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ส่วนท่ี 1  

ความเป็นมา 
 

 
 1.1 แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดพันธกิจในการจัดสรรและก ากับดูแลการ
ใช้คลื่นความถ่ี ให้มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความจ าเป็นของการประกอบกิจการ การใช้
คลื่นความถ่ี และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ชัดเจน มีเหตุผล และกระบวนการที่
โปร่งใสและเป็นธรรม โดยยุทธศาสตร์การคืนคลื่นความถ่ีเพื่อน าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี 
ข้อ 8.2.1 ได้ก าหนดให้ “กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่น าคลื่นความถ่ีไปให้ผู้อื่น
ประกอบกิจการโดยการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว ให้คืนคลื่นความถ่ี
เมื่อสิ้นสุดอายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ัน”  

  คลื่นความถ่ีที่ใช้งานส าหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยนั้น มีก าหนดเวลาส าหรับการ
ใช้คลื่นความถ่ีภายใต้การอนุญาตในลักษณะของสัมปทานจากบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และภายใต้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ซึ่งสรุปการสิ้นสุดระยะเวลาตามสัมปทานจาก
หน่วยงานของรัฐและการอนุญาตจาก กสทช. โดยเรียงตามล าดับปี ได้ดังนี้ 
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คลื่นความถี่ที่ใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้การอนุญาตหรือสัมปทาน ซึ่งสัญญา
สัมปทานสิ้นสุดลงในปี 2561 มีดังนี ้

 คลื่นความถี่ (MHz) ผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่ ผู้รับสัมปทาน สัญญาสิ้นสุด 
1. 1740 - 1785/1835 - 1880 MHz บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค

เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
15 ก.ย. 61 

2. 839 - 849/884 - 894 MHz บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

15 ก.ย. 61 

 1.2 ส านักงาน กสทช. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ี 885 - 895/930 - 940 MHz และย่าน 1740 - 1785/1835 - 1880 MHz โดยมีอ านาจหน้าที่ศึกษา
และจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี รวมถึงจ านวนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี วิธีการ
อนุญาต คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต ราคาข้ันต่ าในการประมูล กระบวนการอนุญาต สิทธิหน้าที่ และเงื่อนไข
ของผู้รับใบอนุญาต และจัดท าร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปข้อสนเทศการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 

 1.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ในคราวการประชุมครั้งที่  
9/2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895 MHz/935 - 940 MHz ร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications- 
IMT) ย่านความถ่ี 824 - 839/869 - 884 เมกะเฮิรตซ์ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
เคลื่อนที่ ย่านความถ่ี 885 - 895/930 - 940 เมกะเฮิรตซ์ และแนวทางการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศฯ ทั้งสามฉบับ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 1.4 กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมพิจารณา
เห็นว่าเนื่องจากเรื่องนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จึงได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895 
MHz/935 - 940 MHz ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile Telecommunications-IMT) ย่านความถ่ี 824 - 839/869 - 884  เมกะเฮิรตซ์ และ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถ่ี 885 - 895/930 - 940 เมกะเฮิรตซ์ 
และแนวทาง/กระบวนการ และระยะเวลาในการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศทั้ง    
3 ฉบับ ดังกล่าว ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้น าร่างประกาศฯ พร้อมข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 และน าเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้ที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาต่อไป   
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ส่วนท่ี 2  

กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องในกำรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีของประเทศไทย 
 

 
 2.1  พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

  มำตรำ 27 ให้ กสทช. มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีดังต่อไปนี้ 

  (1) จัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทยุและแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม และด าเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  (2) ก าหนดการจัดสรรคลื่นความถ่ีระหว่างคลื่นความถ่ีที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 
  (4)   พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคม และก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว ในการนี้กสทช. จะ
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เป็นผู้อนุญาตแทน กสทช. เฉพาะการอนุญาตในส่วนที่ เกี่ยวกับเครื่อง        
วิทยุคมนาคมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กสทช. ก าหนดก็ได ้
  (6) พิจารณาอนุญาตและก ากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคม และก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว  
  (8) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเช่ือมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ก าหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ        
ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 
  (11) ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
  (13) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและ 
คุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีที่ใช้ในกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
  (24) ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอันเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ กสทช. 

