ๆ เช1น การแข1งขันและประโยชน@ที่จะเกิดขึ้นแก1ผู�ใช�บริการ 
 - การประมูลคลื่น 3G ย1าน 2.1 GHz สร�างมาตรฐานราคาประมูลแพงให�กับประเทศไทยในการประมูล
คลื่น 3G ย1านความถี่ 2.1 GHz ที่ผ1านมา เมื่อ 16 ตุลาคม 2555 ของประเทศไทยนั้น  รัฐได�รับเงินประมูลไป
ทั้งหมด 41,625 ล�านบาท จากการประมูลคลื่น 2100 MHz จํานวน 2x45 MHz  เมื่อทําการเปรียบเทียบ
ราคาประมูลคลื่นนี้ (benchmark) ด�วยหน1วย USD/MHz/capita กับต1างประเทศก็พบว1า ราคาประมูลคลื่น 
2100 MHz ของประเทศไทยนั้น สูงกว1าประเทศเยอรมนี และเกาหลีใต� ซึ่งที่มี GDP สูงกว1าประเทศไทย และ
เมื่อเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาที่อยู1ระดับเดียวกันกับประเทศไทย เช1น อินโดนีเซีย และเม็กซิโก พบว1า
ประเทศไทยสูงมากกว1า 3 เท1าตัว (ที่มา: Value Partners Management Consulting)  ผลจากการประมูล
ในครั้งที่ผ1านมา จึงกลายเป,นมาตรฐานในการตั้งราคาประมูลคลื่นย1านอื่น ๆ ที่ตามมาของประเทศไทย ดังเช1น
ในการประมูลคลื่นย1าน 1800 MHz และ  900 MHz ในครั้งนี้  
 - ราคาประมูลคลื่นย1าน 900 MHz แพงยิ่งขึ้นบริษัทเห็นว1า ราคาขั้นต่ําของการประมูลคลื่น 900 MHz ใน
ครั้งนี้ ซึ่งกําหนดไว�ที่ 11,260 ล�านบาทสําหรับ คลื่นความถี่ 1 ชุด (2x10MHz) หรือ 563 ล�านบาทต1อ 1 MHz 
ถือว1าเป,นราคาที่สูงมากสําหรับประเทศไทย แม�ว1า กสทช. จะพยายามอธิบายที่มาและหลักการของการ
กําหนดราคา Reserve Price แต1 กสทช. ก็ไม1มีรายละเอียดของการกําหนดราคาดังกล1าว อย1างไรก็ตาม 
บริษัทก็ได�ศึกษามูลค1าคลื่นความถี่ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ด�วยวิธี International Benchmarking 
เช1นเดียวกัน โดยพิจารณาจากข�อมูลการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ของประเทศต1าง ๆ ทั่วโลก ในช1วง
ระยะเวลาตั้งแต1ปo 2010  ถึงปo 2014 และใช�ป<จจัยที่คํานึงถึงความสัมพันธ@ของมูลค1าคลื่นความถี่ (ราคาต1อ 
MHz ต1อจํานวนประชากร) เปรียบเทียบกับมูลค1า Market ARPU (รายได�บริการเฉลี่ยต1อเลขหมายต1อเดือน) 
ของแต1ละประเทศ ผลลัพธ@ที่ได�คือ ราคาคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ของประเทศไทยที่เหมาะสมควรอยู1ที่
ประมาณ 7,000 ล�านบาท 
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 - ผลกระทบจากราคาประมูลแพงฉุดรั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในระยะยาวจาก
ประสบการณ@การประมูลของประเทศต1าง ๆ ทั่วโลก พบว1า รัฐบาลในหลายประเทศใช�นโยบายคลื่นความถี่ 
เป,นเครื่องมือในการสร�างรายได�ให�แก1รัฐ และด�วยกลไกการประมูลที่ได�รับการออกแบบให�รัฐได�เงินประมูลมาก
ที่สุดนี้เอง กลับส1งผลให�เกิดความไม1มีประสิทธิภาพเป,นผลลบต1อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช1น ทําให�
อัตราค1าบริการสูงขึ้น ลดการลงทุนในการให�บริการและการพัฒนาสร�างสรรค@นวัตกรรม และในบางกรณีทําให�
ผู�ให�บริการที่ประมูลคลื่นความถี่ไปได�ต�องประสบป<ญหาทางการเงินจนถึงขั้นล�มละลายซึ่งก็ถือเป,นการทําลาย
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศนั้น ๆในกรณีของประเทศไทยก็เช1นเดียวกัน การมุ1งเน�นที่ต�องการให�เงิน
ประมูลสร�างรายได�ให�แก1ภาครัฐนั้น ทําให�ผู�ให�บริการต�องเตรียมเงินจํานวนมากสําหรับการประมูลคลื่น ซึ่งจะมี
อีกหลายครั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให�เพียงพอต1อความต�องการใช�บริการข�อมูลความเร็วสูงผ1าน
โทรศัพท@เคลื่อนที่ของประชาชนที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ จากนั้นก็ต�องจัดสรรเงินเพื่อลงทุนสร�างโครงข1ายให�มีพื้นที่
ครอบคลุมตามเปOาหมายที่ กสทช. กําหนด แล�วนําไปให�บริการแก1ประชาชน ซึ่งในขั้นตอนนี้ กสทช. ก็มี
กฎระเบียบควบคุมเรื่องอัตราค1าบริการที่เรียกเก็บจากผู�ใช�บริการด�วย 
  ด�วยกระบวนการดังกล1าวที่มุ1งถึงเงินรายได�จากการประมูลที่สูง จะเห็นได�ว1า ผู�ให�บริการย1อมไม1สามารถ
จัดสรรเงินเพื่อนําไปลงทุนในด�านการพัฒนาสร�างสรรค@นวัตกรรมต1าง ๆ จากเทคโนโลยี Mobile Broadband 
ต1าง ๆ รวมไปถึงเทคโนโลยี Internet of Things ได�อย1างเต็มที่  ทั้งที่เป,นป<จจัยสําคัญที่จะช1วยผลักดันให�เกิด
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล (Digital Economy) อย1างแท�จริง  เพราะโครงสร�างทางกายภาพ
เป,นเพียงพื้นฐานตั้งแต1สําหรับระบบเศรษฐกิจดิจิตอล แต1หากรัฐต�องการใช�ประโยชน@จาก Mobile Internet 
เพื่อทําให�ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น  เพิ่มความสามารถในการผลิตของแรงงาน  เพิ่มการจ�างงาน 
และส1งเสริมสวัสดิการทางสังคมให�กับประเทศ รัฐและหน1วยงานกํากับดูแลจําเป,นต�องส1งเสริม สนับสนุน และ
สร�างป<จจัยแวดล�อมต1าง ๆ เพื่อจูงใจให�ผู�ให�บริการเร1งพัฒนาการให�บริการใหม1 ๆ และสร�างนวัตกรรมต1าง ๆ ที่
จะทําให�ประชาชนมีการใช�บริการ Mobile Internet ขึ้น เพราะป<จจุบันตัวเลข Mobile Internet 
Penetration ของประเทศไทยยังคงมีอัตราต่ํา คืออยู1ที่เพียง 27% เท1านั้น (ที่มา: www.digitaliasia.com) สิ่ง
ที่ต�องคํานึงคือ การวางโครงข1ายเพื่อให�มีบริการ 3G หรือ 4G ครอบคลุมพื้นที่ต1าง ๆ ของประเทศได�นั้น ยัง
ไม1ได�หมายความว1า ประชาชนจะใช�บริการนั้นคือยังไม1เกิดการเชื่อมต1อกับบริการ (Connectivity)  
  นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช�งาน Internet ของประเทศไทย พบว1า ลําดับการใช�งาน 
Internet สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 1) Social Network 2) Game และ 3) Instant Messaging (ที่มา: Ericson 
Consumer Lab 2014) ซึ่งสะท�อนให�เห็นว1า ประเทศไทยจําเป,นต�องเร1งพัฒนาบริการใหม1 ๆ อีกมาก เพื่อให�
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ประชาชนเห็นความสําคัญของการเชื่อมต1อกับบริการ Mobile Internet และเข�ามาใช�บริการที่เกิดประโยชน@
อันจะนําไปสู1การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย1างสร�างสรรค@ ซึ่งเป,นการพัฒนาประเทศให�ยั่งยืนอย1างแท�จริงดังนั้น 
บริษัทจึงเห็นว1า กสทช. ควรตั้งราคา Reserve Price ในอัตราที่เหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร@และไม1ควรมี
มูลค1าสูงเกินไปตามที่บริษัทได�เสนอไว�ข�างต�น โดยมีวัตถุประสงค@เพื่อให�ผู�ได�รับจัดสรรคลื่นเล็งเห็นว1า คลื่นที่
ได�รับจัดสรรเป,นทรัพยากรที่มีค1า มิใช1ได�มาโดยไม1มีค1าใช�จ1าย เพื่อจะได�ใช�ทรัพยากรนั้นอย1างคุ�มค1าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให�ผู�รับใบอนุญาตสามารถจัดสรรเงินไปเน�นที่การลงทุนสร�างโครงข1ายที่มีคุณภาพ
ให�แก1ผู�ใช�บริการได�อย1างรวดเร็ว และพัฒนาบริการใหม1 รวมไปถึงการสร�างสรรค@นวัตกรรมที่มีคุณค1า ซึ่งหาก
กิจการของผู�ประกอบการเติบโตอย1างแข็งแกร1ง มีรายได�จากการให�บริการคุ�มค1ากับการลงทุนอย1าง
สมเหตุสมผล ผู�ประกอบการก็มีหน�าที่ที่จะต�องนําส1ง ทั้งค1าธรรมเนียมใบอนุญาต และ ค1าธรรมเนียม รวม
ประมาณ 5.25% ของรายได� ให�กับ กสทช. อยู1แล�ว ซึ่งบริษัทฯเชื่อว1า แนวทางนี้จะก1อให�เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อันเป,นป<จจัยสําคัญที่จะทําให�เกิดการพัฒนาให�ประเทศก�าวเข�าสู1ระบบ
เศรษฐกิจดิจิตอลได�ประโยชน@อย1างแท�จริง  
5) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น และ บจ. ดีแทค เน็ตเวิร#ค 
 บริษัทเห็นว1าราคา Reserve Price ที่ถูกกําหนดไว� 11,260 ล�านบาทสําหรับชุดความถี่ 2x10 MHzหรือ
เท1ากับ 563 ล�านบาทต1อMHz ในกรณีที่ผู�เข�าประมูลมากกว1าจํานวนชุดคลื่นความถี่โดยราคา Reserve Price 
จะเพิ่มขึ้นเป,น 16,080 ล�านบาทหรือเท1ากับ 804 ล�านบาทต1อMHz ในกรณีที่มีผู�เข�าประมูลน�อยกว1าหรือ
เท1ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่นั้นราคาคลื่นดังกล1าวสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งการกําหนดมูลค1า
คลื่นความถี่ที่สูงเกินไปนั้น จะมีผลทําให�ผู�ชนะการประมูลมีเม็ดเงินในการลงทุนในการขยายเครือข1ายและ
พัฒนาบริการลดน�อยลงไป 
 ด�วยวัตถุประสงค@เชิงนโยบายสําหรับการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่ในคราวนี้ (เอกสารรับฟ<งความคิดเห็น
ส1วนที่ 3 หน�าที่9) ได�ระบุว1า “การหารายได�เข�ารัฐ รายได�อันเกิดจากการประมูลซึ่งมีมูลค1าสมเหตุสมผลอัน
ก1อให�เกิดประโยชน@ต1อรัฐ” มีความสําคัญเป,นลําดับที่ 5 ซึ่งเป,นลําดับสุดท�าย แต1วัตถุประสงค@เรื่อง “การ
จัดสรรคลื่นความถี่อย1างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน@สูงสุดต1อประชาชนส1วนรวม” มีความสําคัญเป,น
ลําดับที่ 1 และวัตถุประสงค@ในเรื่อง“เพื่อส1งเสริมการแข1งขันในตลาด การปรับปรุงคุณภาพบริการและการลด
ต�นทุนในการให�บริการเพื่อประโยชน@ต1อผู�บริโภคโดยรวม” มีความสําคัญเป,นลําดับที่ 2 และหากจะพิจารณา
ในเรื่องผลประโยชน@ที่เกิดขึ้นต1อรัฐ บริษัทเห็นสมควรพิจารณาในประโยชน@ที่จะเกิดขึ้นในภาพกว�างมากกว1า
การคํานึงแต1เพียงรายได�ที่เกิดจากการประมูลโดยสมควรพิจารณาในเรื่องคลื่นความถี่เป,นป<จจัยพื้นฐานของ
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การลงทุนของอุตสาหกรรมเพื่อสร�างโครงข1าย LTE และเกิดการหมุนเวียนของเงินลงทุนต1อเนื่องในการกระตุ�น
เศรษฐกิจกระจายออกไปสู1ภาคส1วนต1างๆ ที่เกี่ยวข�องนอกจากนี้โครงข1าย LTE จะเป,นโครงข1าย Mobile 
Broadband ที่เป,นโครงสร�างพื้นฐานต1อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ เช1น Contents, Applications 
หรือการที่บริการ Mobile Broadband จะเป,นป<จจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจของ
Sector อื่นๆเพิ่มศักษภาพในการแข1งขันของประเทศโดยเฉพาะคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz จะเป,นคลื่น
ความถี่สําคัญให�การให�บริการพื้นที่ชนบท ให�ประชาชนในพื้นที่ห1างไกลได�เข�าถึงบริการ Mobile Broadband 
ซึ่งเป,นจะเป,นมูลค1าที่เพิ่มขึ้นต1อเนื่องจากกระประมูลคลื่นความถี่ 
 ข)อเสนอแนะ: บริษัทเห็นว1าเรื่องราคาคลื่นเป,นเรื่องที่มีความสําคัญในการเข�าสู1ตลาดของผู�ให�บริการ และมี
ผลโดยตรงต1อการลงทุนโครงข1ายและพัฒนาบริการ และในการประมูลคราวนี้ไม1มีวัตถุประสงค@ในการหา
รายได�เข�ารัฐในรูปของเงินที่ได�จากการประมูลเป,นลําดับแรก นอกจากนี้เอกสารประกอบการรับฟ<งความ
คิดเห็นของ กสทช. มีข�อมูลที่มาของการกําหนดราคา Reserve Price และ Full Spectrum Value น�อยมาก 
บริษัทเสนอให� กสทช. เปCดเผยวิธีการกําหนดราคา Reserve Price และ Full Spectrum Value และจัดการ
รับฟ<งความคิดเห็นจากผู�มีส1วนได�เสียจากการกําหนดราคาดังกล1าว  
ภาคประชาชน 
1) คุณวินัย กาวิชัย เครือข�ายคุ)มครองผู)บริโภคจากกิจการ กสทช. จังหวัดตราด 
 ไม1 เห็นด�วยกับราคาที่  70% เห็นควรจะกําหนดเป,น 100% หากพิจารณาจากผลประกอบการของ 
ผู�ประกอบการบางราย หนึ่งไตรมาสก็มีรายได�เป,นหมื่นล�าน หนึ่งปoก็ได�กําไรเหลือเฟ�อ และเสนอว1าอัตราค1าบริการ
ทางเสียงต�องไม1เกินนาทีละ 99 สตางค@ และบริการข�อมูล/MB ต�องไม1เกิน 28 สตางค@ตามประกาศเดิม 
2) คุณอับดุลอาซีด หนิมุสา สมาคมผู)บริโภคสงขลา 
 เสนอให�เริ่มประมูลที่ราคา 100% เพื่อความสะดวกและโปร1งใสของ กสทช. เพราะเมื่อเทียบราคาประมูล
กับจํานวนประชาชนแล�ว บริษัทไม1ได�ขาดทุนเลย จึงขอยืนยันให�ใช�ราคา 100%และต�องมีราคาค1าบริการที่
ประกาศล1วงหน�าชัดเจนก1อนการประมูล และไม1มีความจําเป,นต�องกังวลเรื่องความมั่นคง เพราะเป,นประเด็นที่
ควบคุมได� อีกทั้งไม1มีความจําเป,นที่จะต�องกังวลว1าจะมีผู�เข�าร1วมการประมูลจํานวนน�อย หากคํานึงถึงพื้นฐาน
ความจริงและทําตามคําสั่งของนายกฯ 
3) คุณโสภณ หนูรัตน# มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค  
 ไม1เห็นด�วยกับการกําหนดราคาขั้นต่ําที่ 11,260 ล�านบาท ต1อ 1 ชุดคลื่นความถี่ เพราะเป,นราคาเริ่มต�นที่
ราคา 100% ของราคาประเมินที่ 16,080 ล�านบาทต1อคลื่นความถี่ 1 ชุด เพื่อให�เกิดการแข1งขันสะท�อนราคา
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คลื่นที่แท�จริง และรัฐจะได�รับประโยชน@สูงสุด 
4) คุณพลอยนภัส รักทองมาก 
 อยากให� กสทช. กําหนดเพดานอัตราค1าบริการ โทรออกให�เป,นครั้งละ 3 บ�านเหมือนโทรศัพท@บ�าน และ
หากนําราคาขั้นต่ํามาหารต1อจํานวนเลขหมายโทรศัพท@เคลื่อนที่จะได�สิบสตางค@ต1อหนึ่งเลขหมายต1อวัน ซึ่งเป,น
ราคาที่น�อยไป รัฐควรจะได�ราคาที่สูงกว1านี้ 
5) ว�าที่ร)อยตรีนนท# ผาสุก 
 ราคาขั้นต่ํานั้นหากหารด�วยจํานวนปo จํานวนเดือน และจํานวนผู�ใช�บริการแล�ว จะเหลือค1าใช�จ1ายเดือนละ
เพียงประมาณ 10 บาท จะเห็นว1าราคาที่ตั้งไว�นั้นถูกเกินไป นอกจากนี้หากมีหลายรายก็จะลดราคาอีก ควร
ต�องตั้งราคาที่สมเหตุสมผล เพราะการประกอบการธุรกิจโทรศัพท@เคลื่อนที่นั้นมีกําไรเป,นครึ่งหรือสูงถึง 3 ใน 4 
หากนําคลื่นมาประมูลพร�อมๆ กันหลายๆ บล็อก ราคาจะต่ํา แล�วอีก 10-15 ปoข�างหน�าจะไม1มีคลื่นมาประมูล 
ประเทศเสียหาย ประชาชนไม1ได�รับประโยชน@ 
6) คุณนนท# ประชาชน  
 ไม1เห็นด�วยกับราคา หากนํามาหารดูจะเหลือเพียงซิมละ 10 สตางค@ต1อวัน หนึ่งเดือนอยู1ที่ 3 บาท ในขณะ
ที่รายได�ขั้นต่ํา 300 บาทต1อ 1 ซิมต1อเดือน กําไรร�อยเท1าตัว อย1างน�อยๆ ราคาขั้นต่ําอาจจะต�องเป,น 30,000 
ล�านบาท หารแล�วจะได�เดือนละ 8 บาทต1อซิม 

(2) ข�อเสนอแนะอื่น ๆ ผู)ประกอบการ 
1) คุณวิวัฒน# สุทธิภาค สมาคมโทรคมนาคมแห�งประเทศไทยฯ 
 มีคําถามว1าความแตกต1างกัน ระหว1าง 21% กับ 17% ของย1าน 1800 และ 900 MHz ใช�หลักเกณฑ@อะไร
ในการคํานวณ ในเอกสารไม1มีการอธิบาย 
2) คุณอธิป กีรติพิชญ# ดีแทค 
 ภารกิจของ กสทช. คือ การนําคลื่นซึ่งเป,นทรัพยากรของชาติมาจัดสรรอย1างโปร1งใสและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด อาจจะไม1ใช1สิ่งที่ต�องแพงที่สุดก็ได� ในบางประเทศที่มีการกําหนดราคาไม1สูง ทําให�คลื่นขายไม1หมด ซึ่ง
หน1วยงานกํากับดูแลต�องนําคลื่นมาจัดสรรใหม1ทําให�เสียค1าใช�จ1ายและเสียโอกาสในการใช�คลื่นเหล1านั้น ทาง
บริษัททราบจากข1าวว1า กสทช. ให� ITU ประเมินราคาคลื่น ในปo 2557 และปo 2558 ราคาต่ํากว1าเดิม 9% โดย
ให�เหตุผลว1าราคาประมูลคลื่นใน 7-8 ประเทศ เช1น โรมาเนีย อินเดีย ศรีลังกา มีแนวโน�มลดลงทั้งสิ้น แต1ยังไม1
เห็นรายละเอียดผลการศึกษาของ ITU ถ�าเป,นไปได�ขอให�เปCดเผย 
 อีกประเด็นหนึ่ง คือ คลื่น 900 MHz มีสองบล็อก ซึ่งบล็อกซ�ายสุดอยู1ติดกับย1าน 850 MHz ซึ่งการลด 
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guard band จาก 3.5 MHz เหลือ 1.5 MHz ซึ่งส1วนของย1าน 850 MHz ที่ติดกันนั้นเป,นช1วง downlink ทํา
ให�คลื่นบล็อกซ�ายสุดเสี่ยงกับการถูกรบกวน ควรจะมีการลดราคา 
 ประเด็นสุดท�าย อยากเห็นแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ในย1าน low band เนื่องจากเป,นย1านที่สําคัญมาก 
บริษัทอยากเห็นภาพรวมของในอนาคต และหากมีการประมูลคลื่นพร�อมกันจะดีมาก 
3) สมาคมโทรคมนาคมแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ# 
 ขอเสนอให� กสทช. เปCดเผยวิธีการกําหนดราคา reserve price และ full spectrum price และจัดให�มี
การรับฟ<งความคิดเห็นจากผู�มีส1วนได�เสียจากการกําหนดราคาดังกล1าว เพื่อให�การกําหนดราคา reserve 
price และ full spectrum price เป,นไปด�วยความรอบคอบ เนื่องจากราคาคลื่นเป,นเรื่องที่มีความสําคัญ 
และเป,นตัวกําหนดการเข�าสู1ตลาดของผู�ประกอบการ (ราคาคลื่นเป,น market access fee) มีผลโดยตรงต1อ
การลงทุนโครงข1ายการพัฒนาบริการ ในการประมูลคราวนี้ไม1มีวัตถุประสงค@ในการหารายได�เข�ารัฐเป,นลําดับ
แรก อีกทั้งเอกสารประกอบการรับฟ<งความคิดเห็นของ กสทช. มีข�อมูลที่มาของการกําหนดราคา reserve 
price และ full spectrum price น�อยมาก 
4) คุณสันชัย จันสิระ บมจ. ทีโอที  
 หลักการที่ กสทช. กําหนดมา โดยการศึกษาจากหลายๆ ประเทศ แนวทางราคาจริงๆ มี 2 แนวทาง คือ 
แนวทางการบัญชี อยากทราบว1า กสทช. ได�วิเคราะห@ในเชิงเศรษฐศาสตร@หรือไม1 และค1าเสียโอกาสที่รัฐสูญเสีย
มากน�อยขนาดไหน หากนําคลื่นไปประมูลให�เอกชน เปรียบเทียบรายได�เข�ารัฐจากสัมปทาน กับการประมูล
คลื่นหรือไม1 
ภาครัฐและภาคการศึกษา 
1) คุณพิตรพิบูล ศรีประเสริฐภาพ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
 เสนอให� กสทช. แสดงรายละเอียดการคํานวณให�ประชาชนได�ทราบ เพื่อไม1ได�เป,นที่ถกเถียง และคลื่นเป,น
ทรัพย@สินของประชาชน ประชาชนควรจะได�รู�ว1าการดําเนินการของ กสทช. เป,นอย1างไร แล�วกรณีที่มีการตั้ง
ราคาขั้นต่ํา มีผู�เข�าร1วมมาก แต1ดันราคาไปไม1ถึง 100% จะทําอย1างไร ส1วนร1าง พ.ร.บ. กสทช. ฉบับใหม1 
กําหนดว1าไม1ควรดูที่ราคาขั้นต่ําเพียงอย1างเดียว ควรคํานึงถึงสิทธิที่ประชาชนพึงได�รับด�วย เช1น ความเร็ว
อินเทอร@เน็ตควรจะเป,นเท1าไหร1 
ภาคประชาชน 
1) คุณวิสาขา ศิรินันท# ประชาชน 

