สรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ#และวิธีการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 895 – 915 MHz/940 – 960 MHz
1. ขนาดของคลื่นความถี่ที่จะให)อนุญาต
ความเหมาะสมในการกําหนดขนาดคลืน่ ความถี่ที่จะใหอนุญาต ดังนี้
1.1 การประมูลคลืน่ ความถี่ขนาด 2 x 20 MHz โดยจัดเป,น 2 ชุดคลื่นความถี่ ชุดละ 2 x 10 MHz
1.2 จํานวนคลื่นความถี่สูงสุดที่ผูขอรับใบอนุญาตแต1ละรายมีสิทธิยนื่ ประมูลไม1เกิน 2 x 10 MHz
ประเด็น
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด

(2) ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด
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ผู)ประกอบการ
1) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ตเวิร#ค (คุณสุทธิชัย ชื่นชูศิลปB)
- เห็นดวยกับจํานวนหรือขนาดคลื่นความถี่ที่นํามาประมูล ซึ่งมีขนาดที่เหมาะสม และเห็นว1าการประมูลนี้
เป,นการประมูลคลื่นความถี่มิใช1การประมูลเทคโนโลยี
ภาคประชาชน
1) คุณอนันต# สวารัตน#
เห็นดวยที่จัดประมูลคลื่นความถี่ขนาด 2 x 10 MHz จํานวน 2 ชุด เนื่องจากการรับฟ<งความคิดเห็น
สาธารณะต1 อ ร1 า งประกาศ กสทช. เรื่ อง หลั กเกณฑ@ แ ละวิ ธี การอนุ ญ าตใหใชคลื่ น ความถี่ สํ า หรั บ กิ จ การ
โทรคมนาคม ย1าน 1800 MHz ที่เสนอขนาด 2 x 15 MHz นั้น ถือว1าปCดโอกาสรายเล็ก กรณีการประมูลคลื่น
ความถี่ย1าน 900 MHz ในครั้งนี้มีการกําหนดขนาดชุดคลื่นความถี่ที่มีความเหมาะสมแลว
2) คุณโสภณ หนูรัตน#
เห็นดวยกับการกําหนดจํานวนชุดคลื่นความถี่สูงสุดที่ผูขอรับใบอนุญาตแต1ละรายมีสิทธิที่จะไดรับ
ผู)ประกอบการ
1) บมจ. ทีโอที
- คุณวินัย แก)วสวรรค#
- ไม1เห็นดวยเนื่องจากเทคโนโลยี 4G LTE ควรมีขนาดขั้นต่ําที่ 2 x 20 MHz การแบ1งชุดคลื่นความถี่
เป,นขนาดชุดละ 2 x 10 MHz ทําใหไม1ไดบริการที่ความเร็วเท1าบริการ 4G ที่แทจริงและคลื่นความถี่ย1าน 900
MHz ไม1มีความเหมาะสําหรับการใหบริการ 4G เนื่องจากมีอุปกรณ@รองรับนอยมากและเห็นควรกําหนด
ความเร็วบริการ 3G และ 4G ใหชัดเจน ซึ่งอาจไม1เป,นไปตามมาตรฐาน ITU แต1ตองมีขั้นต่ําของความเร็วที่
หนา 1
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ชัดเจน
- กสทช. จะประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz เพื่อใหบริการ 4G หรือเพื่อใหบริการอื่น โดยเปOาหมาย
ในการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz นั้น มีความชัดเจนว1าเป,นการประมูลเพื่อใหบริการ 4G ดังนั้น
กสทช. ควรชี้แจงเพื่อใหประชาชนเขาใจ
- การประมูลครั้งนี้ไม1ก1อใหเกิดการแข1งขันเนื่องจากมีเอกชนจํานวนสองรายมีความถี่เพียงพอและ
ใหบริการ 4G LTE แลว ซึ่งมีเพียงเอกชนรายเดียวที่มีคลื่นความถี่ไม1เพียงพอสําหรับการใชงาน
- การประมูลครั้งนี้อาจไม1เห็นผูประกอบการรายใหม1เนื่องจากกฎเกณฑ@มิไดใหสิทธิพิเศษ ในขณะที่
จํานวนเลขหมายสูงถึงรอยละ 130 ของประชากร อีกทั้ง กสทช. สรางความสับสนและไม1มีความชัดเจนต1อ
สาธารณะชนว1าการประมูลครั้งนี้ไม1กําหนดเทคโนโลยี แต1ประชาชนส1วนใหญ1เขาใจว1าเป,นการประมูลเพื่อ
ใหบริการ 4G บนคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ 900 MHz
- คุณไพศาล ศรีพุทธา
- ไม1เห็นดวยเนื่องจากการกําหนดคลื่นความถี่ที่ขนาด 2 x 10 MHz หากตองการใหความเร็วเป,นขนาด
ตามที่ ITU ควรกําหนดชุดคลื่นความถี่ที่ขนาด 2 x 20 MHz และตองทําเป,น MIMO ซึ่งป<จจุบันมีความถี่อื่น ๆ
ที่สามารถนําไปใหบริการ 4G ได เช1น คลื่นความถี่ย1าน 2600 MHz ซึ่งมีจํานวนมาก และหากนําคลื่นความถี่
ย1าน 900 MHz ไปใหบริการ 4G อาจไดเพียงหนึ่งใบอนุญาต
- จากประกาศไดกําหนดขนาดชุดคลื่นความถี่ขนาด 2 x 5 MHz และการประมูลครั้งนี้ไดกําหนดชุด
คลื่นความถี่ขนาด 2 x 10 MHz ซึ่งอาจส1งผลใหผูประกอบการรายใหม1แทบไม1มีสิทธิเขาสู1ตลาดเลยและควร
กําหนดความเร็วขั้นต่ําสําหรับการใหบริการ 4G
2) สหภาพแรงงานและวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที
- คุณพงศ#ฐิติ พงศ#ศิลามณี
- ไม1เห็นดวยเนื่องจากเทคโนโลยีของโทรศัพท@เคลื่อนที่ที่ประเทศกําลังพัฒนาไปสู1 3G หรือ 4G การนํา
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มาประมูลเพื่อใหบริการ 4G โดยกําหนดชุดคลื่นความถี่ที่ขนาด 2 x 10 MHz แต1
ดวยเทคโนโลยี hi speed มีความจําเป,นจะตองใช bandwidth จํานวนมากเพื่อรองรับการใหบริการซึ่งการ
กําหนดชุดคลื่นความถี่ขนาดดังกล1าวไม1ตอบโจทย@การที่เอาคลื่นความถี่เพื่อใหบริการ GSM มาเพื่อพัฒนา
ระบบโครงข1ายและบริการในประเทศไทยเพื่อไปสู1บริการ 4G
- คลื่นความถี่ที่ใหบริการ 4G มีหลายย1านความถี่แต1คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz เป,นย1านความถี่ที่
ผูประกอบการทั่วโลกไม1นิยมที่จะนํามาใหบริการ 4G ซึ่งเห็นว1ามีผูใหบริการที่มีความตองการคลื่นความถี่
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ดังกล1าวเพียง 2 ราย ไดแก1 บมจ. ทีโอที ที่รัฐเคยใหสัมปทานเพื่อใหเอกชนลงทุนและสรางโครงข1ายใช
ประโยชน@เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแลวรัฐจะนําโครงข1ายดังกล1าวมาดําเนินการเพื่อก1อใหเกิดรายได โดยวันนี้
สัญญาสัมปทานไดสิ้นสุดลง และคลื่นความถี่ดังกล1าวจะถูกนําไปประมู ซึ่งอุปกรณ@ต1าง ๆ ที่ไดรับหลังจาก
สิ้นสุดสัมปทานจะไม1ถูกนําไปใชประโยชน@ ซึ่งเป,นความเสียหาย และบมจ. ทีโอที ตองมาเขาร1วมประมูล
เนื่องจากบมจ. ทีโอที คงไม1ยอมใหเอาอุปกรณ@เหล1านี้เสียประโยชน@ไปซึ่งอุปกรณ@ดังกล1าวถือเป,นทรัพย@สินของ
ชาติ และมีอีกบริษัทหนึ่งที่เชื่อว1าจะเขาร1วมประมูลเพราะมีอุปกรณ@ที่ใหบริการในย1านความถี่เดียวกัน
- การประมูลครั้งนี้คือการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการ GSM เหมือนเดิม ซึ่งการประมูลครั้งนี้มิได
กระทําเพื่อผลประโยชน@ของประเทศชาติ เนื่องจากเมื่อสิ่งที่รัฐลงทุนจะกลายเป,นสินทรัพย@ที่ไม1มีมูลค1า และ
จํานวนเลขหมายซึ่งเป,นผูใชบริการของรัฐจะถูกถ1ายโอนดวยวิธีการชอบธรรมโดยการดําเนินการของ กสทช.
- คุณสมบัติ หอวิจิตร ขอให กสทช. พิจารณาทบทวนการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ดังนี้
(1) หากตองการใหนําไปใชในเทคโนโลยี 4G อันเป,นการพัฒนาระบบโครงข1ายโทรศัพท@เคลื่อนที่
ภายในประเทศไทยใหมีความทันสมัยขนาด 2 x10 MHz อาจไม1เพียงพอที่จะนําไปใหใชบริการ 4G ที่มี
คุณภาพ และมีความเร็วที่เป,นไปตามมาตรฐานของเทคโนโลยี 4G
(2) หากพิจารณารุ1นของเครื่องโทรศัพท@เคลื่อนที่ ที่รองรับเทคโนโลยี 4G พบว1า ย1านความถี่ที่ไดรับความ
นิยมในการนํามาใชงานเพื่อใหบริการ 4G ไดแก1 คลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ 2600 MHz ซึ่งในขณะที่
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ไม1ไดรับความนิยมจากผูใหบริการทั่วโลกเพื่อนํามาใหบริการ 4G ดังนั้น เครื่อง
โทรศัพท@เคลื่อนที่ในระบบ 4G ที่รองรับการใชงานในคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มีจํานวนนอย ซึ่งเป,นสิ่ง
ยืนยันว1าการประมูลครั้งนี้มิไดมุ1งหวังนําคลื่นความถี่ 900 MHz มาพัฒนาโครงข1ายเพื่อใหบริการ 4G
(3) อนาคตคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz อาจถูก re-farm ใชกับเทคโนโลยี 5G ซึ่งสูงกว1าเทคโนโลยี 4G
ในป<จจุบัน การแบ1งย1อยชุดคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ออกเป,นขนาด bandwidth นอย ๆ เพื่อใหไดจํานวน
ใบอนุญาตหลายใบจะยิ่งส1งผลใหผูใหบริการไม1สามารถใชประโยชน@จากคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ตามขนาด
ของ bandwidth ที่ถือครองอยู1ตามเทคโนโลยีในยุคอนาคต 5G หรือ 6G เพราะขนาดของ bandwidth ที่
นอยอาจไม1เพียงพอต1อการสื่อสารขอมูลที่มีความเร็วสูงได เช1น มาตรฐาน 4G ตองสามารถใหบริการความเร็ว
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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เกิดความยืดหยุ1นในการเขาประมูล
(2) บริษัทสนใจเขาร1วมประมูลสําหรับคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ซึ่งคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz เป,น
core band และเป,น world class band ผูประกอบการที่ครอบครองคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มากเท1าใด
มักเป,นผูประกอบการอันดับหนึ่ง คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz เป,น core band และในการใหบริการ 4G
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ก็เช1นเดียวกัน ซึ่งอนาคตคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz เป,นย1านความถี่ที่มีมูลค1าสูง
และมีความสําคัญกับเทคโนโลยีโทรคมนาคมอย1างมาก ดังนั้น คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ควรเปCดกวางในการ
แข1งขัน
(3) ดวยเทคโนโลยีป<จจุ บันไม1จํา เป,นตองครอบครองย1านใดย1 านหนึ่งใหครบเต็ม จํานวน 20 MHz
เนื่องจากมีเทคโนโลยี carrier aggregation ที่สามารถนําคลื่น low band มาใชร1วมกับคลื่นความถี่ย1าน
middle band และ high band ซึ่ ง การใชคลื่ น หลายช1 ว งผสมกั น เกิ ด ขึ้ น แลวในโลก และอุ ป กรณ@
โทรศัพท@เคลื่อนที่เริ่มรองรับเทคโนโลยีดังกล1าวแลว ซึ่งคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz เป,นส1วนสําคัญสําหรับผู
ใหบริการในประเทศไทย
- คุณพิชิต แก)วมาคูณ
(1) บริษัทสนใจคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz และสนับสนุนการนําคลื่นความถี่ย1านดังกล1าวมาประมูล
เพื่อใหใชประโยชน@สูงสุด แต1บริษัทมีความเป,นกังวลในประเด็นเรื่อง guard band ซึ่งอาจปOองกันได
(2) เห็นควรปรับขนาดคลื่นความถี่ที่นํามาประมูลเป,นขนาด block ละ 2 x 5 MHz เนื่องจากคลื่น
ความถี่ย1าน low band มีความสําคัญและเดินทางในอากาศไดไกลเหมาะสําหรับการใหบริการในต1างจังหวัด
ในพื้นที่ที่มีผูใชบริการเบาบาง โดยคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz อาจตองตั้งสถานีมากกว1าคลื่นความถี่ย1าน
900 MHz ทําใหเกิดภาระมากขึ้นและภาระจะตกที่ผูใชบริการ โดยผูประกอบการมีความตองการคลื่นความถี่
ทั้งย1านต่ําและย1านสูงเพื่อวางแผนการขยายโครงข1าย ซึ่งคลื่นย1านสูงจะนําไปใหบริการในเมืองบริเวณพื้นที่
หนาแน1น และคลื่นย1านต่ําจะนําไปใหบริการในต1างจังหวัด ซึ่งผูประกอบการตองการทั้งสองย1านความถี่ และ
คลื่นที่บริษัทมีอยู1คือคลื่นความถี่ย1าน 850 MHz อนาคต กสทช. อาจนําไปใชสําหรับกิจการรถไฟ และคลื่น
ความถี่ย1าน 700 MHz อาจมิไดนํามาใชในกิจการโทรคมนาคมซึ่งยังไม1มีความชัดเจน ซึ่งป<จจุบันมีเพียงคลื่น
ความถี่ย1าน 900 MHz เท1านั้น
(3) เสนอใหกําหนด spectrum cap ไวที่ 2 ชุด ๆ ละ 2 x 5 MHz หากกําหนดขนาดไวที่ 2 x 10 MHz
ผูประกอบการรายใหม1และรายย1อยอาจไม1เขาร1วมการประมูล และหากกําหนดขนาดชุดคลื่นความถี่เล็กลงราย
เล็กอาจสามารถเขามาต1อสูตลาดได
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4) บมจ. กสท โทรคมนาคม
- ไม1เห็นดวยเนื่องจากควรชุดคลื่นความถี่เดียวที่ขนาด 2 x 20 MHz จะทําใหเกิดการแข1งขันในการ
ประมูลอย1างแทจริงและไดราคาที่ดีกว1า ทั้งนี้ หากจะแบ1งการประมูลออกเป,น 2 ชุด ขนาด 2 x 10 MHz ก็
ควรกําหนดใหผูประมูลแต1ละรายสามารถทําการประมูลไดทั้ง 2 ชุดคลื่นความถี่
5) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
- ไม1เห็นดวยเนื่องจากควรจัดขนาดคลื่นความถี่เป,นจํานวน 4 ชุด ชุดละ 2 x 5 MHz ซึ่งมีความยืดหยุ1น
และเป, น การเพิ่ ม ทางเลื อ กใหกั บ ผู ประกอบการที่ ต องการเขาร1 ว มประมู ล มากกว1 า การใหบริ ก าร
โทรศัพท@เคลื่อนที่อย1างมีประสิทธิภาพนั้น จําเป,นที่จะตองมีคลื่นทั้งย1านความถี่ต่ําและย1านความถี่สูง เพื่อให
การวางโครงข1ายเป,นไปอย1างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะคุณสมบัติที่แตกต1างกันของคลื่นทั้งสองย1าน โดยย1าน
ความถี่ต่ําสามารถใหบริการไดครอบคลุมในระยะกวางไกลกว1า (coverage) มีการลดทอนของสัญญาณนอย
กว1าย1านความถี่สูงทําใหมีความไดเปรียบในการลงทุนโครงข1าย ในขณะที่การใชงานความถี่ย1านสูงมีจุดประสงค@
เพื่อเพิ่มความจุ (capacity) และ throughput ของโครงข1าย
- เห็นว1าควรกําหนดใหยื่นประมูลไดสูงสุดไม1เกิน 2 ชุด หรือ 2 x 10 MHz เพื่อปOองกันไม1ใหผูประกอบการ
รายใหญ1ใชอํานาจทางการเงินในการกักตุนคลื่นความถี่เพื่อกีดกันการแข1งขันในตลาด เพื่อเปCดโอกาสใหมีผูให
บริการในคลื่นความถี่ในย1าน 900 MHz เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเปCดโอกาสใหผูใหบริการรายเล็กและผูใหบริการ
รายใหม1มีสิทธินําคลื่นความถี่ออกใหบริการอันจะเป,นประโยชน@ต1อการแข1งขันกันใหบริการและเพื่อประโยชน@
สูงสุดแก1ประชาชนผูใชบริการ
ภาคประชาชน
1) วาที่ร)อยตรี นนท# ผาสุข
- ในนามตัวแทนภาคประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการใชโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G คลื่นความถี่ย1าน 900
MHz รองรับการใหบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ภายใตระบบ 2G เป,นเวลา 25 ปo ครอบคลุมพื้นที่การใหบริการใน
ประเทศไทย ผูใชบริการที่ผ1านมามีมากกว1าสิบลานราย ป<จจุบันคาดว1าจะเหลืออยู1หลายลานราย ซึ่งผูใชบริการ
ดังกล1า วอาจถู กริ ดรอนสิทธิ เนื่องจากจะนํ าคลื่น ดังกล1า วมาประมู ลซึ่ งเป,น คลื่น ความถี่ที่ จะสิ้ นสุ ดสั ญญา
สัมปทาน โดยใหประชาชนซื้อเครื่องโทรศัพท@รองรับ 2G ซึ่งบางพื้นที่ไม1มีบริการเครือข1ายอื่นนอกจากระบบ
2G โดย กสทช. มีเหตุผลในการนําคลื่นย1านดังกล1าวมาประมูลเพื่อหารายไดใหรัฐ ซึ่งจากขอมูลที่ไดรับนั้นคลื่น
ย1านดังกล1าวจะมิไดนํามาประมูลเพื่อใหบริการ 4G แต1ในเว็บไซต@ของสํานักงาน กสทช. ไดระบุว1าจะเอาคลื่น
ความถี่ย1านดังกล1าวมาใชบริการ 4G เพื่อใหเกิดการพัฒนาและประเทศชาติจะไดเจริญรุ1งเรืองกาวหนา ทั้งนี้
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เห็นว1าควรกําหนดความเร็วในการใหบริการ
- ไม1เห็นดวยกับขนาดคลื่นที่ที่ใหอนุญาต และไม1เห็นดวยในการประมูลคลื่นความถี่ 2 ชุด ในครั้งเดียวกัน
- การประมูลคลื่นความถี่มีขอสงสัยว1าหน1วยงานของรัฐใชคลื่นความถี่นี้ และไดรับอนุญาตอย1างถูกตอง
โดยใบอนุญาตไม1มีกําหนดวันสิ้นสุดและใหบริการมา 25 ปo ซึ่งมีทรัพย@สินมูลค1ามากกว1าสองหมื่นลานบาท
และในวันนี้ กสทช. จะนํ าคลื่นความถี่ ดังกล1า วมาประมูล การนํ าคลื่นความถี่ ดังกล1า วมาประมูลจะทําให
ประเทศชาติเสียหายอย1างยิ่ง ดังนั้น ควรพิจารณาคลื่นความถี่อื่นที่มีอยู1จํานวนมากมาประมูล ซึ่งหน1วยงานรัฐ
จะไดไม1ตองมีขอพิพาทกันโดยประชาชนที่ใชบริการ 2G ในป<จจุบบันจะไดไม1เดือดรอน
2) คุณวิยะดา ภูพวก
- ไม1เห็นดวยเนื่องจากคลื่นความถี่ที่เหมาะสมเพื่อใหบริการ 4G มีอีกจํานวนมาก เช1น คลื่นความถี่ย1าน
2600 MHz ควรนําความถี่ที่ไม1ไดใชงานอยู1มาใชแทนคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ซึ่งป<จจุบันคลื่นความถี่
ดังกล1าวยังมีผูใชบริการคงเหลือในระบบถึงแมว1าจะหมดสัมปทานปo 2558 ก็ตาม และช1วงความถี่ที่นํามา
ประมูลแคบเกินไป ซึ่ง กสทช. ตอบคําถามว1าไม1ไดว1าประมูลเทคโนโลยีแต1เงื่อนไงการใชความถี่นั้นตองมีการ
กําหนดใหใชสําหรับ บมจ. ทีโอที ในช1วงต1อไป ซึ่งก็คือการกําหนดเทคโนโลยีที่ใหนําความถี่ไปใชงานนั่นเอง
ภาครัฐและภาคการศึกษา
1) คุณกริชษะ พรรณศรี (นักวิชาการ)
- ไม1เห็นดวยและสนับสนุนความเห็น บมจ.ทีโอที ถากําหนดขนาดคลื่นความถี่ที่ 2 x 10 MHz หรือขนาด
2 x 20 MHz อาจมากเยอะไป ควรกําหนดที่ขนาด Block ละ 2 x 5 MHz เนื่องจากจะทําใหการแข1งขันสูงขึ้น
และผูใชบริการจะไดผลประโยชน@ ซึ่งถาจะใหบริการ 4G เห็นควรนําคลื่นย1าน 2600 MHz และ 2300 MHz
มาประมูลดวย
ผู)ประกอบการ
1) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ตเวิร#ค (คุณสุทธิชัย ชื่นชูศิลปB)
- ป< จ จุ บั น มี จํ า นวนคลื่ น อี กจํ า นวนมากพอสมควรที่ ยั ง ไม1 ห มดสั ม ปทานและมี ค ลื่ น ความถี่ ที่ ยั ง ไม1 ใ ช
ประโยชน@ไดเต็มประสิทะภาพไม1ว1าจะเป,นคลื่นความถี่ย1าน 700 MHz 850 MHz และ 1800 MHz ในส1วนที่
มิไดใชงานที่จะหมดสัมปทานในปo 2561 นอกจากนี้ยังมีคลื่นความถี่ย1าน 2300 MHz และ 2600 MHz สิ่งที่
น1าจะเป,นประโยชน@ต1ออุตสาหกรรม ไม1ว1าจะเป,นผูประกอบการทั้งในและต1างประเทศ หากสนใจวางแผนการ
ลงทุนหรือใการขยายการใหบริการใหกับภาคประชาชน สิ่งที่อยากใหเกิดขึ้นคือ Spectrum Roadmap ดังนั้น
เสนอใหสํานักงาน กสทช. วางแผนจัดทํา Spectrum Roadmap
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2) สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย
- เสนอใหเร1งจัดทํา Spectrum Roadmap และเห็นสมควรประกาศใหผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมทราบก1อนกําหนดยื่นความประสงค@เขาประมู ลคลื่นความถี่ ย1าน 900 MHz ในคราวนี้ ซึ่ ง
Spectrum Roadmap ควรครอบคลุมคลื่นความถี่ย1าน 700 MHz 850 MHz 900 MHz 1500 MHz 1800
MHz 2300 MHz และ 2600 MHz โดยเฉพาะอย1างยิ่งความชัดเจนของการประมูลคลื่นความถี่ที่เคยไดรับการ
จัดสรรตามสัญญาอนุญาต/สัมปทาน เนื่องจาก Spectrum Roadmap เป,นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
จัดการคลื่นความถี่ของหน1วยงานกํากับดูแล และเป,นขอมูลสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมที่จะไดรับทราบว1าจะมี
คลื่นความถี่ย1านใดบางที่มีการจัดสรรเขาในอุตสาหกรรม เมื่อใด ในปริมาณมากนอยเพียงใด เพื่อใหการวาง
แผนการใชความถี่เป,นไปอย1า งมีป ระสิทิ ภาพ สอดคลองกั บเทคโนโลยี และความตองการของผู ใชบริ การ
โดยเฉพาะย1านความถี่สําคัญ ไดแก1 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. ดําเนินการเพื่ออนุญาตใหใชชุดคลื่นความถี่นั้นภายใน 1 ปo
นับจากการประมูลสิ้นสุด ตามขอ 3 วรรคทาย ในร1างประกาศหลักเกณฑ@และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ย1าน 900 MHz ควรมีการกําหนดขอจํากัดหามผูชนะการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ในรอบก1อน ๆ ไม1
สามารถเขาประมูลไดอีกเพื่อปOองกันการกักตุนคลื่นความถี่
บริ ษัท ห็ นว1 า กรณี การประมู ล ในคราวนี้ อาจมี ชุด คลื่น ความถี่ เหลื ออยู1 จากการประมูล และจะมีการ
ดําเนินการเพื่ออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในการประมูลคราวถัดไป ตามที่กําหนดไวใน ขอ 5 วรรคทายของ
(ร1าง) ประกาศฯ นั้น อาจเปCดโอกาสใหผูชนะการประมูลรอบก1อนหนา สามารถเขาประมูลในรอบถัดไปไดอีก
อันอาจนําไปสู1การกักตุนคลื่นความถี่ ดังนั้น จึงขอเสนอใหมีขอกําหนดหามผูชนะการประมูลคลื่นความถี่ใน
ย1าน 900 MHz ในรอบก1อน ๆ ไม1ใหเขาประมูลในรอบถัดไปตามขอ 3 วรรคทาย
"ในกรณีที่มีชุดคลื่นความถี่เหลืออยู คณะกรรมการจะดําเนินการเพื่ออนุญาตให!ใช!ชุดคลื่นความถี่นั้น
ภายในหนึ่งป(นับจากการประมูลครั้งกอนหน!าสิ้นสุดลง แตทั้งนี้ผู!รับใบอนุญาตที่เป-นผู!ชนะการประมูล หรือผู!
ถือหุ!นรายใหญของผู!นั้น หรือผู!ที่เกี่ยวข!องกัน (บริษัทในเครือ) กับผู!นั้น และ/หรือ ผู!ที่มีความเกี่ยวโยงกับบุคคล
ดังกลาว ไมมีสิทธิขอรับใบอนุญาตให!ใช!ชุดคลื่นความถี่ที่เหลืออยูดังกลาว"
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2. วิธีการอนุญาต
2.1 ความเหมาะสมของการใชวิธีการประมูลในรูปแบบ Simultaneous Ascending Bid Auction
2.2 ความเหมาะสมของกฎการประมูล มีรายละเอียดใดที่สมควรเพิม่ เติมอีกหรือไม1
2.3 ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผูเขาร1วมการประมูลจํานวนนอยกว1าหรือเท1ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะนํามาอนุญาตใหใช
ประเด็น
ความเห็น
2.1 ความเหมาะสมของการใช)วิธีการประมูลในรูปแบบ Simultaneous Ascending Bid Auction
(1) ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) บมจ.ทีโอที
- คุณพงศ#ฐิติ พงศ#ศิลามณี
ไม1เห็นดวยเนื่องมีผูประกอบการอยู1 3 ราย จากขอมูลทั่วโลกส1วนใหญ1ในแต1ละประเทศมีผูประกอบการ
ไม1เกิน 3 ราย แมว1าช1วงแรกอาจมีหลายบริษัทเขามาทําธุรกิจแต1ทายที่สุดแลวจะเหลือผูประกอบการเพียง
3 ราย ที่สามารถทําธุรกิจต1อเนื่องได ตลาดโทรศัพท@เคลื่อนที่ในตลาดประเทศไทยเริ่มถึงจุดอิ่มตัวและเห็นว1า
รายใหม1คงไม1เกิดขึ้น และไม1เชื่อว1าการใชวิธีการประมูลคลื่นความถี่แลวเชื่อว1าจะมีการแข1งขันอย1างเสรีและมี
ผูประกอบการรายใหม1
ขณะนี้มีหน1วยงานรัฐ 2 องค@กร มีบริษัทเอกชน 3 ราย การเปCดประมูลคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ
900 MHz แลวจะเกิดการแข1งขันและไดเงินประมูลที่สูงสุดเพื่อนําไปสู1ผลประโยชน@ของประเทศชาติ แต1ใน
ประเด็นผลประโยชน@ของรัฐที่ไดจากการประมูลคลื่นเชื่อว1าไม1เกิดขึ้น หากการประมูลเหมือนกับคราวที่แลว
การประมูลคลื่นไม1จําเป,นจะตองมีราคาสูงเพราะจะไดมีตนทุนขององค@กรที่ถูกลงจากค1าบริการถูกลง แต1
ทายสุดบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ไม1ไดแตกต1างจาก GSM คงนาทีละบาทกว1าเหมือนเดิม ถาตองการใหผล
ประโยชน@เกิดขึ้นกับหน1วยงานรัฐ ตองดูว1าผูประกอบการที่เขาร1วมประมูลมีกี่ราย ใบอนุญาตกี่ใบเพื่อก1อใหเกิด
การแข1งขัน ซึ่งรูปแบบที่นําเสนอยังไม1เชื่อว1าก1อใหเกิดประโยชน@กับประเทศชาติ รูปแบบนี้จะทําใหเกิดเอื้อ
ผลประโยชน@และราคาประมูลนี้จะไม1มีการแข1งขัน
- คุณวินัย แก)วสวรรค#
ไม1เห็นดวยกับวิ ธีการอนุญ าตและเห็น ว1า วิธีการอนุญ าตไม1ก1อใหเกิ ดการแข1ง ขันที่ เสรีและเป,นธรรม
โดยในต1างประเทศมีผูใหบริการจํานวนนอยราย มีประเทศไทยประเทศเดียวที่หน1วยงานของรัฐไม1สามารถ
แข1งขันดานการใหบริการโทรศัใชพท@เคลื่อนที่ได หากไม1มีหน1วยงานของรัฐถ1วงดุลโดยแบ1งผูที่เกี่ยวของเป,น 3
กลุ1ม คือ ผูประกอบการ operator supplier กลุ1มที่ 2 คือ กลุ1มผูใชบริการที่ใชบริการ data และกลุ1มที่ 3 คือ
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กลุ1มรากหญาที่ใชเฉพาะการโทร จะเห็นว1าผูประกอบการในประเทศไทยจะมีรายใหญ1กับ บมจ. ทีโอที ที่จะเขา
ร1วมประมูล
3) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที
- คุณสมบัติ หอวิจิตร
ไม1เห็นดวยกับวิธีการประมูลในรูปแบบ SMRA เพราะจะไม1มีการแข1งขันดานราคาและการประมูล
ลักษณะนี้จะเขาข1ายเปCดช1องใหเกิดการสมยอมราคาหรือฮั้วประมูลระหว1างผูประกอบการได เนื่องจากการ
ประมูลคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz จะสามารถนําไปพัฒนาบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ใหเป,นเทคโนโลยี 4G
ในขณะที่คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz นั้นอาจไม1ไดนําไปใชในเทคโนโลยี 4G โดยป<จจุบันคลื่นความถี่ย1าน 900
MHz เหมาะกับการใหบริการทางเสียง ซึ่งการประชาสัมพันธ@ของ กสทช. ทําใหประชาชนเขาใจว1าการประมูล
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz นี้เป,นการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการ 4G ดังนั้น ดวยเจตนารมณ@ในการใช
ประโยชน@ของคลื่นที่แตกต1างกัน จึงไม1ควรจะนําคลื่นความถี่มาประมูลในคราวเดียวกันเพราะความตองการ
ของผูใชบริการทในการใชคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ 900 MHz แตกต1างกัน ดังนั้น จึงสะทอนในการ
แข1งขันและการเสนอราคาในการประมูลที่แตกต1างกัน จึงไม1ควรจะนํามาประมูลในวันเดียวกัน
(2) ขอเสนอแนะ
ผู)ประกอบการ
1) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น (คุณอธิป กีรติพิชญ#)
- เห็นดวยกับวิธีการประมูลแบบ SMRA วิธีนี้เป,นวิธีที่นานาชาติใชกัน กรณีในประเทศเยอรมันมีการ
ประมูลคลื่นความถี่ (Mobile Broadband 2015) พรอมกันในย1าน 700 MHz 900 MHz 1800 MHz และ
1500 MHz และประกาศผลเมื่ อ 2 เดื อนที่ ผ1 า นมา เป, น การประมูล แบบเดี ย วกั บ ที่ ป ระเทศไทยกํา ลั ง จะ
ดําเนินการ บริษัทมีประเด็นเสริมจากบทเรียนกรณีของประเทศเยอรมัน คือ การประมูลพรอมกัน หรือ Multi
band auction ซึ่งเป,นสิ่งที่สามารถมี roadmap ของทางเทคโนโลยีและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดย
กสทช. มีแผนจะจัดประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz และ 1800 MHz ในช1วงเวลาใกลกัน เป,นไปไดควรจัด
พรอมกัน หากมีขอกังวลในการประมูลอาจดําเนินการแยกจอระหว1างการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ
900 MHz เพื่อใหสามารถยื่นประมูลคลื่นพรอมกันทั้งสองย1าน
2.2 ความเหมาะสมของกฎการประมูล มีรายละเอียดใดที่สมควรเพิ่มเติมอีกหรือไม
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
ภาคประชาชน
1) คุณอับดลอาซีด หนิมุสา
- เห็นดวยที่จะนําคลื่นความถี่ที่มีาพัฒนาเพื่อความเจริญของประเทศ ขอยืนยันว1า กสทช. ทําถูกตองตาม
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(2) ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด

(3) ประเด็นอื่นๆ

ความเห็น
พ.ร.บ. แลว ควรดู ผ ลประโยชน@ ข องผู บริ โ ภคเป, น หลั ก และเทคโนโลยี ข องหน1 ว ยงานรั ฐ ทํ า ไดชาหาก
เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศเพื่ อ นบานอย1 า งประเทศมาเลเชี ย ประเทศสิ ง คโปร@ ป< จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นา
โทรศัพท@เคลื่อนที่มากกว1าประเทศไทย เป,นขอมูลที่สามารถพิสูจน@ได
ผู)ประกอบการ
1) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
- ไม1 เห็ นดวยตามขอ 3.1 ในภาคผนวก ข ของ (ร1 าง) ประกาศฯ เสนอให กสทช. พิ จ ารณาปรั บปรุ ง
ระยะเวลาในขั้นตอนการเสนอราคาเป,น 30 นาที ซึ่งขั้นตอนการเสนอราคาระบุว1า “การประมูลแต1ละรอบจะ
เริ่มตนจากขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งขั้นตอนการเสนอราคามีระยะเวลา 15 นาที โดยผูเขาร1วมการประมูล
สามารถเสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถี่ไดภายใน 15 นาทีนี้” บริษัทเสนอใหพิจารณาปรับปรุงระยะเวลาใน
ขั้นตอนการเสนอราคาเป,น 30 นาที ดวยเหตุผลดังนี้
(1) เห็นว1าระยะเวลา 15 นาทีที่กําหนดใหผูเขาร1วมการประมูลตัดสินใจเสนอราคาในแต1ละรอบการ
ประมูลนั้นเป,นระยะเวลาที่สั้นเกินไป โดยบริษัทขอเรียนว1าขั้นตอนการเสนอราคาเป,นขั้นตอนที่ผูเขาร1วมการ
ประมูลใชในการพิจารณา วิเคราะห@ กําหนดกลยุทธ@ และตัดสินใจเสนอราคาการประมูล หลังจากที่ผูเขาร1วม
การประมูลรับทราบผลการเสนอราคาในรอบการประมูลก1อนหนานั้นจากขั้นตอนการรายงานผล ทั้งนี้ในการ
เสนอราคาแต1ละรอบการประมูล ผูเขาร1วมการประมูลตองตัดสินใจเสนอราคาในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นถึงรอบละ
563 ลานบาท ซึ่งถือว1าเป,นวงเงินที่สูงมาก ประกอบกับจํานวนเงินประมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจํานวนรอบ
ของการประมูล ส1งผลใหการตัดสินใจเสนอราคาการประมูลในแต1ละรอบเป,นไปไดยากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก
ผูเขาร1วมการประมูลตองดําเนินการดวยความระมัดระวังและรอบคอบที่สุด
(2) จากประสบการณ@ที่บริษัทไดเคยเขาร1วมการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ IMT ย1าน 2.1 GHz
ในปo 2555 และในการประมูลครั้งนั้น กสทช. กําหนดระยะเวลาของขั้นตอนการเสนอราคาไวที่ 30 นาที ซึ่ง
บริษัทเห็นว1าระยะเวลาดังกล1าวมีความเหมาะสมดีอยู1แลว
1) บมจ. ทีโอที
- ไม1เห็นดวยกับการประมูลและราคาที่กําหนด ขอใหพิจารณาว1ารัฐไดประโยชน@และคุมค1าหรือไม1 ในการ
นําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มาประมูล ซึ่งเงื่อนไขที่เอื้อใหรายใหม1เขามาประมูลและในราคาที่กําหนด โดย
องค@กรของรัฐสามารถดําเนินการต1อและสรางรายไดใหรัฐมากกว1าการนํามาประมูล และมูลค1าทรัพย@สินที่มีอยู1
สองหมื่นกว1าลานบาทจะสูญไปหากนําคลื่นดังกล1าวมาประมูล
2) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที
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- วาที่ร)อยตรี นนท# ผาสุก
ขอให กสทช. พิจารณาว1าควรมีรายละเอียดที่สมควรเพิ่มเติมหรือไม1 และ กสทช. จําเป,นที่จะตองเปCด
ประมูล 4 ใบอนุญาตหรือไม1 เนื่องจากมีผูใหบริการไม1กี่ราย ควรทยอยเปCดประมูลการที่ กสทช. ประมูลทั้ง
คลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ 900 MHz จะไม1มีการแข1งขันที่ชัดเจน กรณีผูประกอบการที่ไดคลื่นความถี่
ย1าน 1800 MHz ไปแลว และมาประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz หากไดคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz อาจไม1
ประมูลในราคาสูง ๆ เต็มที่
- คุณสมบัติ หอวิจิตร
เสนอใหนําคลื่นความถี่มาเปCดประมูลในคราวละ 1 ใบอนุญาตต1อปo จะทําใหเกิดการแข1งขันในการเสนอ
ราคาประมูลและรัฐจะไดประโยชน@มากกว1า การนําเอาใบอนุญาตทั้ง 4 ใบ (คลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz
จํานวน 2 ใบอนุญาต และคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz จํานวน 2 ใบอนุญาต) มาเปCดประมูลในคราวเดียวกัน
จะเอื้อใหเกิดการสมยอมราคา หรือฮั้วประมูลระหว1างผูประกอบการได เนื่องจากผูใหบริการส1วนใหญ1มีคลื่น
ความถี่ใชงานเพียงพอต1อการใหบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่
ภาคประชาชน
1) คุณนราพล ปลายเนตร
- เห็นดวยและไม1เห็นดวยควรมีทางออกที่ดีกว1าการนําคลื่นมาประมูลเพียงวิธีเดียวเนื่องจากช1วงที่จะมีการ
ตรา พ.ร.บ. ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ซึ่งไดกล1าวถึงมาตรา 45 ควรกําหนดรายละเอียดลงไปลึกกว1านี้
ว1าจะมีการวิธีการประมูลและการคัดเลือกผูประกอบการซึ่งไม1มีทุนทรัพย@ที่จะนํามาเป,นเงินค้ําประกันการ
ประมูล ผูประมูลหรือประกอบการรายใหม1อาจจะไม1เกิดขึ้นแน1นอนเพราะตองใชเงินทุนจํานวนมาก วิธีการ
ประมูลตามมาตรา 45 ทําไดแต1ในส1วนที่เปลี่ยนผ1านจากการที่ไดรับการที่ไดรับใบอนุญาตสัมปทาน มีคําถามว1า
การเปลี่ยนผ1านไปหรือยัง พ.ร.บ. ที่ว1าดวยใหเอกชนเขามาร1วมลงทุน กสทช. ยกเลิกแลวหรือยัง ถายังไม1ได
ยกเลิกจะกระทบกับหน1วยงานของรัฐ จะตองทําใหเกิดประโยชน@ควบคู1กันไปทั้ง 2 ภาคส1วนใหสอดคลองกับ
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ
- หน1วยงานรัฐที่ประชาชนบอกว1าหน1วยงานรัฐทํางานชา แต1มั่นคงแต1ไม1ผิดหลักขอกฎหมาย ถาพูดถึงเรื่อง
การดําเนินการธุรกิจเชิงพาณิชย@ อยากจะมีหน1วยงานของรัฐซึ่งหน1วยงานรัฐดําเนินการในเรื่องนี้ก1อนหนานี้
สามารถดําเนินการในธุรกิจกิจการโทรคมนาคมต1อไป และอยากใหมีการเจรจาในส1วนภาครัฐและเอกชนขอ
เสนอให กสทช. เขาสู1กระบวนการเจรจาใหใชวิธีการใหใชอนุญาตและวิธีการคัดสรรเนื่องจากเจตนาของ ม.45
ที่ไดยื่นร1างในเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ผ1านมาใหใชการประมูลและคัดสรร
หนา 11

ประเด็น
ความเห็น
2.3 ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผู)เข)ารวมการประมูลจํานวนน)อยกวาหรือเทากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะนํามาอนุญาตให)ใช)
(1) ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น (คุณอธิป กีรติพิชญ#)
- ไม1 เห็ น ดวยและเสนอใหทบทวนประเด็ น การกํ า หนดราคาเริ่ ม ตนที่ รอยละ 100 เนื่ องจากกรณี ที่ มี
ผูเขาร1วมการประมูลจํานวนนอยกว1าหรือเท1ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ ซึ่งผูประกอบการที่จะเขาประมูลใชเงิน
ระดับหมื่นลานถาคํานวณแลวขาดทุนแสดงว1าราคาสูงเกินไปทําใหมีจํานวนนอยกว1าถาผูประกอบการไม1กลา
มาเขาร1วมประมูลแสดงว1าราคาสูงเกินไป
2) บมจ. ทีโอที (คุณวินัย แก)วสวรรค#)
- เห็นว1ากรณีการใหอนุญาตมีสองใบอนุญาตเมื่อเขาประมูลสองรายราคาจะขึ้นไปที่รอยละ 100 แต1ถามี
มากกว1าสองรายราคาจะลดมาที่รอยละ 70 ในส1วนนี้ ในการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 2.1 GHz ที่ผ1านมามิได
ราคาต่ําสุดของมูลค1าคลื่นความถี่ การลดราคาลงมาที่รอยละ 70 จะไม1ไดราคาที่รอยละ 100 ตามที่กําหนด
3) สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย
- กรณีมีผูเขาร1วมประมูลมีจํานวนเท1ากับหรือนอยกว1าจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่อนุญาต ผูเขาประมูลควร
ชําระค1าธรรมเนียมในราคา Reserve Price เพราะเป,นราคาที่สะทอนถึงความตองการของตลาดที่แทจริง และ
ผูเขาร1วมประมูลไม1ควรถูกบังคับใหชําระคาคา Full Spectrum Price เพราะเป,นเงื่อนไขที่ลดทอนการแข1นขัน
เนื่องจากการกําหนดราคาเริ่มตนการประมูล (Reserve Price) ที่รอยละ 70 ของมูลค1าคลื่นความถี่ (Full
Spectrum Price) แลว แต1ยังมีผูสนใจเขาร1วมประมูลนอยกว1าหรือเท1ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะอนุญาต
ย1อมแสดงใหเห็นว1าราคาเริ่มตนดังกล1าวไม1ไดสะทอนความตองการที่แทจริงของตลาด ดังนั้น ผูเขาประมูลจึงไม1
ควรถูกบังคับใหตองชําระค1าธรรมเนียมในราคาที่รอยละ 100 ของ Full Spectrum Price และผลจากเงื่อนไขนี้
อาจทําใหผูที่สนใจเขาร1วมประมูลบางรายตัดสินใจจะไม1เขาร1วมประมูล เนื่องจากเกรงว1าอาจถูกบังคับโดย
เงื่อนไขการประมูลใหตองชําระราคา Full Spectrum Price เนื่องจากมีผูเขาร1วมประมูลเพียงสองราย
ภาคประชาชน
1) คุณวิทยา บุญลําพูน
- ไม1เห็นดวยเนื่องจากจากผูเขาร1วมประมูลนอยกว1าแลวจะบอกว1าราคาเท1าไรมิไดมีการแจงใหทราบ ซึ่ง
ส1งผลใหการประมูลครั้งนี้มีเจตนาที่ไม1โปร1งใสมีการบอกเพียงราคาเดียวที่ 16,000 ลานบาท และราคาที่
11,000 ลานบาท มิไดมีการเสนอคลื่นความถี่ย1านนี้น1าจะมีความสําคัญกับผูประกอบการมากโดยแยกเป,นคลื่น
ต่ําและสูง
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ประเด็น