  มำตรำ 28 ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพื่อ
น าความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ  ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้อง
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน กสทช. อาจก าหนดระยะเวลาใน
การรับฟังความคิดเห็นให้น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
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  มำตรำ 41 
  วรรค 4 ก าหนดให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้อง
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน ในด้านการศึกษา
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและต้อง
ด าเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ  ให้เหมาะสมแก่การเป็น
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
  วรรค 7 ก าหนดให้การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลคลื่นความถ่ีตามวรรคหก ให้
ค านึงถึงประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า การป้องกันการ
ผูกขาด การส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ภาระของผู้บริโภค
และการคุ้มครองสิทธิของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถ่ิน 

วรรค 9 คลื่นความถ่ีที่ กสทช. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ตามวรรคหนึ่ง กสทช. อาจก าหนด
เป็นเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าในใบอนุญาตว่า กสทช. อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่านความถ่ีหรือช่อง
ความถ่ีจากคลื่นความถ่ีที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้ แต่การอนุญาตนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์
หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ประกาศให้ทราบทั่วกันไว้เป็นอย่างอื่นใน
การคัดเลือกหรือในการอนุญาต 

วรรค 10 เมื่อ กสทช. อนุญาตให้ผู้ใดใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
แล้วให้แจ้งไปยังคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกิจและสังคมทราบ 
  มำตรำ 45 

วรรค 1 ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องด าเนินการโดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ี เว้นแต่ในกรณีเป็นคลื่น
ความถ่ีที่มีเพียงพอต่อการใช้งานหรือน าไปใช้ในกิจการบางประเภทที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไร ตาม
ลักษณะและประเภทที่ กสทช. ประกาศก าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า จะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีอื่นก็ได้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนด โดยให้น าความในมาตรา 41 วรรคสี่ 
วรรคเจ็ด วรรคเก้า และวรรคสิบมาใช้บังคับโดยอนุโลม และภายใต้บังคับมาตรา 53 (8/1) เงินที่ได้จากการ
คัดเลือกเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก และเงินที่ต้องน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

วรรค 2 ให้ถือว่าการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตามวรรคหนึ่ง เป็นการยื่นค าขอ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย และเมื่อ 
กสทช. อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีแล้วให้ถือว่าอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในค า
ขออนุญาต 
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 2.2 พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 2.3  ประกำศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ (พ.ศ. 2555) แผนแม่บทกิจกำร
กระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนแม่บทกิจกำรโทรคมนำคม 
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 2.4  ประกำศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำม



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 วัตถุประสงค์ในกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ของประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 3  
วัตถุประสงค์เชิงนโยบำยในกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม  

 

 
  กสทช. มีหน้าที่ประการหนึ่งได้แก่การจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุและก ากับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมของประเทศไทย ให้การใช้คลื่นความถ่ีซึ่งเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
ท้องถ่ิน ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม และด าเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่างๆ ให้
เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  

  กสทช. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงนโยบายในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมของประเทศไทย โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. 2553 และใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทการบริหารจัดการคลื่นความถ่ี พ .ศ. 2555 แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) ตลอดจนหลักทฤษฎีและหลักการที่เป็นสากล โดยมีแนวคิดตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งการแข่งขันเสรีโดยอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เชิงนโยบายส าหรับการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งเรียงตามล าดับความส าคัญ มีดังนี ้

  1) เพื่อการจัดสรรคลื่นความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ส่วนรวม 

  2) เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในตลาด การปรับปรุงคุณภาพบริการ และการลดต้นทุนในการ
ให้บริการ เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยรวม 

  3) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประมูล โดยรวมถึงการออกแบบการประมูลและการจัดการ
ประมูล ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และยอมรับผลของการประมูล 

  4) เพื่อการพัฒนาตลาดโทรคมนาคมในประเทศ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
การให้บริการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่เพิ่มข้ึนในอนาคต 

  5) การแสวงหารายได้เข้ารัฐ รายได้อันเกิดจากการประมูลซึ่งมีมูลค่าสมเหตุสมผลอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐ 

  การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้น จะต้องค านึงถึงหลัก
ดุลยภาพในการก ากับดูแล 3 ประการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ได้แก่  
  1) การจัดสรรคลื่นความถ่ีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คลื่นความถ่ีเป็นทรัพยากรของประชาชน
ทุกคน จะต้องด าเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีให้แก่ผู้ที่สามารถน าคลื่นความถ่ีไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ วิธีการประมูล เนื่องจากผู้ที่ชนะการประมูลจะเป็นผู้ที่น าคลื่น
ความถ่ีไปใช้งานให้ได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ การจัดสรรคลื่นความถ่ีจะต้องทันต่อความต้องการใช้งาน
ของผู้รับใบอนุญาตและผู้บริโภคอีกด้วย 
  2) การแข่งขันเสรีโดยอย่างเป็นธรรม การก ากับดูแลจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมและกฎเกณฑ์
การก ากับดูแลที่เอื้อให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ประกอบการ
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รายใหญ่กระท าการกีดกันการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ การก ากับดูแลจะต้องเป็นลักษณะได้สัดส่วน 
(Proportionate) และไม่เป็นภาระของผู้รับใบอนุญาตจนเกินควร (Light-handed) 

   3) ประโยชน์ของรัฐที่สะท้อนมูลค่าของทรัพยากร โดยรัฐจะได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากร
ของชาติในรูปของรายได้เข้ารัฐทั้งเงินที่ได้รับจากการประมูลคลื่นความถ่ี และภาษีที่ได้รับจากการประกอบ
กิจการ และการน าทรัพยากรดังกล่าวไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 สำระส ำคัญของร่ำงประกำศ 
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ส่วนท่ี 4 
 สำระส ำคัญของร่ำงประกำศ 

 

 
 4.1 คลื่นควำมถี่ ท่ีจะน ำมำประมูล และกำรจัดชุดคลื่นควำมถี่ ในกำรประมูล (spectrum 
packaging) 

 คลื่นความถ่ีที่จะน ามาประมูลเป็นคลื่นความถ่ีในย่าน 890-895/935-940 MHz เป็นการปรับปรุงแนว
ทางการใช้คลื่นความถี่ย่าน 800/900 MHz ภายหลังจากสิ้นสุดสัมปทานที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) ใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้สัมปทานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งสัมปทานดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน 2561  

 
 ปริมาณคลื่นความถ่ีที่จะน ามาประมูลเป็นการน าคลื่นความถ่ีที่สิ้นสุดสัมปทานมาจัดสรร

เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และไม่ท าให้เหลือคลื่นความถ่ีที่มีมูลค่าสูงในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบ
สัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตซึ่งเป็นช่วงที่มีความส าคัญ ทั้งนี้ คลื่นความถ่ี 885-890/930-935 MHz กสทช. 
ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) และระบบคมนาคม
ขนส่งทางราง  

 ขนาดของชุดคลื่นความถ่ีเป็นขนาดที่ท าให้ผู้ประกอบการจะได้รับคลื่นความถ่ีในระดับที่
เพียงพอต่อการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในปัจจุบัน 

 

 
 
 

   4.2 กระบวนกำรในกำรเข้ำร่วมกำรประมูล 

  1) คุณสมบัติของผู้เข้ำร่วมกำรประมูล 

   กสทช.  ก าหนดคุณสมบัติของผู้ เ ข้าร่ วมการประมูล โดยอ้างอิ งมาตรา 8 แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เป็น
หลัก รวมทั้งก าหนดเพิ่มเติมในเรื่องของความเกี่ยวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
จะไม่เกิดการกระจุกตัวของคลื่นความถ่ีส าหรับผู้ประกอบการกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น และเป็นข้อก าหนดที่เปิด
กว้างให้ผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ และไม่เป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายใดรายหนึง่ 
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  2) กำรตรวจสอบคุณสมบัติขั้นแรก (pre-qualification) 

   นอกจากผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดแล้ว กสทช. ได้ก าหนดการ
ด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่ไม่มีความตั้งใจจริง หรือที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเข้าร่วม
การประมูล อันเป็นการด าเนินการเท่าที่จ าเป็น โดยจะใช้หลักการพิจารณา “ผ่าน-ไม่ผ่าน” คุณสมบัติและการ
ด าเนินการเท่านั้น ทั้งนี้ เป็นการลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา โดยการด าเนินการดังกล่าว ได้แก่ การส่ง
เอกสารการขอรับใบอนุญาตที่ครบถ้วนตามข้อก าหนด และการวางหลักประกันการประมูลจากสถาบันการเงิน
ที่มีความน่าเช่ือถือ ซึ่งก าหนดที่ 5% ของราคาข้ันต่ าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีที่ก าหนด  