หากราคาขั้นต่ําสูง จะทําให�มีเงินเข�ารัฐมาก แต1ในอีกด�านหนึ่ง หากราคาสูงเกินไป จะกลายเป,นต1างชาติที่
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นําเงินเข�ามาในลักษณะนอมินี ซึ่งราคาตั้งต�นมีผลต1อ spectrum cap ด�วย จึงอยากให� กสทช. พิจารณาอีก
ครั้ง ถ�าหาก spectrum cap ที่ 60 MHz นั้นต่ําไป 
2) คุณรุจิระ บุนนาค อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการมีส�วนร�วมประชาชนสภาผู)แทนราษฎร 
 ติดใจเรื่องราคาขั้นต่ํา กสทช. ต�องแจกแจงว1ามีวิธีคิดอย1างไร บอกว1า ITU เป,นผู�ศึกษา แต1เข�าใจว1าจริงๆ 
แล�วเป,นอาจารย@เศรษฐศาสตร@ จุฬาฯ ควรแจกเอกสารให�ละเอียด ถ�าเปรียบเทียบหลายประเทศ การประมูล
คลื่นที่เยอรมันราคาประมูลถูกกว1าของประเทศถึง 2 เท1า ค1าครองชีพต1างกัน 7 เท1า คิดไปมาถูกกว1า 14 เท1า 
สิ่งเหล1านี้อยากให�เหมาะสมกับทุกฝ�าย  
3) คุณไพศาล (ขอนแก�น) 
 จากคําอธิบายว1าคลื่น 900 MHz สามารถครอบคลุมพื้นที่ได�มากกว1าคลื่น 1800 MHz และ 2100 MHz เมื่อ
เทียบกับการประมูล 2100 MHz จํานวนชุดคลื่นความถี่แตกต1างกัน แต1ไม1ได�ต1างกันมาก ทําไมคลื่น 900 MHz ที่
ทุกคนอยากได� ซึ่งมีการลงทุน base station น�อยกว1า เพราะเหตุใดราคาประมูลจึงดูเหมือนจะต่ํากว1าคลื่น 1800 
และ 2100 MHz 
 นอกจากนี้ เมื่อ กสทช. ทราบอยู1แล�วว1าจะมีผู�เข�าร1วมประมูลมี 3 ราย แต1ผู�ที่ต�องการคลื่น 900 MHz จริงๆ มี
เพียงรายเดียว จากการศึกษาพบว1าราคาที่ประมูลกันทั่วโลก เปรียบเทียบ 900 กับ 2100 MHz แล�ว คลื่น 900 
MHz มีราคาสูงกว1าหลายเท1าตัว ไม1ใช1แค1หลักพันล�าน จึงขอให� กสทช. เปCดเผยผลการศึกษาของ ITU 

3.2 ความเหมาะสมในการกําหนดราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ที่ 16,080 ล)านบาทต�อคลื่นความถี่ 1 ชุด (2 x 10 MHz) ตามข)อ 8 (3) กรณีที่มีผู)เข)าร�วมการประมูลจํานวนน)อยกว�า
หรือเท�ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะนํามาอนุญาตให)ใช) 
(1) ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 

1) สมาคมโทรคมนาคมแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ# 
 กรณีที่มีผู�เข�าร1วมจํานวนเท1ากับหรือน�อยกว1าจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่อนุญาต ผู�เข�าประมูลควรชําระ
ค1าธรรมเนียมในราคา reserve price เพราะเป,นราคาที่สะท�อนถึงความต�องการของตลาดอย1างแท�จริง และผู�
เข�าประมูลไม1ควรถูกบังคับให�ชําระในราคา full spectrum price เพราะเป,นเงื่อนไขที่ลดทอนการแข1งขัน 
เนื่องจากการกําหนดราคาเริ่มต�นการประมูลที่ 70% ของมูลค1าคลื่นความถี่แล�ว แต1ยังมีผู�สนใจเข�าร1วมการ
ประมูลน�อยกว1าหรือเท1ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะอนุญาต ย1อมแสดงให�เห็นว1าราคาเริ่มต�นดังกล1าวไม1ได�
สะท�อนความต�องที่แท�จริงของตลาด ดังนั้น ผู�เข�าประมูลจึงไม1ควรถูกบังคับให�ต�องชําระค1าธรรมในราคา 
100% ของ full spectrum price และผลจากเงื่อนไขนี้อาจทําให�ผู�ที่สนใจเข�าร1วมประมูลบางรายตัดสินใจไม1
เข�าร1วมประมูล เนื่องจากเกรงว1าอาจถูกบังคับโดยเงื่อนไขการประมูลให�ต�องชําระด�วยราคา full spectrum 
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price เนื่องจากมีผู�เข�าร1วมประมูลเพียงสองราย 
2) บมจ. ทีโอที (ขอนแก�น) 
 ไม1เห็นด�วยที่ถ�ามีผู�เข�าร1วมประมูลเกินกว1าสองราย ราคาจะลดต่ําลงมา เพราะจะเกิดการฮั้วแน1นอน 
3) บมจ. โทเทิ่ล แอคแซส และ บจ. ดีแทค เน็ตเวิร#ค 
 บริษัท เห็นว1ามูคค1าคลื่นความถี่ (Full Spectrum Value) ขนาด 2x10 MHz ที่ได�ถูกกําหนดไว�16,080
ล�านบาทต1อคลื่นความถี่ 1 ชุดและการกําหนด Reserve Price ในราคา 70% ของ Full Spectrum Value
หรือเท1ากับ 11,260 ล�านบาทต1อคลื่นความถี่ 1 ชุด นั้น มีความแตกต1างกันถึง  4,820 ล�านบาทต1อใบอนุญาต  
(หรือเท1ากับ 9,640ล�านบาทต1อใบอนุญาตสองใบ)  ผลจากข�อกําหนดตามข�อ 8(3) ทําให�ผู�เข�าประมูลไม1
สามารถคาดการณ@ล1วงหน�าได�เลยว1าในการประมูลจะมีผู�เข�าร1วมประมูลมากกว1าจํานวนชุดคลื่นความถี่หรือไม1
ซี่งป<จจัยความไม1แน1นอนเหล1านี้ มีผลทําให�ผู�สนใจตัดสินใจไม1เข�าร1วมประมูล  โดยเฉพาะผู�สนใจเข�าร1วม
ประมูลที่มีงบประมาณในการประมูลอยู1ระหว1าง 11,260ล�านบาท แต1ไม1ถึง 16,080ล�านบาท จะตัดสินใจไม1
เข�าประมูลเนื่องจากไม1ทราบว1าท�ายที่สุดจะต�องชําระค1าคลื่นความถี่ในราคา 16,080ล�านบาทหรือไม1 
 โดยที่กฎหมายได�ห�ามการซื้อขายคลื่นความถี่และยังไม1เคยมีการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz มาก1อนจึง
ทําให�ไม1อาจทราบราคาคลื่นความถี่ 900 MHz ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย  กสทช. จึงควรให�กลไกตลาด
เป,นผู�กําหนดราคาซึ่งจะเป,นราคาที่ กสทช. สามารถใช�อธิบายตอบข�อสงสัยได�กับทุกภาคส1วน 
 ข)อเสนอแนะ:  
 บริษัทเห็นว1ากรณีที่มีจํานวนผู�เข�าร1วมประมูลน�อยกว1าหรือเท1ากับจํานวนชุดความถี่ที่อนุญาต ผู�เข�าประมูล
ควรชําระค1าคลื่นความถี่ในราคา Reserve Price (70%ของ Full Spectrum Value)  
ภาคประชาชน 
1) คุณโกมล ผิวสะอาด 
 ราคาเริ่มต�นควรเริ่มจาก 100% ไม1ว1าจะมีผู�เข�าร1วมประมูลกี่ราย 

3.3 ความเหมาะสมของการกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลใบอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ย�าน 900 MHz 
(1) ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 

1) คุณระพีพรณ# เลิศวงศ#วีรชัย บมจ. ทรู คอร#ปอเรชั่น 
 บริษัทเสนอให� กสทช. พิจารณาผ1อนปรนงวดและระยะเวลาการชําระเงิน จากชาร@ตที่นําเสนอการชําระ
เงินประมูลคลื่นความถี่ในงวดที่ 1 2 และ 3 ควรจะเป,นการชําระในส1วนของราคาขั้นต่ํา โดยแบ1งเป,น 3 ส1วน
เท1าๆ กัน และให�ชําระส1วนที่เกินราคาขั้นต่ํา แบ1งชําระเป,นงวดที่ 4 5 และ 6 ซึ่งเห็นว1าจะเป,นผลดีต1อการ
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ประมูล ดังนี้ 
 ประการแรก ประโยชน@จะเกิดกับผู�ใช�บริการและอุตสาหกรรม เนื่องจากผู�ชนะการประมูลจะมุ1งเน�นไปที่
การลงทุนโครงข1ายให�มีประสิทธิภาพ จากการมีเงินทุนและสภาพคล1องในช1วงต�นของการประกอบกิจการ 
ผู�ใช�บริการจะได�สัมผัสบริการ 4G ด�วยค1าบริการที่เหมาะสม ประการที่สอง มูลค1าเงินที่เข�ารัฐจะเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากผู�เข�าประมูลจะมีแรงจูงใจที่จะประมูลในราคาสูงกว1าราคาขั้นต�น เพราะว1ายังไม1ต�องชําระเงินทั้งหมด
ในทันทีในช1วง 3 ปoแรก 
 อีกประเด็นหนึ่ง บริษัทเห็นว1าช1องโหว1ที่เกิดขึ้นจากวิธีการชําระเงินที่ระบุในร1างประกาศฯ อาจก1อให�เกิด
การรั่วไหลของข�อมูลวงเงินประมูลของผู�ประกอบการแต1ละราย ผ1านทางสถาบันการเงินที่ให�กู�ยืมได� เนื่องจาก
รูปแบบการชําระเงิน ที่กําหนดให�ชําระ 50% หลังชนะการประมูล ซึ่งผู�เข�าร1วมประมูลจําเป,นต�องเปCดเผย
วงเงินให�บุคคลภายนอกรับทราบ เพราะขออนุมัติวงเงินเพื่อแต1ละรายจะใช�ชําระค1าประมูลให�แก1 กสทช. 
ตัวอย1างเช1น ผู�เข�าร1วมประมูลขอวงเงินกับธนาคารไว� 1 หมื่นล�านบาท นั่นแสดงว1าผู�เข�าร1วมประมูลมีราคาที่
ยินดีจะจ1ายอยู1ที่ 2 หมื่นล�านบาท ซึ่งข�อมูลนี้ผู�เข�าร1วมประมูลไมได�ตั้งใจจะเปCดเผย แต1เกิดจากช1องโหว1ที่ 
กสทช. ก็มิอาจควบคุมได� บริษัทเห็นว1าข�อเสนอครั้งนี้จะช1วยปCดช1องโหว1นี้ได� โดยการกําหนดให�ชําระเงิน
ประมูลงวด 1 2 และ 3 เฉพาะในส1วนของราคาขั้นต่ํา ทําให�สถาบันการเงินจะรับทราบเฉพาะวงเงินประมูลใน
ส1วนของราคาขั้นต่ําเท1านั้น ซึ่งจะทําให�การประมูลมีความโปร1งใสอย1างแท�จริง ไม1มีประเด็นโต�แย�งเรื่อง
ความชอบด�วยกฎหมายในภายหลัง 
2) บจ. ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น 
 ความเหมาะสมของการกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่เป,น
ประเด็นที่มีความสําคัญประการหนึ่งในการประมูลคลื่นความถี่ และเป,นหนึ่งในประเด็นที่มีการอภิปรายอย1าง
กว�างขวางในการประมูลคลื่นความถี่ที่ผ1านมาในหลายประเทศโดยในต1างประเทศมีการอภิปรายว1า การ
กําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลที่ไม1เหมาะสมจะเป,นการสร�างภาระและต�นทุนทางการเงินเกิน
สมควรต1อผู�รับใบอนุญาต ซึ่งจะก1อให�เกิดผลกระทบที่ต1อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและผู�บริโภค 
และเป,นข�อจํากัดด�านการเงินที่ส1งผลต1อจํานวนผู�ตัดสินใจเข�าร1วมการประมูลคลื่นความถี่ 
 ในกรณีของประเทศไทย บริษัทเห็นว1าข�อกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลใบอนุญาตให�ใช�
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ตามที่ กสทช. กําหนดอยู1ในร1างประกาศฯ นั้น อาจทําให�ผู�เข�าร1วมประมูลรายอื่น 
ๆ ทราบได�ว1าผู�เข�าร1วมประมูลแต1ละรายมีความสามารถในการประมูลได�เท1าไหร1 ซึ่งอาจเข�าข1ายว1าเป,นการที่
ผู�เข�าร1วมประมูลเปCดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับราคาซึ่ง กสทช. ได�กําหนดให�ต�องเก็บรักษาเป,นความลับและห�าม
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เปCดเผยและหากไม1มีการปรับแก�ในส1วนนี้อาจจะมีผู�ใดยกขึ้นเป,นประเด็นป<ญหาเกี่ยวกับความชอบด�วย
กฎหมายของการปะมูลในครั้งนี้  
 นอกจากนั้นข�อกําหนดในเรื่องงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่ย1าน 
900 MHz ตามที่ปรากฏในร1างประกาศฯ ยังเป,นข�อกําหนดที่เน�นให�ผู�รับใบอนุญาตมีต�นทุนหรือใช�เงินลงทุนใน
การประกอบกิจการกระจุกตัวในช1วงระยะเวลา 3 ถึง 4 ปoแรกสูงมาก ทั้งในส1วนของเงินประมูลใบอนุญาตคลื่น
ความถี่ และเงินลงทุนโครงข1ายตามข�อกําหนดความครอบคลุมโครงข1าย 40% ของจํานวนประชากรทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 4 ปo ประกอบกับเป,นที่คาดการณ@ได�ว1าจํานวนเงินที่จะได�รับจากการประมูลคลื่นความถี่ 900 
MHz จะสูงกว1าราคา Reserved price สูงกว1าการประมูลคลื่น 2.1 GHz  ที่ผ1านมาอีกด�วย ซึ่งจะถือเป,นภาระ
ทางการเงินที่สูงมากในช1วงต�นของการประกอบกิจการภายใต�คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz 
 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาตามมาจากการที่ผู�รับใบอนุญาตมีต�นทุนทางการเงินที่สูงมากในช1วงต�นของการ
ประกอบกิจการดังกล1าวจะเป,นการบีบบังคับให�ผู�รับใบอนุญาตมีทางเลือก 2 ทางเพื่อให�สามารถดําเนินธุรกิจ
ต1อไปได� ซึ่งได�แก1  
 (1) การส1งผ1านต�นทุนทางการเงินไปยังผู�บริโภคด�วยการกําหนดอัตราค1าบริการที่สูงเพื่อให�สะท�อนต�นทุน
ที่เกิดขึ้นและเพื่อให�ได�ผลประกอบการที่ครอบคลุมต�นทุนหรือค1าใช�จ1าย และ/หรือ  
 (2) การจํากัดการลงทุนโครงข1ายเท1าที่จําเป,น และลดการลงทุนด�านนวัตกรรม 
 บริษัทเห็นว1า ไม1ว1าผู�รับใบอนุญาตจะเลือกใช�วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือทั้งสองทางเลือกก็จะส1งผลกระทบ
ทางลบต1อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมและผู�บริโภคในท�ายที่สุด ทั้งในด�านอัตราค1าบริการที่สูงขึ้น ไม1 มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการให�บริการ และคุณภาพการให�บริการลดลง รวมทั้งไม1มีการพัฒนานวัตกรรมที่จะเป,น
ประโยชน@ต1อผู�บริโภคดังนั้น เพื่อเป,นการลดความเสี่ยงที่จะนําไปสู1การเกิดผลกระทบทางลบดังกล1าว บริษัทจึง
เห็นว1า ในช1วงต�นของการประกอบกิจการ กสทช. ไม1ควรกําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตมีภาระด�านการชําระเงินค1า
ประมูลคลื่นที่สูงเกินไป โดยอาจพิจารณาขยายงวดและระยะเวลาการชําระเงินออกไปไม1ให�กระจุกตัวเฉพาะ
ในช1วง 3 ถึง4 ปoแรกของการประกอบกิจการ และควรมุ1งเน�นในผู�รับใบอนุญาตใช�เงินในช1วงต�นไปกับการลงทุน
ด�านโครงข1ายให�มีประสิทธิภาพสูงสุดพัฒนาคุณภาพการให�บริการที่ดี และขยายความครอบคลุมของโครงข1าย
ให�เต็มประสิทธิภาพซึ่งอาจขยายได�รวดเร็วกว1าข�อกําหนดของ กสทช. อีกด�วย  ซึ่งจะเห็นได�ว1าผลประโยชน@จะ
เกิดขึ้นกับประชาชนผู�ใช�บริการในท�ายที่สุด 
 ทั้งนี้ บริษัทขอเสนอแนวทางการกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลใบอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถี่ย1าน 900 MHz แทนที่การกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงิน จํานวน 50%, 25%, 25% ของ
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ราคาประมูลสูงสุดในงวดที่ 1-2-3 ตามลําดับ มาเป,นการกําหนดให�การชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ในงวดที่ 
1-2-3 เป,นการชําระเงินประมูลเฉพาะในส1วนของ Reserved price โดยแบ1งจํานวนเงิน Reserved price ที่
ต�องชําระออกเป,น 3 ส1วนเท1า ๆ กัน และให�นําเงินประมูลส1วนที่เกิน Reserved price มาแบ1งชําระในงวดที่ 
4-5-6 ในจํานวนที่เท1า ๆ กัน 
 บริษัทเห็นว1า แนวทางการกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลดังกล1าวนี้จะก1อให�เกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต1อการประมูลคลื่นความถี่หลายประการ ดังต1อไปนี้ 
 (1) ผู�รับใบอนุญาตสามารถมุ1งเน�นการลงทุนขยายโครงข1ายได�อย1างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู�ใช�บริการจะ
ได�สัมผัสประสบการณ@การใช�บริการ 4G ได�อย1างรวดเร็วและทั่วถึง เนื่องจากมีภาระการชําระเงินประมูล
ความถี่ที่ลดลง และสามารถคาดการณ@ต�นทุนเงินประมูลคลื่นความถี่ในช1วงแรกของการประกอบกิจการที่
ชัดเจน ไม1ผันแปรไปตามราคาประมูล  
 (2) มูลค1าเงินประมูลที่รัฐจะได�รับจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู�ประมูลมีแรงจูงใจที่จะประมูลในราคาที่สูงขึ้น
กว1าราคา Reserved price เนื่องจากเมื่อผู�ประมูลสามารถนําเงินประมูลที่สูงกว1า Reserved price ไปทยอย
ชําระในปoหลัง ๆ ได� โดยไม1ต�องรีบหาเงินจํานวนมากอย1างเร1งรีบในช1วงปoแรกของการประกอบกิจการ ผู�
ประมูลจึงสามารถเพิ่มงบประมาณในการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้ได�โดยไม1มีข�อจํากัด 
 (3) จํานวนผู�เข�าร1วมประมูลจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก ผู�เข�าร1วมประมูลรายเล็กและรายใหม1สามารถ
ตัดสินใจเข�าร1วมการประมูลได�ง1ายขึ้น โดยรับทราบจํานวนเงินค1าคลื่นความถี่ที่ต�องชําระในช1วง 1 ถึง 3 ปoแรก
ของการประกอบกิจการที่ชัดเจนแน1นอนไม1ผันแปรตามราคาประมูลสูงสุด 
 (4) การปOองกันการสมยอมราคา และการรั่วไหลของข�อมูลด�านการเงินและราคาประมูลผ1านสถาบัน
การเงินหรือธนาคารผู�ให�กู�ยืมเงิน เนื่องจาก รูปแบบการชําระเงินที่ กสทช. กําหนดให�ชําระแต1ละงวดเป,น %
ของราคาประมูลสูงสุด จะทําให�สถาบันการเงินที่ผู�เข�าร1วมประมูลแต1ละรายกู�ยืมเงินสําหรับการประมูลคลื่น
ความถี่รับทราบวงเงินราคาประมูลสูงสุดที่แต1ละรายจะประมูลและนํามาชําระให�แก1 กสทช. เป,นการล1วงหน�า 
ส1งผลให�อาจเกิดความไม1โปร1งใสในการประมูลได� ในขณะที่ กรณี กสทช. กําหนดให�การชําระเงินประมูลคลื่น
ความถี่ในงวดที่ 1-3 เป,นการชําระเงินประมูลเฉพาะในส1วนของ Reserved price จะทําให�สถาบันการเงิน
รับทราบเพียงวงเงินประมูลตามราคา Reserved price ที่ต�องชําระต1อ กสทช. ในช1วงต�นของการประกอบ
กิจการ ส1วนเกินที่เหลือจากการประมูลเป,นวงเงินที่สถาบันการเงินหรือผู�ให�กู�ยืมเงินส1วนเพิ่มจะได�รับทราบหลัง
การประมูลเสร็จสิ้นแล�ว ส1งผลให�การประมูลเกิดความโปร1งใสอย1างแท�จริง 
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3) สมาคมโทรคมนาคมแห�งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ# 
 เสนอให�กําหนดเงื่อนไขการจ1ายค1าธรรมเนียมการใช�คลื่นความถี่ ที่ส1งเสริมให�ผู�ประกอบการสามารถลงทุน
โครงข1ายในช1วงแรกได�อย1างรวดเร็ว อันจะส1งผลให�ประชาชนผู�ใช�บริการได�ใช�ประโยชน@จากความถี่ที่นําออกมา
ประมูลได�อย1างทั่วถึง และกว�างขวาง สามารถรับส1งข�อมูลได�ในอัตราเร็วที่สูงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ เงื่อนไขการ
จ1ายค1าธรรมเนียมฯ ควรจะมีการแบ1งจ1ายในระยะยาว ควรให�ผู�ประกอบการจ1ายค1าธรรมเนียมน�อยในช1วงปo
แรกๆ เพื่อให�สามารถมีเม็ดเงินไปลงทุนในโครงข1ายและคุณภาพการให�บริการได� 
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4. กระบวนการอนุญาต 
 4.1 การพิจารณาคุณสมบัติขั้นแรก (pre-qualification) 
  4.1.1 ความเหมาะสมของข�อกําหนดคุณสมบัติของผู�ขอรับใบอนุญาต 
  4.1.2 ความเหมาะสมของวิธีการขอรับใบอนุญาต 
  4.1.3 ความเหมาะสมของข�อกําหนดการวางหลักประกันสัญญาจํานวนร�อยละ 5 ของราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่ 
  4.1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาและวิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต 
  4.1.5 ความเหมาะสมของแบบคําขอรับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz 
 4.2 เงื่อนไขที่ผู�ชนะการประมูลจะต�องการดําเนินการก1อนรับใบอนญุาต 
  4.2.1 ความเหมาะสมของข�อกําหนดและระยะเวลาในการดําเนินการตามเงื่อนไขที่ผู�ชนะการประมูลจะต�องการดําเนนิการก1อนรับใบอนุญาต 
 

ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
4.1 การพิจารณาคุณสมบัติขั้นแรก (pre-qualification) 
4.1.1 ความเหมาะสมของข)อกําหนดคุณสมบัติของผู)ขอรับใบอนุญาต 
(1) ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ  

1) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที (คุณสมบัติ หอวิจิตร) 
 ข�อ 5 (3) ที่กําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตต�องไม1มีความเกี่ยวโยงกันกับผู�ขอรับใบอนุญาตรายอื่น อาจส1งผลให� 
บมจ. ทีโอที ไม1ผ1านคุณสมบัติ หากกรณีทั้ง บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เข�าร1วมการประมูล
พร�อมกัน เพราะทั้งสองบริษัทเป,นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงถือหุ�น 100%  
2) บมจ. กสท โทรคมนาคม  
 เห็นควรปรับปรุงข�อ 5 (3) ดังนี้ “ผู�ขอรับใบอนุญาตต�องไม1มีความเกี่ยวโยงกันกับผู�ขอรับใบอนุญาตรายอื่น
โดยไม1เป,นผู�ถือหุ�นรายใหญ1 ไม1เป,นบริษัทย1อย ไม1เป,นบริษัทร1วม ไม1เป,นผู�มีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม1มี
การถือหุ�นไขว�กับผู�ขอรับใบอนุญาตรายอื่น หรือไม1มีผู�ถือหุ�นรายใหญ1หรือผู�มีอํานาจควบคุมเป,นบุคคลเดียวกัน
กับผู�ขอรับใบอนุญาตรายอื่น เว�นแต1กรณีมีความสัมพันธ@กันเนื่องจากมีกระทรวงการคลังเป,นผู�ถือหุ�น....” 
เพื่อให�ผู�ประกอบกิจการภาครัฐเข�าร1วมการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ได� 
ภาคประชาชน 
1) คุณคมกฤช  จิตกุศล 
 กรณี บมจ.ทีโอที ประกาศว1าจะหาพันธมิตรทางธุรกิจด�านกิจการโทรคมนาคมที่ปรากฎในข1าวหนังสือพิมพ@ 
โดยจะพิจารณาให�บริษัทที่เป,นคู1สัมปทานกับ บมจ.ทีโอที คือ บมจ. แอดวานซ@ อินโฟร@ เซอร@วิส (AIS) เป,น
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อันดับแรก กรณีนี้ถือว1า บมจ.ทีโอที ขาดคุณสมบัติหรือไม1 โดยหากพิจารณาในส1วนของผู�ขอรับใบอนุญาตที่
จะต�องไม1มีความเกี่ยวโยงกันกับผู�ขอรับใบอนุญาตรายอื่น ไม1เป,นผู�ถือหุ�นรายใหญ1 ไม1เป,นบริษัทย1อย บริษัท
ร1วม การพิจารณาในลักษณะนี้สามารถตรวจสอบได�จากทะเบียนผู�ถือหุ�นที่กระทรวงพาณิชย@ได� แต1กรณีการ
ร1วมลงทุนดังกล1าวเป,นเพียงการนําเงินมาร1วมลงทุน ไม1จําเป,นต�องเข�าเป,นผู�ถือหุ�น ซึ่งไม1ถือว1าเป,นการขัด
คุณสมบัติ อย1างไรก็ตามเมื่อร1วมลงทุนแล�วคงไม1อาจปฏิเสธได�ว1าไม1มีความเกี่ยวข�องกัน ซึ่งหาก AIS ประมูลใน
ส1วนของตนเอง และประมูลได�ทั้ง 2 ใบอนุญาต เห็นว1าเข�าข1ายเป,นการกักตุนคลื่นความถี่ ดังนั้น ขอเสนอว1า
ผู�เข�าร1วมการประมูลหากมีการร1วมทุนกับใครก็ตามไม1ควรมีสิทธิเข�าประมูลอีก หรือหากจะประมูลเองก็ไม1ควร
ร1วมทุนกับใคร  
2) คุณปiยะนันท#  ธรรมิภักดิ์  
 กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติรวมถึงพฤติกรรมผู�เข�าประมูลทั้งก1อนและหลังการประมูลของ กสทช. 
นั้น หากกรณีมีการทําสัญญาร1วมประโยชน@ระหว1างบริษัทที่เข�าประมูลกันขึ้น เช1น มีผู�เข�าประมูลรายใหม1 
นอกเหนือจากรายหลักที่มีอยู1เดิม ซึ่งบริษัทผู�เข�าร1วมประมูลรายใหม1ดังกล1าวเป,นบริษัทที่ไม1มีเงินทุน ซึ่งเป,น
เรื่องยากในการได�รับสินเชื่อจากทางธนาคาร จึงตกลงกับบริษัทโทรคมนาคมรายเดิมที่มีเงินทุนมากแต1มีคลื่น
ในครอบครองน�อย โดยบริษัทโทรคมนาคมรายเดิมจะเป,นผู�ออกเงินให�ในการประมูลหรือขอสินเชื่อธนาคาร
เพื่อค้ําประกันให�ธนาคารออกแบงก@การันตี ซึ่งหากผู�เข�าประมูลรายใหม1ประมูลคลื่นไปได� และไม1ได�ใช�
ประโยชน@อย1างเต็มที่ โดยการนําคลื่นไปให�บริษัทที่มีเงินทุนมากกว1าซึ่งทําสัญญาร1วมทุนกันไว� ด�วยการให� 
Roaming สัญญาณ หรือขายส1งหรือขายต1อคลื่น อันหมายความถึงว1า บริษัทโทรคมนาคมรายเดิมดังกล1าวจะมี
จํานวนคลื่นอยู1ในมือมากกว1ารายอื่น ๆ อย1างเห็นได�ชัด  
 ซึ่งคลื่นความถี่เป,นสมบัติของชาติที่ กสทช. จะต�องจัดสรรและกระจายคลื่น เพื่อให�เป,นธรรมและเกิด
ประโยชน@สูงสุด การปล1อยให�ประมูลได�ไปก1อน แล�วมาติดตามภายหลัง ไม1ว1าจะเป,นการยึดเงินประมูลหรือเอา
คลื่นกลับคืน มองว1าเป,นการแก�ป<ญหาที่ปลายเหตุ และด�วยระยะเวลาของการครอบครองคลื่นที่ยาวนานเป,น
สิบ ๆ ปo กสทช. ควรจะหาวิธีการจัดการปOองกันและควบคุมขั้นตอนพิจารณาเพื่อให�เกิดความรัดกุม รอบคอบ 
อย1างเข�มงวดและจริงจังตั้งแต1เริ่มต�น ซึ่งจะส1งผลดีทั้งในเรื่องของเวลาที่จะไม1เสียเปล1า งบประมาณที่ไม1ต�อง
สิ้นเปลือง รวมถึงลดความสุ1มเสี่ยงที่จะทําผิดกฎหมายได�อีกด�วย 
3) คุณสุจิวรรณ สุวรรณธาดา 
 ก1อนจะมีการประมูลคลื่น กสทช. จะต�องมีการพิจารณาและตรวจสอบถึงคุณสมบัติและสถานภาพของ
ผู�เข�าร1วมประมูล ซึ่งหลักเกณฑ@นี้ กสทช. มีการระบุอย1างชัดเจนว1าผู�เข�าร1วมประมูลจะต�องไม1เป,นต1างด�าวที่
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แอบแฝงในนามของคนไทยหรือสัญชาติไทย  
 เทียบเคียงกับกรณีศึกษาของบริษัท กุหลาบแก�ว จํากัด ที่เกี่ยวเนื่องกับผู�ให�บริการโทรศัพท@รายหนึ่ง ซึ่ง
เป,นเรื่องที่ยืดเยื้อ โดยอัยการมีการสั่งฟOองเรื่องการโอนหุ�นให�กับชาวต1างชาติ จึงขอความชัดเจนจาก กสทช ว1า
กรณีดังกล1าวปรากฏความคืบหน�าอย1างไรบ�าง เพื่อเป,นแนวทางให�ประชาชนได�รับทราบและเกิดความโปร1งใส
ของกระบวนการต1อไป 
4) คุณสุชาติ กิจรักษา 
 ในหัวข�อย1อยที่ 3 ระบุว1าผู�ขอรับใบอนุญาตแต1ละรายจะต�องไม1มีความเกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีกรณีตามข1าวที่
กรรมการของ บมจ.ทีโอที กําลังประกาศหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยได�จ�างบริษัท ดีลอยซ@เป,นที่ปรึกษาในการ
วิเคราะห@หาพันธมิตร ซึ่งการพิจารณาจะพิจารณาบริษัทที่ได�ทําสัญญาสัมปทานคู1กับ บมจ.ทีโอที มาอย1าง
ยาวนาน ได�แก1 AIS เป,นอันดับแรก กรณีนี้จึงถือว1ามีการทําสัญญากันไว� และเป,นเรื่องเอื้อผลประโยชน@ และ
หากทั้งคู1เข�าประมูลพร�อมกันจะเข�าข1ายว1าเป,นการขาดคุณสมบัติหรือไม1 และหากกรณีดังกล1าวไม1เข�าข1ายเป,น
การขาดคุณสมบัติจะถือว1าเป,นการฮั้วประมูลหรือไม1 เนื่องจาก ฮั้ว หมายความว1าเป,นการร1วมกันประมูล โดย
ผลัดกันประมูลเพื่อแบ1งผลกําไรกัน จึงมีความเป,นห1วงหากเกิดกรณีเช1นนี้ และในอนาคตมีการนําประเด็น
ดังกล1าวฟOองร�องกันในศาล ซึ่งหากศาลพิจารณาว1าผิด และมีการริบใบอนุญาต แต1ยังมีประชาชนที่ใช�เครือข1าย
หรือใช�บริการอยู1 กสทช. จะทําอย1างไร มีมาตรการอย1างไรที่จะเยียวยาประชาชนที่ใช�บริการ  
5) ประชาชน 
 กรณีห�ามผู�เข�าร1วมประมูลที่มีความเกี่ยวข�องเชื่อมโยงโดยมีผู�ถือหุ�นรายเดียวกันนั้น หาก กสทช. ต�องการ
เปCดโอกาสให�รัฐเข�าร1วมประมูลจริง ๆ  ควรระบุให�ชัดเจนว1า เว�นแต1กรณีมีกระทรวงการคลังเป,นผู�ถือหุ�น ตามที่
กําหนดไว�เดิมในหลักเกณฑ@การประมูลคลื่นย1าน 2.1 GHz 

(2) ข�อเสนอแนะอื่น ๆ ภาคประชาชน 
1) คุณอับดุลอาซีด  หนิมุสา (สมาคมผู)บริโภค จ.สงขลา) 
 ต�องการให�กําหนดคุณสมบัติในมุมมองการคุ�มครองผู�บริโภค การดูแลภาคประชาชน ได�แก1 1. บริษัทที่จะ
เข�ามายื่นประมูลมีประวัติที่ผ1านมาอะไรบ�าง เช1น มีประชาชนประท�วงขับไล1 หรือว1ามีป<ญหาต1อชุมชนหรือไม1 
อย1างไร 2. มีการปฏิเสธความร1วมมือระหว1างชุมชนกับบริษัทหรือไม1อย1างไร และ 3. มีการฝ�าฝ�นระเบียบที่ 
กสทช. กําหนดมาทั้งระเบียบกรณี 2G และ 3G หรือไม1 และได�รับบทลงโทษอะไรบ�าง หรือมีการฝ�าฝ�นหรือ
ลงโทษแล�วมีการฟOองอีกครั้งหรือไม1 เพราะอนาคตหากให�บริษัทที่มีคุณสมบัติประเภทนี้เข�าประมูล ก็ต�องมีการ
สู�ต1อในชั้นศาล และจะเกิดป<ญหาต�องไปทําความเข�าใจกับประชาชนทั้งประเทศ จึงอยากให�พิจารณาบริษัทที่มี
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ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
ประวัติข�างต�นด�วยเพื่อมิให�สร�างป<ญหากับประชาชนไปอีก 15 ปo 
 

4.1.2 ความเหมาะสมของวิธีการขอรับใบอนุญาต 
(1) ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 

1) บมจ. โทเททิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และบจ. ดีแทค เนทเวอร#ค 
 เห็นว1าข�อกําหนดตามร1างประกาศข�อ 7 (2) กรณีที่ปรากฏว1าแบบคําขอรับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่ย1าน 
1800 MHz และเอกสารสําหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู�รับใบอนุญาตในข�อ 2 ของภาคผนวก ก ท�าย
ประกาศไม1ครบถ�วนหรือไม1เพียงพอ สํานักงานจะแจ�งให�ผู�ขอรับใบอนุญาตจัดส1งเอกสารให�ครบถ�วนภายใน 5 
วันทําการนับจากวันที่ได�รับแจ�งนั้น  เป,นระยะเวลาที่สั้นเกินไปอาจจัดเตรียมเอกสารไม1ทัน  จึงขอเสนอขยาย
ระยะเวลาในการจัดส1งเอกสารจาก 5 วันทําการเป,น 10 วันทําการ 
2) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ทเวอร#ค 
 ตามร1างประกาศฯ ข�อ 6 (3) และ (4) กําหนดว1า  
 “(3) ชําระค1าพิจารณาคําขอใบอนุญาตในอัตรา 500,000 บาท (ห�าแสนบาทถ�วน) เป,นเงินสดหรือเช็คที่
สถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย@ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 สั่งจ1าย
สํานักงาน ซึ่งเป,นเช็คลงวันที่ที่ใช�เช็คนั้นชําระต1อสํานักงาน หรือก1อนหน�านั้นไม1เกินสามวันทําการ โดยให�ถือว1า
เป,นค1าพิจารณาคําขอใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และสํานักงาน
จะไม1คืนเงินจํานวนดังกล1าวไม1ว1าในกรณีใด ๆ 
 (4) วางหลักประกันการประมูลเป,นเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย@ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่สั่งจ1ายสํานักงาน ซึ่งเป,นเช็คลงวันที่ที่ใช�เช็คนั้นชําระต1อ
สํานักงาน หรือก1อนหน�านั้นไม1เกินสามวันทําการ เป,นจํานวนเงิน 563,000,000 บาท (ห�าร�อยหกสิบสามล�าน
บาทถ�วน)”  
 ความเห็น 
 บริษัทฯ ขอสอบถามว1าค1าพิจารณาคําขอใบอนุญาต และหลักประกันการประมูลที่ผู�ขอรับใบอนุญาตต�อง
ชําระให�แก1 กสทช. นั้นต�องชําระภาษีมูลค1าเพิ่ม (VAT) เพิ่มเติมด�วยหรือไม1 

 

4.1.3 ความเหมาะสมของข)อกําหนดการวางหลักประกันสัญญาจํานวนร)อยละ 5 ของราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี 
(1) ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด ประชาชนไม�ทราบชื่อ 

หลักประกันน�อยเกินไปหรือไม1  และกําหนดไว�หรือไม1ว1าต�องประมูลกี่ปo 
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ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
ผู)ประกอบการ 
1) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ทเวอร#ค 
 ตามร1างประกาศฯ ข�อ  (4) กําหนดว1า 
 “(4) วางหลักประกันการประมูลเป,นเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย@ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่สั่งจ1ายสํานักงาน ซึ่งเป,นเช็คลงวันที่ที่ใช�เช็คนั้นชําระต1อ
สํานักงาน หรือก1อนหน�านั้นไม1เกินสามวันทําการ เป,นจํานวนเงิน 563,000,000 บาท (ห�าร�อยหกสิบสามล�าน
บาทถ�วน)” 
 ความเห็น/ข�อสอบถาม  
 บริษัทฯ ขอเสนอให�เพิ่มหลักประกันการประมูลเป,น 10% ของราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถี่แต1ละชุด (Reserve Price) เช1นเดียวกับที่ กสทช. ได�กําหนดในการประมูลคลื่น 2.1 GHz โดยขอให�
ระบุให�ชัดเจนว1าเป,นจํานวนเงิน 1,126,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร�อยยี่สิบหกล�านบาทถ�วน) เพื่อเป,นการคัด
กรองผู�ที่ความประสงค@จะเข�าร1วมประมูลอย1างแท�จริง 
 

4.1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาและวิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต 
 -  
4.1.5 ความเหมาะสมของแบบคําขอรับใบอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ย�าน 900 MHz 
 -  
4.2 เงื่อนไขที่ผู)ชนะการประมูลจะต)องการดําเนินการก�อนรับใบอนุญาต 
4.2.1 ความเหมาะสมของข)อกําหนดและระยะเวลาในการดําเนินการตามเงื่อนไขที่ผู)ชนะการประมูลจะต)องการดําเนินการก�อนรับใบอนุญาต 
 -  
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5. สิทธิ หน)าที่ และเงื่อนไขในการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ย�าน 900 MHz 
 5.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอนุญาต 
 5.2 ความเหมาะสมของข�อกําหนดการจัดให�มีโครงข1ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ 
 5.3 ความเหมาะสมของข�อกําหนดการให�บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่แบบโครงข1ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operator - MVNO)  
  ในการประกันการให�บริการโครงข1ายโทรคมนาคม โดยมีขนาดความจุ (capacity) อย1างน�อยร�อยละสิบของโครงข1ายโทรคมนาคมทั้งหมด 
 5.4 ความเหมาะสมของข�อกําหนดในเรื่องมาตรการเพื่อสังคมและคุ�มครองผู�บริโภค 
 5.5 ความเหมาะสมของเงื่อนไขอื่น ๆ 
   

ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
5.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอนุญาต 
(1) ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด 1) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที (ว�าที่ร)อยตรี นนท# ผาสุข) 

 - ระยะเวลาในการอนุญาตระหว1างผู�ประกอบการรายเก1าและรายใหม1เท1ากันถือว1าไม1เป,นธรรมเพราะ
ผู�ประกอบการรายใหม1ต�องเตรียมการ สร�างโครงข1ายหลายปo 

 

5.2 ความเหมาะสมของข)อกําหนดการจัดให)มีโครงข�ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ 
(1) เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 

1) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น 
 - เห็นว1ามีความเหมาะสมแล�ว กสทช. ควรปล1อยให�การวางโครงข1ายโทรศัพท@เคลื่อนที่ สําหรับคลื่นความถี่
ย1าน 900 MHz เป,นไปตามความต�องการของตลาด (market driven) เนื่องจากคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz 
จะนําไปใช�ในลักษณะเสริมความครอบคลุมของโครงข1ายการให�บริการที่มีอยู1แล�วของผู�ให�บริการ นอกจากนั้น 
ในป<จจุบันมีการแข1งขันในตลาดบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่สูงมากอยู1แล�วและมีความครอบคลุมของโครงข1าย
โทรศัพท@เคลื่อนที่ที่ใช�คลื่นความถี่ในย1านอื่น ๆ มากอยู1แล�ว ดังเช1น คลื่นความถี่ย1าน 2.1 GHz ที่มีการกําหนด
เงื่อนไขการอนุญาตให�ต�องจัดให�มีโครงข1ายครอบคลุมจํานวนประชากรไม1น�อยกว1า 80% อยู1แล�ว  

 

(2) ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 
1) บมจ. กสท. โทรคมนาคม 
 - เห็นควรกําหนดเงื่อนไขการ Roll out เช1นเดียวกันกับหลักเกณฑ@และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย1าน 2.1 GHz คือ ครอบคลุมร�อยละ 50 ของจํานวนประชากร
ภายใน 2 ปo และครอบคลุมร�อยละ 80 ของจํานวนประชากรภายใน 4 ปo โดยเห็นว1าการกําหนดเงื่อนไขการ 
Roll Out ให�ครอบคลุมประชากรร�อยละ 40 ใน 4 ปoแล�วหลังจากนั้นให�การแข1งขันในตลาดเป,นตัวขับเคลื่อน
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ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
การขยายพื้นที่ให�บริการ การกําหนดดังกล1าวจะมีประโยชน@กับผู�ได�รับใบอนุญาตที่เป,นผู�ให�บริการรายเดิม
เท1านั้น จะทําให�ผู�ให�บริการรายเดิมประมูลความถี่ไปถือครองไว�เพื่อปOองกันคู1แข1งรายใหม1 โดยที่ไม1ต�องกังวลถึง
การลงทุนเพื่อสร�าง Coverage  
 - เห็นควรกําหนดวิธีการวัดความครอบคลุมของการจัดให�มีโครงข1ายให�ชัดเจน สามารถตรวจสอบได� และ
เพื่อเป,นการกระตุ�นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล เห็นควรกําหนดเปOาหมายความครอบคลุมของการจัดสร�าง
โครงข1ายเพิ่มเติมถัดจาก 4 ปoแรก โดยกําหนดให�ครอบคลุมมากกว1าร�อยละ 80 ของประชากร ซึ่งจะทําให�เกิด
การลงทุน และสอดคล�องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ให�ประชาชนทุกภาคส1วนได�เข�าถึง
บริการบรอดแบนด@ได�อย1างทั่วถึง 
2) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที (คุณสมบัติ หอวิจิตร) 
 - เสนอให�การจัดให�มีโครงข1ายครอบคลุม 80 - 90% ของประชากรทั้งหมด ภายใน 1 ปo การระบุเพียง 
40% ของประชากรทั้งหมดภายใน 4 ปo ประกอบกับการเงื่อนไขการแบ1งชําระเงินประมูลออกเป,น 3 งวด ซึ่ง
ลักษณะเช1นนี้ไม1ได�ก1อให�เกิดประโยชน@กับประเทศชาติอย1างแท�จริง ข�อ 16(1) กําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตต�องจัด
ให�มีโครงข1ายครอบคลุมไม1น�อยกว1า 40% ของจํานวนประชากรทั้งหมดใน 4 ปo ในประเด็นนี้ พิจารณาได�ใน 2 
ประเด็นคือ 
  (1) หากผู�รับใบอนุญาตเป,นผู�ให�บริการรายเดิม ผู�รับใบอนุญาตจะประหยัดทั้งเวลาและเงินทุนในการ
สร�างโครงข1ายให�ครอบคลุมพื้นที่ให�บริการได�ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
  (2) คุณสมบัติของคลื่น 900 MHz เป,นย1านความถี่ต่ําสามารถสร�างสถานีฐานที่มีขนาด cell site ขนาด
ใหญ1ได� จํานวนสถานีที่ติดตั้งจึงไม1มากแต1สามารถครอบคลุมพื้นที่ให�บริการได� 
3) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที (ว�าที่ร)อยตรี นนท# ผาสุข) 
 - ควรระบุให�ชัดเจนว1าภายในหนึ่งปoหรือสองปo จะต�องติดตั้งสถานีฐานกี่เปอร@เซ็นต@ของประเทศและจะเกิด
ประโยชน@ต1อประชาชนได�อย1างไร 
4) ผู)แทน บมจ. ทีโอที (ขอนแก�น) 
 - ป<จจุบันคลื่นย1าน 900 MHz ใช�งาน 2G พรุ1งนี้อาจเป,น 3G หรือ 4G ได�ทันทีก็ได� โดยไม1ได�กําหนด
เงื่อนไขให�ผู�ประกอบการหากประสงค@จะให�บริการ 2G จะต�องมี Coverage เท1าไร การกําหนด Coverage ไว�
ที่ร�อยละ 40% ของประชากร ป<จจุบันอยู1ที่ กทม. เท1าไร หากจะให�ถึงชาวบ�านด�วยมาตรฐาน 900 MHz ต�อง
มากกว1า 3G 
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ภาคประชาชน 
1) มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค (คุณโสภณ หนูรัตน#) 
 - เห็นว1าความครอบคลุมโครงข1ายที่กําหนดไว� 40% เหมือนร1างประกาศ 1800 ที่กําหนดว1า 4 ปo 
ครอบคลุม  40% น�อยเกินไป เสนอให�กําหนดสูงกว1า 40% ของประชากร ดังนี้ 
  (1) ครอบคลุม 80% ของประชากรในเขตเมือง (หรือเทศบาล) ภายใน 4 ปo และครอบคลุม 40% ของ
ประชากรในเขตชนบท (หรือนอกเขตเทศบาล) ภายใน 4 ปo 
  (2) ครอบคลุม 80% ของประชากร (รวม) ภายใน 6 ปo เพื่อให�ประชาชนทั่วประเทศมีโอกาสเข�าถึง
เทคโนโลยีอย1างเท1าเทียมกัน 
2) คุณอนันต#  สวารัตน# 
 - เห็นว1าควรกําหนดความครอบคลุมโครงข1ายเป,น 50% 
3) เครือข�ายผู)บริโภค  
 - ตามประกาศของ กสทช. ได�กําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตต�องขยายเครือข1ายให�ครอบคลุมชุมชนเมืองร�อยละ 
80 ของจํานวนประชากร และเขตชนบทร�อยละ 40 นั้นภายในระยะเวลา 4 ปoหลังจากได�รับใบอนุญาต ภาค
ผู�บริโภคเห็นว1าเป,นตัวเลขที่ต่ําเกินไปในเขตชนบท ด�วยเหตุผลการกระจายความเจริญและการติดต1อสื่อสาร
อันเกิดจากระยะทางที่ห1างไกลและทุรกันดาร จําเป,นต�องมีระบบสื่อสารของชาติที่ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อชดเชย
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานอื่น ๆ ที่มีอย1างจํากัดในเขตชนบท 
  ข�อเสนอแนะ เสนอให�แก�ไขความครอบคลุมพื้นที่เป,นเขตชุมชนเมือง ไม1ต่ํากว1าร�อยละ 80 และเขต
ชนบทไม1ต่ํากว1าร�อยละ 50 
4) คุณอับดลอาซีด หนิมุสา 
 - เห็นควรกําหนดเงื่อนไขความครอบคุลมของพื้นที่ให�บริการโดยให�คํานึงถึงคนชนบท โดยครอบคลุม
ประชากรอย1างน�อย 80% ในเมืองทั้ง 77 จังหวัด และในชนบท 40% โดยเห็นว1าในระดับหมู1บ�านต�องเข�าถึง
บริการเหล1านี้ได� เพื่อให�เกิดความยุติธรรม 
5) เครือข�ายผู)บริโภคจังหวัดตราด (คุณวินัย กาวิชัย) 
 - เห็นว1าการกําหนดการขยายโครงข1ายครอบคลุมพื้นที่ 40% น�อยไป ชนบทอย1างน�อย 50% เพื่อคนใน
ชนบทจะได�ใช�บริการและเข�าถึงบริการพื้นฐาน 
6) คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ (อีเมล) 
 - ความครอบคลุมที่กําหนดไว� 40% ควรเพิ่มมากกว1านี้คือ 80% 
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(3) ข�อเสนอแนะอื่น ๆ ภาคประชาชน 

1) มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค (คุณโสภณ หนูรัตน#) 
 - ควรปรับลดค1าความแรงและความหนาแน1นคลื่นให�สอดคล�องกับมาตรฐานสากลในระดับที่ไม1เป,น
อันตรายต1อสุขภาพ โดยกําหนดให�ชัดเจนในประกาศ เช1น ควรใช�เสาแบบ Pico Cell หากเสาตั้งในเขตชุมชน 
ควรกําหนดให�ใช�เสาขนาดเล็ก ไม1ตั้งเสาใกล�พื้นที่อ1อนไหว เช1น โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล และ 
ตั้งเสาอยู1ห1างจากชุมชนอย1างน�อย 400 เมตร 
2) เครือข�ายผู)บริโภค 
 - มาตรการแก�ไขป<ญหาผลกระทบจากการขยายโครงข1ายเสาโทรศัพท@ 
  จากงานวิจัยที่ เผยแพร1ทั่วโลกและองค@การอนามัยโลก ได� กําหนดให�คลื่นแม1 เหล็กไฟฟOาจาก
โทรศัพท@มือถือเป,นสารก1อมะเร็งกลุ1ม 2B คืออาจมีผลทําให�เกิดโรคมะเร็งได�หากได�รับคลื่นอย1างเข�มข�นและ
ยาวนาน โดยเฉพาะในรัศมีรอบเสาส1งสัญญาณรัศมี 400 เมตร จะมีความเสี่ยงมากขึ้น 4-8 เท1า 
  ข�อเสนอแนะ 
  (1) ให�ตั้งเสาส1งสัญญาณโทรศัพท@ห1างจากบ�านเรือนพักอาศัยให�ห1างมากกว1า 400 เมตร และไม1ได�เป,น
การปฏิเสธการพัฒนาโครงข1ายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมของชาติ เพราะเสาส1งสัญญาณโทรศัพท@
สามารถส1งสัญญาณได�ไกลกว1า 30 กิโลเมตร 
  (2) สําหรับพื้นที่อ1อนไหว เช1น ศูนย@เลี้ยงเด็กเล็ก โรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา โรงพยาบาล และวัด ให�
กําหนดตั้งเสาส1งสัญญาณห1างออกไป 1,000 เมตร 
 - เพื่อความมั่นใจต1อผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คุณภาพสัญญาณเมื่อพัฒนาเป,นระบบ 4G แล�ว จะ
สามารถส1งถ1ายข�อมูลมีความเร็วมากกว1า 10 เท1าของระบบ 3G และบางประเทศสามารถพัฒนาการส1ง
สัญญาณได�ถึง 100 Mbps และนิยามคําว1าอินเตอร@เน็ตความเร็วสูงของสหรัฐอเมริกากําหนดความเร็วขั้นต่ําที่ 
25 Mbps  
  ข�อเสนอแนะ สําหรับประเทศไทยควรมีการกําหนดความเร็วขั้นต่ําในระบบ 4G ที่ 4 Mbps (ซึ่งป<จจุบัน
ในระบบ 3G มีความเร็วประมาณ 345 Kbps) 
3) คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ 
 - การตั้งเสาส1งสัญญาณต�องห1างชุมชน 400 เมตร ผู�ประกอบการต�องจัดรับฟ<งความคิดเห็นในชุมชนด�วย 
4) เครือข�ายผู)บริโภคจังหวัดตราด (คุณวินัย กาวิชัย) 
 - เห็นควรกําหนดมาตรการผลกระทบจากการขยายโครงข1าย ขอเสนอให�เสามีระยะไกลที่ 400 เมตร และ
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สําหรับสถานที่ เช1น โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย@เด็กเล็ก ขอให�ห1าง 1,000 เมตร  