(2) ขอเสนอแนะอื่น ๆ

ความเห็น
- เหตุใดที่นําคลื่นความถี่ต่ํามาประมูลทําไมไม1นําคลื่นความถี่สูงอยากเดียวมาประมูลจะไดบริการที่เร็ว ซึ่ง
ตอนประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการ 3G มีเพียง 3 ใบอนุญาต ซึ่งจากการจติดตามคิดว1ามีผูเขาประมูลมากกว1า
3 ใบอนุญาต สุดทายมีเพียงแค1 3 ราย ซึ่งไม1เกิดการแข1งขัน โดย กสทช. กล1าวว1าย1านความถี่แถบต1าง ๆ มี
คุณสมบัติแตกต1างกัน ซึ่งความถี่ไดไปเหมือนกันเพราะผูประกอบการที่ประมูลในราคาสูงก็จะเป,นผูเลือกชุดคลื่น
ความถี่ที่ดีก1อน โดยผลการประมูลที่ผ1านมาเป,นทางตรงกันขามโดย AIS เลือกแถบความถี่ที่คุณภาพต่ําที่สุดในย1าน
2.1 GHz
2) วาที่ร)อยตรี นนท# ผาสุข
- ความเหมาะสมของกฎการประมูลถามีผูเขาแข1งประมูลโดยกําหนดผูเขาร1วมประมูลแค1สองราย ราคาจะ
เริ่มตนที่ 16,800 ลานบาท และมีเงื่อนไขมาซึ่งไม1รูประเทศอื่นใชวิธีการนี้หรือไม1 ถาผูประกอบการอยากได
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz อาจนําผูเขาร1วมประมูลที่ตองการคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz มาเขาร1วมประมูล
ซึ่ง กสทช. ควรกําหนดราคาที่รอยละ 100 เนื่องจากประชาชนทราบว1าการใหบริการโทรศัพ@เคลื่อที่ตองมี
สถานีมากกว1าหมื่นสถานี แต1ละสถานีไม1รูมีค1าใชจ1ายกี่ลานบาท และใชเวลาสราง มั่นใจว1าไม1มีรายใหม1เขามา
แข1งขัน และจะเป,นนักลงทุนจากต1างประเทศเขามา ส1งผลใหรายไดบางส1วนตองออกไปต1างประเทศในรูปแบบ
ผูถือหุน หาก กสทช. เทียบกับประเทศอื่นมันเทียบไม1ได สาเหตุเนื่องจาก GDP ของแต1ละประเทศไม1เท1ากัน
ประชากรมีความตองการที่แตกต1างกัน อยากเรียน กสทช. ถึงความเหมาะสมของกฎ ซึ่งไม1เห็นดวยที่กําหนด
มันเป,นการเอื้อใหเกิดการประมูลมิใช1การแข1งขันที่แทจริง และทําใหรายไดของรัฐลดลงจากการที่ประมูลจะมี
รายไดลดลง
- กรณีมีผูเขาร1วมการประมูลจํานวนนอยกว1าหรือเท1ากับจํานวนคลื่นความถี่ที่เปCดประมูล หากมีคลื่น
ความถี่ 4 ชุดที่จะนํามาประมูลกับป<จจุบันมีผูใหบริการนอยราย เห็นว1าไม1ควรนํามาประมูลพรอมกันควร
กําหนดเงื่อนไขใหดีเพื่อประโยชน@ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ผู)ประกอบการ
1) บจ.ทรู ยูนิเวอร#แซล คอนเวอร#เจ)นซ# (คุณศุภสรณ# โหรชัยยะ)
- ถามองว1าราคาประมูลเริ่มที่ศูนย@แลวใหเขามาประมูลราคากันก็ดันราคาใหสูง ถาสํานักงาน กสทช.
อยากจะใหผูเขามาแข1งขันมาก ๆ แลวตองการใหมีการแข1งขันเสรีที่เป,นธรรม ควรเปCดประมูลใหโอกาส
ผูประกอบการมากขึ้น ถาไม1มองว1าราคาเริ่มตน หรือ Reserved Price สูงถึง 70% ถาไม1มีตัวนี้แลวปล1อยให
แข1งราคากันขึ้นไปเอง อาจจะไดมากกว1า 100% หรือ 200% ถามีความตองการมากเพียงพอ
ตองขอบคุณ กสทช. ที่จัดใหมีการประชาพิจารณ@และเปCดกวางใหผูมีส1วนไดเสียใหประชาชนที่ไดรับ
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ประเด็น

ความเห็น
ผลกระทบเขามาแสดงความคิดเห็น การประชาพิจารณ@ในครั้งก1อน ๆ และครั้งนี้ มีประชาชนในคราบของ
ผูประกอบการที่ไม1กลาที่แสดงตัวตนซึ่งจะมองว1าตองการที่จะแสดงตัวตนและอยากแสดงความคิดเห็น และ
มองว1าเป,นผูไดรับผลกระทบแค1การเปCดเผยตัวตนแลวสิ่งที่มาแสดงความคิดเห็นในที่นี้ ถาแสดงความคิดเห็น
ปกปCดเจตนาที่แทจริง ถามว1าเจตนาจะเป,นเจตนาที่แทจริงหรือไม1
ภาคประชาชน
1) คุณสุรชัย ทิปละ
- การกําหนดราคาขั้นต่ําสองช1วงการประมูล ช1องว1างระหว1างการกําหนดราคาขั้นต่ําของราคาประมูล หาก
มีผูประมูล 2 ราย จะเป,นราคาเต็มมีช1องว1างมีวิธีอย1างไรที่จะทําใหราคาประมูลไปถึงขั้นราคาสูงสุดที่หากเหลือ
ผูประมูล 2 คนแลวระหว1างราคาเริ่มตนที่รอยละ 70 กับรอยละ 100 ช1วงรอยละ 30 ควรควบคุมดูแลใหมี
ประสิทธิภาพไม1ใหมีการสมยอมกันหรือรูเห็นกัน
2) คุณภูวนัย
- ไม1อยากใหใชราคาเป,นตัวตั้งในการประมูลเสนอใหพิจารณาเรื่องการใหบริการ โดย กสทช. มีหนาที่คัด
สรรและกํากับดูแลการใชคลื่น กสทช. ไม1มีหนาที่หาเงิน และในกรณีรายไดจากการประมูลทําใหเกิดรายได
ทางออมสี่แสนกว1าลานบาทนั้น หากรายไดจากการประมูลลดลงก็จะส1งผลใหรายไดทางออมเพิ่มขึ้น และหาก
ค1าบริการถูกลงประชาชนจะดีขึ้น ซึ่ง กสทช. ประมูลไดรับเงินมาจากเอกชน และเอกชนตองมาเอาเงินที่
ประชาชน และหากประมูลแพงบริษัทอาจขาดทุ นและปCด กิจการได อยากใหการประมูล มีราคาที่ต่ําเพื่ อ
ใหบริการที่ถูก ซึ่งค1าใชจ1ายในการใหบริการก็จะลดลง และเกิดประโยชน@หลายอย1าง อยากใหภาครัฐเขามา
ช1วยโดยเริ่มตนผูประกอบการอาจไม1มีเงิน ผูประกอบการอาจระดมทุนในตลาดหลักทรัพย@ เป,นไปไดไหมรัฐจะ
มีองค@กรอื่นเพื่อใหรัฐมีศัยภาพในการแข1งขันได เช1น บริษัทเทมาเส็กโฮลดิงส@ ในประเทศสิงคโปร@ และบริษัทที่
ประมูล เช1น AIS กําไรต1อไตรมาสสูงกว1า 8,000 ลานบาท หากมีการควบคุมราคาที่เหมาะสม และสนับสนุน
แนวคิดว1าหากบริษัทมีรายไดมากรัฐก็ไดส1วนแบ1งมาก
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3. ราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ (reserve price)
3.1 ความเหมาะสมในการกําหนดราคาขั้นต่าํ ของการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ 11,260 ลานบาทต1อคลื่นความถี่ 2 x 10 MHz
3.2 ความเหมาะสมในการกําหนดราคาขั้นต่าํ ของการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ 16,080 ลานบาทต1อคลื่นความถี่ 1 ชุด (2 x 10 MHz)
ตามขอ 8 (3) กรณีที่มีผูเขาร1วมการประมูลจํานวนนอยกว1าหรือเท1ากับจํานวนชุดคลืน่ ความถี่ทจี่ ะนํามาอนุญาตใหใช
3.3 ความเหมาะสมของการกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz
ประเด็น
ความเห็น
3.1 ความเหมาะสมในการกําหนดราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ที่ 11,260 ล)านบาทตอคลื่นความถี่ 2 x 10 MHz
(1)ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) บมจ.ทีโอที (คุณวินัย แก)วสวรรค#)
เห็นควรกําหนดราคาที่ 100% เนื่องจากเห็นว1าการประมูลอาจจะไม1มีการแข1งขันและอาจไม1มีผูเล1นรายใหม1
2) บมจ. ทรู คอร#ปอเรชั่น (คุณกนกพร คุณชัยเจริญกุล)
เห็นว1าราคาขั้นต่ํานั้นสูงเกินไป บริษัทเคารพในการศึกษาของ กสทช. แต1ในมุมมองธุรกิจ ที่บริษัทได
ทําการศึกษาการประมูลในย1าน 900 MHz ในประเทศโปรตุเกส ไตหวัน สเปน หรือฝรั่งเศส พบว1าราคา
ประมูลต1อ MHz สําหรับย1าน 900 MHz ที่ 11,260 ลานบาทนั้นเป,นราคาที่สูงมาก สําหรับราคาที่เหมาะสม
บริษัทเห็นว1าควรจะเป,นที่ 7,000 ลานบาท
3) สหภาพแรงงานและวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที
- คุ ณ พงฐ# ฐิ ติ พงศ# ศิ ล ามณี เห็ น ว1 า ราคาตั้ ง ตนที่ 11,260 ลานบาท เที ย บกั บ ยอดรายได 15 ปo
ผลประโยชน@กลับคืนสู1ประเทศชาติประมาณ 1% เห็นว1าการที่จะมีผูประกอบการรายใหม1เป,นไปไดยาก เพราะ
ตลาดโทรศัพท@เคลื่อนที่ของประเทศไทยถึงจุดอิ่มตัวแลว ลักษณะตลาดเปลี่ยนจากบริการเสียงเป,นบริการ
ขอมูลแต1กลุ1มผูใชบริการยังเป,นกลุ1มเดิม ผูประกอบกิจการไม1ไดพัฒนาการใหบริการเพื่อเจาะกลุ1มลูกคาใหม1
อีกทั้ง สหภาพฯ มีความเห็นว1าลูกคาเป,นทรัพย@สินรับมอบตามสัญญาสัมปทาน การที่สัญญายังไม1หมดอายุแต1
มีการยายลูกคาออก ทําใหทีโอทีเสียหาย หากทีโอทีไดดูแลลูกคาต1อรายไดก็จะเป,นของรัฐ
- คุณสมบัติ หอวิจิตร ไม1เห็นดวยกับขกําหนด เนื่องจาก
(1) การกําหนดราคาตั้งตนการประมูลที่ 11,260 ลานบาทต1อใบอนุญาตมีราคาต่ํากว1าที่ควรจะเป,นหาก
คํ า นวณเปรี ย บเที ย บจากรายไดสั ม ปทานที่ บ ริ ษั ท เอกชนร1 ว มการงานกั บ บมจ. ที โ อที ในการใหบริ การ
โทรศัพท@เคลื่อนที่พบว1า ในแต1ละปo ทีโอที มีเงินไดจากสัมปทานมากกว1า 2 หมื่นลานบาท ซึ่งคิดบนฐานส1วน
แบ1งรายได 20% ดังนั้น ประมาณการว1าธุรกิจโทรศัพท@เคลื่อนที่สามารถสรางยอดรายไดไม1ต่ํากว1า 1 แสนลาน
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บาทต1อไป หากคํานวณระยะเวลาใหใชคลื่น 15 ปo ก็จะมีรายได 1.5 ลานลานบาทต1อระยะเวลา 15 ปo ดังนั้น
ราคาประมูล ที่ กสทช. กําหนดไว 11,260 ลานบาท จึงคิดเป,นเพียง 0.753% ของประมาณการรายไดทั้งหมด
(2) ผลการศึกษาของ TDRI พบว1า ไม1ว1าราคาตั้งตนการประมูลจะสูงหรือต่ํา ประชาชนที่ใชบริการก็จะ
ยังคงตองใชบริการในราคาเดิม และราคาประมูลสูงหรือต่ําเป,นการแบ1งผลประโยชน@ระหว1างรัฐกับเอกชน
ดังนั้นหากราคาประมูลต่ํา รัฐจะไดประโยชน@อย1างไร
(3) หากผูเขาร1วมการประมูลเป,นผูประกอบการรายเดิมในธุรกิจ ผูใหบริการเหล1านี้จะประหยัดงบประมาณ
การลงทุนไดอย1างมาก เพราะไม1ตองลงทุนสรางสถานี ใหม1 สามารถใชเสาร1 วมกั นกับเสาที่ มีอยู1 เดิมได ทําให
ประหยัดงบประมาณการลงทุนเป,นอย1างมาก อีกทั้งการตั้งราคาที่ไม1ไดสะทอนตนทุนที่ถูกลงของผูใชบริการ ยิ่ง
แสดงใหเห็นว1าประเทศชาติและประชาชนไม1ไดประโยชน@จากการประมูลคลื่น 900 MHz ในครั้งนี้เลย
(4) การอางว1าการประมูลเพื่อใหมีผูประกอบการรายใหม1เขามาร1วมประมูล เห็นว1า 1) ดวยขนาดพื้นที่
ของประเทศที่ไม1ใหญ1มากที่จะมีผูใหบริการหลายค1าย 2) ตลาดธุรกิจมือถือของประเทศถึงจุดอิ่มตัวแลว และ
3) ธุรกิจบริการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไดกีดกันผูเล1นรายใหม1ดวยนโยบายภาษีสรรพสามิตในอดีต และ
ในป<จจุบันดวยรูปแบบ Business model ของธุรกิจที่ใครเขามาในธุรกิจก1อน ก็จะทิ้งคู1แข1งที่เป,นผูเล1นรายใหม1
ไม1ใหกาวทันได เพราะไม1สามารถสรางสถานีฐานใหมีจํานวนเท1ากับหรือมากกว1าผูใหบริการรายเดิม ดังนั้น
การอางว1าการประมูลจะทําใหมีผูประกอบการรายใหม1เขามาแข1งขันในตลาดมือถือประเทศไทยเป,นไปไม1ได
เพราะไม1มีป<จจัยใดส1งเสริมใหมีผูประกอบการรายใหม1เลย
(5) การกํ า หนดราคาตั้ ง ตนการประมู ล ที่ 16,080 ลานบาทต1 อใบอนุ ญ าต หากคิ ด บนฐานของการ
ประมาณการของผูใหบริการในป<จจุบัน พบว1า มีค1าเท1ากับ 1.072% ของประมาณการรายไดเท1านั้นเอง จึงไม1
เห็นว1ารัฐจะไดประโยชน@จากการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ในครั้งนี้อย1างไร
4) บจ. ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
- พ.ร.บ. องค@กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 45 กําหนดใหการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการ
โทรคมนาคมตองดําเนินการโดยวิธีการประมูลเท1านั้น บริษัทเห็นว1า การกําหนดรายละเอียดและลักษณะของ
การประมู ล ขึ้ น อยู1 กั บ วั ต ถุ ป ระสงค@ แ ละนโยบายในภาพรวมของ กสทช. ที่ จ ะจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ใ หมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การกําหนดราคาขั้นต่ําของการประมูล (Reserve Price) จึงเป,นประเด็นที่มีความสําคัญ
อย1างมาก ซึ่งหากมีการตั้งราคา Reserve Price ในอัตราที่สูง เท1ากับว1า กสทช. มีวัตถุประสงค@ที่ตองการสราง
รายไดจากการประมูลใหรัฐเป,นจํานวนมาก หลังจากการประมูล เมื่อผูชนะการประมูลตองจ1ายค1าใบอนุญาต
ในอัตราที่สูงมากเพื่อใหไดคลื่นความถี่มาใหบริการ ค1าใชจ1ายในส1วนนี้ก็จะกลายไปเป,นตนทุนของการใหบริการ
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อย1างหลีกเลี่ยงไม1ได ในขณะที่ รัฐบาลและ กสทช. มีแนวนโยบายที่จะควบคุมอัตราค1าบริการที่เรียกเก็บจาก
ผูใชบริการใหต่ําดวย ซึ่งการดําเนินการในลักษณะนี้จะสวนทางกันและส1งผลใหเกิดความไม1มีประสิทธิภาพเป,น
ผลลบต1อเศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศในระยะยาว เพราะเป,นการลดทอนและฉุด รั้งการลงทุน จากผู
ใหบริการเพื่อพัฒนาการใหบริการและการสรางสรรค@นวัตกรรมต1าง ๆ จากเทคโนโลยี Mobile Broadband
การประมูลในราคาสูงอาจจะนํามาซึ่งความสําเร็จเฉพาะหนาสําหรับ กสทช. แต1อาจจะไม1สามารถผลักดันให
การใชคลื่นความถี่นี้เป,นป<จจัยพื้นฐานเพื่อสรางความสําเร็จในระยะยาวใหกับประเทศไดอนึ่ง กสทช. ก็ไดชี้แจง
ในเอกสารรั บฟ< งความคิ ดเห็ นสาธารณะของ กสทช. เองว1า เงิ นรายไดจากการประมูล นั้น ถือเป, นเรื่องที่ มี
ความสําคัญนอยที่สุดเมื่อเทียบกับเรื่องอื่น ๆ เช1น การแข1งขันและประโยชน@ที่จะเกิดขึ้นแก1ผูใชบริการ
- การประมูลคลื่น 3G ย1าน 2.1 GHz สรางมาตรฐานราคาประมูลแพงใหกับประเทศไทยในการประมูล
คลื่น 3G ย1านความถี่ 2.1 GHz ที่ผ1านมา เมื่อ 16 ตุลาคม 2555 ของประเทศไทยนั้น รัฐไดรับเงินประมูลไป
ทั้งหมด 41,625 ลานบาท จากการประมูลคลื่น 2100 MHz จํานวน 2x45 MHz เมื่อทําการเปรียบเทียบ
ราคาประมูลคลื่นนี้ (benchmark) ดวยหน1วย 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 ซึ่งกําหนดไวที่ 11,260 ลานบาทสําหรับ คลื่นความถี่ 1 ชุด (2x10MHz) หรือ 563 ลานบาทต1อ 1 MHz
ถือว1าเป,นราคาที่สูงมากสํา หรับประเทศไทย แมว1า กสทช. จะพยายามอธิบายที่มาและหลักการของการ
กําหนดราคา Reserve Price แต1 กสทช. ก็ไม1มีรายละเอียดของการกําหนดราคาดังกล1าว อย1างไรก็ตาม
บริษัทก็ไดศึกษามูลค1าคลื่นความถี่ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ดวยวิธี International Benchmarking
เช1นเดียวกัน โดยพิจารณาจากขอมูลการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ของประเทศต1าง ๆ ทั่วโลก ในช1วง
ระยะเวลาตั้งแต1ปo 2010 ถึงปo 2014 และใชป<จจัยที่คํานึงถึงความสัมพันธ@ของมูลค1าคลื่นความถี่ (ราคาต1อ
MHz ต1อจํานวนประชากร) เปรียบเทียบกับมูลค1า Market ARPU (รายไดบริการเฉลี่ยต1อเลขหมายต1อเดือน)
ของแต1ละประเทศ ผลลัพธ@ที่ไดคือ ราคาคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ของประเทศไทยที่เหมาะสมควรอยู1ที่
ประมาณ 7,000 ลานบาท
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- ผลกระทบจากราคาประมู ล แพงฉุ ด รั้ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมของประเทศในระยะยาวจาก
ประสบการณ@การประมูลของประเทศต1าง ๆ ทั่วโลก พบว1า รัฐบาลในหลายประเทศใชนโยบายคลื่นความถี่
เป,นเครื่องมือในการสรางรายไดใหแก1รัฐ และดวยกลไกการประมูลที่ไดรับการออกแบบใหรัฐไดเงินประมูลมาก
ที่สุดนี้เอง กลับส1งผลใหเกิดความไม1มีประสิทธิภาพเป,นผลลบต1อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช1น ทําให
อัตราค1าบริการสูงขึ้น ลดการลงทุนในการใหบริการและการพัฒนาสรางสรรค@นวัตกรรม และในบางกรณีทําให
ผูใหบริการที่ประมูลคลื่นความถี่ไปไดตองประสบป<ญหาทางการเงินจนถึงขั้นลมละลายซึ่งก็ถือเป,นการทําลาย
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศนั้น ๆในกรณีของประเทศไทยก็เช1นเดียวกัน การมุ1งเนนที่ตองการใหเงิน
ประมูลสรางรายไดใหแก1ภาครัฐนั้น ทําใหผูใหบริการตองเตรียมเงินจํานวนมากสําหรับการประมูลคลื่น ซึ่งจะมี
อี ก หลายครั้ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต เพื่ อ ใหเพี ย งพอต1 อ ความตองการใชบริ ก ารขอมู ล ความเร็ ว สู ง ผ1 า น
โทรศัพท@เคลื่อนที่ของประชาชนที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ จากนั้นก็ตองจัดสรรเงินเพื่อลงทุนสรางโครงข1ายใหมีพื้นที่
ครอบคลุมตามเปOาหมายที่ กสทช. กําหนด แลวนําไปใหบริการแก1ประชาชน ซึ่งในขั้นตอนนี้ กสทช. ก็ มี
กฎระเบียบควบคุมเรื่องอัตราค1าบริการที่เรียกเก็บจากผูใชบริการดวย
ดวยกระบวนการดังกล1าวที่มุ1งถึงเงินรายไดจากการประมูลที่สูง จะเห็นไดว1า ผูใหบริการย1อมไม1สามารถ
จัดสรรเงินเพื่อนําไปลงทุนในดานการพัฒนาสรางสรรค@นวัตกรรมต1าง ๆ จากเทคโนโลยี Mobile Broadband
ต1าง ๆ รวมไปถึงเทคโนโลยี Internet of Things ไดอย1างเต็มที่ ทั้งที่เป,นป<จจัยสําคัญที่จะช1วยผลักดันใหเกิด
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล (Digital Economy) อย1างแทจริง เพราะโครงสรางทางกายภาพ
เป,นเพียงพื้นฐานตั้งแต1สําหรับระบบเศรษฐกิจดิจิตอล แต1หากรัฐตองการใชประโยชน@จาก Mobile Internet
เพื่อทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น เพิ่มความสามารถในการผลิตของแรงงาน เพิ่มการจางงาน
และส1งเสริมสวัสดิการทางสังคมใหกับประเทศ รัฐและหน1วยงานกํากับดูแลจําเป,นตองส1งเสริม สนับสนุน และ
สรางป<จจัยแวดลอมต1าง ๆ เพื่อจูงใจใหผูใหบริการเร1งพัฒนาการใหบริการใหม1 ๆ และสรางนวัตกรรมต1าง ๆ ที่
จะทําใหประชาชนมีการใชบริการ Mobile Internet ขึ้น เพราะป< จจุบันตัว เลข Mobile Internet
Penetration ของประเทศไทยยังคงมีอัตราต่ํา คืออยู1ที่เพียง 27% เท1านั้น (ที่มา: www.digitaliasia.com) สิ่ง
ที่ตองคํานึงคือ การวางโครงข1ายเพื่อใหมีบริการ 3G หรือ 4G ครอบคลุมพื้นที่ต1าง ๆ ของประเทศไดนั้น ยัง
ไม1ไดหมายความว1า ประชาชนจะใชบริการนั้นคือยังไม1เกิดการเชื่อมต1อกับบริการ (Connectivity)
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการใชงาน Internet ของประเทศไทย พบว1า ลําดับการใชงาน
Internet สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ 1) Social Network 2) Game และ 3) Instant Messaging (ที่มา: Ericson
Consumer Lab 2014) ซึ่งสะทอนใหเห็นว1า ประเทศไทยจําเป,นตองเร1งพัฒนาบริการใหม1 ๆ อีกมาก เพื่อให
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ประชาชนเห็นความสําคัญของการเชื่อมต1อกับบริการ Mobile Internet และเขามาใชบริการที่เกิดประโยชน@
อันจะนําไปสู1การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย1างสรางสรรค@ ซึ่งเป,นการพัฒนาประเทศใหยั่งยืนอย1างแทจริงดังนั้น
บริษัทจึงเห็นว1า กสทช. ควรตั้งราคา Reserve Price ในอัตราที่เหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร@และไม1ควรมี
มูลค1าสูงเกินไปตามที่บริษัทไดเสนอไวขางตน โดยมีวัตถุประสงค@เพื่อใหผูไดรับจัดสรรคลื่นเล็งเห็นว1า คลื่นที่
ไดรับจัดสรรเป,นทรัพยากรที่มีค1า มิใช1ไดมาโดยไม1มีค1าใชจ1าย เพื่อจะไดใชทรัพยากรนั้นอย1างคุมค1าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อใหผูรับใบอนุญาตสามารถจัดสรรเงินไปเนนที่การลงทุนสรางโครงข1ายที่มีคุณภาพ
ใหแก1ผูใชบริการไดอย1างรวดเร็ว และพัฒนาบริการใหม1 รวมไปถึงการสรางสรรค@นวัตกรรมที่มีคุณค1า ซึ่งหาก
กิ จ การของผู ประกอบการเติ บ โตอย1 า งแข็ ง แกร1 ง มี ร ายไดจากการใหบริ ก ารคุ มค1 า กั บ การลงทุ น อย1 า ง
สมเหตุสมผล ผูประกอบการก็มีหนาที่ที่จะตองนําส1ง ทั้งค1าธรรมเนียมใบอนุญาต และ ค1าธรรมเนียม รวม
ประมาณ 5.25% ของรายได ใหกับ กสทช. อยู1แลว ซึ่งบริษัทฯเชื่อว1า แนวทางนี้จะก1อใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อันเป,นป<จจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาใหประเทศกาวเขาสู1ระบบ
เศรษฐกิจดิจิตอลไดประโยชน@อย1างแทจริง
5) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น และ บจ. ดีแทค เน็ตเวิร#ค
บริษัทเห็นว1าราคา Reserve Price ที่ถูกกําหนดไว 11,260 ลานบาทสําหรับชุดความถี่ 2x10 MHzหรือ
เท1ากับ 563 ลานบาทต1อMHz ในกรณีที่ผูเขาประมูลมากกว1าจํานวนชุดคลื่นความถี่โดยราคา Reserve Price
จะเพิ่มขึ้นเป,น 16,080 ลานบาทหรือเท1ากับ 804 ลานบาทต1อMHz ในกรณีที่มีผูเขาประมูลนอยกว1าหรือ
เท1ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่นั้นราคาคลื่นดังกล1าวสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งการกําหนดมูลค1า
คลื่นความถี่ที่สูงเกินไปนั้น จะมีผลทําใหผูชนะการประมูลมีเม็ดเงินในการลงทุนในการขยายเครือข1ายและ
พัฒนาบริการลดนอยลงไป
ดวยวัตถุประสงค@เชิงนโยบายสําหรับการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในคราวนี้ (เอกสารรับฟ<งความคิดเห็น
ส1วนที่ 3 หนาที่9) ไดระบุว1า “การหารายไดเขารัฐ รายไดอันเกิดจากการประมูลซึ่งมีมูลค1าสมเหตุสมผลอัน
ก1อใหเกิดประโยชน@ต1อรัฐ” มีความสําคัญเป,นลําดับที่ 5 ซึ่งเป,นลําดับสุดทาย แต1วัตถุประสงค@เรื่อง “การ
จัดสรรคลื่นความถี่อย1างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน@สูงสุดต1อประชาชนส1วนรวม” มีความสําคัญเป,น
ลําดับที่ 1 และวัตถุประสงค@ในเรื่อง“เพื่อส1งเสริมการแข1งขันในตลาด การปรับปรุงคุณภาพบริการและการลด
ตนทุนในการใหบริการเพื่อประโยชน@ต1อผูบริโภคโดยรวม” มีความสําคัญเป,นลําดับที่ 2 และหากจะพิจารณา
ในเรื่องผลประโยชน@ที่เกิดขึ้นต1อรัฐ บริษัทเห็นสมควรพิจารณาในประโยชน@ที่จะเกิดขึ้นในภาพกวางมากกว1า
การคํานึงแต1เพียงรายไดที่เกิดจากการประมูลโดยสมควรพิจารณาในเรื่องคลื่นความถี่เป,นป<จจัยพื้นฐานของ
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การลงทุนของอุตสาหกรรมเพื่อสรางโครงข1าย LTE และเกิดการหมุนเวียนของเงินลงทุนต1อเนื่องในการกระตุน
เศรษฐกิจกระจายออกไปสู1ภาคส1วนต1างๆ ที่เกี่ยวของนอกจากนี้โครงข1าย LTE จะเป,นโครงข1าย Mobile
Broadband ที่เป,นโครงสรางพื้นฐานต1อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ เช1น Contents, Applications
หรือการที่บริการ Mobile Broadband จะเป,นป<จจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจของ
Sector อื่นๆเพิ่มศักษภาพในการแข1งขันของประเทศโดยเฉพาะคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz จะเป,นคลื่น
ความถี่สําคัญใหการใหบริการพื้นที่ชนบท ใหประชาชนในพื้นที่ห1างไกลไดเขาถึงบริการ Mobile Broadband
ซึ่งเป,นจะเป,นมูลค1าที่เพิ่มขึ้นต1อเนื่องจากกระประมูลคลื่นความถี่
ข)อเสนอแนะ: บริษัทเห็นว1าเรื่องราคาคลื่นเป,นเรื่องที่มีความสําคัญในการเขาสู1ตลาดของผูใหบริการ และมี
ผลโดยตรงต1อการลงทุนโครงข1ายและพัฒนาบริการ และในการประมูลคราวนี้ไม1มีวัตถุประสงค@ในการหา
รายไดเขารัฐในรูปของเงินที่ไดจากการประมูลเป,นลําดับแรก นอกจากนี้เอกสารประกอบการรับฟ<งความ
คิดเห็นของ กสทช. มีขอมูลที่มาของการกําหนดราคา Reserve Price และ Full Spectrum Value นอยมาก
บริษัทเสนอให กสทช. เปCดเผยวิธีการกําหนดราคา Reserve Price และ Full Spectrum Value และจัดการ
รับฟ<งความคิดเห็นจากผูมีส1วนไดเสียจากการกําหนดราคาดังกล1าว
ภาคประชาชน
1) คุณวินัย กาวิชัย เครือขายคุ)มครองผู)บริโภคจากกิจการ กสทช. จังหวัดตราด
ไม1 เห็ น ดวยกั บ ราคาที่ 70% เห็ น ควรจะกํ า หนดเป, น 100% หากพิ จ ารณาจากผลประกอบการของ
ผูประกอบการบางราย หนึ่งไตรมาสก็มีรายไดเป,นหมื่นลาน หนึ่งปoก็ไดกําไรเหลือเฟ…อ และเสนอว1าอัตราค1าบริการ
ทางเสียงตองไม1เกินนาทีละ 99 สตางค@ และบริการขอมูล/MB ตองไม1เกิน 28 สตางค@ตามประกาศเดิม
2) คุณอับดุลอาซีด หนิมุสา สมาคมผู)บริโภคสงขลา
เสนอใหเริ่มประมูลที่ราคา 100% เพื่อความสะดวกและโปร1งใสของ กสทช. เพราะเมื่อเทียบราคาประมูล
กับจํานวนประชาชนแลว บริษัทไม1ไดขาดทุนเลย จึงขอยืนยันใหใชราคา 100%และตองมีราคาค1าบริการที่
ประกาศล1วงหนาชัดเจนก1อนการประมูล และไม1มีความจําเป,นตองกังวลเรื่องความมั่นคง เพราะเป,นประเด็นที่
ควบคุมได อีกทั้งไม1มีความจําเป,นที่จะตองกังวลว1าจะมีผูเขาร1วมการประมูลจํานวนนอย หากคํานึงถึงพื้นฐาน
ความจริงและทําตามคําสั่งของนายกฯ
3) คุณโสภณ หนูรัตน# มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค
ไม1เห็นดวยกับการกําหนดราคาขั้นต่ําที่ 11,260 ลานบาท ต1อ 1 ชุดคลื่นความถี่ เพราะเป,นราคาเริ่มตนที่
ราคา 100% ของราคาประเมินที่ 16,080 ลานบาทต1อคลื่นความถี่ 1 ชุด เพื่อใหเกิดการแข1งขันสะทอนราคา
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คลื่นที่แทจริง และรัฐจะไดรับประโยชน@สูงสุด
4) คุณพลอยนภัส รักทองมาก
อยากให กสทช. กําหนดเพดานอัตราค1าบริการ โทรออกใหเป,นครั้งละ 3 บานเหมือนโทรศัพท@บาน และ
หากนําราคาขั้นต่ํามาหารต1อจํานวนเลขหมายโทรศัพท@เคลื่อนที่จะไดสิบสตางค@ต1อหนึ่งเลขหมายต1อวัน ซึ่งเป,น
ราคาที่นอยไป รัฐควรจะไดราคาที่สูงกว1านี้
5) วาที่ร)อยตรีนนท# ผาสุก
ราคาขั้นต่ํานั้นหากหารดวยจํานวนปo จํานวนเดือน และจํานวนผูใชบริการแลว จะเหลือค1าใชจ1ายเดือนละ
เพียงประมาณ 10 บาท จะเห็นว1าราคาที่ตั้งไวนั้นถูกเกินไป นอกจากนี้หากมีหลายรายก็จะลดราคาอีก ควร
ตองตั้งราคาที่สมเหตุสมผล เพราะการประกอบการธุรกิจโทรศัพท@เคลื่อนที่นั้นมีกําไรเป,นครึ่งหรือสูงถึง 3 ใน 4
หากนําคลื่นมาประมูลพรอมๆ กันหลายๆ บล็อก ราคาจะต่ํา แลวอีก 10-15 ปoขางหนาจะไม1มีคลื่นมาประมูล
ประเทศเสียหาย ประชาชนไม1ไดรับประโยชน@
6) คุณนนท# ประชาชน
ไม1เห็นดวยกับราคา หากนํามาหารดูจะเหลือเพียงซิมละ 10 สตางค@ต1อวัน หนึ่งเดือนอยู1ที่ 3 บาท ในขณะ
ที่รายไดขั้นต่ํา 300 บาทต1อ 1 ซิมต1อเดือน กําไรรอยเท1าตัว อย1างนอยๆ ราคาขั้นต่ําอาจจะตองเป,น 30,000
ลานบาท หารแลวจะไดเดือนละ 8 บาทต1อซิม
ผู)ประกอบการ
1) คุณวิวัฒน# สุทธิภาค สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยฯ
มีคําถามว1าความแตกต1างกัน ระหว1าง 21% กับ 17% ของย1าน 1800 และ 900 MHz ใชหลักเกณฑ@อะไร
ในการคํานวณ ในเอกสารไม1มีการอธิบาย
2) คุณอธิป กีรติพิชญ# ดีแทค
ภารกิจของ กสทช. คือ การนําคลื่นซึ่งเป,นทรัพยากรของชาติมาจัดสรรอย1างโปร1งใสและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด อาจจะไม1ใช1สิ่งที่ตองแพงที่สุดก็ได ในบางประเทศที่มีการกําหนดราคาไม1สูง ทําใหคลื่นขายไม1หมด ซึ่ง
หน1วยงานกํากับดูแลตองนําคลื่นมาจัดสรรใหม1ทําใหเสียค1าใชจ1ายและเสียโอกาสในการใชคลื่นเหล1านั้น ทาง
บริษัททราบจากข1าวว1า กสทช. ให ITU ประเมินราคาคลื่น ในปo 2557 และปo 2558 ราคาต่ํากว1าเดิม 9% โดย
ใหเหตุผลว1าราคาประมูลคลื่นใน 7-8 ประเทศ เช1น โรมาเนีย อินเดีย ศรีลังกา มีแนวโนมลดลงทั้งสิ้น แต1ยังไม1
เห็นรายละเอียดผลการศึกษาของ ITU ถาเป,นไปไดขอใหเปCดเผย
อีกประเด็นหนึ่ง คือ คลื่น 900 MHz มีสองบล็อก ซึ่งบล็อกซายสุดอยู1ติดกับย1าน 850 MHz ซึ่งการลด
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guard band จาก 3.5 MHz เหลือ 1.5 MHz ซึ่งส1วนของย1าน 850 MHz ที่ติดกันนั้นเป,นช1วง downlink ทํา
ใหคลื่นบล็อกซายสุดเสี่ยงกับการถูกรบกวน ควรจะมีการลดราคา
ประเด็นสุดทาย อยากเห็นแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ในย1าน low band เนื่องจากเป,นย1านที่สําคัญมาก
บริษัทอยากเห็นภาพรวมของในอนาคต และหากมีการประมูลคลื่นพรอมกันจะดีมาก
3) สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ#
ขอเสนอให กสทช. เปCดเผยวิธีการกําหนดราคา reserve price และ full spectrum price และจัดใหมี
การรับฟ<งความคิดเห็นจากผูมีส1วนไดเสียจากการกําหนดราคาดังกล1าว เพื่อใหการกําหนดราคา reserve
price และ full spectrum price เป,นไปดวยความรอบคอบ เนื่องจากราคาคลื่นเป,นเรื่องที่มีความสําคัญ
และเป,นตัวกําหนดการเขาสู1ตลาดของผูประกอบการ (ราคาคลื่นเป,น market access fee) มีผลโดยตรงต1อ
การลงทุนโครงข1ายการพัฒนาบริการ ในการประมูลคราวนี้ไม1มีวัตถุประสงค@ในการหารายไดเขารัฐเป,นลําดับ
แรก อีกทั้งเอกสารประกอบการรับฟ<งความคิดเห็นของ กสทช. มีขอมูลที่มาของการกําหนดราคา reserve
price และ full spectrum price นอยมาก
4) คุณสันชัย จันสิระ บมจ. ทีโอที
หลักการที่ กสทช. กําหนดมา โดยการศึกษาจากหลายๆ ประเทศ แนวทางราคาจริงๆ มี 2 แนวทาง คือ
แนวทางการบัญชี อยากทราบว1า กสทช. ไดวิเคราะห@ในเชิงเศรษฐศาสตร@หรือไม1 และค1าเสียโอกาสที่รัฐสูญเสีย
มากนอยขนาดไหน หากนําคลื่นไปประมูลใหเอกชน เปรียบเทียบรายไดเขารัฐจากสัมปทาน กับการประมูล
คลื่นหรือไม1
ภาครัฐและภาคการศึกษา
1) คุณพิตรพิบูล ศรีประเสริฐภาพ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เสนอให กสทช. แสดงรายละเอียดการคํานวณใหประชาชนไดทราบ เพื่อไม1ไดเป,นที่ถกเถียง และคลื่นเป,น
ทรัพย@สินของประชาชน ประชาชนควรจะไดรูว1าการดําเนินการของ กสทช. เป,นอย1างไร แลวกรณีที่มีการตั้ง
ราคาขั้นต่ํา มีผูเขาร1วมมาก แต1ดันราคาไปไม1ถึง 100% จะทําอย1างไร ส1วนร1าง พ.ร.บ. กสทช. ฉบับใหม1
กําหนดว1าไม1ควรดูที่ราคาขั้นต่ําเพียงอย1างเดียว ควรคํานึงถึงสิทธิที่ประชาชนพึงไดรับดวย เช1น ความเร็ว
อินเทอร@เน็ตควรจะเป,นเท1าไหร1
ภาคประชาชน
1) คุณวิสาขา ศิรินันท# ประชาชน
หากราคาขั้นต่ําสูง จะทําใหมีเงินเขารัฐมาก แต1ในอีกดานหนึ่ง หากราคาสูงเกินไป จะกลายเป,นต1างชาติที่