  3) กำรด ำเนินกำรก่อนรับใบอนุญำต 

   กสทช. ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการส าหรับผู้ชนะการประมูลก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต
ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งประกอบไปด้วยการช าระเงินประมูลคลื่น
ความถ่ีงวดที่หนึ่ง พร้อมจัดส่งหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินที่ได้รับการยอมรับเพื่อค้ าประกันการช าระ
เงินประมูลคลื่นความถ่ีงวดที่สองและงวดที่สาม และการจัดส่งหรือแก้ไขเอกสารและข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การอนุญาตส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลยัง
จัดส่งข้อมูลไม่ถูกตอ้งหรือไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้ชนะการประมูลได้ด าเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว
ภายในก าหนดเวลาแล้ว จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สามต่อไป  

กรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธ์ิที่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
และคณะกรรมการจะด าเนินการริบหลักประกันการประมูล และผู้ชนะการประมูลรายดังกล่าวจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของราคาราคาข้ันต่ าของการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ี 
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 4.3 วิธีกำรประมูล และเง่ือนไขในกำรเข้ำร่วมประมูล 

  1) ในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz นั้นมีชุดคลื่นความถ่ีที่จะน ามาประมูล 1 
ชุดคลื่นความถ่ี ซึ่ง กสทช. เห็นควรใช้วิธีการประมูลแบบ Ascending Bid Auction โดยด าเนินการประมูล
หลายรอบ และราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพิ่มข้ึนตามล าดับข้ันราคาที่ก าหนด โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะท า
การเสนอราคาส าหรับชุดคลื่นความถ่ีที่ต้องการ    
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   ทั้งนี้ Ascending Bid Auction เป็นวิธีการที่ระดับสากลน ามาใช้ในการจัดสรรคลื่นความถ่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีที่ กสทช. ได้น ามาใช้ในการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 
900 MHz ที่ผ่านมา ซึ่งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเทศไทยได้มีประสบการณ์และความเข้าใจในวิธีการ
ประมูลดังกล่าว ท าให้ลดความเสี่ยงในการเกิดการผิดพลาดจากการน าการประมูลแบบใหม่มาใช้งาน และเป็น
วิธีที่มีการแข่งขัน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

  2) การประมูลจะเริ่มต้นที่ราคาข้ันต่ าของการประมูลของชุดคลื่นความถ่ี ซึ่งการก าหนดราคา
ข้ันต่ าในการประมูลที่เหมาะสมนั้น กสทช. ได้พิจารณาก าหนดราคาข้ันต่ าโดยการน าราคาสุดท้ายของการ
ประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz ในปี 2558 เป็นเกณฑ์หรือปัจจัยเพื่อที่น ามาใช้ในการค านวณมูลค่าคลื่นโดย
ก าหนดอัตราส่วนของการคิดให้ใช้เป็นพื้นฐานที่เป็นอัตราส่วนเดียวกัน มาประกอบการพิจารณาในการก าหนด
ราคาข้ันต่ าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีในครั้งนี้  
 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุดจากการประมูลและลดข้อกังวลของสาธารณะใน
เรื่องมูลค่าคลื่นความถ่ีที่รัฐจะได้รับจากการประมูล ได้แก่ ราคาข้ันต่ าในการประมูลหากมีจ านวนผู้เข้าร่วมการ
ประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจ านวนชุดคลื่นความถ่ี หากเกิดกรณีที่ผู้ประกอบการติดขัดประเด็นต่าง ๆ หรือไม่มี
ความพร้อมในการเข้าร่วมการประมูลก็อาจท าให้เกิดประเด็นปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้ จึงได้มีการพิจารณาถึง
แนวทางเพื่อแก้ไขกรณีดังกล่าว โดยหากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลเท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวน
ใบอนุญาต อาจจะก าหนดให้มีการยกเลิกการประมูลในครั้งนั้นและก าหนดแนวทางการประมูลใหม่ หรือ
ก าหนดราคาข้ันต่ าในการประมูลข้ึนใหม่ที่เหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม กสทช. เห็นว่าแนวทางการเพิ่มราคาข้ัน
ต่ าในการประมูลมีความเหมาะสมกว่าการยกเลิกการประมูลที่จะท าให้ไม่เกิดการใช้งานคลื่นความถ่ีให้เกิด
ประโยชน์ และอ้างอิงมูลค่าคลื่นความถ่ีที่ได้รับจากการศึกษาของ ITU เป็นหลักในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว  
 