5.3 ความเหมาะสมของข)อกําหนดการให)บริการโทรศัพท#เคลื่อนที่แบบโครงข�ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operator - MVNO) ในการประกันการให)บริการโครงข�ายโทรคมนาคม โดยมี
ขนาดความจุ (capacity) อย�างน)อยร)อยละสิบของโครงข�ายโทรคมนาคมทั้งหมด 
(1) ข�อเสนอแนะอื่น ๆ ผู)ประกอบการ 

1) บมจ. กสท. โทรคมนาคม 
 - เพื่อให�สอดคล�องกับนโยบายส1งเสริมให�มีผู�ให�บริการรายใหม1เข�าสู1ตลาด เห็นควรกํากับดูแลอัตรา 
Wholesale ให�เกิดความเป,นธรรมแก1ผู�ให�บริการ MVNO เพื่อให�สามารถแข1นขันกับผู�ให�บริการ MNO ได�
รวมทั้งให�ผู�ให�บริการ MVNO ได�รับคุณภาพและมาตรฐานบริการเท1าเทียมกับผู�ให�บริการ MNO 
2) คุณศุภสรณ# โหรชัยยะ 
 - ข�อ 18 ของร1างประกาศเรื่อง MVNO ที่ผู�ให�บริการต�องสํารอง 10% ให�ผู�ให�บริการ MVNO โดยต�องสํารอง
เอาไว�เมื่อมีคนมาร�องขอหรือผู�ให�บริการต�องเตรียมไว�ก1อนที่จะมีการร�องขอ หรือจากที่ได�รับใบอนุญาตแล�ว 
ภาคประชาชน 
1) มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค (คุณโสภณ หนูรัตน#) 
 - ธุรกิจ MVNO ไม1ประสบความสําเร็จในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะตลาดมือถือในประเทศไทย ดังนั้น ไม1
เชื่อว1าการกําหนดเช1นนี้จะเอื้อให�บริการมือถือแบบ MVNO เกิดขึ้นในประเทศไทย 
2) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที (ว�าที่ร)อยตรี นนท# ผาสุข) 
 - ควรกําหนดอัตราค1าบริการโทรภายในโครงข1าย และการโทรผ1านโครงข1ายของผู�ให�บริการรายอื่น 
(Roaming) ในอัตราเดียวกัน และการคิดค1าบริการตามการใช�งานเป,นวินาที รวมทั้งการควบคุมคุณภาพการ
ให�บริการ เช1น การโทรแล�วสายหลุด  

 

5.4 ความเหมาะสมของข)อกําหนดในเรื่องมาตรการเพื่อสังคมและคุ)มครองผู)บริโภค 
(1) เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 

1) กสท. โทรคมนาคม 
 - เหมาะสม 

 

(2) ข�อเสนอแนะอื่น ๆ ภาครัฐและภาคการศึกษา 
1) คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปsองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - ข�อ 22 หน�า 10 ควรแยกข�อมาตรการเพื่อสังคม และการคุ�มครองผู�บริโภคออกจากกันให�ชัดเจน ไม1
ควรเขียนเนื้อหารวมในย1อหน�าเดียวกัน เพราะมีวัตถุประสงค@หรือเปOาหมายที่แตกต1างกัน อาทิ มาตรการเพื่อ
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สังคม ได�แก1 วรรค (1), (3) และ (4) และ มาตรการคุ�มครองผู�บริโภค ได�แก1 วรรค (1), (2) และ (5) 
 - ข�อ 22 หน�า 10 วรรค (1) ไม1ควรใช�คําว1าแผนความรับผิดชอบต1อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) เพราะมีความหมายในเชิงประชาสัมพันธ@ผู�ประกอบกิจการมากกว1าในการดําเนินงานเพื่อ
รับผิดชอบต1อสังคมจริงๆ และมีความตั้งใจในเชิงจิตสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีใจความสําคัญทั้งเรื่องมาตรการ
ทางสังคม และการคุ�มครองผู�บริโภครวมอยู1ด�วยกัน จึงทําให�การเน�นในแต1ละประเด็นขาดความหนักแน1น 
 - ข�อ 22 หน�า 10 วรรค (3) การระบุ “ตามหลักเกณฑ@ที่คณะกรรมการกําหนด” ควรระบุภาคผนวก
แนบท�ายในร1างประกาศ โดยกําหนดรายละเอียดให�ชัดเจนอย1างน�อยขั้นต่ําที่ไม1การคเพิ่มต�นทุนให�กับผู�
ประกอบกิจการจนเกินไป ซึ่งสามารถนําข�อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาประกอบเพื่อกําหนด
แผนการพัฒนาโครงข1ายรองรับด�วย 
 ทั้งนี้ กสทช. ควรแก�ไขระเบียบแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะ
ภาคผนวก ฉ และ ช ซึ่งว1าด�วย เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ให�เกิดความชัดเจน เพื่อให�ผู�ประกอบกิจการใช�ในการ
วางแผนธุรกิจได�สอดคล�องกับเงื่อนไขการอนุญาต 
2) คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู)สูงอายุ คนพิการและผู)ด)อยโอกาส สภานิติบัญญัติ
แห�งชาติ 
 - การใช�บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมของคนพิการ โดยเฉพาะกลุ1มคนพิการทางการได�ยินหรือกลุ1ม
คนหูหนวก สิ่งที่มีความสําคัญคือการสื่อสารระหว1างกันในระบบ Video Call ซึ่งตัวแปรที่สําคัญต1อคุณภาพ
ของบริการคือความเร็วในการรับข�อมูล (Download) และการส1งข�อมูล (upload) ซึ่งป<ญหาใหญ1ที่คนหูหนวก
ได�ประสบอยู1คือป<ญหาด�านคุณภาพในการให�บริการของแต1ละพื้นที่ยังไม1มีคุณภาพเพียงพอกับการใช�บริการ
สื่อสารทาง Video Call ได�อย1างมีประสิทธิภาพทําให�คนหูหนวกจํานวนไม1มากไม1สามารถใช�ประโยชน@จาก
ทรัพยากรสื่อสารของชาติได�อย1างเต็มที่เช1นเดียวกับคนทั่วไป ดังนั้น จึงควรกําหนดเงื่อนไขของใบอนุญาตให�มี
หลักประกันการบริการที่มีคุณภาพเพียงพอกับการใช�บริการของประชาชนทุกคนทุกกลุ1มในทุกพื้นที่ย1างเป,น
รูปธรรม อาทิ กําหนดให�ผู�ประกอบการจะต�องให�บริการอินเทอร@เน็ตความเร็วสูงทั้งในการรับข�อมูล 
(download) และการส1งข�อมูล (upload) ไม1น�อยกว1า 2 Mbps ซึ่งต�องครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 - บริการโทรคมนาคมนั้นถือว1าเป,นบริการสาธารณะที่สําคัญอย1างยิ่งต1อการใช�ชีวิตประจําวันของ
ประชาชนทุกคนรวมถึงกลุ1มคนพิการ โดยที่คนพิการจํานวนมากมักประสบป<ญหาในการใช�บริการโทรคมนาคม
ทั้งในเรื่องการเข�าถึงและคุณภาพของการบริการ ทําให�การเข�าถึงทรัพยากรสื่อสารของกลุ1มคนพิการไม1เท1า
เทียมกับกลุ1มคนทั่วไป ดังนั้น เพื่อให�มีการแก�ไขป<ญหาต1าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการเข�าถึงโทรคมนาคมของคน
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พิการเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เกิดการมีส1วนร1วมและเป,นไปอย1างมีระบบจึงควรกําหนดเงื่อนไขของใบอนุญาต
ผู�ประกอบการจะต�องมีกลไกในการแก�ไขป<ญหาให�กับคนพิการรวมถึงกลุ1มคนที่มีป<ญหาเรื่องการเข�าถึง
โทรคมนาคม จึงต�องสามารถตอบสนองต1อป<ญหาได�อย1างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยที่กลไกดังกล1าวต�อง
คํานึงถึงหลักการการเข�าถึงและใช�ประโยชน@อย1างเท1าเทียมทั่วถึงและเป,นธรรมโดยไม1เลือกปฏิบัติ 
ภาคประชาชน 
1) คุณอับดลอาซีด หนิมุสา 
 - การร�องเรียนและแก�ไขป<ญหาที่เกิดจากการให�บริการต�องแก�ไขให�แล�วเสร็จอย1างรวดเร็ว เรื่อง
ทั้งหมดไม1ควรมาที่ กสทช. เพราะผู�ให�บริการมีหน�าที่ต�องแก�ไขให�ได� ที่นําเสนอว1าต�องแก�ไขป<ญหาข�อ
ร�องเรียนให�ได�ภายใน 7 วัน หากแก�ไขไม1ได�จะขึ้นเป,น Blacklist รวมทั้งเสนอว1าผู�ให�บริการจะเป,น
ผู�รับผิดชอบค1าใช�จ1ายเรื่องร�องเรียนทั้งหมด 
 - ข�อ 22 (1)(2) การนําเสนอแผนทั้งหมดต1อคณะกรรมการและเรื่องบริการ เห็นว1าเมื่อเสนอ
คณะกรรมการแล�ว ต�องเผยแพร1ต1อสาธารณะให�ประชาชนรับรู� 
 - (4) ความปลอดภัยตัวอย1าง 3 จังหวัดภาคใต� เมื่อตัดสัญญาณมือถือ เป,นกรณีเพื่อความมั่นคง 
กสทช. ต�องแก�ป<ญหากับภาครัฐว1าทําอย1างไรที่ผู�บริโภคไม1โดนรอนสิทธิ์ในการสื่อสาร และต�องคํานึงถึง
ความปลอดภัยของรัฐและให�ประเทศมีความมั่นคง 
2) คุณโกมล ผิวสะอาด 
 - เรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส@เห็นควรให�มีจุดรับและนําไปกําจัดให�ถูกต�อง โดยอาจใช�ระบบ GPS 
ติดตาม  
 - ด�านสุขภาพอยากจะให�ข�อมูลให�ความรู�กับประชาชนทั่วไปคลื่นเป,นแม1เหล็กไฟฟOาที่มีผลกระทบ
ด�านสุขภาพ 
 - เรื่องหมายเลข 4 หลัก ถ�าโทรไป 2 ครั้งแล�วยังติดให�บริการสายอื่นอยู1 ขอให�ผู�ให�บริการโทร
กลับมาผู�ที่ได�รับความเดือดร�อนหรือผู�ร�องเรียน 
3.) คุณพงษภัทร หงส#สุขสวัสดิ์ 
 - ผู�ได�รับใบอนุญาตจะต�องจัดทําแผนเรื่องการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคม อาจเผยแพร1ข�อมูล
ให�กับประชาชนได�รับรู�ว1าในพื้นที่ตัวเองอาศัยอยู1มีเสาโทรคมนาคมตั้งอยู1ในพื้นที่ใด เพื่อลดป<ญหาการ
ข�อพิพาทในพื้นที่ 



 

หน�า 41 

ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
5.5 ความเหมาะสมของข)อกําหนดในเรื่องของการถือครองคลื่นความถี่ 
(1) เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 

1) บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น  
 - เห็นว1ามาตรการจํากัดจํานวนคลื่นความถี่ที่สามารถครอบครองได� (Spectrum Cap) เป,นมาตรการที่
ต�องการควบคุมการกระจุกตัว (Concentration) ของคลื่นความถี่ เนื่องจากในกระบวนการประมูลคลื่น
ความถี่นั้น มีความเสี่ยงที่จะมีผู�ประกอบการที่มีเงินทุนมากที่สุดเพียงรายเดียวจะสามารถประมูลคลื่นความถี่
ทั้งหมดไว�เอง ก1อให�เกิดสภาพผูกขาดด�วยการครอบครองทรัพยากรพื้นฐานที่สําคัญและจําเป,นต1อการ
ให�บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ตั้งแต1ต�นน้ํา ทั้งนี้ นโยบาย Spectrum Caps มีความจําเป,นต�องบังคับใช�ก1อนการ
ประมูลหรือเป,นข�อบังคับในกระบวนการประมูล เนื่องจากหากกฎเกณฑ@ดังกล1าวมีผลบังคับใช�หลังจากที่
ผู�ประกอบการได�ครอบครองคลื่นความถี่จากการประมูลไปแล�วนั้น การดําเนินการเพื่อมุ1งหมายควบคุมการ
กระจุกตัวของคลื่นความถี่โดยการขอคืนคลื่นความถี่จากผู�ให�บริการจะดําเนินการได�ยากหรืออาจไม1สามารถ
ดําเนินการได�อีก 
  สําหรับการกําหนด Spectrum Cap ในต1างประเทศนั้น มีการกําหนดหลากหลายรูปแบบทั้งที่จํากัดการ
ถือครองคลื่นความถี่ในแต1ละย1าน จํากัดการถือครองคลื่นความถี่ในย1านความถี่ต่ํา (ต่ํากว1า 1 GHz) หรือจํากัด
การถือครองคลื่นความถี่ทั้งหมด (Overall Spectrum Cap) ตัวอย1างเช1น 
  ในประเทศอังกฤษ Ofcom กําหนด Overall Spectrum Cap ไว�ที่ 105 MHz ซึ่งการกําหนดดังกล1าว
เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลตัดสินใจนําคลื่นความถี่ 2.6 GHz มาใช�ในบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ ในขณะที่กําหนดให�
สามารถถือครองคลื่นความถี่ที่ต่ําว1า 1 GHz ไว�ที่ 27.5 MHz เท1านั้น สําหรับประเทศในทวีปยุโรปได�กําหนด
ข�อจํากัดการถือครองคลื่นความถี่ในแต1ละย1านความถี่ (Band-specific Cap) เช1น ในการประมูลคลื่นความถี่
ย1าน 2.6 GHz ในประเทศนอร@เวย@และสวีเดน มีการกําหนดข�อจํากัดการถือคลื่นความถี่ย1าน 2.6 GHz ไว�ที่ 90 
และ 140 MHz ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นว1าความถี่การที่ต1างประเทศกําหนดตัวเลข Spectrum Cap ไว�สูง จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดสรรคลื่นความถี่ย1านสูงอย1างคลื่นความถี่ 2.6 GHz ที่มีปริมาณคลื่นความถี่ทั้งย1านถึง 190 
MHz ซึ่งแตกต1างจากกรณีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ของประเทศไทยในครั้งนี้ 
  ในประเทศสหรัฐอเมริกาแม�ในป<จจุบันจะยกเลิกนโยบายการกําหนด Overall Spectrum Cap ไปแล�ว 
แต1จะเห็นว1าก1อนการตัดสินใจยกเลิกประเทศสหรัฐอเมริกามีการบังคับใช�อยู1หลายปo และมีการปรับปรุง
กําหนด Overall Spectrum Cap เพื่อให�มาตรการมีการผ1อนคลายมากขึ้นอีกหลายครั้ง ก1อนจะตัดสินใจ
ยกเลิกในเวลาที่สหรัฐอเมริกามีมาตรการกํากับดูแลในเชิงการปOองกันการกีดกันการแข1งขันที่แข็งแรงมากแล�ว 
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  ดังนั้น สําหรับกรณีของประเทศไทย บริษัทเห็นว1า หาก กสทช. ไม1มีข�อกําหนดในเรื่องการถือครองคลื่น
ความถี่ (Spectrum Cap) ในครั้งนี้ อาจเป,นเหตุให�ผู�ประกอบการที่มีการถือครองคลื่นความถี่สําหรับให�บริการ
โทรศัพท@เคลื่อนที่อยู1แล�วในสัดส1วนที่มากกว1าผู�ประกอบการรายอื่นอย1างมีนัยสําคัญ สามารถครอบครองคลื่น
ความถี่ที่ใช�สําหรับให�บริการโทรศัพท@คลื่นความถี่ได�มากขึ้นไปอีก ทั้งที่คลื่นความถี่สําหรับการให�บริการ
โทรศัพท@เคลื่อนที่มีอยู1อย1างจํากัด ซึ่งจะก1อให�เกิดการกักตุนคลื่น สร�างความไม1เป,นธรรมต1อการแข1งขันใน
ตลาด และอาจนําไปสู1การผูกขาดตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทย บริษัทจึงเห็นด�วยกับการกําหนดนโยบาย 
Spectrum Cap ไว�ตั้งแต1ในขั้นตอนการจัดสรรคลื่นความถี่ ดังที่ระบุไว�ในร1างประกาศฯ ข�อ 20 

(2) ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด 
 

ผู)ประกอบการ 
1) บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (คุณอธิป กีรติพิชย#) 
 - เสนอให�ตัดออก เนื่องจากเห็นว1า spectrum cap เป,นป<จจัยเสี่ยงอันจะส1งผลในการประมูลได� เห็นว1า
กฎข�อนี้กําหนดให�ผู�ให�บริการที่ถือครองคลื่นความถี่เกิน 60 MHz และการเข�าประมูล โดยมี DTAC เป,นหนึ่ง
ในนั้น ประเด็นแรกมองว1าวัตถุประสงค@ควรเป,นการปOองกันการกักตุนคลื่น ป<ญหาที่ DTAC ถืออยู1และเกิน 60 
MHz เป,นคลื่นภายใต�สัมปทาน ขณะที่ภายใต�ระบบใบอนุญาตคลื่น 2.1 GHz มีเพียง 15 MHz  
 - ประเด็นที่สองเกี่ยวกับเรื่อง spectrum cap ไม1ทราบว1าที่มาของ 60 MHz เป,นอย1างไร คลื่นที่ 
กสทช. จะจัดประมูลในอนาคตภายใน 3 - 5 ปo อย1างน�อย 700 MHz จํานวน 45x2 คลื่น 1800 MHz จํานวน 
45x2 คลื่น 1500 MHZ จํานวน 40x1 คลื่น 1300 MHZ อีก 70x1 คลื่น 2600 MHz อีก 70x2 ทั้งหมด
รวมกันคําถามคือหากจัดประมูลปoถัดไปแล�วจะกําหนด spectrum cap อย1างไร  
2) บมจ. ทีโอที (คุณวินัย แก)วสวรรค#) 
 - เห็นว1าไม1มีการแข1งขันเสรีและเป,นธรรม เนื่องจาก กสทช. กําหนดผู�ที่ถือคลื่นความถี่ 60 MHz จะต�อง
คืนคลื่นความถี่ ซึ่งผู�ที่ถือครองคลื่นเกิน 60 MHz มีอยู1 3 ราย เป,นหน1วยงานของรัฐ 2 ราย ซึ่งการรับฟ<งความ
คิดเห็นสาธารณะต1อร1างประกาศฯ ย1าน 1800 MHz ครั้งก1อนที่ประชาพิจารณ@อีก 1 ราย จะเหลือ 2 ราย
เท1านั้นมีคลื่นความถี่น�อยกว1า 60 MHz มีผู�ให�บริการรายใดสนใจคลื่นความถี่ 900 MHz คาดว1ามี 2 ราย คือ 
หน1วยงานรัฐรายหนึ่ง และเอกชนรายหนึ่ง แต1ปรากฏว1า กสทช. กําหนดว1าหากถือคลื่นความถี่เกิน 60 MHz 
ต�องคืน ประเด็นคือหน1วยงานของรัฐที่ทําเพื่อสังคม เช1น สาธารณะทางไกลชนบทให�บริการสาธารณะ จึงต�อง
ถือครองคลื่นความถี่เกินกว1า 60 MHz โดยไม1ได�มุ1งเน�นธุรกิจเพียงอย1างเดียว เมื่อเปลี่ยนเป,นระบบใบอนุญาต
จึงต�องแข1งขัน คลื่นความถี่ที่ถือครองก็ยังอยู1ไม1ได�ยกเลิก แต1เหมือนตัดสิทธิ์บางส1วนของหน1วยงานของรัฐ 2 
หน1วยงานนี้ การแข1งขันเสรีและเป,นธรรมไม1เกิด เพราะในประเทศไทยเห็นได�จากคลื่นความถี่ย1าน 2.1 GHz ที่
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ผ1านมาไม1เกิดผู�ประกอบการรายใหม1 เกิดได�เฉพาะ MVNO เท1านั้นเพราะไม1สามารถแข1งขันกับเจ�าของธุรกิจ
รายเดิม 
3) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที (ว�าที่ร)อยตรี นนท# ผาสุข) 
 - กรณีการถือครองคลื่นเกินกว1าที่กําหนดทําให�เข�าร1วมประมูลไม1ได� เป,นการลดคู1แข1ง ทําให�ไม1เกิดการ
แข1งขัน และคนที่ได�คลื่นไปอาจเป,นการกักตุนคลื่นความถี่ 
4) บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น และ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต 
 - เสนอให�ตัดข�อกําหนดเรื่อง Overall Spectrum Cap ออกจากหลักเกณฑ@การจัดสรรคลื่นความถี่ย1าน 
900 MHz โดยมีเหตุผลดังนี้ Overall Spectrum Cap เป,นเครื่องมือปOองกันการกักตุนคลื่นความถี่ซึ่งเป,น
ทรัพยากรโทรคมนาคมที่มีความสําคัญและมีอยู1จํากัด (Scarce Resource) และใช�คลื่นความถี่ในการกีดกัน
การแข1งขัน โดยที่ Overall Spectrum Cap เป,นกฎเกณฑ@ที่สําคัญ จึงต�องมีการศึกษาโครงสร�างตลาด 
จํานวนผู�ให�บริการในตลาด ความต�องการคลื่นความถี่เพื่อรองรับบริการ Mobile Broadband และปริมาณ
คลื่นความถี่ย1านความถี่ต1าง ๆ และกําหนดเวลาที่ กสทช. จะจัดสรรเข�ามาในอุตสาหกรรม (Spectrum 
Roadmap)  
 - อุตสาหกรรมโทรศัพท@เคลื่อนที่ของประเทศไทยที่อยู1ในช1วงเวลาการเปลี่ยนผ1านจากระบบสัมปทานไปสู1
ระบบใบอนุญาต ผู�ประกอบการมีการครอบครองทั้งคลื่นความถี่ในระบบสัมปทานและคลื่นความถี่ในระบบ
ใบอนุญาต ซึ่งการดําเนินธุรกิจบนคลื่นทั้งสองประเภทมีต�นทุนต1างกันอย1างมาก โดยคลื่นความถี่สัมปทานมี
ต�นทุนส1วนแบ1งรายได� 30% และต�องโอนอุปกรณ@ให�หน1วยงานภาครัฐที่เป,นคู1สัญญาสัมปทานและมีข�อจํากัดใน
การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการจัดให�บริการ แต1คลื่นในระบบใบอนุญาตมีต�นทุนเพียง 5.25% ของรายได�
เท1านั้นโดยไม1มีข�อจากัดในเรื่องอื่น ๆ นอกจากนี้คลื่นสัมปทานกําลังจะสิ้นสุดลงในระยะเวลา 3 ปo ส1วนคลื่น
ความถี่ในระบบใบอนุญาตมีอายุอีก 10 – 12 ปo การนําคลื่นทั้งสองกลุ1มมารวมกันตามข�อกําหนด Overall 
Spectrum Cap จึงไม1มีความเหมาะสม  
 - ข�อ 20 (3) ได�กําหนดวิธีการคืนคลื่นไว�ตามประเภทของคลื่นความถี่ กล1าวคือ ข�อ 20 (3) ก. กรณีคลื่น
ความถี่ในระบบสัมปทานให�คืนให�ผู�ให�สัมปทาน ส1วนข�อ 20 (3) ข. กรณีคลื่นในระบบใบอนุญาตให�คืนให� 
กสทช. บริษัทฯ มีความเห็นว1ากรณีการคืนคลื่นในระบบใบอนุญาตไม1น1าจะเกิดขึ้นได�เนื่องจากเหตุผลข�างต�น 
แต1จะเป,นกรณีการคืนคลื่นสัมปทาน อย1างไรก็ตามการคืนคลื่นสัมปทานให�ผู�ให�สัมปทานซึ่งเป,นผู�ประกอบการ
แข1งขันกับผู�รับสัมปทานในตลาดเดียวกัน มีประเด็นที่จะต�องพิจารณาว1าผู�ให�สัมปทานสามารถใช�งานคลื่น
ความถี่หรือไม1 และเป,นกรณีที่ กสทช. จัดสรรคลื่นความถี่ให�ผู�ประกอบการหรือไม1  
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 - ประเทศไทยอยู1ในช1วงเวลาที่บริการ Mobile Broadband มีการเติบโตอย1างก�าวกระโดด ส1งผลให�
อุตสาหกรรมเกิดความต�องการ Spectrum อย1างที่ไม1เคยเป,นมาก1อนด�วย และในหลายประเทศมีการปรับ
ระดับ Overall Spectrum Cap ให�สูงขึ้นเพื่อให�ผู�ประกอบกิจการสามารถครอบครองคลื่นได�มากขึ้นเพื่อให�มี
คลื่นความถี่เพียงพอในการตอบสนองบริการ Mobile Broadband  
 - หากยอมรับว1า คลื่นความถี่ในระบบสัมปทานเป,นคลื่นความถี่ที่กาลังจะสิ้นสุดสิทธิการใช�งานในอีกสามปo 
เป,นคลื่นความถี่ที่มีต�นทุนการทาธุรกิจแตกต1างจากคลื่นในระบบใบอนุญาตอย1างเปรียบเทียบกันไม1ได�และควร
แยกออกไปจากกการกําหนด Overall Spectrum Cap จะพบว1าประเทศไทยมีการประมูลครั้งนี้เป,นครั้งที่
สอง ซึ่งการประมูลครั้งแรกในปo 2555 ได�มีการจัดสรรคลื่นในระบบใบอนุญาตให�ผู�ประกอบการ 3 รายเพียง
รายละ 2 x 15 MHz ตลอดระยะเวลาจนถึงป<จจุบันไม1มีผู�ประกอบกิจการรายใดที่ครอบครองคลื่นไว�เพื่อการ
กักตุนหรือมีกรณีใช�คลื่นความถี่ใช�เป,นเครื่องมือในการกีดกันการแข1งขัน หากแต1ผู�ประกอบการมีการใช�คลื่น
ความถี่ไปอย1างเต็มประสิทธิภาพเพื่อขยายโครงข1ายรองรับการให�บริการตามข�อกําหนดของ กสทช. โดยเฉพาะ
การรองรับความต�องการบริการ Mobile Broadband ที่เติบโตอย1างก�าวกระโดด ซึ่งคลื่นความถี่ที่มีอยู1ใน
ป<จจุบันมีไม1เพียงพอ  
 - การประกอบกิจการตามสัญญาสัมปทานได�รับการคุ�มครองจาก พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2544 มาตรา 80 ข�อกําหนดเรื่อง Overall Spectrum Cap ซึ่งอาจส1งผลต1อการคืนคลื่นที่ใช�ในกิจการ
ตามสัญญาสัมปทานอาจมีกรณีข�อโต�แย�งจากคู1สัญญาเนื่องจากเป,นการกระทาที่กระทบกระเทือนสิทธิในการ
ประกอบกิจการตามสัญญาสัมปทาน  