หมายเหตุ
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นําเงินเขามาในลักษณะนอมินี ซึ่งราคาตั้งตนมีผลต1อ spectrum cap ดวย จึงอยากให กสทช. พิจารณาอีก
ครั้ง ถาหาก spectrum cap ที่ 60 MHz นั้นต่ําไป
2) คุณรุจิระ บุนนาค อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการมีสวนรวมประชาชนสภาผู)แทนราษฎร
ติดใจเรื่องราคาขั้นต่ํา กสทช. ตองแจกแจงว1ามีวิธีคิดอย1างไร บอกว1า ITU เป,นผูศึกษา แต1เขาใจว1าจริงๆ
แลวเป,นอาจารย@เศรษฐศาสตร@ จุฬาฯ ควรแจกเอกสารใหละเอียด ถาเปรียบเทียบหลายประเทศ การประมูล
คลื่นที่เยอรมันราคาประมูลถูกกว1าของประเทศถึง 2 เท1า ค1าครองชีพต1างกัน 7 เท1า คิดไปมาถูกกว1า 14 เท1า
สิ่งเหล1านี้อยากใหเหมาะสมกับทุกฝ‡าย
3) คุณไพศาล (ขอนแกน)
จากคําอธิบายว1าคลื่น 900 MHz สามารถครอบคลุมพื้นที่ไดมากกว1าคลื่น 1800 MHz และ 2100 MHz เมื่อ
เทียบกับการประมูล 2100 MHz จํานวนชุดคลื่นความถี่แตกต1างกัน แต1ไม1ไดต1างกันมาก ทําไมคลื่น 900 MHz ที่
ทุกคนอยากได ซึ่งมีการลงทุน base station นอยกว1า เพราะเหตุใดราคาประมูลจึงดูเหมือนจะต่ํากว1าคลื่น 1800
และ 2100 MHz
นอกจากนี้ เมื่อ กสทช. ทราบอยู1แลวว1าจะมีผูเขาร1วมประมูลมี 3 ราย แต1ผูที่ตองการคลื่น 900 MHz จริงๆ มี
เพียงรายเดียว จากการศึกษาพบว1าราคาที่ประมูลกันทั่วโลก เปรียบเทียบ 900 กับ 2100 MHz แลว คลื่น 900
MHz มีราคาสูงกว1าหลายเท1าตัว ไม1ใช1แค1หลักพันลาน จึงขอให กสทช. เปCดเผยผลการศึกษาของ ITU
3.2 ความเหมาะสมในการกําหนดราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ที่ 16,080 ล)านบาทตอคลื่นความถี่ 1 ชุด (2 x 10 MHz) ตามข)อ 8 (3) กรณีที่มีผู)เข)ารวมการประมูลจํานวนน)อยกวา
หรือเทากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะนํามาอนุญาตให)ใช)
(1) ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ#
กรณีที่มีผูเขาร1วมจํา นวนเท1ากับหรือนอยกว1าจํานวนชุดคลื่น ความถี่ที่อนุญาต ผูเขาประมูลควรชําระ
ค1าธรรมเนียมในราคา reserve price เพราะเป,นราคาที่สะทอนถึงความตองการของตลาดอย1างแทจริง และผู
เขาประมูลไม1ควรถูกบังคับใหชําระในราคา full spectrum price เพราะเป,นเงื่อนไขที่ลดทอนการแข1งขัน
เนื่องจากการกําหนดราคาเริ่มตนการประมูลที่ 70% ของมูลค1าคลื่นความถี่แลว แต1ยังมีผูสนใจเขาร1วมการ
ประมูลนอยกว1าหรือเท1ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะอนุญาต ย1อมแสดงใหเห็นว1าราคาเริ่มตนดังกล1าวไม1ได
สะทอนความตองที่แทจริงของตลาด ดังนั้น ผูเขาประมูลจึงไม1 ควรถูกบังคับใหตองชํ าระค1าธรรมในราคา
100% ของ full spectrum price และผลจากเงื่อนไขนี้อาจทําใหผูที่สนใจเขาร1วมประมูลบางรายตัดสินใจไม1
เขาร1วมประมูล เนื่องจากเกรงว1าอาจถูกบังคับโดยเงื่อนไขการประมูลใหตองชําระดวยราคา full spectrum
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price เนื่องจากมีผูเขาร1วมประมูลเพียงสองราย
2) บมจ. ทีโอที (ขอนแกน)
ไม1เห็นดวยที่ถามีผูเขาร1วมประมูลเกินกว1าสองราย ราคาจะลดต่ําลงมา เพราะจะเกิดการฮั้วแน1นอน
3) บมจ. โทเทิ่ล แอคแซส และ บจ. ดีแทค เน็ตเวิร#ค
บริษัท เห็นว1ามูคค1าคลื่นความถี่ (Full Spectrum Value) ขนาด 2x10 MHz ที่ไดถูกกําหนดไว16,080
ลานบาทต1อคลื่นความถี่ 1 ชุดและการกําหนด Reserve Price ในราคา 70% ของ Full Spectrum Value
หรือเท1ากับ 11,260 ลานบาทต1อคลื่นความถี่ 1 ชุด นั้น มีความแตกต1างกันถึง 4,820 ลานบาทต1อใบอนุญาต
(หรือเท1ากับ 9,640ลานบาทต1อใบอนุญาตสองใบ) ผลจากขอกําหนดตามขอ 8(3) ทําใหผูเขาประมูลไม1
สามารถคาดการณ@ล1วงหนาไดเลยว1าในการประมูลจะมีผูเขาร1วมประมูลมากกว1าจํานวนชุดคลื่นความถี่หรือไม1
ซี่งป<จจัยความไม1แน1นอนเหล1านี้ มีผลทําใหผูสนใจตัด สินใจไม1เขาร1วมประมูล โดยเฉพาะผูสนใจเขาร1ว ม
ประมูลที่มีงบประมาณในการประมูลอยู1ระหว1าง 11,260ลานบาท แต1ไม1ถึง 16,080ลานบาท จะตัดสินใจไม1
เขาประมูลเนื่องจากไม1ทราบว1าทายที่สุดจะตองชําระค1าคลื่นความถี่ในราคา 16,080ลานบาทหรือไม1
โดยที่กฎหมายไดหามการซื้อขายคลื่นความถี่และยังไม1เคยมีการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz มาก1อนจึง
ทําใหไม1อาจทราบราคาคลื่นความถี่ 900 MHz ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย กสทช. จึงควรใหกลไกตลาด
เป,นผูกําหนดราคาซึ่งจะเป,นราคาที่ กสทช. สามารถใชอธิบายตอบขอสงสัยไดกับทุกภาคส1วน
ข)อเสนอแนะ:
บริษัทเห็นว1ากรณีที่มีจํานวนผูเขาร1วมประมูลนอยกว1าหรือเท1ากับจํานวนชุดความถี่ที่อนุญาต ผูเขาประมูล
ควรชําระค1าคลื่นความถี่ในราคา Reserve Price (70%ของ Full Spectrum Value)
ภาคประชาชน
1) คุณโกมล ผิวสะอาด
ราคาเริ่มตนควรเริ่มจาก 100% ไม1ว1าจะมีผูเขาร1วมประมูลกี่ราย
3.3 ความเหมาะสมของการกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลใบอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ยาน 900 MHz
(1) ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด
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 และใหชําระส1วนที่เกินราคาขั้นต่ํา แบ1งชําระเป,นงวดที่ 4 5 และ 6 ซึ่งเห็นว1าจะเป,นผลดีต1อการ
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ประมูล ดังนี้
ประการแรก ประโยชน@จะเกิดกับผูใชบริการและอุตสาหกรรม เนื่องจากผูชนะการประมูลจะมุ1งเนนไปที่
การลงทุนโครงข1ายใหมีประสิทธิภาพ จากการมีเงินทุนและสภาพคล1องในช1วงตนของการประกอบกิจการ
ผูใชบริการจะไดสัมผัสบริการ 4G ดวยค1าบริการที่เหมาะสม ประการที่สอง มูลค1าเงินที่เขารัฐจะเพิ่มขึ้น
เนื่องจากผูเขาประมูลจะมีแรงจูงใจที่จะประมูลในราคาสูงกว1าราคาขั้นตน เพราะว1ายังไม1ตองชําระเงินทั้งหมด
ในทันทีในช1วง 3 ปoแรก
อีกประเด็นหนึ่ง บริษัทเห็นว1าช1องโหว1ที่เกิดขึ้นจากวิธีการชําระเงินที่ระบุในร1างประกาศฯ อาจก1อใหเกิด
การรั่วไหลของขอมูลวงเงินประมูลของผูประกอบการแต1ละราย ผ1านทางสถาบันการเงินที่ใหกูยืมได เนื่องจาก
รูปแบบการชําระเงิน ที่กําหนดใหชําระ 50% หลังชนะการประมูล ซึ่งผูเขาร1วมประมูลจําเป,นตองเปCดเผย
วงเงินใหบุคคลภายนอกรับทราบ เพราะขออนุมัติวงเงินเพื่อแต1ละรายจะใชชําระค1าประมูลใหแก1 กสทช.
ตัวอย1างเช1น ผูเขาร1วมประมูลขอวงเงินกับธนาคารไว 1 หมื่นลานบาท นั่นแสดงว1าผูเขาร1วมประมูลมีราคาที่
ยินดีจะจ1ายอยู1ที่ 2 หมื่นลานบาท ซึ่งขอมูลนี้ผูเขาร1วมประมูลไมไดตั้งใจจะเปCดเผย แต1เกิดจากช1องโหว1ที่
กสทช. ก็มิอาจควบคุมได บริษัทเห็นว1าขอเสนอครั้งนี้จะช1วยปCดช1องโหว1นี้ได โดยการกําหนดใหชําระเงิน
ประมูลงวด 1 2 และ 3 เฉพาะในส1วนของราคาขั้นต่ํา ทําใหสถาบันการเงินจะรับทราบเฉพาะวงเงินประมูลใน
ส1ว นของราคาขั้น ต่ํา เท1 านั้ น ซึ่ง จะทํา ใหการประมูล มี ความโปร1ง ใสอย1 างแทจริ ง ไม1 มีป ระเด็ นโตแยงเรื่ อง
ความชอบดวยกฎหมายในภายหลัง
2) บจ. ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
ความเหมาะสมของการกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เป,น
ประเด็นที่มีความสําคัญประการหนึ่งในการประมูลคลื่นความถี่ และเป,นหนึ่งในประเด็นที่มีการอภิปรายอย1าง
กวางขวางในการประมู ลคลื่นความถี่ที่ผ1า นมาในหลายประเทศโดยในต1า งประเทศมีการอภิปรายว1า การ
กําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลที่ไม1เหมาะสมจะเป,นการสรางภาระและตนทุนทางการเงินเกิน
สมควรต1อผูรับใบอนุญาต ซึ่งจะก1อใหเกิดผลกระทบที่ต1อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและผูบริโภค
และเป,นขอจํากัดดานการเงินที่ส1งผลต1อจํานวนผูตัดสินใจเขาร1วมการประมูลคลื่นความถี่
ในกรณีของประเทศไทย บริษัทเห็นว1าขอกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ตามที่ กสทช. กําหนดอยู1ในร1างประกาศฯ นั้น อาจทําใหผูเขาร1วมประมูลรายอื่น
ๆ ทราบไดว1าผูเขาร1วมประมูลแต1ละรายมีความสามารถในการประมูลไดเท1าไหร1 ซึ่งอาจเขาข1ายว1าเป,นการที่
ผูเขาร1วมประมูลเปCดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับราคาซึ่ง กสทช. ไดกําหนดใหตองเก็บรักษาเป,นความลับและหาม
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เปC ด เผยและหากไม1 มี การปรั บแกในส1 ว นนี้อาจจะมี ผู ใดยกขึ้ นเป, น ประเด็น ป< ญ หาเกี่ ยวกั บ ความชอบดวย
กฎหมายของการปะมูลในครั้งนี้
นอกจากนั้นขอกําหนดในเรื่องงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ย1าน
900 MHz ตามที่ปรากฏในร1างประกาศฯ ยังเป,นขอกําหนดที่เนนใหผูรับใบอนุญาตมีตนทุนหรือใชเงินลงทุนใน
การประกอบกิจการกระจุกตัวในช1วงระยะเวลา 3 ถึง 4 ปoแรกสูงมาก ทั้งในส1วนของเงินประมูลใบอนุญาตคลื่น
ความถี่ และเงินลงทุนโครงข1ายตามขอกําหนดความครอบคลุมโครงข1าย 40% ของจํานวนประชากรทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 4 ปo ประกอบกับเป,นที่คาดการณ@ไดว1าจํานวนเงินที่จะไดรับจากการประมูลคลื่นความถี่ 900
MHz จะสูงกว1าราคา Reserved price สูงกว1าการประมูลคลื่น 2.1 GHz ที่ผ1านมาอีกดวย ซึ่งจะถือเป,นภาระ
ทางการเงินที่สูงมากในช1วงตนของการประกอบกิจการภายใตคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาตามมาจากการที่ผูรับใบอนุญาตมีตนทุนทางการเงินที่สูงมากในช1วงตนของการ
ประกอบกิจการดังกล1าวจะเป,นการบีบบังคับใหผูรับใบอนุญาตมีทางเลือก 2 ทางเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจ
ต1อไปได ซึ่งไดแก1
(1) การส1งผ1านตนทุนทางการเงินไปยังผูบริโภคดวยการกําหนดอัตราค1าบริการที่สูงเพื่อใหสะทอนตนทุน
ที่เกิดขึ้นและเพื่อใหไดผลประกอบการที่ครอบคลุมตนทุนหรือค1าใชจ1าย และ/หรือ
(2) การจํากัดการลงทุนโครงข1ายเท1าที่จําเป,น และลดการลงทุนดานนวัตกรรม
บริษัทเห็นว1า ไม1ว1าผูรับใบอนุญาตจะเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือทั้งสองทางเลือกก็จะส1งผลกระทบ
ทางลบต1 อ เนื่ อ งไปยั ง อุ ต สาหกรรมและผู บริ โ ภคในทายที่ สุ ด ทั้ ง ในดานอั ต ราค1 า บริ ก ารที่ สู ง ขึ้ น ไม1 มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใหบริการ และคุณภาพการใหบริการลดลง รวมทั้งไม1มีการพัฒนานวัตกรรมที่จะเป,น
ประโยชน@ต1อผูบริโภคดังนั้น เพื่อเป,นการลดความเสี่ยงที่จะนําไปสู1การเกิดผลกระทบทางลบดังกล1าว บริษัทจึง
เห็นว1า ในช1วงตนของการประกอบกิจการ กสทช. ไม1ควรกําหนดใหผูรับใบอนุญาตมีภาระดานการชําระเงินค1า
ประมูลคลื่นที่สูงเกินไป โดยอาจพิจารณาขยายงวดและระยะเวลาการชําระเงินออกไปไม1ใหกระจุกตัวเฉพาะ
ในช1วง 3 ถึง4 ปoแรกของการประกอบกิจการ และควรมุ1งเนนในผูรับใบอนุญาตใชเงินในช1วงตนไปกับการลงทุน
ดานโครงข1ายใหมีประสิทธิภาพสูงสุดพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่ดี และขยายความครอบคลุมของโครงข1าย
ใหเต็มประสิทธิภาพซึ่งอาจขยายไดรวดเร็วกว1าขอกําหนดของ กสทช. อีกดวย ซึ่งจะเห็นไดว1าผลประโยชน@จะ
เกิดขึ้นกับประชาชนผูใชบริการในทายที่สุด
ทั้งนี้ บริษัทขอเสนอแนวทางการกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ย1าน 900 MHz แทนที่การกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงิน จํานวน 50%, 25%, 25% ของ
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ราคาประมูลสูงสุดในงวดที่ 1-2-3 ตามลําดับ มาเป,นการกําหนดใหการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ในงวดที่
1-2-3 เป,นการชําระเงินประมูลเฉพาะในส1วนของ Reserved price โดยแบ1งจํานวนเงิน Reserved price ที่
ตองชําระออกเป,น 3 ส1วนเท1า ๆ กัน และใหนําเงินประมูลส1วนที่เกิน Reserved price มาแบ1งชําระในงวดที่
4-5-6 ในจํานวนที่เท1า ๆ กัน
บริ ษั ท เห็ น ว1 า แนวทางการกํ า หนดงวดและระยะเวลาการชํ า ระเงิ น ประมู ล ดั ง กล1 า วนี้ จ ะก1 อ ใหเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต1อการประมูลคลื่นความถี่หลายประการ ดังต1อไปนี้
(1) ผูรับใบอนุญาตสามารถมุ1งเนนการลงทุนขยายโครงข1ายไดอย1างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูใชบริการจะ
ไดสัมผัสประสบการณ@การใชบริการ 4G ไดอย1างรวดเร็วและทั่วถึง เนื่องจากมีภาระการชําระเงินประมูล
ความถี่ที่ลดลง และสามารถคาดการณ@ตนทุนเงินประมูลคลื่นความถี่ในช1วงแรกของการประกอบกิจการที่
ชัดเจน ไม1ผันแปรไปตามราคาประมูล
(2) มูลค1าเงินประมูลที่รัฐจะไดรับจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผูประมูลมีแรงจูงใจที่จะประมูลในราคาที่สูงขึ้น
กว1าราคา Reserved price เนื่องจากเมื่อผูประมูลสามารถนําเงินประมูลที่สูงกว1า Reserved price ไปทยอย
ชําระในปoหลัง ๆ ได โดยไม1ตองรีบหาเงินจํานวนมากอย1างเร1งรีบในช1วงปoแรกของการประกอบกิจการ ผู
ประมูลจึงสามารถเพิ่มงบประมาณในการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้ไดโดยไม1มีขอจํากัด
(3) จํานวนผูเขาร1วมประมูลจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก ผูเขาร1วมประมูลรายเล็กและรายใหม1สามารถ
ตัดสินใจเขาร1วมการประมูลไดง1ายขึ้น โดยรับทราบจํานวนเงินค1าคลื่นความถี่ที่ตองชําระในช1วง 1 ถึง 3 ปoแรก
ของการประกอบกิจการที่ชัดเจนแน1นอนไม1ผันแปรตามราคาประมูลสูงสุด
(4) การปOองกันการสมยอมราคา และการรั่วไหลของขอมูลดานการเงินและราคาประมูลผ1านสถาบัน
การเงินหรือธนาคารผูใหกูยืมเงิน เนื่องจาก รูปแบบการชําระเงินที่ กสทช. กําหนดใหชําระแต1ละงวดเป,น %
ของราคาประมูลสูงสุด จะทําใหสถาบันการเงินที่ผูเขาร1วมประมูลแต1ละรายกูยืมเงินสําหรับการประมูลคลื่น
ความถี่รับทราบวงเงินราคาประมูลสูงสุดที่แต1ละรายจะประมูลและนํามาชําระใหแก1 กสทช. เป,นการล1วงหนา
ส1งผลใหอาจเกิดความไม1โปร1งใสในการประมูลได ในขณะที่ กรณี กสทช. กําหนดใหการชําระเงินประมูลคลื่น
ความถี่ในงวดที่ 1-3 เป,นการชําระเงินประมูลเฉพาะในส1วนของ Reserved price จะทําใหสถาบันการเงิน
รับทราบเพียงวงเงินประมูลตามราคา Reserved price ที่ตองชําระต1อ กสทช. ในช1วงตนของการประกอบ
กิจการ ส1วนเกินที่เหลือจากการประมูลเป,นวงเงินที่สถาบันการเงินหรือผูใหกูยืมเงินส1วนเพิ่มจะไดรับทราบหลัง
การประมูลเสร็จสิ้นแลว ส1งผลใหการประมูลเกิดความโปร1งใสอย1างแทจริง
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3) สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ#
เสนอใหกําหนดเงื่อนไขการจ1ายค1าธรรมเนียมการใชคลื่นความถี่ ที่ส1งเสริมใหผูประกอบการสามารถลงทุน
โครงข1ายในช1วงแรกไดอย1างรวดเร็ว อันจะส1งผลใหประชาชนผูใชบริการไดใชประโยชน@จากความถี่ที่นําออกมา
ประมูลไดอย1างทั่วถึง และกวางขวาง สามารถรับส1งขอมูลไดในอัตราเร็วที่สูงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ เงื่อนไขการ
จ1ายค1าธรรมเนียมฯ ควรจะมีการแบ1งจ1ายในระยะยาว ควรใหผูประกอบการจ1ายค1าธรรมเนียมนอยในช1วงปo
แรกๆ เพื่อใหสามารถมีเม็ดเงินไปลงทุนในโครงข1ายและคุณภาพการใหบริการได
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4. กระบวนการอนุญาต
4.1 การพิจารณาคุณสมบัติขั้นแรก (pre-qualification)
4.1.1 ความเหมาะสมของขอกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต
4.1.2 ความเหมาะสมของวิธีการขอรับใบอนุญาต
4.1.3 ความเหมาะสมของขอกําหนดการวางหลักประกันสัญญาจํานวนรอยละ 5 ของราคาขั้นต่าํ ของการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
4.1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาและวิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต
4.1.5 ความเหมาะสมของแบบคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ยา1 น 900 MHz
4.2 เงื่อนไขที่ผูชนะการประมูลจะตองการดําเนินการก1อนรับใบอนุญาต
4.2.1 ความเหมาะสมของขอกําหนดและระยะเวลาในการดําเนินการตามเงื่อนไขที่ผชนะการประมู
ู
ลจะตองการดําเนินการก1อนรับใบอนุญาต
ประเด็น
ความเห็น
4.1 การพิจารณาคุณสมบัติขั้นแรก (pre-qualification)
4.1.1 ความเหมาะสมของข)อกําหนดคุณสมบัติของผู)ขอรับใบอนุญาต
(1) ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที (คุณสมบัติ หอวิจิตร)
ขอ 5 (3) ที่กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองไม1มีความเกี่ยวโยงกันกับผูขอรับใบอนุญาตรายอื่น อาจส1งผลให
บมจ. ทีโอที ไม1ผ1านคุณสมบัติ หากกรณีทั้ง บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เขาร1วมการประมูล
พรอมกัน เพราะทั้งสองบริษัทเป,นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงถือหุน 100%
2) บมจ. กสท โทรคมนาคม
เห็นควรปรับปรุงขอ 5 (3) ดังนี้ “ผูขอรับใบอนุญาตตองไม1มีความเกี่ยวโยงกันกับผูขอรับใบอนุญาตรายอื่น
โดยไม1เป,นผูถือหุนรายใหญ1 ไม1เป,นบริษัทย1อย ไม1เป,นบริษัทร1วม ไม1เป,นผูมีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม1มี
การถือหุนไขวกับผูขอรับใบอนุญาตรายอื่น หรือไม1มีผูถือหุนรายใหญ1หรือผูมีอํานาจควบคุมเป,นบุคคลเดียวกัน
กับผูขอรับใบอนุญาตรายอื่น เวนแต1กรณีมีความสัมพันธ@กันเนื่องจากมีกระทรวงการคลังเป,นผูถือหุน....”
เพื่อใหผูประกอบกิจการภาครัฐเขาร1วมการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ได
ภาคประชาชน
1) คุณคมกฤช จิตกุศล
กรณี บมจ.ทีโอที ประกาศว1าจะหาพันธมิตรทางธุรกิจดานกิจการโทรคมนาคมที่ปรากฎในข1าวหนังสือพิมพ@
โดยจะพิจารณาใหบริษัทที่เป,นคู1สัมปทานกับ บมจ.ทีโอที คือ บมจ. แอดวานซ@ อินโฟร@ เซอร@วิส (AIS) เป,น
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ความเห็น
อันดับแรก กรณีนี้ถือว1า บมจ.ทีโอที ขาดคุณสมบัติหรือไม1 โดยหากพิจารณาในส1วนของผูขอรับใบอนุญาตที่
จะตองไม1มีความเกี่ยวโยงกันกับผูขอรับใบอนุญาตรายอื่น ไม1เป,นผูถือหุนรายใหญ1 ไม1เป,นบริษัทย1อย บริษัท
ร1วม การพิจารณาในลักษณะนี้สามารถตรวจสอบไดจากทะเบียนผูถือหุนที่กระทรวงพาณิชย@ได แต1กรณีการ
ร1วมลงทุนดังกล1าวเป,นเพียงการนําเงินมาร1วมลงทุน ไม1จําเป,นตองเขาเป,นผูถือหุน ซึ่งไม1ถือว1าเป,นการขัด
คุณสมบัติ อย1างไรก็ตามเมื่อร1วมลงทุนแลวคงไม1อาจปฏิเสธไดว1าไม1มีความเกี่ยวของกัน ซึ่งหาก AIS ประมูลใน
ส1วนของตนเอง และประมูลไดทั้ง 2 ใบอนุญาต เห็นว1าเขาข1ายเป,นการกักตุนคลื่นความถี่ ดังนั้น ขอเสนอว1า
ผูเขาร1วมการประมูลหากมีการร1วมทุนกับใครก็ตามไม1ควรมีสิทธิเขาประมูลอีก หรือหากจะประมูลเองก็ไม1ควร
ร1วมทุนกับใคร
2) คุณปiยะนันท# ธรรมิภักดิ์
กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติรวมถึงพฤติกรรมผูเขาประมูลทั้งก1อนและหลังการประมูลของ กสทช.
นั้น หากกรณีมีการทําสัญญาร1วมประโยชน@ระหว1างบริษัทที่เขาประมูลกันขึ้น เช1น มีผูเขาประมูลรายใหม1
นอกเหนือจากรายหลักที่มีอยู1เดิม ซึ่งบริษัทผูเขาร1วมประมูลรายใหม1ดังกล1าวเป,นบริษัทที่ไม1มีเงินทุน ซึ่งเป,น
เรื่องยากในการไดรับสินเชื่อจากทางธนาคาร จึงตกลงกับบริษัทโทรคมนาคมรายเดิมที่มีเงินทุนมากแต1มีคลื่น
ในครอบครองนอย โดยบริษัทโทรคมนาคมรายเดิมจะเป,นผูออกเงินใหในการประมูลหรือขอสินเชื่อธนาคาร
เพื่ อค้ํ า ประกั นใหธนาคารออกแบงก@ การัน ตี ซึ่ ง หากผูเขาประมู ล รายใหม1 ป ระมูล คลื่ น ไปได และไม1 ไ ดใช
ประโยชน@อย1างเต็มที่ โดยการนําคลื่นไปใหบริษัทที่มีเงินทุนมากกว1าซึ่งทําสัญญาร1วมทุนกันไว ดวยการให
Roaming สัญญาณ หรือขายส1งหรือขายต1อคลื่น อันหมายความถึงว1า บริษัทโทรคมนาคมรายเดิมดังกล1าวจะมี
จํานวนคลื่นอยู1ในมือมากกว1ารายอื่น ๆ อย1างเห็นไดชัด
ซึ่งคลื่นความถี่เป,นสมบัติของชาติที่ กสทช. จะตองจัดสรรและกระจายคลื่น เพื่อใหเป,นธรรมและเกิด
ประโยชน@สูงสุด การปล1อยใหประมูลไดไปก1อน แลวมาติดตามภายหลัง ไม1ว1าจะเป,นการยึดเงินประมูลหรือเอา
คลื่นกลับคืน มองว1าเป,นการแกป<ญหาที่ปลายเหตุ และดวยระยะเวลาของการครอบครองคลื่นที่ยาวนานเป,น
สิบ ๆ ปo กสทช. ควรจะหาวิธีการจัดการปOองกันและควบคุมขั้นตอนพิจารณาเพื่อใหเกิดความรัดกุม รอบคอบ
อย1างเขมงวดและจริงจังตั้งแต1เริ่มตน ซึ่งจะส1งผลดีทั้งในเรื่องของเวลาที่จะไม1เสียเปล1า งบประมาณที่ไม1ตอง
สิ้นเปลือง รวมถึงลดความสุ1มเสี่ยงที่จะทําผิดกฎหมายไดอีกดวย
3) คุณสุจิวรรณ สุวรรณธาดา
ก1อนจะมีการประมูลคลื่น กสทช. จะตองมีการพิจารณาและตรวจสอบถึงคุณสมบัติและสถานภาพของ
ผูเขาร1วมประมูล ซึ่งหลักเกณฑ@นี้ กสทช. มีการระบุอย1างชัดเจนว1าผูเขาร1วมประมูลจะตองไม1เป,นต1างดาวที่
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แอบแฝงในนามของคนไทยหรือสัญชาติไทย
เทียบเคียงกับกรณีศึกษาของบริษัท กุหลาบแกว จํากัด ที่เกี่ยวเนื่องกับผูใหบริการโทรศัพท@รายหนึ่ง ซึ่ง
เป,นเรื่องที่ยืดเยื้อ โดยอัยการมีการสั่งฟOองเรื่องการโอนหุนใหกับชาวต1างชาติ จึงขอความชัดเจนจาก กสทช ว1า
กรณีดังกล1าวปรากฏความคืบหนาอย1างไรบาง เพื่อเป,นแนวทางใหประชาชนไดรับทราบและเกิดความโปร1งใส
ของกระบวนการต1อไป
4) คุณสุชาติ กิจรักษา
ในหัวขอย1อยที่ 3 ระบุว1าผูขอรับใบอนุญาตแต1ละรายจะตองไม1มีความเกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีกรณีตามข1าวที่
กรรมการของ บมจ.ทีโอที กําลังประกาศหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยไดจางบริษัท ดีลอยซ@เป,นที่ปรึกษาในการ
วิเคราะห@หาพันธมิตร ซึ่งการพิจารณาจะพิจารณาบริษัทที่ไดทําสัญญาสัมปทานคู1กับ บมจ.ทีโอที มาอย1าง
ยาวนาน ไดแก1 AIS เป,นอันดับแรก กรณีนี้จึงถือว1ามีการทําสัญญากันไว และเป,นเรื่องเอื้อผลประโยชน@ และ
หากทั้งคู1เขาประมูลพรอมกันจะเขาข1ายว1าเป,นการขาดคุณสมบัติหรือไม1 และหากกรณีดังกล1าวไม1เขาข1ายเป,น
การขาดคุณสมบัติจะถือว1าเป,นการฮั้วประมูลหรือไม1 เนื่องจาก ฮั้ว หมายความว1าเป,นการร1วมกันประมูล โดย
ผลัดกันประมูลเพื่อแบ1งผลกําไรกัน จึงมีความเป,นห1วงหากเกิดกรณีเช1นนี้ และในอนาคตมีการนําประเด็น
ดังกล1าวฟOองรองกันในศาล ซึ่งหากศาลพิจารณาว1าผิด และมีการริบใบอนุญาต แต1ยังมีประชาชนที่ใชเครือข1าย
หรือใชบริการอยู1 กสทช. จะทําอย1างไร มีมาตรการอย1างไรที่จะเยียวยาประชาชนที่ใชบริการ
5) ประชาชน
กรณีหามผูเขาร1วมประมูลที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงโดยมีผูถือหุนรายเดียวกันนั้น หาก กสทช. ตองการ
เปCดโอกาสใหรัฐเขาร1วมประมูลจริง ๆ ควรระบุใหชัดเจนว1า เวนแต1กรณีมีกระทรวงการคลังเป,นผูถือหุน ตามที่
กําหนดไวเดิมในหลักเกณฑ@การประมูลคลื่นย1าน 2.1 GHz
ภาคประชาชน
1) คุณอับดุลอาซีด หนิมุสา (สมาคมผู)บริโภค จ.สงขลา)
ตองการใหกําหนดคุณสมบัติในมุมมองการคุมครองผูบริโภค การดูแลภาคประชาชน ไดแก1 1. บริษัทที่จะ
เขามายื่นประมูลมีประวัติที่ผ1านมาอะไรบาง เช1น มีประชาชนประทวงขับไล1 หรือว1ามีป<ญหาต1อชุมชนหรือไม1
อย1างไร 2. มีการปฏิเสธความร1วมมือระหว1างชุมชนกับบริษัทหรือไม1อย1างไร และ 3. มีการฝ‡าฝ…นระเบียบที่
กสทช. กําหนดมาทั้งระเบียบกรณี 2G และ 3G หรือไม1 และไดรับบทลงโทษอะไรบาง หรือมีการฝ‡าฝ…นหรือ
ลงโทษแลวมีการฟOองอีกครั้งหรือไม1 เพราะอนาคตหากใหบริษัทที่มีคุณสมบัติประเภทนี้เขาประมูล ก็ตองมีการ
สูต1อในชั้นศาล และจะเกิดป<ญหาตองไปทําความเขาใจกับประชาชนทั้งประเทศ จึงอยากใหพิจารณาบริษัทที่มี
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4.1.2 ความเหมาะสมของวิธีการขอรับใบอนุญาต
(1) ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) บมจ. โทเททิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และบจ. ดีแทค เนทเวอร#ค
เห็นว1าขอกําหนดตามร1างประกาศขอ 7 (2) กรณีที่ปรากฏว1าแบบคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ย1าน
1800 MHz และเอกสารสําหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาตในขอ 2 ของภาคผนวก ก ทาย
ประกาศไม1ครบถวนหรือไม1เพียงพอ สํานักงานจะแจงใหผูขอรับใบอนุญาตจัดส1งเอกสารใหครบถวนภายใน 5
วันทําการนับจากวันที่ไดรับแจงนั้น เป,นระยะเวลาที่สั้นเกินไปอาจจัดเตรียมเอกสารไม1ทัน จึงขอเสนอขยาย
ระยะเวลาในการจัดส1งเอกสารจาก 5 วันทําการเป,น 10 วันทําการ
2) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ทเวอร#ค
ตามร1างประกาศฯ ขอ 6 (3) และ (4) กําหนดว1า
“(3) ชําระค1าพิจารณาคําขอใบอนุญาตในอัตรา 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) เป,นเงินสดหรือเช็คที่
สถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย@ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 สั่งจ1าย
สํานักงาน ซึ่งเป,นเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระต1อสํานักงาน หรือก1อนหนานั้นไม1เกินสามวันทําการ โดยใหถือว1า
เป,นค1าพิจารณาคําขอใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และสํานักงาน
จะไม1คืนเงินจํานวนดังกล1าวไม1ว1าในกรณีใด ๆ
(4) วางหลั ก ประกั น การประมู ล เป, น เช็ ค จากสถาบั น การเงิ น ประเภทธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย@ ต าม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่สั่งจ1ายสํานักงาน ซึ่งเป,นเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระต1อ
สํานักงาน หรือก1อนหนานั้นไม1เกินสามวันทําการ เป,นจํานวนเงิน 563,000,000 บาท (หารอยหกสิบสามลาน
บาทถวน)”
ความเห็น
บริษัทฯ ขอสอบถามว1าค1าพิจารณาคําขอใบอนุญาต และหลักประกันการประมูลที่ผูขอรับใบอนุญาตตอง
ชําระใหแก1 กสทช. นั้นตองชําระภาษีมูลค1าเพิ่ม (VAT) เพิ่มเติมดวยหรือไม1
4.1.3 ความเหมาะสมของข)อกําหนดการวางหลักประกันสัญญาจํานวนร)อยละ 5 ของราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี
(1) ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด
ประชาชนไมทราบชื่อ
หลักประกันนอยเกินไปหรือไม1 และกําหนดไวหรือไม1ว1าตองประมูลกี่ปo
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ประเด็น