 4.4 หลักกำรก ำหนดรำคำขั้นต่ ำในกำรประมูลคลื่นควำมถี่ย่ำน 900 MHz  

ในการก าหนดราคาข้ันต่ าในการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz กสทช. ได้พิจารณาโดยน า
ราคาสุดท้ายของการประมูลคลื่นในปี 2558 และปี 2559 เป็นเกณฑ์หรือปัจจัยเพื่อที่น ามาใช้ในการค านวณ
มูลค่าคลื่นโดยก าหนดอัตราส่วนของการคิดให้ใช้เป็นพื้นฐานที่เป็นอัตราส่วนเดียวกัน (มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 
31/2558) และการประมูลจะเริ่มต้นที่ราคาข้ันต่ าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีแต่ละชุด 

  การประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz ในปี 2558 และปี 2559 ขนาด 2x10 MHz จ านวน 2 
ใบอนุญาต มีราคาประมูล 76,298 ล้านบาท และ 75,654 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งผลรวมของราคาประมูลของ
ใบอนุญาตทั้งสองใบอนุญาต เท่ากับ 151,952 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อค านวณราคาเฉลี่ยต่อเมกกะเฮิร์ตซ์ (MHz) 
เท่ากับ 3,798.8 ล้านบาทต่อเมกกะเฮิร์ตซ์ ดังนั้น เมื่อน าราคาสุดท้ายของการประมูลคลื่นในปี 2558 เป็น
เกณฑ์ในการค านวณมูลค่าคลื่นโดยก าหนดอัตราส่วนของการคิดให้ใช้เป็นพื้นฐานที่เป็นอัตราส่วนเดียวกันแล้ว 
ราคาขั้นต่ ำของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz ขนาด 2 x 5 MHz เท่ากับ 37,988 ล้านบาท 

 

 

 

 



 

          ห น้ า  | 12 

 4.5 เง่ือนไขในกำรประกอบกิจกำร 

  1) ระยะเวลำกำรอนุญำต 

   การก าหนดระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 900 MHz เป็นการก าหนดให้
สอดคล้องกับการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม คือ มีระยะเวลาการอนุญาต 15 ปีนับจาก
วันที่ กสทช. ให้อนุญาต  
 

  2) ขอบเขตกำรอนุญำต 

   การน าคลื่นความถ่ี 900 MHz ที่ได้จากการประมูลไปใช้ในการให้บริการนั้นอยู่บนหลักการ
ความเป็นกลางทางเทคโนโลยี (technology neutrality) ซึ่งผู้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการตามขอบเขตที่
ได้รับอนุญาตที่ครอบคลุมการให้บริการที่เกิดจากการใช้งานคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz และการสร้างโครงข่าย
เพื่อให้บริการดังกล่าว     

  3) กำรจัดให้มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อกำรประกอบกิจกำร 

   ในการพิจารณาก าหนดความครอบคลุมของการจัดให้มีโครงข่ายเพื่อให้บริการนั้น กสทช. 
ได้พิจารณาและเห็นควรก าหนดให้มีข้อก าหนดความครอบคลุมของโครงข่ายในระดับที่เหมาะสมเพื่อเป็น
หลักประกันในการใช้งานคลื่นความถ่ีและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการครอบคลุมจ านวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนประชากร
ทั้งหมดภายในสี่ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาต และครอบคลุมจ านวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของ
จ านวนประชากรทั้งหมดภายในแปดปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาต โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณาดังนี้  