ข�อเสนอแนะ  
 - เสนอให� กสทช. ดําเนินการพิจารณาจัดทํากฎเกณฑ@เรื่อง Overall Spectrum Cap เป,นกฎเกณฑ@ที่แยก
ออกมาจากกฎเกณฑ@การประมูลในคราวนี้ (Dedicated Regulation) และไม1มีความจาเป,นที่จะต�องนา
กฎเกณฑ@ Overall Spectrum Cap มาใช�ในการประมูลคราวนี้ เนื่องจากการประมูลคลื่นความถี่คราวนี้เป,น
การประมูลครั้งที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งถือว1าเป,นช1วงเริ่มต�นของการจัดสรรคลื่นในระบบใบอนุญาตเข�าไปใน
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมยังมีความต�องการใช�คลื่นความถี่อีกในปริมาณมาก แม�แต1รัฐบาลก็ยังมีนโยบาย
ในการนาคลื่นความถี่อื่นๆ เช1น การเรียกคืนคลื่นความถี่ย1าน 2.6 GHz มาจัดการประมูลเพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย Digital Economy  
 - เห็นว1าก1อนการกําหนด Overall Spectrum Cap กสทช. จําเป,นต�องมีการจัดทํา Spectrum 
Roadmap ก1อนเพื่อให�อุตสาหกรรมรับทราบกําหนดเวลาการจัดสรรคลื่นความถี่ย1านต1างๆ เข�ามาใน
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อุตสาหกรรม เพื่อให�อุตสาหกรรมได�ทราบกําหนดเวลาที่แน1นนอน วางแผนการใช�งานคลื่นความถี่ย1านต1างๆ 
เพื่อวางแผนการลงทุน การเลือกใช�เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งผลท�ายที่สุดทาให�อุตสาหกรรมโทรศัพท@เคลื่อนที่
ซึ่งเป,นโครงสร�างพื้นฐานและเป,นต�นทุนของอุตสาหกรรมอื่นๆ เป,นอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
 - เห็นว1าในการกําหนด Overall Spectrum Cap นั้น นอกจากต�องมีการกําหนด Spectrum Roadmap 
ให�ชัดเจนว1าแต1ละความถี่จะมีการจัดสรรเข�าไปในอุตสาหกรรมในช1วงเวลาใดแล�ว ยังต�องมีการพิจารณาว1า
โครงสร�างอุตสาหกรรมโทรศัพท@เคลื่อนที่ในอนาคตจะผู�เล1นกี่ราย จะมีการกําหนด Spectrum Cap แยกเป,น 
Low Frequency Band กับ High Frequency Band หรือไม1 เพื่อกระจายการถือครองคลื่นความถี่ในแต1ละ
ย1านความถี่อย1างเหมาะสม  
 - การจัดทํากฎเกณฑ@ Overall Spectrum Cap ซึ่งเป,นกฎเกณฑ@สําคัญในการกํากับดูแลอุตสาหกรรม 
บริษัทเห็นสมควรดําเนินการตามขั้นตอนการออกกฎเกณฑ@เรื่องอื่น ๆ กล1าวคือ การเปCดเผยหลักการและ
เหตุผล วิธีการกําหนดค1า Overall Spectrum Cap การประเมินผลกระทบจากกฎเกณฑ@ และที่สําคัญที่สุดคือ
การเปCดโอกาสให�ผู�มีส1วนเกี่ยวข�องได�มีแสดงข�อคิดเห็น  
 - บริษัทเห็นว1าอุตสาหกรรมโทรศัพท@เคลื่อนที่ในประเทศไทย ไม1เคยมีกรณีที่กักตุนคลื่นความถี่หรือใช�คลื่น
ความถี่เพื่อกีดกันการแข1งขัน จึงไม1เห็นเหตุผลความจําเป,นที่ กสทช. ต�องกําหนด Overall Spectrum Cap 
ในการประมูลคราวนี้ซึ่งเป,นการจัดสรรคลื่นความถี่ครั้งที่สอง โดยบริษัทฯ เข�าใจว1าแท�ที่จริงแล�ว กสทช.น1าจะ
มีความประสงค@ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่มีการใช�งานไม1มีประสิทธิภาพเพื่อนาไปจัดสรรใหม1 ดังนั้นหากเป,น
กรณีดังกล1าว บริษัทฯ ขอเสนอให� กสทช. เร1งรัดการจัดทาหลักเกณฑ@การคืนคลื่นความถี่เพื่อนาไปจัดสรรใหม1
หรือปรับปรุงการใช�คลื่นความถี่ ซึ่ง กสทช. ได�มีการจัด Focus Group เพื่อรับฟ<งความคิดเห็นในเรื่อง “กรอบ
หลักการ” ไปแล�วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เพื่อใช�หลักเกณฑ@ดังกล1าวเป,นเครื่องมือในกํากับดูแลการใช�
คลื่นความถี่ให�มีประสิทธิภาพต1อไป กรอบหลักการหลักของหลักเกณฑ@ดังกล1าวประกอบด�วย 6 กรอบหลักการ
ซึ่งครอบคลุมถึงขนาดสูงสุดในการในการถือครองคลื่นความถี่ (Overall Spectrum Cap) ด�วยแล�ว  
 - ในการจัดทําร1างหลักเกณฑ@การจัดสรรคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz กสทช ได�มีข�อกําหนดเรื่อง Overall 
Spectrum Cap ต1อมา กสทช. ได�รับฟ<งข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�มีส1วนได�เสีย (Stakeholders) และ
ได�ตัดข�อกําหนดดังกล1าวออกตามที่ปรากฏในประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ@และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถี่สาหรับกิจการโทรคมนาคมย1าน 1800 MHz ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2558 บริษัทขอเสนอให� กสทช. ตัดข�อกําหนดเรื่อง Overall Spectrum Cap ออกจากหลักเกณฑ@การจัดสรร
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ด�วยเช1นกัน 
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ภาคประชาชน 
1) คุณณัฐชยา นิรันพรพุทธา 
 - ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนดในการถือครองคลื่นความถี่ เห็นควรประกาศใน roadmap มากกว1า เช1น คลื่น
มีเท1าไหร1 จะประมูลเมื่อใด ใครเป,นผู�มีสิทธิ์ เพื่อความโปร1งใส เนื่องจากการนําข�อจํากัดมากําหนดในประกาศ
เห็นว1ายังไม1มีความชัดเจนโปร1งใสเพียงพอ ผู�ประกอบการที่ประมูลคลื่นได�เพิ่มอาจทําให�ถือครองคลื่นเกินกว1า
ที่ตัวประกาศกําหนด ทําให�ต�องคืนคลื่นให�กับสํานักงาน กสทช. การกําหนดการถือครองคลื่นความถี่จะเป,น
การรอนสิทธิ์และจํากัดไม1ให�ผู�ประกอบการได�ใช�สิทธิ์ประโยชน@อย1างเต็มที่ 
2) คุณวิศิษย#ศักดิ์ อรุณสุรัตน#ภักดี 
 - ไม1เห็นด�วยกับข�อ 20 ของร1างประกาศในเรื่อง Spectrum Cap โดยมีเหตุผลดังนี้ 
  (1) Spectrum Cap เป,นเรื่องสําคัญ ควรกําหนดเป,นหลักเกณฑ@ต1างหาก เพราะหากนํามารวมกับการ
ประมูลคลื่นความถี่ อาจก1อให�เกิดความล1าช�าหากมีผู�คัดค�านการออกกฎโดยไม1ชอบด�วยกฎหมาย 
  (2) การกําหนดข�อจํากัดการถือครองคลื่นความถี่ในกฎการประมูลอาจทําให�เกิดประเด็นข�อโต�แย�งใน
เรื่องความไม1เป,นธรรมกับผู�ที่ต�องถูกบังคับให�คืนคลื่นความถี่ตามร1างประกาศฯ ฉบับนี้ โดยหากปรากฏว1าใน
การประมูลครั้งต1อไปไม1มีการกําหนดข�อจํากัดการถือครองหรือปรากฏว1ามีการปรับเปลี่ยนเพดานสูงสุด
มากกว1า 60MHz 
  (3) การบังคับคืนคลื่นความถี่ให�แก1ผู�ให�สัมปทานจะก1อให�เกิดประเด็นข�อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา 
กล1าวคือ  
   ถือเป,นการรอนสิทธิของผู�รับสัมปทานที่ได�รับความคุ�มครองตามสัญญาสัมปทานผู�ถูกรอนสิทธิควร
ได�รับการชดเชยเช1นเดียวกับกรณีการเวนคืนที่ดินที่รัฐต�องจ1ายค1าทดแทนให�แก1ผู�ได�รับผลกระทบ  
   การคืนคลื่นความถี่จะเกิดป<ญหาในการเลิกสัญญาสัมปทานว1าถือเป,นการเลิกสัญญาสัมปทานหรือไม1 
คู1สัญญายังคงมีสิทธิหน�าที่ตามสัญญาสัมปทานอยู1หรือไม1 ผู�ให�สัมปทานจะยังคงมีสิทธิได�รับบางส1วนบางรายได�
อยู1หรือไม1 
  (4) การออกกฎหมายในลักษณะนี้ขัดกับหลักความศักดิ์สิทธิ์แห1งการแสดงเจตนาของคู1สัญญา 
  (5) การบังคับคืนคลื่นความถี่อาจก1อให�เกิดประเด็นข�อพิพาททางกฎหมายถึงอํานาจของ กสทช. ในการ
ออกประกาศฉบับนี้ ว1า.มีอํานาจในการแทรกแซงสัญญาสัมปทานหรือไม1 ซึ่งในกรณีหากเกิดประเด็นข�อพิพาท
อาจทําให�การประมูลในครั้งนี้ต�องล1าช�าออกไป 
  (6) การบังคับคลื่นให�แก1ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกรายหนึ่ง ไม1ได�เป,นไปเพื่อประโยชน@สาธารณะ 
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อีกทั้งยังขัดกับหลักการที่ว1าคลื่นความถี่เป,นทรัพยากรของชาติ เพื่อประโยชน@สาธารณะ 
 ข�อเสนอแนะ : หาก กสทช. เห็นควรให�มีการคืนคลื่นความถี่ ก็ควรจะต�องออกกฎเกณฑ@แยกต1างหากจาก
ประกาศฉบับนี้ โดยกําหนดให�นําคลื่นความถี่กลับคืนสู1รัฐ เพื่อนําไปใช�เพื่อประโยชน@โดยรวมของประชาชน
โดยรวม เช1น การนําไปประมูล เป,นต�น ซึ่งการนี้สอดคล�องกับตัวบทกฎหมายในป<จจุบัน ไม1ใช1การกําหนดให�
คืนให�แก1ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกรายหนึ่ง 
3) คุณกิตติพล แจ�มสว�าง 
 - ข�อ 20 เรื่อง spectrum cap เชื่อว1าเจตนารมณ@ เพื่อปOองกันการกักตุนคลื่นความถี่ให�เกิดการแข1งขันเสรี
และเป,นธรรม ซึ่งจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค@ได�จริงหรือไม1 การกําหนดว1าคืนให�กับผู�ให�สัมปทานเจ�าของเดิม 
ต�องคืนอย1างไร หากคืนแล�วจะมีการดําเนินการกับคลื่นความถี่ที่คืนแล�วอย1างไร ขอให� กสทช. ช1วยพิจารณาใน
เรื่องนี้ด�วย 
4) คุณพูนภัทร วสุพงศ#พิพัฒน# 
 - การกําหนด spectrum cap ข�อ 20 เห็นว1าเป,นหลักเกณฑ@ที่ กําหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค@ในการจัดสรร
คลื่นเพื่อไม1ให�คลื่นกระจุกกับผู�ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และเพื่อประโยชน@สูงสุด เกรงว1าการกําหนด
ลักษณะนี้อาจจะไม1บรรลุวัตถุประสงค@ที่ กสทช. คาดการณ@ไว� จึงควรจะแยกออกมาเป,นอีกประกาศหนึ่งเป,น
การเฉพาะ โดยกําหนดรายละเอียดให�มีความชัดเจน ครอบคลุม และมีผลกับผู�ประกอบการรายอื่นเป,นการ
ทั่วไป 
 - จํานวนคลื่นที่ครองได�สูงสุดที่ กสทช. กําหนดไว� 60 MHz เห็นว1า กสทช. ควรชี้แจงเหตุผลว1าเหตุใดจึง
เป,นตัวเลข 60 MHz เมื่อเทียบกับต1างประเทศที่เมีการสนับสนุนให�เกิด economic digital เค�ากําหนด
มากกว1าของเรา บางประเทศกําหนดถึง 100 MHz ทําให�น1าคิดว1าการกําหนดเพียง 60 MHz จะเป,นประโยชน@
ต1อประชาชนหรือไม1 และจะพัฒนาประเทศได�เพียงใด 
 - การคืนคลื่นให�กับผู�ให�สัมปทาน ซึ่งเป,นสมบัติของชาติ บุคคลที่ควรดูแลและจัดสรรควรเป,นหน1วยงาน
ของรัฐ ณ ป<จจุบันผู�ให�สัมปทานไม1ใช1หน1วยงานของรัฐเหมือนอดีต เมื่อหมดสัญญาก็ควรคลื่นให�กับ กสทช. จัด
ให�มีการประมูลเพื่อให�ประโยชน@กับชาติ เหมือนการประมูลครั้งนี้ การกําหนดให�คืนคลื่นให�กับผู�ให�สัมปทาน ณ 
ป<จจุบันผู�ให�สัมปทานมีคลื่นที่มากพออยู1การคืนเพิ่มไปอีก ผู�ใช�สัมปทานอาจใช�ไม1ทั้งหมดอาจทําให�เกิดคลื่นที่
ไม1ได�ใช� เกิดผลเสียต1อการพัฒนาต1อประเทศ ประชาชนไม1ได�ใช�คลื่นอย1างเต็มความต�องการเพื่อประสงค@สูงสุด 
 
 



 

หน�า 48 

ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
5) คุณปรีดี ประวิชไพบูลย# 
 - กรณีคืนคลื่นความถี่ หากบรรจุไว�เงื่อนไขในการประมูลอาจจะไม1ตรงกับเจตนารมณ@ เห็นควรแยกเป,นอีก
ประกาศ ในทางปฏิบัติหากมีการคืนคลื่นกระบวนการเป,นอย1างไร เพื่อให�การเปลี่ยนผ1านจากระบบสัมปทาน
ไปสู1ระบบใบอนุญาตเป,นไปอย1างสมบูรณ@ 
6) คุณเมทินี แสงสุวรรณ 
 - ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด spectrum cap ในประกาศฉบับนี้ เห็นด�วยหากมี spectrum cap ในอนาคต 
แต1ด�วยข�อจํากัดการถือครองคลื่นความถี่เป,นมาตรการเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพ ก1อนที่จะออกข�อกําหนดหรือ
ข�อจํากัดทําการศึกษาถึงข�อดีข�อเสียและความเหมาะสมในแต1ละประเทศมีความแตกต1างกัน ต�องไปคํานึงและ
วิเคราะห@ผลดีผลเสีย การกําหนดราคาอยากจะออกประกาศเป,นประกาศเดียวกัน เพื่อเป,นภาพรวมกันทั้ง
ประเทศ ดังนั้น spectrum cap น1าจะเป,นเช1นเดียวกัน ต1อมาเรื่องของหลักกฎหมายปกครองการประมูลคลื่น
ความถี่จะใช�เพื่อบริการสาธารณะ การใช�คลื่นความถี่ของประชาชนทุกคน หลักของกฎหมายปกครองบริการ
สาธารณะต�องมีความชัดเจนและต1อเนื่อง การกําหนด spectrum cap ขึ้นมาอาจกระทบสิทธิประชาชน หาก
มีการกําหนดแล�วการประมูลได�รับผลกระทบสิทธิที่มีอยู1เดิมก1อนที่ได�รับอนุญาต อาจจะมีความขัดแย�งกับ
มาตรา 80 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 สุดท�ายหลักการใช�อํานาจกฎหมาย
ปกครอง การกระทําทางปกครอง กสทช. ใช�อํานาจของรัฐไม1ควรทําให�มีผลร�ายกับประชาชน อาจจะมีการ
ขัดแย�งประเด็นด�านกฎหมายมหาชน และหลักกฎหมายปกครอง ข�อเสนอแนะ คือ ขอให�ออกประกาศที่
วิเคราะห@ผลดีผลเสียและแสดงให�ประชาชนรับทราบ 
7) คุณพลากร  ศิวเวชช 
 - เรื่อง spectrum cap เห็นว1าอาจจะทําให� กสทช. ไม1สามารถบรรลุวัตถุประสงค@ในการจัดสรรคลื่น
ความถี่ เนื่องจากหลักการในข�อ 20 กําหนดให�การคืนคลื่นส1วนหนึ่งคืนให�กับผู�สัมปทานเดิม ตัวเลข 60 MHz 
ได�ศึกษาชัดเจนเพียงใด ขอให� กสทช เปCดเผยให�ประชาชนรับทราบ และมีการทําประชาพิจารณ@อีกครั้งหนึ่ง 
อีกประเด็นหนึ่งคือข�อโต�แย�งทางกฎหมายห�ามไม1ให�เจ�าหน�าที่รัฐตรากฎหรือออกมาตรการย�อนหลังในการที่
เป,นผลร�ายต1อบุคคล 
8) คุณอนันต#  สวารัตน# 
 - เห็นว1าข�อ 20 ที่กําหนดว1ามีสิทธิ์เข�าประมูลได�แต1 60 MHz ต�องคืนคลื่น เมื่อพิจารณาร พ.ร.บ.การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 80 ระบุชัดเจนว1าถ�าหน1วยงานดังกล1าวได�มีการอนุญาต หรือ
สัมปทานหรือสัญญาแก1ผู�ใด เป,นผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคม อยู1แล�ว ก1อนวันที่ พ.ร.บ. บังคับ ให�ใช�เจน
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หมดอายุสัมปทานตรงนี้ ตราบใดที่ยังไม1หมดสัมปทานก็มีสิทธิ์ใช� สอดคล�องกับหลายท1านที่กล1าวว1ากฎหมาย
ปกครองเขาไม1ออกให�มีผลย�อนหลัง ข�อนี้จึงขอให�ถอนออกไป  
9) คุณพีรพัฒน#  คําพะยอม 
 - เห็นว1าข�อ 20 น1าจะมีความสุ1มเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกฎหมาย พ.ร.บ. การประกอบการกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 8 กําหนดไว�การกําหนดหลักเกณฑ@เกี่ยวกับการอนุญาตจะต�องสอดคล�องและ
เป,นตามแนวทางของแผนบริหารคลื่นความถี่ ข�อ 8.2 กําหนดว1าให�มีการคืนคลื่นความถี่เมื่อมีการสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทานหรือสัญญานั้น คือมาตราแรกที่อาจจะขัดได� มาตราที่ 2 มาตรา 80 วรรค 3 มีการกําหนดไว�
ชัดเจนว1าการทําความตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตสัมปทาน สัญญามีผลเป,นการลดหรือ
จํากัดสิทธิโทรคมนาคม ตามระยะที่เหลืออยู1ของการอนุญาต ถือว1าเป,นผลที่มีการกระทบกระเทือนสัมปทาน
หรือสัญญานั้น การกําหนดคืนคลื่นความถี่มีความเสี่ยงกับมาตรา 80 วรรค 3 ขอเสนอให� กสทช. พิจารณาตัด
ข�อ 20 ออกจากร1างประกาศ นอกจากนี้เห็นด�วยในนําคลื่น 900 MHz มาประมูลและขอเสนอว1าให�มีการทํา
การประมูลทั้งคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz พร�อมกัน และเหตุผลที่ กสทช. แจ�งว1าเหตุผลที่ต�องแยกกัน 
คือ หากมีผลโต�แย�งทางกฎหมายการประมูลจะได�ไม1ถูกล�มล�างทั้ง 2 การประมูล ช1วยชี้แจงว1าความเสี่ยงทาง
กฎหมายอย1างไร 
10) คุณวิวัฒน#  สุทธิภาค 
 - ขอให�พิจารณาตัดเงื่อนไข spectrum cap และการคืนคลื่นความถี่นี้ออก โดยต�องทําเป,นประกาศ
หลักเกณฑ@ ขั้นตอนวิธีการล1วงหน�า ให�ผู�เกี่ยวข�องปฏิบัติต1างหาก และไม1อาจมาบังคับใช�กับผู�ชนะการประมูล
ในครั้งนี้ได� หากจะนําคลื่นความถี่คืนสามารถทําได�โดยรายงานคณะอนุกรรมการเมื่อ 23 เมษายน 2556 โดย
ให�ดําเนินการตามเงื่อนไขการจัดทําแผนแม1บทคลื่นความถี่ตามมาตรา 82 83 วรรค 3 และ 84  
 - สําหรับประเด็นเรื่องการคืนคลื่นความถี่มีเงื่อนไขว1าผู�ชนะการประมูลจะต�องอยู1กับการส1งคลื่นความถี่ 
ประเด็นนี้เป,นคําสั่งศาลปกครอง ถือว1า กสทช. ได�ออกคําสั่งเกินกว1าขอบอํานาจหรืออํานาจโดยมิชอบ หรือไม1
เป,นตามขั้นตอนตามกฎหมาย ประเด็นที่สําคัญ spectrum cap ใน พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
มาตรา 80 วรรค 1 ได�ให�ผู�รับสัมปทานมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู1เดิมตามที่รับอนุญาตจนกว1า
สัญญาจะสิ้นสุด แต1จริง ๆ แล�ว สามารถทําได�โดยใช�วรรค 3 การกระทําครั้งนี้ถือว1าเป,นการปรับปรุงเงื่อนไข
อนุญาตสัมปทานหรือสัญญา ซึ่งเป,นการลดหรือจํากัดสิทธิหรือมีผลกระทบความสมบูรณ@ของการได�รับใช�
อนุญาตใช�คลื่นความถี่ของผู�ได�รับอนุญาตหรือสัญญาโดยไม1ได�รับความยินยอมตามมาตรา 80 วรรค 3  
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11) คุณวันทนีย# วิริยสิทธาวัฒน# 
 - เงื่อนไข spectrum cap ที่กําหนด 60 MHz ควรทําเป,นประกาศที่ชัดเจนก1อนประมูล เนื่องจากมี
ผลกระทบต1อผู�เข�าร1วมประมูล และผู�ประกอบการ ต�องอาศัยข�อมูลสําหรับการประมูลในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอให� 
กสทช. ชี้แจงว1า 60 MHz ได�มาได�อย1างไร เหตุใดจึงเป,น over all spectrum cap แทนที่จะแบ1งเป,นย1าน
ความถี่ต่ํา และสูง เพราะว1าย1านความถี่ในแต1ละช1วงไม1เท1ากัน 
12) คุณชินวัฒ เรืองรัก 
 - การถือครองคลื่นความถี่ใน spectrum cap ในหมวดที่ 6 ข�อที่ 20 โดยหลังจากที่ กสทช. ได�มีประกาศ
ในเรื่องนี้ ต1อมาได�มีการยกเลิกในประกาศ 1800 MHz โดยในต1างประเทศ เช1น USA ได�มีการนํา spectrum 
cap มาใช� และยกเลิกไปตั้งแต1ปo 2000 โดย FCC ได�นําหลักการของ spectrum screen มาใช�เพื่อไม1ให�
ผู�ประกอบการถือครองคลื่นเกินไป หากนํา spectrum cap ที่ระบุในประกาศนี้ มาเทียบกับการถือครองของผู�
ให�บริการทั้ง 3 รายใหญ1 จะรวมตัวเลขเป,น 180 MHz โดย 1/3 จะคํานวณได� 60 MHz แต1อย1างไรก็ตาม 
อาจจะมีการคํานวณตัวเลขไว�ในคราวต1อไป โดยขอให�นําวิธีการกําหนดของสหรัฐอเมริกามาปรับใช� เพราะทํา
ให�เกิดประโยชน@ต1อประเทศชาติและผู�บริโภค 
13) มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค (คุณโสภณ หนูรัตน#) 
 - ร1างประกาศข�อ 20 ขอให�ตัดออก เนื่องจากไม1ควรกําหนดการถือครองคลื่นความถี่สูงสุด (Overall 
Spectrum Cap) และการกําหนดหลักเกณฑ@ที่ 60 MHz นํามาจากไหน มีหลักเกณฑ@คิดอย1างไร ในการ
ประมูลคลื่นความถี่ครั้งนี้ เพื่อไม1ให�กีดกันผู�ให�บริการบางรายเข�าร1วมประมูล และเห็นว1าควรออกแยกเป,น
ประกาศอีกฉบับ โดยต�องการมีศึกษาเรื่องจํานวนคลื่นความถี่ทั้งหมด และความเหมาะสมของการถือครอง
คลื่นความถี่อย1างรอบคอบ เพื่อให�สามารถนําคลื่นความถี่ซึ่งเป,นทรัพยากรธรรมสําคัญของชาติ มาพัฒนาและ
สร�างประโยชน@ต1อประชาชนและประเทศชาติ 
 - กําหนดเงื่อนไขพิเศษเพื่อดึงดูดให�มีผู�ประกอบการรายใหม1 เช1น  
  - กําหนดคลื่นความถี่พิเศษ (set aside) สําหรับผู�ประกอบการรายใหม1เข�าร1วมประมูล เช1น กําหนดคลื่น
ความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ประมูลจํานวน 5 MHz เป,นต�น  
  - กําหนดเงื่อนไขการประมูลสําหรับผู�ประกอบการรายใหม1ให�ต่ํากว1าผู�ประกอบการรายเดิม เช1น กําหนด
ราคาตั้งต�นต่ํากว1า กําหนดเงื่อนไขความครอบคลุมโครงข1ายต่ํากว1า เป,นต�น เนื่องจากเงื่อนไขตามประกาศที่มี
อยู1ในป<จจุบันไม1ได�ส1งเสริมให�เกิดผู�ประกอบการรายใหม1 เพราะทั้งขนาดคลื่นที่จัดประมูล ราคาเริ่มต�นประมูล 
เงื่อนไขการชําระเงิน ไม1ได�เอื้อประโยชน@ต1อการเชิญชวนให�มีผู�ประกอบการรายใหม1เข�าสู1ตลาดโทรคมนาคม 
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5.6 ความเหมาะสมของเงื่อนไขอื่น ๆ 
(1) ข�อเสนอแนะอื่น ๆ ภาคประชาชน 