ความเห็น
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ผู)ประกอบการ
1) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ทเวอร#ค
ตามร1างประกาศฯ ขอ (4) กําหนดว1า
“(4) วางหลั กประกั น การประมู ล เป, น เช็ ค จากสถาบั น การเงิ น ประเภทธุ รกิ จ ธนาคารพาณิ ช ย@ ต าม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่สั่งจ1ายสํานักงาน ซึ่งเป,นเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระต1อ
สํานักงาน หรือก1อนหนานั้นไม1เกินสามวันทําการ เป,นจํานวนเงิน 563,000,000 บาท (หารอยหกสิบสามลาน
บาทถวน)”
ความเห็น/ขอสอบถาม
บริษัทฯ ขอเสนอใหเพิ่มหลักประกันการประมูลเป,น 10% ของราคาขั้นต่ําของการอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่แต1ละชุด (Reserve Price) เช1นเดียวกับที่ กสทช. ไดกําหนดในการประมูลคลื่น 2.1 GHz โดยขอให
ระบุใหชัดเจนว1าเป,นจํานวนเงิน 1,126,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบหกลานบาทถวน) เพื่อเป,นการคัด
กรองผูที่ความประสงค@จะเขาร1วมประมูลอย1างแทจริง
4.1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาและวิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต
4.1.5 ความเหมาะสมของแบบคําขอรับใบอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ยาน 900 MHz
4.2 เงื่อนไขที่ผู)ชนะการประมูลจะต)องการดําเนินการกอนรับใบอนุญาต
4.2.1 ความเหมาะสมของข)อกําหนดและระยะเวลาในการดําเนินการตามเงื่อนไขที่ผู)ชนะการประมูลจะต)องการดําเนินการกอนรับใบอนุญาต
-
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5. สิทธิ หน)าที่ และเงื่อนไขในการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ยาน 900 MHz
5.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอนุญาต
5.2 ความเหมาะสมของขอกําหนดการจัดใหมีโครงข1ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ
5.3 ความเหมาะสมของขอกําหนดการใหบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่แบบโครงข1ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operator - MVNO)
ในการประกันการใหบริการโครงข1ายโทรคมนาคม โดยมีขนาดความจุ (capacity) อย1างนอยรอยละสิบของโครงข1ายโทรคมนาคมทั้งหมด
5.4 ความเหมาะสมของขอกําหนดในเรื่องมาตรการเพื่อสังคมและคุมครองผูบริโภค
5.5 ความเหมาะสมของเงื่อนไขอื่น ๆ
ประเด็น
ความเห็น
5.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอนุญาต
(1) ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด
1) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที (วาที่ร)อยตรี นนท# ผาสุข)
- ระยะเวลาในการอนุญาตระหว1างผูประกอบการรายเก1าและรายใหม1เท1ากันถือว1าไม1เป,นธรรมเพราะ
ผูประกอบการรายใหม1ตองเตรียมการ สรางโครงข1ายหลายปo
5.2 ความเหมาะสมของข)อกําหนดการจัดให)มีโครงขายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
- เห็นว1ามีความเหมาะสมแลว กสทช. ควรปล1อยใหการวางโครงข1ายโทรศัพท@เคลื่อนที่ สําหรับคลื่นความถี่
ย1าน 900 MHz เป,นไปตามความตองการของตลาด (market driven) เนื่องจากคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz
จะนําไปใชในลักษณะเสริมความครอบคลุมของโครงข1ายการใหบริการที่มีอยู1แลวของผูใหบริการ นอกจากนั้น
ในป<จจุบันมีการแข1งขันในตลาดบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่สูงมากอยู1แลวและมีความครอบคลุมของโครงข1าย
โทรศัพท@เคลื่อนที่ที่ใชคลื่นความถี่ในย1านอื่น ๆ มากอยู1แลว ดังเช1น คลื่นความถี่ย1าน 2.1 GHz ที่มีการกําหนด
เงื่อนไขการอนุญาตใหตองจัดใหมีโครงข1ายครอบคลุมจํานวนประชากรไม1นอยกว1า 80% อยู1แลว
(2) ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) บมจ. กสท. โทรคมนาคม
- เห็นควรกําหนดเงื่อนไขการ Roll out เช1นเดียวกันกับหลักเกณฑ@และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย1าน 2.1 GHz คือ ครอบคลุมรอยละ 50 ของจํานวนประชากร
ภายใน 2 ปo และครอบคลุมรอยละ 80 ของจํานวนประชากรภายใน 4 ปo โดยเห็นว1าการกําหนดเงื่อนไขการ
Roll Out ใหครอบคลุมประชากรรอยละ 40 ใน 4 ปoแลวหลังจากนั้นใหการแข1งขันในตลาดเป,นตัวขับเคลื่อน