    เป็นข้อก าหนดระดับปานกลางเพื่อเป็นการประกันว่ามีการน าคลื่นความถ่ีที่ได้รับ
จัดสรรไปใช้ในการให้บริการ และระดับข้อก าหนดดังกล่าวยังเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาจัดให้มี
โครงข่ายตามแผนการให้บริการของตนเอง 

    คลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz จะมีการน าไปใช้ในลักษณะเสริมความครอบคลุมของ
โครงข่ายการให้บริการที่มีอยู่เดิม  

    เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ีย่าน 2.1  GHz ต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการครอบคลุมจ านวนประชากรไม่น้อย
กว่า 80% อยู่แล้ว ดังนั้น หากก าหนดระดับความครอบคลุมของโครงข่ายเช่นเดิมส าหรับคลื่นความถ่ีย่าน 1800 
MHz และ 900 MHz แล้วจะกระทบกับมูลค่าส าหรับผู้ประกอบการและลดความสนใจในการประมูลลง รวมทั้ง
จากแบบจ าลองการประมาณการมูลค่าคลื่นความถ่ีแสดงให้เห็นว่าจะท าให้ไม่เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ 
(uneconomic) ส าหรับผู้ประกอบการรายเล็ก (marginal operator) ในการประมูลคลื่นความถ่ีอัน
เนื่องมาจากระดับของข้อก าหนดในการจัดให้มีโครงข่ายเพื่อให้บริการ  

    ในกรณีของการจัดให้มีโครงข่ายเพื่อให้บริการที่อยู่นอกเหนือจากข้อก าหนด
ดังกล่าว กลไกตลาดจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเพิ่มข้ึนของการให้บริการ และนอกเหนือจากนั้น ก็มีกลไก USO 
ในการท าให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงได้  

    แนวทางการก าหนดความครอบคลุมของโครงข่ายสอดคล้องกับแนวทางการก าหนด
ที่ผ่านมา โดยการก าหนดความครอบคลุมเป็นพื้นที่ในเชิงภูมิศาสตร์นั้นอาจเป็นการสร้างภาระให้กับ
ผู้ประกอบการที่เกินสมควร 
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    การก าหนดความครอบคลุมของโครงข่ายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวน
ประชากรทั้งหมดภายในสี่ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาต และครอบคลุมจ านวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละแปด
สิบของจ านวนประชากรทั้งหมดภายในแปดปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาต จะไม่สร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่เกินควร 

   ทั้งนี้ กสทช. ได้ก าหนดหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตระหนักและให้ความส าคัญในการจัดให้ให้มีบริการตามมาตรฐานที่ กสทช. 
ก าหนดและปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ได้โฆษณาไว้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้ได้รับ
บริการโทรคมนาคมที่เป็นธรรม 

  4) เง่ือนไขเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรแข่งขันในกำรให้บริกำร 

   ในการให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่นั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม 
ซึ่งรวมถึงโครงข่ายคลื่นความถ่ีในการให้บริการ ซึ่งโครงข่ายดังกล่าวนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งในการขยายการ
ให้บริการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรโครงข่ายที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มระดับการแข่งขันใน
การให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ส่งเสริมการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการรายย่อย และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ
มีทางเลือกในการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มากข้ึน กสทช. จึงได้ก าหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องไว้หลาย
ประการ ทั้งนี้ เพื่อย้ าให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตระหนักถึงหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว อันได้แก่ ข้อก าหนด
ในเรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infrastructure Sharing) การให้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (National Roaming) และการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่าย
เสมือน (Mobile Virtual Network Operator)  

  5) เง่ือนไขเกี่ยวกับกำรให้ด ำเนินกำรเพ่ือสังคม และกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

   โดยที่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ “การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ีต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน ในด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
และต้องด าเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่
การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ” ประกอบกับแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม 
ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างมาตรการ
เพื่อเพิ่มบทบาทผู้ประกอบกิจการในการให้บริการอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม 
ดังนั้น กสทช. จึงเห็นควรก าหนดบทบาทของผู้ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ซึ่งเป็นบริการที่มีความส าคัญต่อ
การสื่อสารของประชาชนในปัจจุบันให้มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
    การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า 
โดยการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ prepaid ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องด าเนินการ
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อความมั่นคงของประเทศ 
    บทบาทในเรื่องการด าเนินการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility - CSR)  
    บทบาทของผู้รับใบอนุญาตในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานในการใช้บริการที่ชัดเจนและเพียงพอ มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิของตน ประโยชน์ของการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนรู้เท่าทัน
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นกระบวนการส าคัญในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนในการเข้าถึงและใช้บริการโทรคมนาคมอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นการ
ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล  
    บทบาทของผู้รับใบอนุญาตในการสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐในเรื่องของการ
ปกป้องสิทธิของผู้บริโภค การด าเนินการเพื่อความปลอดภัยของสังคม และความมั่นคงของรัฐ 
    การตระหนักถึงหน้าที่ในการจัดให้มีบริการที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และ
การให้บริการที่มีคุณภาพ  
 