1) ประชาชน (ขอนแก�น) 
 - หากประสงค@ให�เกิดผู�ให�บริการรายใหม1ต�องมี spectrum share หรือ tradable ซึ่งเป,นหน�าที่ของ 
กสทช. โดยตรง แต1ประกาศมิได�เห็นการควบคุมความเร็ว 4G เท1าไร ค1าใช�จ1ายต1อไบท@เป,นขั้นสูงขั้นต่ําอย1างไร 
แต1เมื่อมี spectrum cap และอยากให�ประโยชน@ตกกับประชาชนจริง ๆ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล การ
ให�บริการโมบายบรอดแบนด@ผู�ให�บริการที่มีความถี่เยอะกว1าสามารถทําได� หากจะให�เป,นประโยชน@ต1อสังคม 
ระยะทางของคลื่น 900 MHz ต�องไกลกว1าคลื่นอื่น และเอาเงินจาก USO มาให�รัฐต�องบริการ การที่จะคืนมา
เป,นของรัฐ กสทช. อาจตั้งบริษัทก็ได� ซึ่งอาจไม1ได�เงินสามหมื่นล�านในวันนี้และเก็บค1าบริการผู�บริโภคในราคา
ถูก  
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6. มาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล 
 6.1 ความเหมาะสมของข�อกําหนดในมาตรการมาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล 
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6.1 ความเหมาะสมของข)อกําหนดในมาตรการมาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล 
(1) ไม1เห็นด�วยกับข�อกําหนด ผู)ประกอบการ 

1) คุณวินัย  แก)วสวรรค#  บมจ. ทีโอที 
 มาตรการดังกล1าว ไม1สามารถควบคุมไม1ให�เกิดการฮั้วประมูลได�แน1นอนเหมือนตอนประมูลคลื่น 3G 2100 
MHz เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 
 - ผู�ที่ขาดแคลนคลื่นความถี่ในการให�บริการมีเพียงรายเดียวเท1านั้นจึงไม1เกิดการแข1งขันอย1างแน1นอน 
 - ป<ญหาข�อกําหนดผู�ที่ถือครองคลื่นเกิน 60 MHz ต�องคืนคลื่นเท1าที่ประมูลได� ทําให�เกิดการได�เปรียบ
เสียเปรียบกันขึ้น 
 - ไม1กําหนดเทคโนโลยีทําให�เปOาหมายไม1ใช1การทํา 4G แต1มีวัตถุประสงค@เจาะจงให�ผู�รับสัมปทานรายเดิม
เพื่อรองรับลูกค�า 2G เดิม  
 - เกิดการได�เปรียบเนื่องจากไม1กําหนดเทคโนโลยี ซึ่งมีรายเดียวที่สามารถใช�โครงข1ายเดิมในการให�บริการได� 
2) คุณวาที เปาทอง บจ.ทรู ยูนิเวอร#แซล คอนเวอร#เจ)นซ# 
 - เสนอขอแก�ข�อความในส1วนร1างประกาศฯ ข�อ 23 และแบบคําขอรับใบอนุญาตการอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถี่สําหรับบริการโทรคมนาคมย1าน 895-915 MHz/940-960 MHz แบบที่ 2  ข�อ 4.1 และในส1วนอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข�อง เป,นดังนี้ 
  “ห!ามผู!ขอรับใบอนุญาตติดต�อสื่อสารระหว�างกัน ในประเด็นที่เป-นการเป8ดเผยข!อมูลอันเป-นความลับ
หรือแลกเปลี่ยนข!อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาตให!ใช!คลื่นความถี่ตั้งแต�วันที่คณะกรรมการเป8ดให!มีการยื่น
คําขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาที่คณะกรรมการประกาศผลการประมูล ณ วันที่การประมูลคลื่นความถี่สิ้นสุด” 
 - แบบคําขอรับใบอนุญาตของคลื่น 900 MHz จะไม1เหมือนร1างประกาศข�อ 23 ซึ่งในแบบคําขอจะใช�คําว1า 
“ห�ามผู�เข�าร1วมการประมูลหรือผู�แทนแต1ละราย” ซึ่งควรจะใช�คําตามร1างประกาศข�อ 23 ให�เหมือนร1าง
ประกาศ 1800 MHz ว1า “ห�ามผู�ขอรับอนุญาต” ให�ชัดเจน เพื่อไม1ต�องตีความว1าผู�แทนคืออะไร  
ภาคประชาชน 
1) คุณรุจิระ  บุญนาค 
 - ข�อกําหนดเรื่องของการสมยอมการเสนอราคาในร1างประกาศหมวด ๗ เรื่องมาตรการจํากัดพฤติกรรม
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สมยอมเรื่องราคายังไม1เพียงพอ ต�องพิจารณาถึง พรบ. ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต1อหน1วยงานของรัฐ
ด�วย ซึ่งมาตรา 4 ได�วางหลักไว�อย1างชัดเจนว1า การสมยอมเพื่อกดดันกันให�ราคาสูงหรือต่ํานั้นต�องห�าม และ
ระบุไว�ด�วยว1า “ผู�ใดตกลงร1วมกันในการเสนอราคาเพื่อประโยชน@แก1ผู�ใดผู�หนึ่งให�เป,นผู�มีสิทธิ์ในการทําสัญญา
กับหน1วยงานรัฐ โดยการเอาเปรียบแก1หน1วยงานของรัฐอันมิใช1เป,นไปในการค�าหรือประกอบธุรกิจโดยปกติ 
ตรงนี้ถือว1าเป,นความผิด” ซึ่งหากนํามาเชื่อมโยงกับการประมูลใบอนุญาตคลื่น 900 MHz จะประมูลได�แค1
ใบอนุญาตเดียว และยังมีการกําหนดเรื่อง spectrum cap ด�วยว1าไม1เกิน 60 เมกะเฮิรตซ@ ซึ่งมีความห1วงใยว1า
อาจให�พันธมิตรทางธุรกิจมาร1วมประมูล และสมยอมกันในเรื่องประมูลเพื่อให�ได�คลื่นมาแล�วใช�ประโยชน@
ร1วมกันในลักษณะ MVNO และ Roaming ซึ่งประกาศ ข�อ 23 ข�อ 24 และข�อ 25 ครอบคลุมไปไม1ถึง  ดังนั้น 
เมื่อมีการแจ�งเตือนแล�วขอให�พิจารณาด�วย ไม1เช1นนั้นอาจจะเป,นการประมาทเลินเล1ออย1างร�ายแรง จึงขอให�
ทบทวนเพื่อไม1ให�เกิดการสมยอมกัน 
2) คุณอนันต#  สวารัตน# 
 - เห็นด�วยกับคุณรุจิระ บุญนาค เรื่องของการประมูลที่ไม1โปร1งใสหรือฮั้ว บางเรื่องที่ กสทช. พยายามจะ
กําหนดไว�อยู1แล�ว เช1น กําหนดไว�ในข�อ 5 (3) แต1ยังไม1มีความชัดเจน เช1น บริษัทที่หนึ่งตกลงแบบไม1เปCดเผยกับ
บริษัทที่สองในการประมูล ซึ่งไม1ได�ทําให�ราคาลดลงและสุดท�ายบริษัทที่สองเป,นผู�ประมูลได� แต1ให�บริษัทที่หนึ่ง
ใช�คลื่นความถี่ เสนอให�กําหนดให�ชัดเจนว1าเมื่อได�คลื่นความถี่จากการประมูลแล�ว จะใช�ร1วมกันไม1ได� 
3) คุณพงษภัทร  หงส#สุขสวัสดิ์ 
 - ยังขาดบทกําหนดโทษ และควรกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผุ�มีสิทธิในการทักท�วงหลังจากการประมูลแล�ว 
รวมถึงระยะเวลาในการทักท�วงดังกล1าว เพื่อให�เกิดความโปร1งใสที่สุด 
4) คุณทวีศิลปB  สายสิม 
 - ไม1ว1าอย1างไรก็มีการฮั้วประมูลอยู1แล�วเพราะมีผู�ประกอบการเพียงรายเดียวที่ต�องการคลื่นความถี่ในย1าน
นี้ จึงควรจัดให�เป,นใบอนุญาตใบเดียวหรือราคาเดียวและให�กําหนดราคาให�สูงด�วย 
5) ว�าที่ร)อยตรี นนท# ผาสุก 
 - เสนอวิธีปOองกันการฮั้วประมูล ได�แก1 
  (1) ให�จัดประมูลในความถี่อื่น เพราะ 900 MHz มี AIS เป,นผู�ได�ประโยชน@สูงสุดจากคลื่นย1านดังกล1าว 
  (2) ควรประมูลใบเดียวและประมูลพร�อมกัน 
  (3) กําหนดให�ราคาประมูลสูง เช1น 30,000,000,000 (สามหมื่นล�านบาท) และแบ1งชําระเป,นงวด งวด
ละ 5 ปo 5 ปo และ 5 ปo 
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6)  ประชาชน 
 - ไม1ว1าอย1างไรก็มีการฮั้วประมูลแน1นอน ป<จจุบันที่ บมจ.ทีโอที ใช�คลื่นย1าน 900 MHz มีคําถามว1าขาดทุน
หรือไม1 หรือต�องการให�เอกชนเป,นผู�ได�ประโยชน@แทน 
7) คุณวิสาขา  ศิรินันท# 
 - อาจมิได�เป,นการฮั้วประมูลเพื่อให�ได�ราคาต่ํา แต1เพื่อให�ได�คลื่นมาอยู1ในมือจํานวนมากโดยไม1คํานึงถึง
ราคา ซึ่งจะเป,นการสมยอมกับผู�ประมูลรายใหม1ที่ไม1มีเงินทุน และไม1มีเครดิตที่จะกู�เงินหรือให�ธนาคารออก
แบงก@การันตี และผู�ประกอบการโทรศัพท@เคลื่อนที่รายใหญ1นี้จะจัดทําสัญญาร1วมทุนหรือร1วมผลประโยชน@ให�
บริษัทที่เข�าร1วมประมูลรายใหม1ที่เข�าร1วมประมูลเพื่อให�ได�คลื่นความถี่จํานวนมาก และหลังจากที่ได�คลื่น
ความถี่มาแล�ว ก็จะนํามาทํา MVNO หรือขายส1งขายต1อ รวมทั้ง Roaming เพื่อให�ผู�ประกอบการ
โทรศัพท@เคลื่อนที่รายใหญ1ได�มีคลื่นอยู1ในมือเป,นจํานวนมาก ซึ่งจะเป,นการกักตุนคลื่นความถี่ และอาจจะมี
คลื่นความถี่มากกว1า 60 MHz  ดังนั้น การฮั้วประมูลในกรณีนี้จึงไม1เป,นการฮั้วประมูลเพื่อให�ได�ราคาต่ํา แต1
การเป,นฮั้วประมูลเพื่อให�ได�จํานวนคลื่น กสทช. จะมีมาตรการอย1างไรในการดําเนินการกับผู�ประมูลรายใหม1 
และดําเนินการกับผู�ประกอบการโทรศัพท@เคลื่อนที่รายใหญ1นี้อย1างไร 
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ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
7. ประเด็นอื่น ๆ 
7.1 แนวทางการจัดประมูลคลื่น
ความถี่ย�าน 1800 MHz และ 900 
MHz ที่เหมาะสม 

ผู)ประกอบการ 
1) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น (คุณอธิป กีรติพิชย#) 
 - เสนอให�จัดการประมูลแบบ Multiband Auction คลื่นความถี่ย1าน Low Band เป,นคลื่นที่มีมูลค1าสูง
มาก โดยคลื่นความถี่ย1าน Low Band ในป<จจุบันมีคลื่นความถี่ย1าน 850 MHz และ 900 MHz การที่
ผู�ประกอบการให�สนใจในคลื่นย1าน Low Band เพื่อให�มีการจัดทําแผนธุรกิจได�อย1างชัดเจนและมองในแง1
ธุรกิจในอนาคตได� เสนอให�มีการประมูลคลื่นความถี่แบบ Multi band Auction คือ การนําคลื่นมาประมูลให�
มากที่สุด ทั้งในคลื่นความถี่ย1าน 850 MHz 900 MHz และรวมถึงย1านความถี่ 1800 MHz ด�วย โดยข�อดีคือ
สร�างความยืดหยุ1นในการประมูลและส1งเสริมการแข1งขัน สามารถส1งเสริมรายใหม1ที่สนใจเข�ามาประมูลได� 
เพราะผู�ประกอบการสามารถจินตนาการแนวทางการดําเนินธุรกิจได� ถ�ามีการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 1800 
MHz ก1อน จะทําให�ผู�ประกอบการบางรายอาจหวังการประมูลในครั้งหน�า หากประมูลพร�อมกันในวันเดียวกัน 
ทุกรายจะต�องเตรียมแผนธุรกิจมาเต็มที่และการประมูลในวันนั้นจะเป,นการแข1งขันที่สุดกําลัง และจะส1งผล
ประโยชน@ให�กับทุกฝ�าย และราคาคลื่นจะสะท�อนมูลค1าที่แท�จริง  
 - ขอสอบถามความชัดเจนของการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ซึ่งกําหนดประมูลประมาณเดือน
ธันวาคม 2558  
2) คุณธัช บุษฎีกานต# กลุ�มบริษัทในเครือทรูฯ 
 - ควรประมูลคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ 900 MHz พร�อมกัน เนื่องจาก กสทช. จะเสียค1าใช�จ1าย
ครั้งเดียว ผู�ให�บริการวางแผนได�ถูกต�อง ครบถ�วน ปOองกันการป<�นราคาและความไม1แน1นอนได� 
3) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ตเวิร#ค (คุณสุทธิชัย ชื่นชูศิลปB) 
 - ควรประมูลคลื่นความถี่พร�อมกันทั้ง 2 ย1านความถี่ 
4) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น  
 - เสนอให� กสทช. จัดให�มีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งย1าน 900 MHz และ 1800 MHz พร�อมกันในคราว
เดียว ในลักษณะ Multi-band Auction เพราะจะเป,นการสร�างแรงจูงใจให�กับผู�ประกอบการทั้งรายใหม1และ
รายเดิมในการเข�าร1วมการประมูลครั้งนี้ เนื่องจากผู�เข�าร1วมประมูลจะสามารถเลือกประมูลคลื่นความถี่ 900 
MHz และ 1800 MHz ซึ่งมีคุณสมบัติของคลื่นที่แตกต1างกันในคราวเดียว กล1าวคือ คลื่นความถี่ย1าน 900 
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MHz มีวัตถุประสงค@เพื่อรองรับการครอบคลุมพื้นที่ให�บริการ (coverage) ในขณะที่คลื่นย1าน 1800 MHz มี
วัตถุประสงค@เพื่อรองรับความจุในการให�บริการ (capacity) โดยผู�เข�าร1วมประมูลจะมีทางเลือกในการกําหนด 
ทั้งประเภทและปริมาณของคลื่นความถี่ในแต1ละย1านได�หลายแนวทาง อีกทั้งยังเป,นการสร�างความมั่นใจและ
ความชัดเจนให�กับผู�ประกอบการในการวางแผนการลงทุนและการให�บริการได�อย1างเหมาะสม นอกจากนี้ การ
ประมูลคลื่นในลักษณะ Multi-band Auction จะเป,นการปOองกันป<ญหาการป<�นราคาและความไม1แน1นอนใน
การประมูลในรอบถัดไป 
 - การพิจารณาความคิดเห็นที่ได�รับจากการรับฟ<งความคิดเห็นสาธารณะ ควรมีคําชี้แจงเหตุผลอย1างชัดเจน
และครบถ�วน เพื่อให�สอดคล�องกับมาตรา 28 ของ พ.ร.บ .องค@กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน@ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
 - พ.ร.บ. องค@กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน@ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดให�ต�องรับฟ<งความคิดเห็นสาธารณะของผู�มีส1วนได�เสียและประชาชน
ทั่วไปก1อนออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ที่เกี่ยวกับการกํากับดูแล เนื่องจากว1าต�องการให� กสทช. ได�รับ
ข�อมูลและข�อคิดเห็นที่ครบถ�วนรอบด�าน และเมื่อได�รับฟ<งความคิดเห็นสาธารณะไปแล�ว กสทช. ต�องเปCดเผย
ผลการพิจารณาข�อคิดเห็นพร�อมทั้งเหตุผลโดยชัดเจนทุกประเด็น รวมถึงตอบข�อซักถามใด ๆ หรือข�อสังเกต
ของประเด็นที่ได�รับ 
5) สมาคมโทรคมนาคมแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ# 
 - หลักการในการจัดสรรคลื่นความถี่ควรยึดหลักประโยชน@สาธารณะเป,นสําคัญ หากมีการจัดสรรเพื่อ
ประโยชน@เชิงพาณิชย@ควรพิจารณานําคลื่นความถี่ไม1มีประเด็นในเรื่องสิทธิในการใช�คลื่นความถี่ มาดําเนินการ 
หรือควรหาข�อยุติในเรื่องสิทธิในการใช�งานคลื่นความถี่ก1อนนํามาจัดสรร 
ภาคประชาชน 
1) คุณปรีดี ประวิทย#ไพบูลย# 
 - เสนอให�ประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz และย1าน 1800 MHz พร�อมกันเพื่อประหยัดงบประมาณ
เห็นว1าเรื่องการประมูลเป,นการปฏิบัติหน�าที่ตามกฎหมาย โดยการนําคลื่นความถี่ระบบสัมปทานที่สิ้นสุดมา
จัดสรรใหม1 ซึ่ง กสทช. จัดสรรตามแผนแม1บท โดยขอให�พิจารณาในแง1ของประโยชน@ส1วนรวม ในด�านกฎหมาย 
กสทช. เป,นองค@กรของรัฐ มีหน�าที่ปกปOองผลประโยชน@ของประชาชน จึงให�ความเคารพการตัดสินใจของ 
กสทช. 
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2) คุณอนันต# สวารัตน# 
 - สนับสนุนให�มีการประมูลพร�อมกัน 
3)  คุณวิวัฒน# สุทธิภาค 
 - การประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ควรดําเนินการพร�อมกับย1าน 1800 MHz แต1ให�ออกประกาศ
แยกออกจากกัน และให�เปCดเผยเอกสารของ ITU  
4) คุณสุรชัย ทิปละ 
 - การอนุญาตให�ได�คลื่นความถี่โดยการประมูลที่ กสทช. จะดําเนินการทั้งความถี่ย1าน 1800 MHz และ 
900 MHz วัตถุประสงค@หลักเพื่อให�เกิดประโยชน@กับประเทศชาติ ทั้งนี้ การประมูลแต1ละครั้งต�องมีการใช�
งบประมาณประมาณ 150 ล�านบาทต1อครั้ง จึงเห็นควรจัดการประมูลทั้ง 2 คลื่นพร�อมกัน เพื่อประหยัด
งบประมาณของชาติ 
5) คุณคงชัช แก)วสุโข 
 - การแยกจัดประมูลคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ 900 MHz เนื่องจากสาเหตุใด ควรรวมเป,นครั้ง
เดียวหากการประมูลหนึ่งครั้งใช�งบประมาณ 150 ล�านบาท หาก กสทช. จัดประมูลพร�อมกันจะทําให�ลด
ค1าใช�จ1ายไป 150 ล�านบาท จึงขอให� กสทช. ชี้แจงให�ชัดเจน อย1างไรก็ตามหน1วยงานที่สามารถจะตรวจสอบ 
กสทช. ได�คือ ปปช. หากดําเนินการไม1มีความชัดเจน อาจพิจารณายื่นฟOอง ปปช. 
6) คุณสสิกร สมบูรณ# 
 - ควรจัดประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz พร�อมกัน เพื่อประหยัดงบประมาณและ
ผู�ประกอบการจะสามารถได�วางแผนและจัดสรรว1าจะประมูลคลื่นความถี่ใดบ�าง เพื่อให�เกิดประโยชน@กับ
ผู�ประกอบการ และไม1เกิดการกักตุนคลื่น ความยุติธรรมและโปร1งใส ทั้งนี้ คลื่นความถี่เป,นสมบัติของชาติ มิใช1
ของหน1วยงานใดหน1วยงานหนึ่ง และหากมีการนําคลื่นความถี่ไปแสวงหาผลประโยชน@โดยไม1เป,นธรรม กสทช. 
อาจถูกตรวจสอบได� 
7) คุณชินวัฒ เรืองรักษ# 
 - การจัดประมูลคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz นั้น กสทช. ควรดําเนินการในครั้งเดียวกันเพื่อเป,นการ
ปOองกันการได�เปรียบเสียเปรียบ และให�ผู�ประกอบการได�วางแผนได�อย1างต1อเนื่อง 

7.2 ประเด็นความเห็นคัดค)านต�อ
ร�างประกาศฯ 

1)  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที  
 -  สรท. มีหนังสือที่ สรท. 58/0825 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และ สรท. 58/0870 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 