หมายเหตุ
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ประเด็น

ความเห็น
การขยายพื้นที่ใหบริการ การกําหนดดังกล1าวจะมีประโยชน@กับผูไดรับใบอนุญาตที่เป,นผูใหบริการรายเดิม
เท1านั้น จะทําใหผูใหบริการรายเดิมประมูลความถี่ไปถือครองไวเพื่อปOองกันคู1แข1งรายใหม1 โดยที่ไม1ตองกังวลถึง
การลงทุนเพื่อสราง Coverage
- เห็นควรกําหนดวิธีการวัดความครอบคลุมของการจัดใหมีโครงข1ายใหชัดเจน สามารถตรวจสอบได และ
เพื่อเป,นการกระตุนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล เห็นควรกําหนดเปOาหมายความครอบคลุมของการจัดสราง
โครงข1ายเพิ่มเติมถัดจาก 4 ปoแรก โดยกําหนดใหครอบคลุมมากกว1ารอยละ 80 ของประชากร ซึ่งจะทําใหเกิด
การลงทุน และสอดคลองกับ นโยบายดิ จิทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสัง คมที่ใ หประชาชนทุกภาคส1ว นไดเขาถึ ง
บริการบรอดแบนด@ไดอย1างทั่วถึง
2) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที (คุณสมบัติ หอวิจิตร)
- เสนอใหการจัดใหมีโครงข1ายครอบคลุม 80 - 90% ของประชากรทั้งหมด ภายใน 1 ปo การระบุเพียง
40% ของประชากรทั้งหมดภายใน 4 ปo ประกอบกับการเงื่อนไขการแบ1งชําระเงินประมูลออกเป,น 3 งวด ซึ่ง
ลักษณะเช1นนี้ไม1ไดก1อใหเกิดประโยชน@กับประเทศชาติอย1างแทจริง ขอ 16(1) กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัด
ใหมีโครงข1ายครอบคลุมไม1นอยกว1า 40% ของจํานวนประชากรทั้งหมดใน 4 ปo ในประเด็นนี้ พิจารณาไดใน 2
ประเด็นคือ
(1) หากผูรับใบอนุญาตเป,นผูใหบริการรายเดิม ผูรับใบอนุญาตจะประหยัดทั้งเวลาและเงินทุนในการ
สรางโครงข1ายใหครอบคลุมพื้นที่ใหบริการไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว
(2) คุณสมบัติของคลื่น 900 MHz เป,นย1านความถี่ต่ําสามารถสรางสถานีฐานที่มีขนาด cell site ขนาด
ใหญ1ได จํานวนสถานีที่ติดตั้งจึงไม1มากแต1สามารถครอบคลุมพื้นที่ใหบริการได
3) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที (วาที่ร)อยตรี นนท# ผาสุข)
- ควรระบุใหชัดเจนว1าภายในหนึ่งปoหรือสองปo จะตองติดตั้งสถานีฐานกี่เปอร@เซ็นต@ของประเทศและจะเกิด
ประโยชน@ต1อประชาชนไดอย1างไร
4) ผู)แทน บมจ. ทีโอที (ขอนแกน)
- ป<จจุบันคลื่นย1าน 900 MHz ใชงาน 2G พรุ1งนี้อาจเป,น 3G หรือ 4G ไดทันทีก็ได โดยไม1ไดกําหนด
เงื่อนไขใหผูประกอบการหากประสงค@จะใหบริการ 2G จะตองมี Coverage เท1าไร การกําหนด Coverage ไว
ที่รอยละ 40% ของประชากร ป<จจุบันอยู1ที่ กทม. เท1าไร หากจะใหถึงชาวบานดวยมาตรฐาน 900 MHz ตอง
มากกว1า 3G

หมายเหตุ
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ประเด็น

ความเห็น

หมายเหตุ

ภาคประชาชน
1) มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค (คุณโสภณ หนูรัตน#)
- เห็ น ว1 า ความครอบคลุ ม โครงข1 า ยที่ กํ า หนดไว 40% เหมื อ นร1 า งประกาศ 1800 ที่ กํ า หนดว1 า 4 ปo
ครอบคลุม 40% นอยเกินไป เสนอใหกําหนดสูงกว1า 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 เพื่อใหประชาชนทั่วประเทศมีโอกาสเขาถึง
เทคโนโลยีอย1างเท1าเทียมกัน
2) คุณอนันต# สวารัตน#
- เห็นว1าควรกําหนดความครอบคลุมโครงข1ายเป,น 50%
3) เครือขายผู)บริโภค
- ตามประกาศของ กสทช. ไดกําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองขยายเครือข1ายใหครอบคลุมชุมชนเมืองรอยละ
80 ของจํานวนประชากร และเขตชนบทรอยละ 40 นั้นภายในระยะเวลา 4 ปoหลังจากไดรับใบอนุญาต ภาค
ผูบริโภคเห็นว1าเป,นตัวเลขที่ต่ําเกินไปในเขตชนบท ดวยเหตุผลการกระจายความเจริญและการติดต1อสื่อสาร
อันเกิดจากระยะทางที่ห1างไกลและทุรกันดาร จําเป,นตองมีระบบสื่อสารของชาติที่ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อชดเชย
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ ที่มีอย1างจํากัดในเขตชนบท
ขอเสนอแนะ เสนอใหแกไขความครอบคลุมพื้นที่เป,นเขตชุมชนเมือง ไม1ต่ํากว1ารอยละ 80 และเขต
ชนบทไม1ต่ํากว1ารอยละ 50
4) คุณอับดลอาซีด หนิมุสา
- เห็นควรกําหนดเงื่อนไขความครอบคุลมของพื้นที่ใหบริการโดยใหคํานึงถึงคนชนบท โดยครอบคลุม
ประชากรอย1างนอย 80% ในเมืองทั้ง 77 จังหวัด และในชนบท 40% โดยเห็นว1าในระดับหมู1บานตองเขาถึง
บริการเหล1านี้ได เพื่อใหเกิดความยุติธรรม
5) เครือขายผู)บริโภคจังหวัดตราด (คุณวินัย กาวิชัย)
- เห็นว1าการกําหนดการขยายโครงข1ายครอบคลุมพื้นที่ 40% นอยไป ชนบทอย1างนอย 50% เพื่อคนใน
ชนบทจะไดใชบริการและเขาถึงบริการพื้นฐาน
6) คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ (อีเมล)
- ความครอบคลุมที่กําหนดไว 40% ควรเพิ่มมากกว1านี้คือ 80%
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ประเด็น
(3) ขอเสนอแนะอื่น ๆ

ความเห็น

หมายเหตุ

ภาคประชาชน
1) มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค (คุณโสภณ หนูรัตน#)
- ควรปรับ ลดค1า ความแรงและความหนาแน1 นคลื่น ใหสอดคลองกับ มาตรฐานสากลในระดับ ที่ไ ม1เป, น
อันตรายต1อสุขภาพ โดยกําหนดใหชัดเจนในประกาศ เช1น ควรใชเสาแบบ Pico Cell หากเสาตั้งในเขตชุมชน
ควรกําหนดใหใชเสาขนาดเล็ก ไม1ตั้งเสาใกลพื้นที่อ1อนไหว เช1น โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล และ
ตั้งเสาอยู1ห1างจากชุมชนอย1างนอย 400 เมตร
2) เครือขายผู)บริโภค
- มาตรการแกไขป<ญหาผลกระทบจากการขยายโครงข1ายเสาโทรศัพท@
จากงานวิ จั ย ที่ เ ผยแพร1 ทั่ ว โลกและองค@ ก ารอนามั ย โลก ไดกํ า หนดใหคลื่ น แม1 เ หล็ ก ไฟฟO า จาก
โทรศัพท@มือถือเป,นสารก1อมะเร็งกลุ1ม 2B คืออาจมีผลทําใหเกิดโรคมะเร็งไดหากไดรับคลื่นอย1างเขมขนและ
ยาวนาน โดยเฉพาะในรัศมีรอบเสาส1งสัญญาณรัศมี 400 เมตร จะมีความเสี่ยงมากขึ้น 4-8 เท1า
ขอเสนอแนะ
(1) ใหตั้งเสาส1งสัญญาณโทรศัพท@ห1างจากบานเรือนพักอาศัยใหห1างมากกว1า 400 เมตร และไม1ไดเป,น
การปฏิเสธการพัฒนาโครงข1ายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมของชาติ เพราะเสาส1งสัญญาณโทรศัพท@
สามารถส1งสัญญาณไดไกลกว1า 30 กิโลเมตร
(2) สําหรับพื้นที่อ1อนไหว เช1น ศูนย@เลี้ยงเด็กเล็ก โรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา โรงพยาบาล และวัด ให
กําหนดตั้งเสาส1งสัญญาณห1างออกไป 1,000 เมตร
- เพื่อความมั่นใจต1อผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คุณภาพสัญญาณเมื่อพัฒนาเป,นระบบ 4G แลว จะ
สามารถส1งถ1ายขอมูลมีความเร็วมากกว1า 10 เท1าของระบบ 3G และบางประเทศสามารถพัฒนาการส1ง
สัญญาณไดถึง 100 Mbps และนิยามคําว1าอินเตอร@เน็ตความเร็วสูงของสหรัฐอเมริกากําหนดความเร็วขั้นต่ําที่
25 Mbps
ขอเสนอแนะ สําหรับประเทศไทยควรมีการกําหนดความเร็วขั้นต่ําในระบบ 4G ที่ 4 Mbps (ซึ่งป<จจุบัน
ในระบบ 3G มีความเร็วประมาณ 345 Kbps)
3) คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ
- การตั้งเสาส1งสัญญาณตองห1างชุมชน 400 เมตร ผูประกอบการตองจัดรับฟ<งความคิดเห็นในชุมชนดวย
4) เครือขายผู)บริโภคจังหวัดตราด (คุณวินัย กาวิชัย)
- เห็นควรกําหนดมาตรการผลกระทบจากการขยายโครงข1าย ขอเสนอใหเสามีระยะไกลที่ 400 เมตร และ
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หมายเหตุ
สําหรับสถานที่ เช1น โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย@เด็กเล็ก ขอใหห1าง 1,000 เมตร
5.3 ความเหมาะสมของข)อกําหนดการให)บริการโทรศัพท#เคลื่อนที่แบบโครงขายเสมือน (Mobile Virtual Network Operator - MVNO) ในการประกันการให)บริการโครงขายโทรคมนาคม โดยมี
ขนาดความจุ (capacity) อยางน)อยร)อยละสิบของโครงขายโทรคมนาคมทั้งหมด
(1) ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ผู)ประกอบการ
1) บมจ. กสท. โทรคมนาคม
- เพื่ อใหสอดคลองกั บ นโยบายส1 ง เสริ ม ใหมี ผู ใหบริ การรายใหม1 เขาสู1 ต ลาด เห็ น ควรกํ า กั บ ดู แ ลอั ต รา
Wholesale ใหเกิดความเป,นธรรมแก1ผูใหบริการ MVNO เพื่อใหสามารถแข1นขันกับผูใหบริการ MNO ได
รวมทั้งใหผูใหบริการ MVNO ไดรับคุณภาพและมาตรฐานบริการเท1าเทียมกับผูใหบริการ MNO
2) คุณศุภสรณ# โหรชัยยะ
- ขอ 18 ของร1างประกาศเรื่อง MVNO ที่ผูใหบริการตองสํารอง 10% ใหผูใหบริการ MVNO โดยตองสํารอง
เอาไวเมื่อมีคนมารองขอหรือผูใหบริการตองเตรียมไวก1อนที่จะมีการรองขอ หรือจากที่ไดรับใบอนุญาตแลว
ภาคประชาชน
1) มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค (คุณโสภณ หนูรัตน#)
- ธุรกิจ MVNO ไม1ประสบความสําเร็จในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะตลาดมือถือในประเทศไทย ดังนั้น ไม1
เชื่อว1าการกําหนดเช1นนี้จะเอื้อใหบริการมือถือแบบ MVNO เกิดขึ้นในประเทศไทย
2) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที (วาที่ร)อยตรี นนท# ผาสุข)
- ควรกําหนดอัตราค1าบริการโทรภายในโครงข1าย และการโทรผ1านโครงข1ายของผูใหบริการรายอืน่
(Roaming) ในอัตราเดียวกัน และการคิดค1าบริการตามการใชงานเป,นวินาที รวมทั้งการควบคุมคุณภาพการ
ใหบริการ เช1น การโทรแลวสายหลุด
5.4 ความเหมาะสมของข)อกําหนดในเรื่องมาตรการเพื่อสังคมและคุ)มครองผู)บริโภค
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) กสท. โทรคมนาคม
- เหมาะสม
(2) ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ภาครัฐและภาคการศึกษา
1) คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปsองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ขอ 22 หนา 10 ควรแยกขอมาตรการเพื่อสังคม และการคุมครองผูบริโภคออกจากกันใหชัดเจน ไม1
ควรเขียนเนื้อหารวมในย1อหนาเดียวกัน เพราะมีวัตถุประสงค@หรือเปOาหมายที่แตกต1างกัน อาทิ มาตรการเพื่อ
หนา 38
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ความเห็น
สังคม ไดแก1 วรรค (1), (3) และ (4) และ มาตรการคุมครองผูบริโภค ไดแก1 วรรค (1), (2) และ (5)
- ขอ 22 หนา 10 วรรค (1) ไม1 ค วรใชคํ า ว1 า แผนความรั บ ผิ ด ชอบต1 อสั ง คม (Corporate Social
Responsibility) เพราะมีความหมายในเชิงประชาสัมพันธ@ผูประกอบกิจการมากกว1าในการดําเนินงานเพื่อ
รับผิดชอบต1อสังคมจริงๆ และมีความตั้งใจในเชิงจิตสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีใจความสําคัญทั้งเรื่องมาตรการ
ทางสังคม และการคุมครองผูบริโภครวมอยู1ดวยกัน จึงทําใหการเนนในแต1ละประเด็นขาดความหนักแน1น
- ขอ 22 หนา 10 วรรค (3) การระบุ “ตามหลักเกณฑ@ที่คณะกรรมการกําหนด” ควรระบุภาคผนวก
แนบทายในร1า งประกาศ โดยกํ าหนดรายละเอี ย ดใหชั ด เจนอย1 า งนอยขั้ น ต่ํา ที่ไ ม1 การคเพิ่ มตนทุน ใหกั บ ผู
ประกอบกิจการจนเกินไป ซึ่งสามารถนําขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาประกอบเพื่อกําหนด
แผนการพัฒนาโครงข1ายรองรับดวย
ทั้ ง นี้ กสทช. ควรแกไขระเบี ย บแนบทายใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคม โดยเฉพาะ
ภาคผนวก ฉ และ ช ซึ่งว1าดวย เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ใหเกิดความชัดเจน เพื่อใหผูประกอบกิจการใชในการ
วางแผนธุรกิจไดสอดคลองกับเงื่อนไขการอนุญาต
2) คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู)สูงอายุ คนพิการและผู)ด)อยโอกาส สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
- การใชบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมของคนพิการ โดยเฉพาะกลุ1มคนพิการทางการไดยินหรือกลุ1ม
คนหูหนวก สิ่งที่มีความสําคัญคือการสื่อสารระหว1างกันในระบบ Video Call ซึ่งตัวแปรที่สําคัญต1อคุณภาพ
ของบริการคือความเร็วในการรับขอมูล (Download) และการส1งขอมูล (upload) ซึ่งป<ญหาใหญ1ที่คนหูหนวก
ไดประสบอยู1คือป<ญหาดานคุณภาพในการใหบริการของแต1ละพื้นที่ยังไม1มีคุณภาพเพียงพอกับการใชบริการ
สื่อสารทาง Video Call ไดอย1างมีประสิทธิภาพทําใหคนหูหนวกจํานวนไม1มากไม1สามารถใชประโยชน@จาก
ทรัพยากรสื่อสารของชาติไดอย1างเต็มที่เช1นเดียวกับคนทั่วไป ดังนั้น จึงควรกําหนดเงื่อนไขของใบอนุญาตใหมี
หลักประกันการบริการที่มีคุณภาพเพียงพอกับการใชบริการของประชาชนทุกคนทุกกลุ1มในทุกพื้นที่ย1างเป,น
รู ป ธรรม อาทิ กํ า หนดใหผู ประกอบการจะตองใหบริ ก ารอิ น เทอร@ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ทั้ ง ในการรั บ ขอมู ล
(download) และการส1งขอมูล (upload) ไม1นอยกว1า 2 Mbps ซึ่งตองครอบคลุมทุกพื้นที่
- บริ การโทรคมนาคมนั้ น ถื อว1 า เป, น บริ การสาธารณะที่ สํ า คั ญ อย1 า งยิ่ ง ต1 อการใชชี วิ ต ประจํ า วั น ของ
ประชาชนทุกคนรวมถึงกลุ1มคนพิการ โดยที่คนพิการจํานวนมากมักประสบป<ญหาในการใชบริการโทรคมนาคม
ทั้งในเรื่องการเขาถึงและคุณภาพของการบริการ ทําใหการเขาถึงทรัพยากรสื่อสารของกลุ1มคนพิการไม1เท1า
เทียมกับกลุ1มคนทั่วไป ดังนั้น เพื่อใหมีการแกไขป<ญหาต1าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาถึงโทรคมนาคมของคน

หมายเหตุ
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พิการเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เกิดการมีส1วนร1วมและเป,นไปอย1างมีระบบจึงควรกําหนดเงื่อนไขของใบอนุญาต
ผูประกอบการจะตองมี กลไกในการแกไขป< ญ หาใหกั บ คนพิ การรวมถึง กลุ1 ม คนที่ มี ป< ญ หาเรื่ องการเขาถึ ง
โทรคมนาคม จึงตองสามารถตอบสนองต1อป<ญหาไดอย1างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยที่กลไกดังกล1าวตอง
คํานึงถึงหลักการการเขาถึงและใชประโยชน@อย1างเท1าเทียมทั่วถึงและเป,นธรรมโดยไม1เลือกปฏิบัติ

หมายเหตุ

ภาคประชาชน
1) คุณอับดลอาซีด หนิมุสา
- การรองเรียนและแกไขป<ญหาที่เกิดจากการใหบริการตองแกไขใหแลวเสร็จอย1างรวดเร็ว เรื่อง
ทั้งหมดไม1ควรมาที่ กสทช. เพราะผูใหบริการมีหนาที่ตองแกไขใหได ที่นําเสนอว1าตองแกไขป<ญหาขอ
รองเรียนใหไดภายใน 7 วัน หากแกไขไม1ไดจะขึ้นเป,น Blacklist รวมทั้งเสนอว1าผูใหบริการจะเป,น
ผูรับผิดชอบค1าใชจ1ายเรื่องรองเรียนทั้งหมด
- ขอ 22 (1)(2) การนํ าเสนอแผนทั้งหมดต1 อคณะกรรมการและเรื่องบริ การ เห็ นว1 าเมื่อเสนอ
คณะกรรมการแลว ตองเผยแพร1ต1อสาธารณะใหประชาชนรับรู
- (4) ความปลอดภัยตัวอย1าง 3 จังหวัดภาคใต เมื่อตัดสัญญาณมือถือ เป,นกรณีเพื่อความมั่นคง
กสทช. ตองแกป<ญหากับภาครัฐว1าทําอย1างไรที่ผูบริโภคไม1โดนรอนสิทธิ์ในการสื่อสาร และตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยของรัฐและใหประเทศมีความมั่นคง
2) คุณโกมล ผิวสะอาด
- เรื่องขยะอิเล็กทรอนิ กส@ เห็น ควรใหมี จุดรั บและนํ าไปกําจั ดใหถูกตอง โดยอาจใชระบบ GPS
ติดตาม
- ดานสุขภาพอยากจะใหขอมูลใหความรูกับประชาชนทั่วไปคลื่นเป,นแม1เหล็กไฟฟOาที่มีผลกระทบ
ดานสุขภาพ
- เรื่องหมายเลข 4 หลัก ถาโทรไป 2 ครั้งแลวยังติดใหบริการสายอื่นอยู1 ขอใหผูใหบริการโทร
กลับมาผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือผูรองเรียน
3.) คุณพงษภัทร หงส#สุขสวัสดิ์
- ผูไดรับใบอนุญาตจะตองจัดทําแผนเรื่องการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคม อาจเผยแพร1ขอมูล
ใหกับประชาชนไดรับรูว1าในพื้นที่ตัวเองอาศัยอยู1มีเสาโทรคมนาคมตั้งอยู1ในพื้นที่ใด เพื่อลดป<ญหาการ
ขอพิพาทในพื้นที่
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ความเห็น
5.5 ความเหมาะสมของข)อกําหนดในเรื่องของการถือครองคลื่นความถี่
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
- เห็นว1ามาตรการจํากัดจํานวนคลื่นความถี่ที่สามารถครอบครองได (Spectrum Cap) เป,นมาตรการที่
ตองการควบคุมการกระจุกตัว (Concentration) ของคลื่นความถี่ เนื่องจากในกระบวนการประมูลคลื่น
ความถี่นั้น มีความเสี่ยงที่จะมีผูประกอบการที่มีเงินทุนมากที่สุดเพียงรายเดียวจะสามารถประมูลคลื่นความถี่
ทั้งหมดไวเอง ก1อใหเกิดสภาพผูกขาดดวยการครอบครองทรัพยากรพื้นฐานที่สําคัญและจําเป,นต1อการ
ใหบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ตั้งแต1ตนน้ํา ทั้งนี้ นโยบาย Spectrum Caps มีความจําเป,นตองบังคับใชก1อนการ
ประมูลหรือเป,นขอบังคับในกระบวนการประมูล เนื่องจากหากกฎเกณฑ@ดังกล1าวมีผลบังคับใชหลังจากที่
ผูประกอบการไดครอบครองคลื่นความถี่จากการประมูลไปแลวนั้น การดําเนินการเพื่อมุ1งหมายควบคุมการ
กระจุกตัวของคลื่นความถี่โดยการขอคืนคลื่นความถี่จากผูใหบริการจะดําเนินการไดยากหรืออาจไม1สามารถ
ดําเนินการไดอีก
สําหรับการกําหนด Spectrum Cap ในต1างประเทศนั้น มีการกําหนดหลากหลายรูปแบบทั้งที่จํากัดการ
ถือครองคลื่นความถี่ในแต1ละย1าน จํากัดการถือครองคลื่นความถี่ในย1านความถี่ต่ํา (ต่ํากว1า 1 GHz) หรือจํากัด
การถือครองคลื่นความถี่ทั้งหมด (Overall Spectrum Cap) ตัวอย1างเช1น
ในประเทศอังกฤษ Ofcom กําหนด Overall Spectrum Cap ไวที่ 105 MHz ซึ่งการกําหนดดังกล1าว
เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลตัดสินใจนําคลื่นความถี่ 2.6 GHz มาใชในบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ ในขณะที่กําหนดให
สามารถถือครองคลื่นความถี่ที่ต่ําว1า 1 GHz ไวที่ 27.5 MHz เท1านั้น สําหรับประเทศในทวีปยุโรปไดกําหนด
ขอจํากัดการถือครองคลื่นความถี่ในแต1ละย1านความถี่ (Band-specific Cap) เช1น ในการประมูลคลื่นความถี่
ย1าน 2.6 GHz ในประเทศนอร@เวย@และสวีเดน มีการกําหนดขอจํากัดการถือคลื่นความถี่ย1าน 2.6 GHz ไวที่ 90
และ 140 MHz ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นว1าความถี่การที่ต1างประเทศกําหนดตัวเลข Spectrum Cap ไวสูง จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดสรรคลื่นความถี่ย1านสูงอย1างคลื่นความถี่ 2.6 GHz ที่มีปริมาณคลื่นความถี่ทั้งย1านถึง 190
MHz ซึ่งแตกต1างจากกรณีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ของประเทศไทยในครั้งนี้
ในประเทศสหรัฐอเมริกาแมในป<จจุบันจะยกเลิกนโยบายการกําหนด Overall Spectrum Cap ไปแลว
แต1จะเห็นว1า ก1อนการตัดสิ นใจยกเลิกประเทศสหรัฐ อเมริกามีการบังคับ ใชอยู1 หลายปo และมีการปรับปรุ ง
กําหนด Overall Spectrum Cap เพื่อใหมาตรการมีการผ1อนคลายมากขึ้นอีกหลายครั้ง ก1อนจะตัดสินใจ
ยกเลิกในเวลาที่สหรัฐอเมริกามีมาตรการกํากับดูแลในเชิงการปOองกันการกีดกันการแข1งขันที่แข็งแรงมากแลว
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(2) ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด

ความเห็น
ดังนั้น สําหรับกรณีของประเทศไทย บริษัทเห็นว1า หาก กสทช. ไม1มีขอกําหนดในเรื่องการถือครองคลื่น
ความถี่ (Spectrum Cap) ในครั้งนี้ อาจเป,นเหตุใหผูประกอบการที่มีการถือครองคลื่นความถี่สําหรับใหบริการ
โทรศัพท@เคลื่อนที่อยู1แลวในสัดส1วนที่มากกว1าผูประกอบการรายอื่นอย1างมีนัยสําคัญ สามารถครอบครองคลื่น
ความถี่ที่ใ ชสํา หรับ ใหบริ การโทรศัพท@ คลื่นความถี่ไดมากขึ้นไปอีก ทั้งที่ คลื่น ความถี่สํา หรับ การใหบริการ
โทรศัพท@เคลื่อนที่มีอยู1อย1างจํากัด ซึ่งจะก1อใหเกิดการกักตุนคลื่น สรางความไม1เป,นธรรมต1อการแข1งขันใน
ตลาด และอาจนําไปสู1การผูกขาดตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทย บริษัทจึงเห็นดวยกับการกําหนดนโยบาย
Spectrum Cap ไวตั้งแต1ในขั้นตอนการจัดสรรคลื่นความถี่ ดังที่ระบุไวในร1างประกาศฯ ขอ 20
ผู)ประกอบการ
1) บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (คุณอธิป กีรติพิชย#)
- เสนอใหตัดออก เนื่องจากเห็นว1า spectrum cap เป,นป<จจัยเสี่ยงอันจะส1งผลในการประมูลได เห็นว1า
กฎขอนี้กําหนดใหผูใหบริการที่ถือครองคลื่นความถี่เกิน 60 MHz และการเขาประมูล โดยมี DTAC เป,นหนึ่ง
ในนั้น ประเด็นแรกมองว1าวัตถุประสงค@ควรเป,นการปOองกันการกักตุนคลื่น ป<ญหาที่ DTAC ถืออยู1และเกิน 60
MHz เป,นคลื่นภายใตสัมปทาน ขณะที่ภายใตระบบใบอนุญาตคลื่น 2.1 GHz มีเพียง 15 MHz
- ประเด็นที่สองเกี่ยวกับเรื่อง spectrum cap ไม1ทราบว1าที่มาของ 60 MHz เป,นอย1างไร คลื่นที่
กสทช. จะจัดประมูลในอนาคตภายใน 3 - 5 ปo อย1างนอย 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
รวมกันคําถามคือหากจัดประมูลปoถัดไปแลวจะกําหนด spectrum cap อย1างไร
2) บมจ. ทีโอที (คุณวินัย แก)วสวรรค#)
- เห็นว1าไม1มีการแข1งขันเสรีและเป,นธรรม เนื่องจาก กสทช. กําหนดผูที่ถือคลื่นความถี่ 60 MHz จะตอง
คืนคลื่นความถี่ ซึ่งผูที่ถือครองคลื่นเกิน 60 MHz มีอยู1 3 ราย เป,นหน1วยงานของรัฐ 2 ราย ซึ่งการรับฟ<งความ
คิดเห็นสาธารณะต1อร1างประกาศฯ ย1าน 1800 MHz ครั้งก1อนที่ประชาพิจารณ@อีก 1 ราย จะเหลือ 2 ราย
เท1านั้นมีคลื่นความถี่นอยกว1า 60 MHz มีผูใหบริการรายใดสนใจคลื่นความถี่ 900 MHz คาดว1ามี 2 ราย คือ
หน1วยงานรัฐรายหนึ่ง และเอกชนรายหนึ่ง แต1ปรากฏว1า กสทช. กําหนดว1าหากถือคลื่นความถี่เกิน 60 MHz
ตองคืน ประเด็นคือหน1วยงานของรัฐที่ทําเพื่อสังคม เช1น สาธารณะทางไกลชนบทใหบริการสาธารณะ จึงตอง
ถือครองคลื่นความถี่เกินกว1า 60 MHz โดยไม1ไดมุ1งเนนธุรกิจเพียงอย1างเดียว เมื่อเปลี่ยนเป,นระบบใบอนุญาต
จึงตองแข1งขัน คลื่นความถี่ที่ถือครองก็ยังอยู1ไม1ไดยกเลิก แต1เหมือนตัดสิทธิ์บางส1วนของหน1วยงานของรัฐ 2
หน1วยงานนี้ การแข1งขันเสรีและเป,นธรรมไม1เกิด เพราะในประเทศไทยเห็นไดจากคลื่นความถี่ย1าน 2.1 GHz ที่
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ความเห็น
ผ1านมาไม1เกิดผูประกอบการรายใหม1 เกิดไดเฉพาะ MVNO เท1านั้นเพราะไม1สามารถแข1งขันกับเจาของธุรกิจ
รายเดิม
3) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที (วาที่ร)อยตรี นนท# ผาสุข)
- กรณีการถือครองคลื่นเกินกว1าที่กําหนดทําใหเขาร1วมประมูลไม1ได เป,นการลดคู1แข1ง ทําใหไม1เกิดการ
แข1งขัน และคนที่ไดคลื่นไปอาจเป,นการกักตุนคลื่นความถี่
4) บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น และ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- เสนอใหตัดขอกําหนดเรื่อง Overall Spectrum Cap ออกจากหลักเกณฑ@การจัดสรรคลื่นความถี่ย1าน
900 MHz โดยมีเหตุผลดังนี้ Overall Spectrum Cap เป,นเครื่องมือปOองกันการกักตุนคลื่นความถี่ซึ่งเป,น
ทรัพยากรโทรคมนาคมที่มีความสําคัญและมีอยู1จํากัด (Scarce Resource) และใชคลื่นความถี่ในการกีดกัน
การแข1งขัน โดยที่ Overall Spectrum Cap เป,นกฎเกณฑ@ที่สําคัญ จึงตองมีการศึกษาโครงสรางตลาด
จํานวนผูใหบริการในตลาด ความตองการคลื่นความถี่เพื่อรองรับบริการ Mobile Broadband และปริมาณ
คลื่นความถี่ย1านความถี่ต1าง ๆ และกําหนดเวลาที่ กสทช. จะจัดสรรเขามาในอุตสาหกรรม (Spectrum
Roadmap)
- อุตสาหกรรมโทรศัพท@เคลื่อนที่ของประเทศไทยที่อยู1ในช1วงเวลาการเปลี่ยนผ1านจากระบบสัมปทานไปสู1
ระบบใบอนุญาต ผูประกอบการมีการครอบครองทั้งคลื่นความถี่ในระบบสัมปทานและคลื่นความถี่ในระบบ
ใบอนุญาต ซึ่งการดําเนินธุรกิจบนคลื่นทั้งสองประเภทมีตนทุนต1างกันอย1างมาก โดยคลื่นความถี่สัมปทานมี
ตนทุนส1วนแบ1งรายได 30% และตองโอนอุปกรณ@ใหหน1วยงานภาครัฐที่เป,นคู1สัญญาสัมปทานและมีขอจํากัดใน
การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการจัดใหบริการ แต1คลื่นในระบบใบอนุญาตมีตนทุนเพียง 5.25% ของรายได
เท1านั้นโดยไม1มีขอจากัดในเรื่องอื่น ๆ นอกจากนี้คลื่นสัมปทานกําลังจะสิ้นสุดลงในระยะเวลา 3 ปo ส1วนคลื่น
ความถี่ในระบบใบอนุญาตมีอายุอีก 10 – 12 ปo การนําคลื่นทั้งสองกลุ1มมารวมกันตามขอกําหนด Overall
Spectrum Cap จึงไม1มีความเหมาะสม
- ขอ 20 (3) ไดกําหนดวิธีการคืนคลื่นไวตามประเภทของคลื่นความถี่ กล1าวคือ ขอ 20 (3) ก. กรณีคลื่น
ความถี่ในระบบสัมปทานใหคืนใหผูใหสัมปทาน ส1วนขอ 20 (3) ข. กรณีคลื่นในระบบใบอนุญาตใหคืนให
กสทช. บริษัทฯ มีความเห็นว1ากรณีการคืนคลื่นในระบบใบอนุญาตไม1น1าจะเกิดขึ้นไดเนื่องจากเหตุผลขางตน
แต1จะเป,นกรณีการคืนคลื่นสัมปทาน อย1างไรก็ตามการคืนคลื่นสัมปทานใหผูใหสัมปทานซึ่งเป,นผูประกอบการ
แข1งขันกับผูรับสัมปทานในตลาดเดียวกัน มีประเด็นที่จะตองพิจารณาว1าผูใหสัมปทานสามารถใชงานคลื่น
ความถี่หรือไม1 และเป,นกรณีที่ กสทช. จัดสรรคลื่นความถี่ใหผูประกอบการหรือไม1
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- ประเทศไทยอยู1ในช1วงเวลาที่บริการ Mobile Broadband มีการเติบโตอย1างกาวกระโดด ส1งผลให
อุตสาหกรรมเกิดความตองการ Spectrum อย1างที่ไม1เคยเป,นมาก1อนดวย และในหลายประเทศมีการปรับ
ระดับ Overall Spectrum Cap ใหสูงขึ้นเพื่อใหผูประกอบกิจการสามารถครอบครองคลื่นไดมากขึ้นเพื่อใหมี
คลื่นความถี่เพียงพอในการตอบสนองบริการ Mobile Broadband
- หากยอมรับว1า คลื่นความถี่ในระบบสัมปทานเป,นคลื่นความถี่ที่กาลังจะสิ้นสุดสิทธิการใชงานในอีกสามปo
เป,นคลื่นความถี่ที่มีตนทุนการทาธุรกิจแตกต1างจากคลื่นในระบบใบอนุญาตอย1างเปรียบเทียบกันไม1ไดและควร
แยกออกไปจากกการกําหนด Overall Spectrum Cap จะพบว1าประเทศไทยมีการประมูลครั้งนี้เป,นครั้งที่
สอง ซึ่งการประมูลครั้งแรกในปo 2555 ไดมีการจัดสรรคลื่นในระบบใบอนุญาตใหผูประกอบการ 3 รายเพียง
รายละ 2 x 15 MHz ตลอดระยะเวลาจนถึงป<จจุบันไม1มีผูประกอบกิจการรายใดที่ครอบครองคลื่นไวเพื่อการ
กักตุนหรือมีกรณีใชคลื่นความถี่ใชเป,นเครื่องมือในการกีดกันการแข1งขัน หากแต1ผูประกอบการมีการใชคลื่น
ความถี่ไปอย1างเต็มประสิทธิภาพเพื่อขยายโครงข1ายรองรับการใหบริการตามขอกําหนดของ กสทช. โดยเฉพาะ
การรองรับความตองการบริการ Mobile Broadband ที่เติบโตอย1างกาวกระโดด ซึ่งคลื่นความถี่ที่มีอยู1ใน
ป<จจุบันมีไม1เพียงพอ
- การประกอบกิจการตามสัญญาสัมปทานไดรับการคุมครองจาก พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2544 มาตรา 80 ขอกําหนดเรื่อง Overall Spectrum Cap ซึ่งอาจส1งผลต1อการคืนคลื่นที่ใชในกิจการ
ตามสัญญาสัมปทานอาจมีกรณีขอโตแยงจากคู1สัญญาเนื่องจากเป,นการกระทาที่กระทบกระเทือนสิทธิในการ
ประกอบกิจการตามสัญญาสัมปทาน
ขอเสนอแนะ
- เสนอให กสทช. ดําเนินการพิจารณาจัดทํากฎเกณฑ@เรื่อง Overall Spectrum Cap เป,นกฎเกณฑ@ที่แยก
ออกมาจากกฎเกณฑ@การประมูลในคราวนี้ (Dedicated Regulation) และไม1มีความจาเป,นที่จะตองนา
กฎเกณฑ@ Overall Spectrum Cap มาใชในการประมูลคราวนี้ เนื่องจากการประมูลคลื่นความถี่คราวนี้เป,น
การประมูลครั้งที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งถือว1าเป,นช1วงเริ่มตนของการจัดสรรคลื่นในระบบใบอนุญาตเขาไปใน
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมยังมีความตองการใชคลื่นความถี่อีกในปริมาณมาก แมแต1รัฐบาลก็ยังมีนโยบาย
ในการนาคลื่นความถี่อื่นๆ เช1น การเรียกคืนคลื่นความถี่ย1าน 2.6 GHz มาจัดการประมูลเพื่อขับเคลื่อน
นโยบาย Digital Economy
- เห็นว1าก1อนการกําหนด Overall Spectrum Cap กสทช. จําเป,นตองมีการจัดทํา Spectrum
Roadmap ก1อนเพื่อใหอุตสาหกรรมรับทราบกําหนดเวลาการจัดสรรคลื่นความถี่ย1านต1างๆ เขามาใน
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อุตสาหกรรม เพื่อใหอุตสาหกรรมไดทราบกําหนดเวลาที่แน1นนอน วางแผนการใชงานคลื่นความถี่ย1านต1างๆ
เพื่อวางแผนการลงทุน การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งผลทายที่สุดทาใหอุตสาหกรรมโทรศัพท@เคลื่อนที่
ซึ่งเป,นโครงสรางพื้นฐานและเป,นตนทุนของอุตสาหกรรมอื่นๆ เป,นอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- เห็นว1าในการกําหนด Overall Spectrum Cap นั้น นอกจากตองมีการกําหนด Spectrum Roadmap
ใหชัดเจนว1าแต1ละความถี่จะมีการจัดสรรเขาไปในอุตสาหกรรมในช1วงเวลาใดแลว ยังตองมีการพิจารณาว1า
โครงสรางอุตสาหกรรมโทรศัพท@เคลื่อนที่ในอนาคตจะผูเล1นกี่ราย 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
การเปCดโอกาสใหผูมีส1วนเกี่ยวของไดมีแสดงขอคิดเห็น
- บริษัทเห็นว1าอุตสาหกรรมโทรศัพท@เคลื่อนที่ในประเทศไทย ไม1เคยมีกรณีที่กักตุนคลื่นความถี่หรือใชคลื่น
ความถี่เพื่อกีดกันการแข1งขัน จึงไม1เห็นเหตุผลความจําเป,นที่ กสทช. ตองกําหนด Overall Spectrum Cap
ในการประมูลคราวนี้ซึ่งเป,นการจัดสรรคลื่นความถี่ครั้งที่สอง โดยบริษัทฯ เขาใจว1าแทที่จริงแลว กสทช.น1าจะ
มีความประสงค@ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่มีการใชงานไม1มีประสิทธิภาพเพื่อนาไปจัดสรรใหม1 ดังนั้นหากเป,น
กรณีดังกล1าว บริษัทฯ ขอเสนอให กสทช. เร1งรัดการจัดทาหลักเกณฑ@การคืนคลื่นความถี่เพื่อนาไปจัดสรรใหม1
หรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ ซึ่ง กสทช. ไดมีการจัด Focus Group เพื่อรับฟ<งความคิดเห็นในเรื่อง “กรอบ
หลักการ” ไปแลวเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เพื่อใชหลักเกณฑ@ดังกล1าวเป,นเครื่องมือในกํากับดูแลการใช
คลื่นความถี่ใหมีประสิทธิภาพต1อไป กรอบหลักการหลักของหลักเกณฑ@ดังกล1าวประกอบดวย 6 กรอบหลักการ
ซึ่งครอบคลุมถึงขนาดสูงสุดในการในการถือครองคลื่นความถี่ (Overall Spectrum Cap) ดวยแลว
- ในการจัดทําร1างหลักเกณฑ@การจัดสรรคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz กสทช ไดมีขอกําหนดเรื่อง Overall
Spectrum Cap ต1อมา กสทช. ไดรับฟ<งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูมีส1วนไดเสีย (Stakeholders) และ
ไดตัดขอกําหนดดังกล1าวออกตามที่ปรากฏในประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ@และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่สาหรับกิจการโทรคมนาคมย1าน 1800 MHz ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
2558 บริษัทขอเสนอให กสทช. ตัดขอกําหนดเรื่อง Overall Spectrum Cap ออกจากหลักเกณฑ@การจัดสรร
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ดวยเช1นกัน