 

 
   
 
   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส่วนท่ี 5 ประเด็นรับฟังควำมคิดเห็น 
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ส่วนท่ี 5 
 ประเด็นรับฟังควำมคิดเห็น 

 

 
  กสทช. ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เพื่อน าความคิดเห็น
ที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ โดยก าหนดประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นส าหรับร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 
895 MHz/935 - 940 MHz ดังนี ้

  5.1 ขนำดของคลื่นควำมถี่ท่ีจะให้อนุญำต 

   ความเหมาะสมในการก าหนดขนาดคลื่นความถ่ีที่จะให้อนุญาต  

  5.2 วิธีกำรอนุญำต 

   1) ความเหมาะสมของการใช้วิธีการประมูลในรูปแบบ Ascending Bid Auction  
   2) ความเหมาะสมของกฎการประมูล มีรายละเอียดใดที่สมควรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
   3) ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลจ านวนน้อยกว่าหรอืเทา่กบั
จ านวนชุดคลื่นความถ่ีที่จะน ามาอนุญาตให้ใช้ 

  5.3 รำคำขั้นต่ ำของกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ (reserve price) 

   1) ความเหมาะสมในการก าหนดราคาข้ันต่ าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีที่ 
37,988 ล้านบาทต่อคลื่นความถ่ี 1 ชุด (2 x 5 MHz) ตามข้อ 8 (2)  
   2) ความเหมาะสมของการก าหนดงวดและระยะเวลาการช าระเงินประมูลใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz 

  5.4 กระบวนกำรอนุญำต 

   1) การพิจารณาคุณสมบัติข้ันแรก (pre-qualification)  
    1.1) ความเหมาะสมของข้อก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
    1.2) ความเหมาะสมของวิธีการขอรับใบอนุญาต 
    1.3) ความเหมาะสมของข้อก าหนดการวางหลักประกันสัญญาจ านวนร้อยละ 5 
ของราคาข้ันต่ าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
    1.4) ความเหมาะสมของระยะเวลาและวิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต 
    1.5) ความเหมาะสมของแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz 
   2) เงื่อนไขที่ผู้ชนะการประมูลจะต้องการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต 
    ความเหมาะสมของข้อก าหนดและระยะเวลาในการด าเนินการตามเงื่อนไขที่ผู้ชนะ
การประมูลจะต้องการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต 
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  5.5 สิทธิ หน้ำท่ี และเง่ือนไขในกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน 900 MHz 

   1) ความเหมาะสมของระยะเวลาการอนุญาต 
   2) ความเหมาะสมของข้อก าหนดการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบ
กิจการ 
   3) ความเหมาะสมของข้อก าหนดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน 
(Mobile Virtual Network Operator - MVNO) ในการประกันการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมี
ขนาดความจุ (capacity) อย่างน้อยร้อยละสิบของโครงข่ายโทรคมนาคมทั้งหมด 
   4) ความเหมาะสมของข้อก าหนดในเรื่องมาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค 
   5) ความเหมาะสมของข้อก าหนดในเรื่องของการถือครองคลื่นความถ่ี 
   6) ความเหมาะสมของเงื่อนไขอื่นๆ 

  5.6 มำตรกำรจ ำกัดพฤติกรรมสมยอมในกำรเสนอรำคำประมูล 

   ความเหมาะสมของข้อก าหนดในมาตรการมาตรการจ ากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอ
ราคาประมูล 

  5.7 ประเด็นอ่ืน ๆ 

 

 



 

 