2558 และ สรท. 58/ขก.001 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ขอให�ระงับการนําคลื่นความถี่ 900 MHz ไปประมูล โดย
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มีประเด็นการคัดค�านดังนี้ 
 (1) การโอนย�ายผู�ใช�บริการออกจากโครงข1ายของ บมจ. แอดวานซ@ อินโฟร@เซอร@วิส (ย1านความถี่ 900 MHz) 
ไปยังโครงข1ายของ บมจ. แอดวานซ@ ไวเลส เน็ทวอร@ค (ย1านความถี่ 2.1 GHz) โดยการโอนย�ายทางเทคนิค Over 
the Air (OTA) เป,นการปฏิบัติที่ไม1ชอบด�วยประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ@บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท@เคลื่อนที่   
 (2) บมจ. ทีโอที จะไม1มีคลื่นความถี่เพื่อให�บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่แก1ลูกค�าจํานวน 30,434,531 ราย อย1าง
ต1อเนื่อง และลูกค�าจะต�องย�ายไปใช�บริการของบริษัทเอกชน ส1งผลให�รัฐ (บมจ.ทีโอที) เกิดความเสียหายคิดเป,น
มูลค1ากว1า 237,561,550,285 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปo 
 (3)  โครงข1ายโทรศัพท@เคลื่อนที่ที่รับมอบมาตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งมีมูลค1ากว1า 2.1 หมื่นล�านบาท จะเป,น
ทรัพย@สินด�อยมูลค1าเนื่องจากไม1สามารถนํามาให�บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ได� ส1งผลให�รัฐเกิดความเสียหายเป,น
จํานวน 2.1 หมื่นล�านบาท 
 (4) กรณี บมจ. ทีโอที ไม1สามารถเป,นผู�ประกอบกิจการโทรศัพท@เคลื่อนที่ที่รับมอบสัญญาสัมปทานต1อไปได� 
จะส1งผลให�รัฐบาลไม1มีหน1วยงานของรัฐเพื่อให�บริการถ1วงดุลและลดการผูกขาดการให�บริการของเอกชนได� และ
ประชาชนจําเป,นจะต�องจัดซื้อเครื่องโทรศัพท@เคลื่อนที่ซึ่งรองรับระบบ 3G 2100 MHz และ 4G LTE เพื่อให�
สามารถใช�บริการได� 
 (5) คลื่นความถี่ 900 MHz ที่จะนํามาประมูลครั้งนี้ ไม1เหมาะสมที่จะนํามาให�บริการในระบบ 4G LTE 
เนื่องจากมีความกว�างของคลื่นความถี่ (Bandwidth) เพียง 17.5 MHz ซึ่งไม1เพียงพอต1อการให�บริการในเชิง
พาณิชย@ (ระบบ 4G LTE ต�องการ Bandwidth จํานวน 20 MHz ) รวมถึงจํานวนเครื่องโทรศัพท@เคลื่อนที่ที่รองรับ
ระบบ 4G LTE ยังมีจํานวนน�อยมาก เมื่อเทียบกับความถี่อื่น ๆ เช1น ความถี่ 1800 MHz และ 2600 MHz 
2) บมจ. ทีโอที  
 - คุณวินัย แก)วสวรรค# ไม1เห็นด�วยกับการนําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มาประมูลเพราะยังมีย1านอื่น
ที่ ว1างอยู1 คัดค�านการเปCดประมูลคลื่น 900 MHz เนื่องจากตามข�อสังเกตของ ครม. ให�ดําเนินการให�ถูกต�อง
ตามกฎหมาย ซึ่งยังมีประเด็นที่ต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จก1อนการเปCดประมูลดังนี้ 
   (1) สิทธิการถือครองคลื่น 900 MHz ยังเป,นของ TOT ตามมาตรา 79 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ปo 2544 จะเกิดการฟOองร�องขึ้นหาก กสทช.นําคลื่นออกประมูล 
 (2) ความเสียหายจากการนําคลื่น 900MHz ไปเปCดประมูล 

� ละเมิดสิทธิประชาชนกลุ1มผู�มีรายได�น�อยที่ยังใช�งานโทรศัพท@ 2G ที่ยังใช�งานอยู1ถึง 58% ถูก



 

หน�า 59 

ประเด็น ความเห็น หมายเหตุ 
บังคับให�เปลี่ยนเครื่องเป,น 3G และเสียค1าเน็ตรั่วโดยไม1ได�ใช�งาน 

� ความไม1ชัดเจนว1าจะนําคลื่น 900 MHz ไปให�บริการด�วยเทคโนโลยีอะไร และจะเกิด
ประโยชน@ต1อประเทศชาติ ประชาชนอย1างไร 

� ความมั่นคงด�านโทรศัพท@เคลื่อนที่ของประเทศไทยจะไม1มีหน1วยงานรัฐฯคอยถ1วงดุลเอกชน
ไม1ให�เอาเปรียบประชาชน 

� รัฐฯเสียหายจากการโอนย�ายทรัพย@สินของรัฐไปเป,นของเอกชนเช1นลูกค�าจาก 2G ไป 3G 
เสาโทรคมนาคม อุปกรณ@ที่ต�องส1งมอบรัฐฯตามสัญญาสัมปทาน รวมมูลค1ากว1า 250,000 ล�านบาท 
 (3) มีคลื่นความถี่อื่นที่เหมาะสมสําหรับให�บริการ 4G LTE ตามมาตรฐานพร�อมให�นําไปเปCดประมูลดังนี้ 
คลื่นความถี่ 1800 MHz จํานวน 30 MHz และคลื่นความถี่ 2600 MHz จํานวน 60 MHz 
 (4)  ทีโอที มีแผนนําคลื่น 900 MHz ใช�งานร1วมกับคลื่น 2100 MHz ที่ให�บริการอยู1ป<จจุบัน เพื่อสังคมและ
ความมั่นคงของประเทศ ดังนี้ 

� ให�บริการโทรศัพท@ 2G สําหรับกลุ1มผู�มีรายได�น�อยที่ยังมีใช�งานอยู1ถึง 58% 
� รองรับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล เพื่อให�บริการ Wireless และ Fix 

broadband ในพื้นที่ห1างไกลเช1น โรงเรียนชายขอบ โรงพยาบาลชุมชน สุขศาลาพระราชทาน หมู1บ�านชุมชน
ห1างไกลลดความเลื่อมล้ําทางสังคม 

� เชื่อมต1อประเทศสมาชิก AEC เพื่อให�บริการ Mobile same rate roaming for AEC ลด
ราคาค1าโทรศัพท@ระหว1างประเทศได� 5-10 เท1าจากป<จจุบันรองรับการเปCดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) 

นอกจากนี้เห็นว1าเห็นว1าประกาศดังกล1าวไม1เหมาะสม เนื่องจาก 
  (1) ไม1ได�กําหนดว1าต�องให�บริการด�วยเทคโนโลยี 4G ซึ่งประชาชนคาดหวังว1าเป,นการประมูล 
4G บนคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz 
  (2) ไม1ได�กําหนดความเร็วขั้นต่ําสําหรับการให�บริการ 4G ทําให�ประชาชนสับสนไม1รู�ว1า 4G ต1าง
จาก 3G/2G อย1างไร อาจทําให�ผู�ให�บริการเอาเปรียบประชาชนได� 
  (3) ไม1ได�กําหนดราคาค1าบริการไว�ก1อนอันจะเป,นการเปCดช1องให�ผู�ชนะการประมูลเอาเปรียบ
ประชาชน 
  (4) ไม1มีการคุ�มครองผู�ที่ยังใช�ระบบ 2G ที่ต�องการใช�เพื่อโทรอย1างเดียวซึ่งมีมากถึง 58% และ
เป,นกลุ1มผู�มีรายได�น�อย ซึ่งจะถูกบังคับให�เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท@มือถือและจ1ายค1าอินเทอร@เน็ตรั่วโดยไม1ได�ใช�
งาน 
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  (5) ไม1ส1งเสริมให�เกิดผู�ให�บริการรายใหม1เนื่องจากไม1มีสิทธิพิเศษให� มีเพียง 3รายเดิม 
  (6) ควรแยก Network Providers กับ Operators ออกจากกันเพื่อลดการผูกขาดส1งเสริมการ
แข1งขันที่เสรีและเป,นธรรม เช1นเดียวกับธุรกิจพลังงาน ป<�มน้ํามัน 

- คุณพงศ#ธิติ พงษ#ศิลามณี เห็นว1าสิทธิการใช�งานคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ยังอยู1กับ ทีโอที ตาม 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และ พ.ร.บ. องค@กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 
มาตรา 87 และมาตรา 45 วรรคสอง ซึ่งคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ไม1เหมาะกับ 4G สามารถนําโครงข1ายมา
ใช�ประกอบกิจการได�อีก เพื่อเป,นรายได�ให�กับรัฐ และการโอนลูกค�าเป,นการแข1งขันที่ไม1เป,นธรรม ไม1เป,นไป
ตามเจตนาของผู�บริโภค ลูกค�าเป,นทรัพย@สินจะโอนไปไม1ได� โดย ทีโอที จะนําทรัพย@สินที่โอนมาแก�ไขในเรื่อง 
coverage area และสหภาพแรงงานทีโอทีจะยื่นหนังสือคัดค�านเพื่อยืนยันสิทธิการใช�คลื่นความถี่ 

- คุณโสภณ เนตรสุวรรณ เห็นว1าต�องทําให�การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน@สาธารณะอย1าง
แท�จริง สิทธิคลื่นความถี่เป,นของกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐถือหุ�น 100% กสทช. ควรหาทางยุติข�อโต�แย�งก1อน
การประมูล ทีโอทีต�องปกปOองผลประโยชน@ของรัฐและประชาชน ขาดข�อมูลเรื่องที่รัฐเสียผลประโยชน@ ควร
พิจารณาด�วย และคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz จะเอาไปทํา GSM หรือ LTE ต�องจริงจัง  

-   คุณอนุชิต ธูปเหลือง การจัดสรรคลื่นความถี่เห็นด�วยกับ Digital Economy  แต1ขณะนี้เหมาะสม
แล�วหรือไม1สําหรับการลงทุนคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ซึ่งป<จจุบันคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz ยังฟ<นหลอ
อยู1 และคลื่นความถี่ย1าน 2600 MHz เหตุใดไม1นําคลื่นความถี่ย1านดังกล1าวมาประมูลในแง1ของเทคโนโลยี เหตุ
ใดต�องนําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ณ ป<จจุบันมาประมูล ถ�าจะให�คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz แก1หน1วยงาน
ของรัฐ เช1น ทีโอที สามารถนํามาใช�ในขอบชายแดนได� ไม1ควรรีบนําคลื่นความถี่ดังกล1าวมาประมูล 

- คุณประภาศรี ศิริวรรธนาภา เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ทีโอที มีแผนซึ่งทาง กสทช. กําหนดใน
เงื่อนไขแนบท�ายใบอนุญาตทําแผนการใช�ประโยชน@ในคลื่นความถี่ต1อ ด�วยเหตุผลที่ว1าเป,นอํานาจหน�าที่ 
กสทช. จะต�องมีการประมูลเพื่อให�มีการแข1งขัน ซึ่งเห็นว1าการแข1งขันเป,นการเปลี่ยนผ1านการใช�คลื่นไปสู1
ภาคเอกชนมากกว1า โดยในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีอยู1น�อยราย หากพิจารณาว1าหน1วยงานภาครัฐทําตั้ง
นานทําไมไม1ได�บริการที่ทันใจขอให�ความเป,นธรรมด�วยว1าการเริ่มต�นสร�างเสาไม1ว1าจะเป,นเรื่องบริการเคลื่อนที่
จะต�องสร�างสิ่งอํานวยสะดวกซึ่งเริ่มมาจากศูนย@ การขุดท1อร�อยสาย การสร�างเสาไม1ใช1เรื่องง1าย ในขณะที่
เอกชนผู�ร1วมการงานตามสิทธิ์ของสัญญาร1วมการงาน มีสิทธิ์ใช�พวกทรัพย@สินอํานวยความสะดวกเหล1านี้ได�โดย
ไม1ต�องมาเริ่มต�นใหม1 การเริ่มต�นสร�างเสาใหม1การให�บริการของเอกชน เห็นว1าสามารถทําได�อย1างรวดเร็ว
ประชาชนอาจจะสนับสนุน ขอความเห็นใจกับรายเดิมด�วย ซึ่งก1อร1างสร�างตัวตั้งแต1ศูนย@ หน1วยงานภาครัฐก็
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บริการเพื่อสังคม จําเป,นต�องมีเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ส1วนอีกประเด็นที่จะชี้แจงคือเรื่องสิทธิในคลื่น
ความถี่ตามที่  พ.ร.บ. ที่ เกี่ยวข�องกับการประกอบกิจการมี 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และ พ.ร.บ.องค@กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 การที่ กสทช. จะประมูลในครั้ง
นี้ เนื่องจากอ�างว1า พ.ร.บ.ให�อํานาจในการที่จะต�องจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน@ตามกฎหมาย แต1ลืมไปว1า 
พ.ร.บ. ที่มีศักย@เท1ากัน โดย พ.ร.บ. ที่เกิดก1อนคือ พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา79 กําหนดไว�
ว1าจะต�องออกใบอนุญาตหน1วยงานรัฐวิสาหกิจตามสิทธิ์และหน�าที่มีอยู1เดิมสิทธิ์ที่ TOT ได�รับก1อนที่ พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 จะมีผลใช�บังคับ เพราะฉะนั้น พ.ร.บ. 2 ฉบับ มีศักดิ์และสิทธิ์
เท1ากันเห็นว1า กสทช. มีอํานาจในการจัดสรรคลื่น แต1ควรเป,นคลื่นความถี่ที่ออกอนุญาตใหม1ภายหลังจากที่ 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมมีผลใช�บังคับ ขณะที่สิทธิ์เดิมที่ได�คลื่นก็ควรเป,นสิทธิ์เดิมต1อไปตาม
กฎหมาย อํานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่ควรจะเป,นคลื่นใหม1เท1านั้น 
 - ผู)แทนจาก บมจ. ทีโอที เห็นว1า หลักการในการจัดสรรคลื่นความถี่ควรยึดหลักประโยชน@สาธารณะ
เป,นสําคัญ การจัดสรรคลื่นความถี่ไม1ว1าจะเป,นไปในทางใด กสทช. ต�องแน1ใจว1าจะเป,นการจัดสรรเพื่อ
ประโยชน@สาธารณะอย1างแท�จริง มิใช1เกิดประโยชน@ต1อการแข1งขันหรือประโยชน@เชิงพาณิชย@แต1เพียงอย1างเดียว 
นอกจากนี้การจัดสรรคลื่นความถี่ควรพิจารณานําคลื่นความถี่ที่ไม1มีประเด็นในเรื่องสิทธิในการใช�มาดําเนินการ 
หรือควรหาข�อยุติในเรื่องสิทธิการใช�งานคลื่นความถี่ก1อนนํามาจัดสรร 
  การที่ กสทช. จะนําคลื่นความถี่ย1านดังกล1าวมาจัดสรรในระยะเวลาอันใกล�นี้ยังไม1มีความเหมาะสม
เพราะสิทธิการใช�คลื่นความถี่  900 MHz ยัง เป,นสิท ธิของ บมจ. ที โอที  ตามที่ ได� รับ จัดสรรจาก
กรมไปรษณีย@โทรเลขมาแต1เดิม ที่ไม1กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว� และ บมจ.ทีโอที มีแผนในการให�บริการอย1าง
ต1อเนื่องเพื่อให�เกิดประโยชน@สาธารณะประโยชน@ต1อรัฐ ประชาชน เศรษฐกิจและสังคม 
  ป<จจุบัน บมจ.ทีโอที เป,นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ�น 100% และ กสทช. ก็เป,นหน1วยงาน
ของรัฐ การนําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ไปประมูลนั้น องค@กรของรัฐทั้งสองควรหารือกันก1อน ว1าจะเกิดผลดี 
ผลเสียอย1างไร โดยยึดประโยชน@ของประเทศชาติ และของประชาชนเป,นหลัก เพื่อให�ได�ข�อสรุปร1วมกัน แล�วจึง
ดําเนินการต1อไป หากฝ�นดําเนินการต1อไป แล�วมีผู�ร�องคัดค�านต1อศาลปกครอง และหากศาลปกครองพิจาณา
ตัดสินเห็นด�วยกับผู�ร�อง อาจส1งผลกระทบต1อผู�ประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ได�จะทําให�เกิดป<ญหาใน
อนาคต 
 - คุณสมบัติ หอวิจิตร เห็นว1าเจตนารมณ@ของการประมูลคลื่น 900 MHz ไม1ใช1นําไปพัฒนาบริการมือถือ
ให�เป,นเทคโนโลยี 4G ประกอบกับการให�บริการมือถือ 2G/3G ในป<จจุบัน ไม1ได�ขาดแคลนคลื่นความถี่รองรับ
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การใช�งาน จึงเสนอขอให�ระงับการเอาคลื่นความถี่ 900 MHz ไปประมูล และเสนอให� กสทช. คํานึงถึงมิติของ
ผลประโยชน@ของประเทศชาติด�วย อย1าคํานึงถึงมิติการแข1งขันอย1างเดียว เพราะมิฉะนั้นแล�ว การลงทุนของรัฐ
ที่ผ1านมาในการสร�างโครงข1ายมือถือ 2G โดยให� AIS เป,นผู�สร�างแล�วมอบให�เป,นทรัพย@สินของรัฐจะล�มเหลว
ทันที เพราะทันทีที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง ทรัพย@สินเหล1านี้จะเสื่อมค1า เพราะไม1สามารถนํามาให�บริการ 
เนื่องจากไม1มีคลื่นความถี่ให�ใช�งาน ทําให�ทรัพย@สินของรัฐที่มีมูลค1านับหมื่นล�านด�อยค1าไปทันที เป,นความ
เสียหายแก1รัฐ 
 กสทช. สามารถทํา re-farm ให�ชัดเจนว1า ในขณะที่เทคโนโลยี GSM ยังไม1ได�ล�าสมัย ยังมีการใช�งาน เพราะ
มากว1า 50% ของผู�ใช�ยังคงใช�เทคโนโลยี 2G อยู1 ดังนั้น ในฐานะที่ ทีโอที ยังคงเป,นรัฐวิสาหกิจ และทรัพย@สินที่
รับมอบตามสัญญาก็เป,นทรัพย@สินเพื่อบริการสาธารณะ กสทช. สามารถออกกฎเกณฑ@ให� ทีโอที ใช�คลื่น 900 
MHz ต1อไป เพื่อนําโครงข1ายที่รับมอบให�บริการเสียงแก1ประชาชนนอกข1ายสาย ที่ไม1มีโอกาสเข�าถึง
ระบบสื่อสารที่ทันสมัย อันจะเป,นประโยชน@แก1ประเทศชาติอย1างแท�จริง เพราะไม1จําเป,นต�องลงทุนเพิ่ม ส1วน
ในเขตเมืองสามารถให�บริการทางเสียงในราคาถูกเพื่อเป,นทางเลือกแก1ประชาชน ขณะเดียวกันการค�านอํานาจ
เอกชนในการกําหนดราคาค1าโทรศัพท@เหมือนกับในอดีต เช1น การมีโทรศัพท@ GSM 1900 ของกิจการร1วมค�า
ไทยโมบาย ได�ทําให�เอกชนยอมลดค1าบริการโทรศัพท@ลงได� 
 สิทธิการใช�คลื่นความถี่ 900 MHz ยังอยู1กับ บมจ. ทีโอที ไปจนกว1าใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมของ บมจ. ทีโอที จะสิ้นสุดลงในปo 2568 เพราะ บมจ. ทีโอที ได�รับการจัดสรรคลื่นความถี่ 900 
MHz มาอย1างไม1มีการกําหนดเวลา และ พ.ร.บ. องค@กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน@ และกิจการโทรคมนาคม มาตรา 45 วรรค 2 และมาตรา 87 รับรองสิทธิใน
การใช�คลื่นความถี่ 900 MHz ไปจนกว1าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บมจ. ทีโอที จะสิ้นสุดใน
ปo 2568 เป,นอย1างน�อย รวมทั้ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 79 ก็ได�รับรองสิทธิของ ทีโอที  

ในขณะนี้บริษัทรับสัมปทานของทีโอที มีการโยกย�ายลูกค�า ซึ่งเป,นทรัพย@สินตามสัมปทานไปยัง
บริษัทเอกชน สร�างความเสียหายให�กับรัฐ เพราะสัญญาสัมปทานเป,นสมบัติของประเทศชาติ ดังนั้น ทรัพย@สิน
ที่ได�จากสัญญาสัมปทานจึงเป,นทรัพย@สินเพื่อบริการสาธารณะที่จะโอนไปให�บริษัทเอกชนไม1ได� ดังนั้น กสทช.
ต�องคํานึงความเสียหายของประเทศด�วย หากจํานําคลื่นความถี่ 900 MHz ที่ยังคงมีป<ญหามาเปCดประมูล 
เสมือนเป,นการทําให�การดําเนินการที่ไม1ถูกต�องของบริษัทเอกชนภายใต�สัญญาสัมปทาน ให�กลายเป,นสิ่งที่
ถูกต�องทันที 
3)  ว�าที่ร)อยตรีนนท# ผาสุก และนางสาวพลอยนภัส ลักษณ#ทองมาก  
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- มีหนังสือลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ขอคัดค�านการที่ กสทช. จะนําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ไปเปCด

ประมูล เพื่อปOองกันผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติ (รัฐ) และประชาชนในการที่ กสทช. 
นําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ไปเปCดประมูล 4G โดยมีประเด็นการคัดค�านดังนี้ 
  3.1) ผลกระทบ/ความเสียหายต1อประเทศชาติ 

(1) ความมั่นคงปลอดภัยในการใช�งานติดต1อสื่อสารทางโทรศัพท@เคลื่อนที่ในยามที่บ�านเมืองไม1ปกติ
สุข 

(2) ทรัพย@สิน อุปกรณ@เครือข1ายโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G จะกลายเป,นทรัพย@สินด�อยมูลค1าที่ไม1สามารถ
นํามาใช�งานให�เกิดประโยชน@ต1อประเทศชาติ ต1อประชาชนในการพัฒนาประเทศรองรับการติดต1อสื่อสารในท�องที่
ห1างไกลได� 

(3) รายได�ที่รัฐจะได�รับจากการนําทรัพย@สินอุปกรณ@เครือข1ายโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G มาให�บริการ
คลื่นความถี่ 900 MHz หายไป 

(4) รายจ1ายต1าง ๆ ในการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท@และซื้ออุปกรณ@เครือข1ายสื่อสาร 4G ทําให�ประเทศ
เสียดุลการค�า 

3.2) ผลกระทบ/ความเสียหายต1อประชาชน 
(1) ผู�ใช�บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G ความถี่ 900 MHz ในป<จจุบัน ซึ่งอยู1ในพื้นที่ห1างไกลหรือ

พื้นที่ซึ่งไม1มีสัญญาณโทรศัพท@เคลื่อนที่เครือข1ายอื่น ให�บริการ รวมทั้ง ผู�ที่ยังไม1ได�โอนย�ายเครือข1าย ไปใช�
บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ 3G จํานวน หลายล�านคน จะไม1สามารถใช�งานบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G ความที่ 
900 MHz ที่เคยใช�งานอยู1ได� 

(2) ผู� ใช�บ ริการโทรศัพท@ เคลื่ อนที่  2G ความ ถี่  900 MHz หากเปลี่ ยนไปใช�บ ริการ
โทรศัพท@เคลื่อนที่ 3G ต�องมีภาระค1าใช�จ1ายต1างๆ เพิ่มขึ้น เช1น ค1าซื้อเครื่องโทรศัพท@ใหม1 และค1าใช�บริการที่
เพิ่มขึ้นจากการใช�บริการ Data 

3.3) ผลกระทบ/ความเสียหายต1อ บมจ.ทีโอที (รัฐวิสาหกิจ) ได�แก1 
(1) รายได�จากการให�บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ปoละหลายพันล�านของบริการ 2G จะหายไป 
(2) มีค1าใช�จ1ายในการเก็บรักษา และรื้อถอนอุปกรณ@เครือข1ายโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G ที่ไม1

สามารถนํามาใช�ประโยชน@ได� (ถ�าไม1มีคลื่นความถี่ 900 MHz รองรับการใช�งาน) มีค1าใช�จ1ายเช1าอาคาร สถานที่
เอกชนสําหรับใช�ติดตั้งสถานีฐาน (Base Station) และเสาสัญญาณโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G ที่ไม1สามารถนํามาใช�
ประโยชน@ได� 
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-  ไม1เห็นด�วย ควรนําความถี่อื่นมาประมูล ขอยื่นหนังสือคัดค�านการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz 

ตามข1าวศาลปกครองสูงสุดได�ตัดสินในคดีแพ1ง คดีที่  ฟ8 2558 เมื่อวันที่  24 เมษายน ที่ มีพนักงาน
องค@การโทรศัพท@ป<จจุบันคือ บมจ. ทีโอที ร�องต1อศาลปกครอง มีคําพิพากษาไว�ชัดเจนว1าทรัพย@สินทุกอย1างของ 
บมจ.ทีโอที แม�กระทั่งทรัพย@สินที่ได�รับมอบสัมปทาน อาคารสถานที่ ทุกอย1างที่เป,นทรัพย@สิน บมจ. ทีโอที เป,น
ของรัฐของประชาชนไม1สามารถโอนสิทธิ์ให�กับเอกชนได� เมื่อทรัพย@สินทั้งหมดเท1าที่ทราบมา บมจ.ทีโอที ได�รับ
มอบจาก บมจ.แอดวานซ@ อินโฟร@ เซอร@วิส ประมาณ 23,000 ล�าน มูลค1าที่หักค1าเสื่อมแล�ว หากเปรียบเหมือน
รถบัสที่วิ่งบนเส�นทางคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มีประชาชนที่ใช�บริการโทรศัพท@ วันนี้ กสทช. จะเอาถนนไป
ประมูลแล�วทรัพย@สิน 23,000 ล�านบาทที่เป,นของรัฐของประชาชน ซึ่งทําให�เกิดความเสียหาย  
  คลื่นความถี่อื่นมีจํานวนมากทําไมไม1เอาไปใช�จะได�เกิดประโยชน@จริง ๆ ต1อประชาชนที่เค�าใช�งานอยู1
แล�วในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประชาชนกลุ1มนั้นยังสามารถใช�ได� ทําไมต�องซื้อโทรศัพท@ใหม1เพื่อใช�บริการ 4G 
สัมปทานให�ประโยชน@ต1อ บมจ. ทีโอที กําไรสุทธิร�อยละ 80 ของกําไรที่ได�สัมปทานส1งรัฐ บมจ. ทีโอที ยังเป,น
รัฐวิหากิจภายใต�การกํากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกระทรวงการคลังถือ
หุ�นทั้งหมด ผมเป,นประชาชนคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz จะอยู1กับ บมจ. ทีโอที แต1ประชาชนต�องได�ประชาชน
สูงสุด 
 4) นายพีระ ทองโพธิ์ ผู)อํานวยการศูนย#บริการประชาชน ปฏิบัติราชการแทนปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