ส่วนท่ี 4 สำระส ำคัญของร่ำงประกำศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 6 ร่ำงประกำศ กสทช. เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้
คลื่นควำมถีส่ ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ยำ่น  890 – 895 MHz/935 – 
940 MHz 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนท่ี 7 แบบแสดงควำมคิดเห็น 



 

      

 

แบบแสดงควำมคิดเห็น 
ร่ำงประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ 
ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน  895 – 915 MHz/940 – 960 MHz  

 
วัน/เดือน/ปี   
ชื่อ/บริษัทผู้ให้ควำมคิดเห็น   

 
ท่ีอยู่   

 
โทรศัพท์   
โทรสำร   
Email address   
  



 

      

ประเด็นรับฟังควำมคิดเห็น 
 

ประเด็น ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. ขนำดของคลื่นควำมถี่ท่ีจะให้อนุญำต 
ความเหมาะสมในการก าหนดขนาดคลื่นความถ่ีที่จะให้
อนุญาต 
 คลื่นความถ่ีขนาด 2 x 5 MHz จ านวน 1 ชุดคลื่นความถ่ี 
 
 

 

2. วิธีกำรอนุญำต 
2.1 ความเหมาะสมของการใช้วิธีการประมูลในรูปแบบ 
Ascending Bid Auction  
 
 
 

  
 

2.2 ความเหมาะสมของกฎการประมูล มีรายละเอียดใดที่
สมควรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 
 
 

  
 

3. รำคำขั้นต่ ำของกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ (reserve price) 
3.1 ความเหมาะสมในการก าหนดราคาข้ันต่ าของการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีที่ 37,988 ล้านบาทต่อคลื่นความถ่ี 1 ชุด (2 
x 5 MHz) 
 
 
 
 

 

3.2 ความเหมาะสมของการก าหนดงวดและระยะเวลาการ
ช าระเงินประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

      

ประเด็น ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
4.. กระบวนกำรอนุญำต 
4.1 กำรพิจำรณำคุณสมบัติขั้นแรก (pre-qualification) 
4.1.1 ความเหมาะสมของข้อก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรบั
ใบอนุญาต 
 
 
 
 
 

 

4.1.2 ความเหมาะสมของวิธีการขอรับใบอนุญาต 
 
 
 
 
 

 

4.1.3 ความเหมาะสมของข้อก าหนดการวางหลักประกัน
สัญญาจ านวนร้อยละ 5 ของราคาข้ันต่ าของการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ี 
 
 
 
 
 

 

4.1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาและวิธีการพิจารณาใน
การออกใบอนุญาต 
 
 
 
 
 

 

4.1.5 ความเหมาะสมของแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ีย่าน 900 MHz 
 
 
 
 
 

 



 

      

ประเด็น ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
4.2 เง่ือนไขท่ีผู้ชนะกำรประมูลจะต้องกำรด ำเนินกำรก่อนรับใบอนุญำต 
ความเหมาะสมของข้อก าหนดและระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ผู้ชนะการประมูลจะต้องการ
ด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต  
 
 
 
 

  
 

5. สิทธิ หน้ำท่ี และเง่ือนไขในกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน 900 MHz 
5.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอนุญาต 
 
 
 
 

 

5.2    ความเหมาะสมของข้อก าหนดการจัดให้มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ 
 
 
 
 

 

5.3 ความ เหมาะสมของ ข้อก าหนดการ ให้บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual 
Network Operator - MVNO) ในการประกันการให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีขนาดความจุ (capacity) อย่าง
น้อยร้อยละสิบของโครงข่ายโทรคมนาคมทั้งหมด 
 

 

5.4    ความเหมาะสมของข้อก าหนดในเรื่องมาตรการเพื่อ
สังคมและคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 

 

5.5 ความเหมาะสมของข้อก าหนดในเรื่องของการถือครอง
คลื่นความถ่ี 
 
 
 

 



 

      

ประเด็น ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
5.6 ความเหมาะสมของเงือ่นไขอื่นๆ 
 
 
 
 

 

ประเด็น ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
6. มำตรกำรจ ำกัดพฤติกรรมสมยอมในกำรเสนอรำคำประมูล 
ความเหมาะสมของข้อก าหนดในมาตรการจ ากัดพฤติกรรม
สมยอมในการเสนอราคาประมลู 
 
 
 

  
 

7. ประเด็นอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 