- มีหนังสือที่ นร 0105.04/47831 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ขอให�พิจารณาแก�ไขป<ญหาในการนําคลื่น
ความถี่ 900 MHz ไปเปCดประมูล และพิจารณาแก�ไขมาตรา 84 แห1ง พ.ร.บ. องค@กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.
2553 ตามที่นายประสาน จ1างูเหลือม รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที มีหนังสือที่ 
สรท. 58/0829 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให�แก�ไขป<ญหาในการนําคลื่น
ความถี่ 900 MHz ไปเปCดประมูลเพื่อไม1ให�หน1วยงานของรัฐเกิดความเสียหาย   
5) คุณทวีศิลปB สายสิม 
 - มีความประสงค@ให� บมจ.ทีโอที ดําเนินกิจการให�บริการสื่อสารโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G ด�วยเทคโนโลยี 
GSM ต1อไป ด�วยคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz โดยใช�อุปกรณ@โครงข1ายที่ บมจ.ทีโอที รับมอบคืนมาตามสัญญา
สัมปทานที่ บมจ.ทีโอที ได�ทําสัญญาให� AIS ให�บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ แบบ BTO (Build-Transfer-
Operate) โดยทรัพย@สินที่รับมอบตามสัญญาสัมปทานเป,นทรัพย@สินของรัฐ เพื่อบริการสาธารณะ สมควร
นํามาใช�ในการให�บริการต1อไป เพื่อประโยชน@สูงสุดที่เกิดกับประเทศชาติและประชาชน หาก กสทช. นําคลื่น
ความถี่ย1าน 900 MHz ไปประมูล ย1อมส1งผลให�ทรัพย@สินเหล1านี้ที่มีมูลค1ากว1า 20,000 ล�านบาท (หักค1าเสื่อม
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แล�ว) ด�อยค1าทันที ซึ่งทําให�ประเทศชาติเสียหายเนื่องจากไม1อาจนําอุปกรณ@ที่รัฐได�รับบริษัทคู1สัญญาสัมปทาน
ในรูปแบบ BTO มาให�บริการต1อเนื่องหลังจากวันที่สัญญาร1วมการงานสิ้นสุดลง 
 - ขอให�  กสทช .  กํากับ ให�  บมจ .ที โอที  ให�บริการด�วยค1าบริการที่ถูกกว1า เดิมอย1า งน�อย
ร�อยละ 20 ทั้งนี้ เมื่อ บมจ.ทีโอที ประกอบกิจการด�วยตนเองจะมีรายได�เข�าสู1รัฐเต็มตามจํานวนโดยไม1ต�อง
แบ1งรายได�ให�แก1ผู�ใด ดังนั้น เพื่อให�เกิดประโยชน@แก1ผู�ใช�บริการขอให� กสทช. กํากับให�ค1าบริการให�ถูกกว1าเดิม
ร�อยละ 20 เป,นอย1างน�อย 
 - ด�วยเทคโนโลยีโทรศัพท@เคลื่อนที่ซึ่งมีใช�งานอยู1ในประเทศไทยในขณะที่มีหลายระบบ (เทคโนโลยี) คือ
ระบบ 2G (GSM) ระบบ 3G (UMTS หรือ WCDMA) และระบบ 4G (LTE) โดยผู�ใช�บริการ (Operator) จะ
แข1งขันด�านเทคโนโลยี เพื่อจูงใจลูกค�าให�เลือกใช�บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่เครือข1ายของตน โดยต1างพัฒนา
โครงข1ายสําหรับให�บริการจากเดิมที่ให�บริการระบบ 2G เป,นระบบ 3G และ 4G ซึ่งเน�นในการให�บริการสื่อสาร
ข�อมูลไร�สายเคลื่อนที่ โดยป<จจุบันมี Application ที่เกี่ยวกับบริการสื่อสารข�อมูลไร�สายเคลื่อนที่ใช�งานจํานวน
มาก เช1น บริการเข�าถึงอินเทอร@เน็ตความเร็วสูง บริการค�นหาข�อมูล (SE=Search Engine) โปรแกรมไลน@ 
โปรแกรมอินตาแกรม และโปรแกรมเฟสบุ�ค เป,นต�น แต1กระนั้นก็ยังมีประชาชนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุ1มที่
อยู1ต1างจังหวัดหรือในเขตพื้นที่ห1างไกล ที่ยังมีความจําเป,นใช�งานโทรศัพท@เคลื่อนที่ระบบ 2G เพื่อการสนทนา
พูดคุยโทรศัพท@เท1านั้น (โทรศัพท@เคลื่อนที่เครือข1ายอื่นไม1มีสัญญาณ) ดังนั้น หากไม1มีการกํากับดูแลที่ดีอาจทํา
ให�โทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G หยุดการให�บริการ โดยเฉพาะอย1างยิ่งการดําเนินการให�เร็วขึ้นโดย กสทช. ที่จะนํา
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ซึ่งเป,นคลื่นความถี่สําหรับการให�บริการทางเสียงในการให�บริการแก1ประชาชน
อย1างต1อเนื่อง โดยไม1จําเป,นต�องไปซื้อเครื่องโทรศัพท@เคลื่อนใหม1 (ที่รองรับการให�บริการโทรศัพท@ที่ 3G หรือ
4G ) เป,นการประหยัดรายจ1ายที่ไม1จําเป,นให�แก1ผู�ให�บริการ อีกทั้งเป,นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส@ที่จะเกิดกับ
ประเทศ หากมีการยกเลิกระบบโครงข1าย 2G จะทําให�อุปกรณ@มือถือ 2G ที่มีอยู1จํานวนมากกลายเป,นขยะ
อิเล็กทรอนิกส@ทันที 
 - ในขณะที่ กสทช. ใช�เทคโนโลยี WIFI ในการให�บริการเข�าถึงอินเทอร@เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห1างไกล
ความเจริญ อันเป,นส1วนหนึ่งของบริการ USO โดย กสทช. สามารถใช�เทคโนโลยี 2G (GSM) สําหรับให�บริการ
พื้นที่นอกเครือข1ายได�เช1นกัน โดยให� ทีโอที เป,นผู�ดําเนินการ ซึ่งจะช1วยให�ประชาชนในพื้นที่นอกข1ายสาย 
ชุมชนที่ห1างไกลสามารถใช�ระบบสื่อสารไร�สายที่ทันสมัย ติดต1อสื่อสารได�ทุกมุมโลกเช1นกัน เป,นการส1งเสริม
นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล อีกทั้งลดช1องว1าง Digital Divide ที่ประชาชนไม1ว1าจะอยู1ที่ใดก็สามารถ
เข�าถึงอุปกรณ@และโครงข1ายเพื่อติดต1อสื่อสารถึงกันได� 
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 - ในฐานะที่เป,นประชาชน ข�าพเจ�าประสงค@ใช�บริการสื่อสารโทรคมนาคมจากรัฐวิสาหกิจ เพราะผล
กําไรที่ได�จากการประกอบกิจการ ย1อมจะส1งให�กระทรงการคลัง นําเป,นรายได�แผ1นดิน ในจํานวนเงินที่มากกว1า
รายได�ที่ได�รับจากการนําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ไปประมูลในระยะเวลา 15 ปo ข�าพเจ�าไม1ต�องการใช�
บริการจากบริษัทเอกชนที่เมื่อมีกําไร ผลกําไรจะจัดสรรให�กับผู�ถือหุ�น ประชาชนจะไม1ได�รับประโยชน@แต1อย1าง
ใด ยิ่งไปกว1านั้นหากผู�ถือหุ�นเป,นนักธุรกิจหรือนิติบุคคลจากต1างประเทศ ผลกําไรจะถูกส1งออกนอกประเทศโดย
ที่ประเทศชาติไม1ได�รับประโยชน@ ดังนั้น เมื่อสัญญาร1วมการงานที่ บมจ.ทีโอที ทําสัญญากับ AIS สิ้นสุดลง และ
ไม1ประสงค@ให� กสทช. นําคลื่นความถี่ 900 MHz ไปประมูล และต�องการให� บมจ.ทีโอที ประกอบกิจการ
ให�บริการด�วยระบบ 2G (GSM) อย1างต1อเนื่อง เพื่อให�การใช�บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ประชาชนจํานวนมาก 
และเมื่อมีกําไรจะได�นําส1งเป,นรายได�รัฐเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศชาติต1อไป 
 - ไม1ต�องการให�ประเทศชาติเสียดุลการค�าเพื่อนําเงินซื้ออุปกรณ@โครงข1ายโทรศัพท@เคลื่อนที่และ
โทรศัพท@เคลื่อนที่จากต1างประเทศ หากอุปกรณ@โครงข1าย 2G (GSM) ตามสัญญาร1วมการงานที่ บมจ.ทีโอที ทํา
สัญญากับ AIS ยังคงใช�งานได� โดยมีความประสงค@ที่จะให� กสทช. กํากับดูแลให� บมจ. ทีโอที นําอุปกรณ@
โครงข1ายเหล1านั้นมาใช�งานให�เกิดประโยชน@ หรือการเสียดุลการค�าโดยการซื้ออุปกรณ@โครงข1ายเทคโนโลยีใหม1 
(3G หรือ 4G) มาใช�งาน ทั้งที่อุปกรณ@โครงข1าย 2G (GSM) ยังสามารถใช�งานได� และมีผู�ใช�บริการทั่วโลก
มากกว1า 50% ที่ใช�บริการด�วยระบบ 2G (GSM) อยู1ในขณะนี้ 
 - เลขหมายโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G ที่ข�าพเจ�าใช�งานจากอดีตถึงป<จจุบันกว1า 10 ปo ถูกผู�ให�บริการ
โทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G (AIS) ปรับเปลี่ยนไปเป,นระบบ 3G โดยข�าพเจ�าไม1ยินยอม จึงขอให� กสทช. แก�ไขป<ญหา
นี้ด�วย ให�หมายเลขโทรศัพท@ดังกล1าวที่ข�าพเจ�าใช�งานอยู1กลับมาใช�งานระบบ 2G เหมือนเดิม 

ด�วยเหตุผล 7 ข�อดังกล1าวข�างต�นจึงขอแสดงความเห็นคัดค�านการที่ กสทช. จะเอาคลื่นความถี่ย1าน 900 
MHz ที่ บมจ.ทีโอที ใช�งานอยู1ไปประมูล พร�อมกันนี้ข�าพเจ�าได�แนบแบบแสดงความคิดเห็นต1อร1างประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ@และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย1าน  895-
915MHz/940-960MHz ที่มีสาระสําคัญคือการคัดค�านการนําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มาประมูล และหวัง
ว1า กสทช. จะพิจารณาข�อคัดค�านที่ข�าพเจ�าได�แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน@แก1ประเทศชาติ และ
ประชาชน อันมีมิติของการกํากับดูแลที่ กสทช. ต�องให�ความสําคัญด�วย 
6) นายสุพล สุขศรีมั่งมี 
ควรชะลอการเปCดประมูลคลื่นสัญญาณโทรศัพท@ระบบ 4G ด�วยเหตุผลดังนี้ 
1. คลื่นสัญญาณแม1เหล็กไฟฟOาจากโทรศัพท@เคลื่อนที่ เสาส1งสัญญาณโทรศัพท@เคลื่อนทีที่ติดตั้งบนดาดฟOา
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อาคาร เป,นอันตรายต1อชีวภาพของมนุษย@ สัตว@ พืช และสิ่งแวดล�อมฯ ตามข�อสรุปขององค@การอนามัยโลก 
(WHO) โดยองค@กรวิจัยมะเร็งระหว1างประเทศ (IARC) ได�ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ว1า
คลื่นสัญญาณแม1เหล็กไฟฟOาจากโทรศัพท@เคลื่อนที่ และเสาส1งสัญญาณโทรศัพท@เคลื่อนที่บนดาดฟOานั้น เป,น
สาเหตุของการเกิดมะเร็งกลุ1ม 2 B (2 B GROUP) โดยอ�างอิงจากรายงานการประชุม กทช. ปฏิบัติหน�าที่ 
กสทช. ครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ในระเบียบวาระที่ 5.8 ซึ่งที่ประชุมได�รับทราบข�อมูล
การจัดให�คลื่นแม1เหล็กไฟฟOาจากโทรศัพท@เคลื่อนที่อยู1ในกลุ1ม 2 B (2 B GROUP) ขององค@การอนามัยโลก 
(WHO) ดังกล1าว ประกอบความเห็นของ ศ. ดร. มานิต รุจิเมธาภาส รวมทั้งงานวิจัยและงานวิทยานิพนธ@ที่
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห1งชาต (สช.)  
2. เสนอให�แก�ไข ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต1อสุขภาพของมนุษย@จากการใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคม 2550 ประกาศอื่นที่เกี่ยวข�อง โดยเสนอให�ปรับแก�ไขประกาศ โดยลดคลื่นความถี่ในพื้นที่ชนบทที่อยู1
นอกเขตเทศบาล อําเภอ จังหวัด หรือชุมชนหนาแน1น ให�มีขีดจํากัดความหนาแน1น กําลังคลื่น ลดลง 1,000 
เท1า ในระดับไม1เกิน 10 mW/m2 และในเขตเทศบาล อําเภอ จังหวัด หรือชุมชนหนาแน1น ให�มีขีดจํากัดความ
หนาแน1น กําลังคฃื่น ลดลง 10,000 เท1า ในระดับไม1เกิน 1 mW/m2  ทั้งนี้ เมื่อประกาศลดขนาดคลื่นแล�ว
เรียบร�อย จึงจัดประมูลคลื่น 4G ต1อไป และไม1ต�องลงประกาศราชกิจจานุเบกษา 
 

7.3 ประเด็นอื่น ๆ ผู)ประกอบการ 
1) บมจ. ทีโอที (คุณวินัย แก)วสวรรค#) 

- ประเด็นคุ�มครองผู�บริโภค ประกาศ กสทช. ผู�ใช�บริการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดสัมปทานชั่วคราว ในนี้บอกว1า
หลักสิ้นสุดสัมปทาน โทรศัพท@ 2G ยังต�องใช�ได�ตามปกติอยู1 แต1ปรากฏว1ามีผู�รับสัมปทานยังไม1สิ้นสุดสัญญา
สัมปทานเขียนว1า กสทช. จะแจ�งว1าคลื่น 900 MHz จะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ขอให�โอนย�ายอาจทําให�
ประชาชนเข�าใจผิด ถ�ายังใช�บริการอยู1สามารถยังใช�บริการอยู1ได� และยังมีหนังสือถึงผู�ใช�บริการโดยตรงเลยว1า
การให�บริการภายใต�สัญญาสัมปทานระหว1าง AIS และ TOT จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน บริษัทจะต�อง
สิ้นสุดการให�บริการ ท1านบอกว1าจะให�กํากับเป,นไปตามกฎระเบียบ อันนี้ประชาชนจะเข�าใจผิดไหม ว1า
ประชาชนยังงานได�อยู1ได�หรือไม1 

- ความเหมาะสมมาตรการสังคมและคุ�มครองผู�บริโภค คือ มีลูกค�าด�วยกัน 3 กลุ1ม กลุ1มที่อยู1ในห�องเป,น
กลุ1ม 1, 2 คือ กลุ1มที่ได�ประโยชน@โดยตรง และผู�ใช�ประโยชน@ที่เป,นเรื่องของดาต�า และกลุ1มที่ 3 คือ กลุ1มผู�ที่ใช�
โทรศัพท@อย1างเดียว (Voice) และหลังสิ้นสัญญาสัมปทานจะมีกลุ1มนี้เข�ามาหา TOT แล�วถามว1าถูกบังคับ
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เปลี่ยนไหม ซึ่งตอบไม1ได�ว1าถูกบังคับเปลี่ยนหรือไม1 แต1ตอบว1ามาตรการคุ�มครองผู�บริโภคหลังสิ้นสัญญา
สัมปทาน กสทช. ให�ทําการโอนย�ายลูกค�าออกจากโครงข1ายให�เร็วที่สุดเพื่อนําคลื่นออกประมูลมีระยะ 1 ปo 
เหมือนกรณีคลื่น 1800 MHz โดยนี้กลุ1มที่ 3 นี้มีประมาณ 58% ของประเทศ ข�อมูลจากการวิจัยของ กสทช. 
ระบุว1าประเทศไทยสามารถโอนย�ายเร็วที่สุดมันไม1จริง เพราะว1าคือการถูกบังคับหรือไม1 เพราะตั้งแต1วันแรกจะ
มี SMS กลับมาว1าจะยินดีอัพเกรดท1านเป,น 3G ไม1นับวันนี้ ถ�าไม1ต�องการ ให�กด *989# คนกดไปเบอร@นี้ไม1มี
แล�วถูกโอนย�าย ขณะเดียวกันมีการลงทะเบียน Prepaid ก็ถูกบังคับ ประชาชนกลุ1มที่ 3 อยู1ต1างจังหวัดเป,น
จํานวนมากต�องถูกเปลี่ยนเป,นระบบ 3G เครื่องก็ต�องเปลี่ยน วันนี้มีเลขหมายโทรศัพท@เคลื่อนประมาณ 100 
ล�าน หากต�องเปลี่ยนเครื่องจาก 2G ไปเป,น 3G หากคิดราคาเครื่องละพันบาท ลักษณะนี้ส1งผลให�เงินบาทไหล
ออกไปต1างประเทศ  
 - โครงข1ายที่จะต�องอัพเกรดขึ้น โดยต�องมีทั้ง 2G 3G 4G ให�ผู�ใช�บริการเลือกเพราะว1าในงานวิจัยระบุว1า 
2G ในโลกนี้ยังต�องใช�ไม1ต่ํากว1า 5 ปo แล�วคลื่นที่เหมาะสมสําหรับให�บริการ 2G 3G คือคลื่น 900 MHz ไม1ใช1
นําไปให�บริการ 4G 
 - ประชาชนที่ถูกบังคับโอนย�ายไปแล�วจํานวนหนึ่ง กสทช. จะดําเนินการอย1างไร ส1วนที่เหลือจะเห็นว1ามี
การโรมมิ่ง กรณี TOT เห็นได�ชัดว1ามีการชําระเปลี่ยนจ1ายค1าสัมปทานเป,นโรมมิ่งเลขหมายไม1ต่ําว1า 16-17 ล�าน 
แสดงว1าเครื่องนั้นยังไม1ถูกเปลี่ยนเป,น 3G มีการให�หรือแจกเครื่อง แต1มีข�อสัญญาผูกมัด ดังนั้น ต�องดําเนินการ
เช1นเดียวกับกรณีกล1องทีวีดิจิตอล ซึ่งเป,นประเด็นที่ให� กสทช. ต�องพิจารณา 
 - ทรัพย@สินเป,นความเสียหายของรัฐขอให� กสทช. ตรวจสอบก1อนที่จะนําคลื่นออกไปประมูล เพราะจะ
เกิดความเสียหายต1อรัฐ 2 แสนกว1าล�าน รวมถึงเงินบาทไหลออก ประชาชนบางส1วนประกอบการเกษตรไม1ได�
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข�องกับเทคโนโลยี 
ภาคประชาชน 
1) คุณจิรภัทร ธรรมาวรานุคุปต# 
 - ช1วงที่ผ1านมามีหน1วยงานหนึ่งพยายามเสนอให�นายกรัฐมนตรีใช�อํานาจตามมาตรา 44 ในการขอคืนคลื่น
ความถี่บางส1วนเอาไว�ที่หน1วยงานนั้นโดยไม1จํากัดระยะเวลาใช�งาน โดยอ�างว1าสถานีฐานที่มีอยู1ภายหลังสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานไม1สามารถใช�ประโยชน@ได�อย1างมีประสิทธิภาพหากไม1มีคลื่นความถี่ เมื่อพิจารณาข�อเสนอดังกล1าวของ
หน1วยงานข�างต�น จึงมีข�อกังวลว1าอาจเกิดความเสียหายต1อประเทศชาติหากมีดําเนินการตามที่ร�องขอ 
 - ในฐานะผู�บริโภคคาดหวังว1าจะมีใช�การเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีบริการอินเทอร@เน็ตที่
รวดเร็ว โดยที่ผ1านมากว1า 10 ปo การให�บริการภายใต�ระบบสัมปทานที่หน1วยงานรัฐเป,นผู�ถือครองคลื่นความถี่
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ไว� และมอบให�เอกชนให�บริการภายใต�สัญญาสัมปทาน ผู�บริโภคแทบจะไม1มีติดต1อสื่อสารที่รวดเร็วได�อย1าง
ป<จจุบัน การส1งภาพต�องใช�นานเพื่อส1งจากโทรศัพท@เคลื่อนที่เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งยังไม1รวมถึงกรณี
ที่ติดต1อสื่อสารทางโทรศัพท@ผ1านอินเทอร@เน็ต แต1ป<จจุบันนี้สามารถใช�บริการที่ดีได� เพราะอยู1ภายใต�ระบบการ
ประมูล 3G ซึ่งที่ผ1านมาทําให�การติดต1อสื่อสารโดยเสรี ด�วยผู�ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาในเชิง
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีความมุ1งหวังในการพัฒนา Digital Economy ซึ่งต�องพึ่งพาการพัฒนาเทคโนโลยี
มีอินเทอร@เน็ตที่มีความเร็วสูง จึงเห็นว1าหากดําเนินคืนคลื่นไปที่หน1วยงานนั้น ไม1แน1ใจว1าจะเกิด Digital 
Economy ตามที่มุ1งหวังหรือไม1 ซึ่งท�ายสุดจะไม1ได�ก1อให�เกิดประโยชน@ต1อประชาชนและประเทศชาติ ที่ผ1านมา
หน1วยงานนี้ได�รับสัมปทาน 3G มาก1อนหน�าเอกชน 15 ถึง 20 ปo แต1ไม1พบว1ามีการประกอบกิจการได�อย1าง
ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 - ในส1วนรายได�ของหน1วยงานรัฐแห1งนี้จากรายงานข1าวที่มีการอ�างว1าหากได�รับคืนคลื่นบางส1วนให� จะ
สามารถสร�างรายได�ถึงหลายพันล�าน แต1ก็ควรพิจารณาในส1วนรายได�ที่รัฐจะสูญเสียจากการไม1ได�ประมูลคลื่น
ความถี่ อาจสูญเสียหมื่นกว1าล�านบาท โดยยังไม1ได�กล1าวถึงเศรษฐกิจที่ไม1สามารถเจริญเติบโตจากการไม1
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได�อย1างเต็มศักยภาพภายใต�การประกอบกิจการของหน1วยงานดังกล1าว อย1างไรก็ตาม
ขอชื่นชม กสทช. ที่ยืนหยัดในการนําคลื่นความถี่มาประมูลตามแผนบริหารความถี่ที่ประกาศไว�ในปo 2555 
ด�วยหลักการและกฎหมายมาตลอด 
 - การที่หน1วยงานนี้รักษาผลประโยชน@ของตนเองโดยเรียกร�องให�ใช�มาตรา 44 เช1นนี้ นักลงทุนภายในและ
ต1างประเทศจะให�ความเชื่อถือต1อไปหรือไม1 จึงขอเสนอแนะไปยังหน1วยงานดังกล1าวว1าหากท1านไม1สามารถใช�
ประโยชน@จากทรัพย@สินในกิจการโทรคมนาคมได�อย1างมีประสิทธิภาพ ขอเสนอว1าควรมีการแก�ป<ญหา เช1น การ
ตั้งบริษัทหรือตั้งกองทุนรวมพื้นฐานโทรคมนาคมขึ้นมาเพื่อให�บริการเช1าใช�สถานีฐานในราคาตลาด ซึ่งจะสร�าง
รายได�ภายใต�ทรัพยากรที่ยังมีอยู1 
 - ข�อสรุปที่กล1าวมาทั้งหมดจะเห็นได�ว1าประโยชน@สาธารณะ ประโยชน@ประชาชน ประโยชน@ประเทศชาติ
ย1อมเหนือกว1าหน1วยงานหนึ่งหน1วยงานใด 
2) คุณเอกชัย ศรีโอษ 
 - นโยบายที่แท�จริงของ คสช. น1าจะเป,นการประมูล 4G เพื่อรองรับกับนโยบายดิจิทัล แต1เห็นว1าเหตุใดต�อง
เป,น 900 MHz ทําไมไม1เป,น 2600 MHz ซึ่งยังมีป<ญหาในเรื่องของข�อเท็จจริงและข�อกฎหมาย เมื่อพิจารณา
เงื่อนไข 900 MHz จะนํามาใช�ในสื่อครอบคลุมในลักษณะที่มีอยู1เดิมแล�วมีข�อกําหนดเงื่อนไขข�อ 3.1 ให�ผู�รับ
ใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่หมายความว1าอาจยังคงใช�เทคโนโลยี GSM เพื่อเข�าผ1านสู1เทคโนโลยี IMT ได� 
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3) คุณสุรชัย มิตรศิริสวัสดิ์ 
 - Infrastructure/site sharing: ควรมีข�อกําหนดให�ผู�ที่ชนะการประมูลคลื่น มีการ share infrastructure 
ทั้ง passive (tower, power, antenna, site) and active (Telecom equipment) เพื่อช1วยลดค1าใช�จ1าย
ของ operator`และของประเทศ และนําส1วนลดนี้มาลดค1าบริการให�ผู�บริโภค (ประเทศในยุโรป และเอเชีย 
เช1น บังคลาเทศ พม1า เริ่มดําเนินการแล�ว) 
 - Quality of Service : นอกจากกําหนดค1าบริการแล�วอยากให�กําหนดคุณภาพการให�บริการเหมือน
สากลประเทศ เช1น Singapore และ Korea (4G)  

 