หมายเหตุ

หนา 45

ประเด็น

ความเห็น

หมายเหตุ

ภาคประชาชน
1) คุณณัฐชยา นิรันพรพุทธา
- ไม1เห็นดวยกับขอกําหนดในการถือครองคลื่นความถี่ เห็นควรประกาศใน roadmap มากกว1า เช1น คลื่น
มีเท1าไหร1 จะประมูลเมื่อใด ใครเป,นผูมีสิทธิ์ เพื่อความโปร1งใส เนื่องจากการนําขอจํากัดมากําหนดในประกาศ
เห็นว1ายังไม1มีความชัดเจนโปร1งใสเพียงพอ ผูประกอบการที่ประมูลคลื่นไดเพิ่มอาจทําใหถือครองคลื่นเกินกว1า
ที่ตัวประกาศกําหนด ทําใหตองคืนคลื่นใหกับสํานักงาน กสทช. การกําหนดการถือครองคลื่นความถี่จะเป,น
การรอนสิทธิ์และจํากัดไม1ใหผูประกอบการไดใชสิทธิ์ประโยชน@อย1างเต็มที่
2) คุณวิศิษย#ศักดิ์ อรุณสุรัตน#ภักดี
- ไม1เห็นดวยกับขอ 20 ของร1างประกาศในเรื่อง Spectrum Cap โดยมีเหตุผลดังนี้
(1) Spectrum Cap เป,นเรื่องสําคัญ ควรกําหนดเป,นหลักเกณฑ@ต1างหาก เพราะหากนํามารวมกับการ
ประมูลคลื่นความถี่ อาจก1อใหเกิดความล1าชาหากมีผูคัดคานการออกกฎโดยไม1ชอบดวยกฎหมาย
(2) การกําหนดขอจํากัดการถือครองคลื่นความถี่ในกฎการประมูลอาจทําใหเกิดประเด็นขอโตแยงใน
เรื่องความไม1เป,นธรรมกับผูที่ตองถูกบังคับใหคืนคลื่นความถี่ตามร1างประกาศฯ ฉบับนี้ โดยหากปรากฏว1าใน
การประมู ลครั้ง ต1อไปไม1 มีการกํา หนดขอจํา กัด การถื อครองหรือปรากฏว1า มีการปรั บเปลี่ ยนเพดานสู งสุ ด
มากกว1า 60MHz
(3) การบั ง คั บ คื น คลื่ น ความถี่ ใ หแก1 ผู ใหสั ม ปทานจะก1 อใหเกิ ด ประเด็ น ขอกฎหมายเกี่ ย วกั บ สั ญ ญา
กล1าวคือ
ถือเป,นการรอนสิทธิของผูรับสัมปทานที่ไดรับความคุมครองตามสัญญาสัมปทานผูถูกรอนสิทธิควร
ไดรับการชดเชยเช1นเดียวกับกรณีการเวนคืนที่ดินที่รัฐตองจ1ายค1าทดแทนใหแก1ผูไดรับผลกระทบ
การคืนคลื่นความถี่จะเกิดป<ญหาในการเลิกสัญญาสัมปทานว1าถือเป,นการเลิกสัญญาสัมปทานหรือไม1
คู1สัญญายังคงมีสิทธิหนาที่ตามสัญญาสัมปทานอยู1หรือไม1 ผูใหสัมปทานจะยังคงมีสิทธิไดรับบางส1วนบางรายได
อยู1หรือไม1
(4) การออกกฎหมายในลักษณะนี้ขัดกับหลักความศักดิ์สิทธิ์แห1งการแสดงเจตนาของคู1สัญญา
(5) การบังคับคืนคลื่นความถี่อาจก1อใหเกิดประเด็นขอพิพาททางกฎหมายถึงอํานาจของ กสทช. ในการ
ออกประกาศฉบับนี้ ว1า.มีอํานาจในการแทรกแซงสัญญาสัมปทานหรือไม1 ซึ่งในกรณีหากเกิดประเด็นขอพิพาท
อาจทําใหการประมูลในครั้งนี้ตองล1าชาออกไป
(6) การบังคับคลื่นใหแก1ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกรายหนึ่ง ไม1ไดเป,นไปเพื่อประโยชน@สาธารณะ
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อีกทั้งยังขัดกับหลักการที่ว1าคลื่นความถี่เป,นทรัพยากรของชาติ เพื่อประโยชน@สาธารณะ
ขอเสนอแนะ : หาก กสทช. เห็นควรใหมีการคืนคลื่นความถี่ ก็ควรจะตองออกกฎเกณฑ@แยกต1างหากจาก
ประกาศฉบับนี้ โดยกําหนดใหนําคลื่นความถี่กลับคืนสู1รัฐ เพื่อนําไปใชเพื่อประโยชน@โดยรวมของประชาชน
โดยรวม เช1น การนําไปประมูล เป,นตน ซึ่งการนี้สอดคลองกับตัวบทกฎหมายในป<จจุบัน ไม1ใช1การกําหนดให
คืนใหแก1ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกรายหนึ่ง
3) คุณกิตติพล แจมสวาง
- ขอ 20 เรื่อง spectrum cap เชื่อว1าเจตนารมณ@ เพื่อปOองกันการกักตุนคลื่นความถี่ใหเกิดการแข1งขันเสรี
และเป,นธรรม ซึ่งจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค@ไดจริงหรือไม1 การกําหนดว1าคืนใหกับผูใหสัมปทานเจาของเดิม
ตองคืนอย1างไร หากคืนแลวจะมีการดําเนินการกับคลื่นความถี่ที่คืนแลวอย1างไร ขอให กสทช. ช1วยพิจารณาใน
เรื่องนี้ดวย
4) คุณพูนภัทร วสุพงศ#พิพัฒน#
- การกําหนด spectrum cap ขอ 20 เห็นว1าเป,นหลักเกณฑ@ที่ กําหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค@ในการจัดสรร
คลื่นเพื่อไม1ใหคลื่น กระจุกกับผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง และเพื่อประโยชน@สูงสุด เกรงว1าการกําหนด
ลักษณะนี้อาจจะไม1บรรลุวัตถุประสงค@ที่ กสทช. คาดการณ@ไว จึงควรจะแยกออกมาเป,นอีกประกาศหนึ่งเป,น
การเฉพาะ โดยกําหนดรายละเอียดใหมีความชัดเจน ครอบคลุม และมีผลกับผูประกอบการรายอื่นเป,นการ
ทั่วไป
- จํานวนคลื่นที่ครองไดสูงสุดที่ กสทช. กําหนดไว 60 MHz เห็นว1า กสทช. ควรชี้แจงเหตุผลว1าเหตุใดจึง
เป,นตัวเลข 60 MHz เมื่อเทียบกับต1างประเทศที่เมีการสนับสนุนใหเกิด economic digital เคากําหนด
มากกว1าของเรา บางประเทศกําหนดถึง 100 MHz ทําใหน1าคิดว1าการกําหนดเพียง 60 MHz จะเป,นประโยชน@
ต1อประชาชนหรือไม1 และจะพัฒนาประเทศไดเพียงใด
- การคืนคลื่นใหกับผูใหสัมปทาน ซึ่งเป,นสมบัติของชาติ บุคคลที่ควรดูแลและจัดสรรควรเป,นหน1วยงาน
ของรัฐ ณ ป<จจุบันผูใหสัมปทานไม1ใช1หน1วยงานของรัฐเหมือนอดีต เมื่อหมดสัญญาก็ควรคลื่นใหกับ กสทช. จัด
ใหมีการประมูลเพื่อใหประโยชน@กับชาติ เหมือนการประมูลครั้งนี้ การกําหนดใหคืนคลื่นใหกับผูใหสัมปทาน ณ
ป<จจุบันผูใหสัมปทานมีคลื่นที่มากพออยู1การคืนเพิ่มไปอีก ผูใชสัมปทานอาจใชไม1ทั้งหมดอาจทําใหเกิดคลื่นที่
ไม1ไดใช เกิดผลเสียต1อการพัฒนาต1อประเทศ ประชาชนไม1ไดใชคลื่นอย1างเต็มความตองการเพื่อประสงค@สูงสุด
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5) คุณปรีดี ประวิชไพบูลย#
- กรณีคืนคลื่นความถี่ หากบรรจุไวเงื่อนไขในการประมูลอาจจะไม1ตรงกับเจตนารมณ@ เห็นควรแยกเป,นอีก
ประกาศ ในทางปฏิบัติหากมีการคืนคลื่นกระบวนการเป,นอย1างไร เพื่อใหการเปลี่ยนผ1านจากระบบสัมปทาน
ไปสู1ระบบใบอนุญาตเป,นไปอย1างสมบูรณ@
6) คุณเมทินี แสงสุวรรณ
- ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด spectrum cap ในประกาศฉบับนี้ เห็นดวยหากมี spectrum cap ในอนาคต
แต1ดวยขอจํากัดการถือครองคลื่นความถี่เป,นมาตรการเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพ ก1อนที่จะออกขอกําหนดหรือ
ขอจํากัดทําการศึกษาถึงขอดีขอเสียและความเหมาะสมในแต1ละประเทศมีความแตกต1างกัน ตองไปคํานึงและ
วิเคราะห@ผลดีผลเสีย การกําหนดราคาอยากจะออกประกาศเป,นประกาศเดียวกัน เพื่อเป,นภาพรวมกันทั้ง
ประเทศ ดังนั้น spectrum cap น1าจะเป,นเช1นเดียวกัน ต1อมาเรื่องของหลักกฎหมายปกครองการประมูลคลื่น
ความถี่จะใชเพื่อบริการสาธารณะ การใชคลื่นความถี่ของประชาชนทุกคน หลักของกฎหมายปกครองบริการ
สาธารณะตองมีความชัดเจนและต1อเนื่อง การกําหนด spectrum cap ขึ้นมาอาจกระทบสิทธิประชาชน หาก
มีการกําหนดแลวการประมูลไดรับผลกระทบสิทธิที่มีอยู1เดิมก1อนที่ไดรับอนุญาต อาจจะมีความขัดแยงกับ
มาตรา 80 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 สุดทายหลักการใชอํานาจกฎหมาย
ปกครอง การกระทําทางปกครอง กสทช. ใชอํานาจของรัฐไม1ควรทําใหมีผลรายกับประชาชน อาจจะมีการ
ขัดแยงประเด็นดานกฎหมายมหาชน และหลักกฎหมายปกครอง ขอเสนอแนะ คือ ขอใหออกประกาศที่
วิเคราะห@ผลดีผลเสียและแสดงใหประชาชนรับทราบ
7) คุณพลากร ศิวเวชช
- เรื่อง spectrum cap เห็นว1าอาจจะทําให กสทช. ไม1สามารถบรรลุวัตถุประสงค@ในการจัดสรรคลื่น
ความถี่ เนื่องจากหลักการในขอ 20 กําหนดใหการคืนคลื่นส1วนหนึ่งคืนใหกับผูสัมปทานเดิม ตัวเลข 60 MHz
ไดศึกษาชัดเจนเพียงใด ขอให กสทช เปCดเผยใหประชาชนรับทราบ และมีการทําประชาพิจารณ@อีกครั้งหนึ่ง
อีกประเด็นหนึ่งคือขอโตแยงทางกฎหมายหามไม1ใหเจาหนาที่รัฐตรากฎหรือออกมาตรการยอนหลังในการที่
เป,นผลรายต1อบุคคล
8) คุณอนันต# สวารัตน#
- เห็นว1าขอ 20 ที่กําหนดว1ามีสิทธิ์เขาประมูลไดแต1 60 MHz ตองคืนคลื่น เมื่อพิจารณาร พ.ร.บ.การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 80 ระบุชัดเจนว1าถาหน1วยงานดังกล1าวไดมีการอนุญาต หรือ
สัมปทานหรือสัญญาแก1ผูใด เป,นผูประกอบกิจการโทรคมนาคม อยู1แลว ก1อนวันที่ พ.ร.บ. บังคับ ใหใชเจน
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หมดอายุสัมปทานตรงนี้ ตราบใดที่ยังไม1หมดสัมปทานก็มีสิทธิ์ใช สอดคลองกับหลายท1านที่กล1าวว1ากฎหมาย
ปกครองเขาไม1ออกใหมีผลยอนหลัง ขอนี้จึงขอใหถอนออกไป
9) คุณพีรพัฒน# คําพะยอม
- เห็ น ว1 า ขอ 20 น1 า จะมี ค วามสุ1 ม เสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การขั ด กฎหมาย พ.ร.บ. การประกอบการกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 8 กําหนดไวการกําหนดหลักเกณฑ@เกี่ยวกับการอนุญาตจะตองสอดคลองและ
เป,นตามแนวทางของแผนบริหารคลื่นความถี่ ขอ 8.2 กําหนดว1าใหมีการคืนคลื่นความถี่เมื่อมีการสิ้นสุดการ
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
ขอ 20 ออกจากร1างประกาศ นอกจากนี้เห็นดวยในนําคลื่น 900 MHz มาประมูลและขอเสนอว1าใหมีการทํา
การประมูลทั้งคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz พรอมกัน และเหตุผลที่ กสทช. แจงว1าเหตุผลที่ตองแยกกัน
คือ หากมีผลโตแยงทางกฎหมายการประมูลจะไดไม1ถูกลมลางทั้ง 2 การประมูล ช1วยชี้แจงว1าความเสี่ยงทาง
กฎหมายอย1างไร
10) คุณวิวัฒน# สุทธิภาค
- ขอใหพิจารณาตัดเงื่อนไข spectrum cap และการคืนคลื่นความถี่นี้ออก โดยตองทําเป,นประกาศ
หลักเกณฑ@ ขั้นตอนวิธีการล1วงหนา ใหผูเกี่ยวของปฏิบัติต1างหาก และไม1อาจมาบังคับใชกับผูชนะการประมูล
ในครั้งนี้ได หากจะนําคลื่นความถี่คืนสามารถทําไดโดยรายงานคณะอนุกรรมการเมื่อ 23 เมษายน 2556 โดย
ใหดําเนินการตามเงื่อนไขการจัดทําแผนแม1บทคลื่นความถี่ตามมาตรา 82 83 วรรค 3 และ 84
- สําหรับประเด็นเรื่องการคืนคลื่นความถี่มีเงื่อนไขว1าผูชนะการประมูลจะตองอยู1กับการส1งคลื่นความถี่
ประเด็นนี้เป,นคําสั่งศาลปกครอง ถือว1า กสทช. ไดออกคําสั่งเกินกว1าขอบอํานาจหรืออํานาจโดยมิชอบ หรือไม1
เป,นตามขั้นตอนตามกฎหมาย ประเด็นที่สําคัญ spectrum cap ใน พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม
มาตรา 80 วรรค 1 ไดใหผูรับสัมปทานมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู1เดิมตามที่รับอนุญาตจนกว1า
สัญญาจะสิ้นสุด แต1จริง ๆ แลว สามารถทําไดโดยใชวรรค 3 การกระทําครั้งนี้ถือว1าเป,นการปรับปรุงเงื่อนไข
อนุญาตสัมปทานหรือสัญญา ซึ่งเป,นการลดหรือจํากัดสิทธิหรือมีผลกระทบความสมบูรณ@ของการไดรับใช
อนุญาตใชคลื่นความถี่ของผูไดรับอนุญาตหรือสัญญาโดยไม1ไดรับความยินยอมตามมาตรา 80 วรรค 3
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11) คุณวันทนีย# วิริยสิทธาวัฒน#
- เงื่อนไข spectrum cap ที่กําหนด 60 MHz ควรทําเป,นประกาศที่ชัดเจนก1อนประมูล เนื่องจากมี
ผลกระทบต1อผูเขาร1วมประมูล และผูประกอบการ ตองอาศัยขอมูลสําหรับการประมูลในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอให
กสทช. ชี้แจงว1า 60 MHz ไดมาไดอย1างไร เหตุใดจึงเป,น over all spectrum cap แทนที่จะแบ1งเป,นย1าน
ความถี่ต่ํา และสูง เพราะว1าย1านความถี่ในแต1ละช1วงไม1เท1ากัน
12) คุณชินวัฒ เรืองรัก
- การถือครองคลื่นความถี่ใน spectrum cap ในหมวดที่ 6 ขอที่ 20 โดยหลังจากที่ กสทช. ไดมีประกาศ
ในเรื่องนี้ ต1อมาไดมีการยกเลิกในประกาศ 1800 MHz โดยในต1างประเทศ เช1น USA ไดมีการนํา spectrum
cap มาใช และยกเลิกไปตั้งแต1ปo 2000 โดย FCC ไดนําหลักการของ spectrum screen มาใชเพื่อไม1ให
ผูประกอบการถือครองคลื่นเกินไป หากนํา spectrum cap ที่ระบุในประกาศนี้ มาเทียบกับการถือครองของผู
ใหบริการทั้ง 3 รายใหญ1 จะรวมตัวเลขเป,น 180 MHz โดย 1/3 จะคํานวณได 60 MHz แต1อย1างไรก็ตาม
อาจจะมีการคํานวณตัวเลขไวในคราวต1อไป โดยขอใหนําวิธีการกําหนดของสหรัฐอเมริกามาปรับใช เพราะทํา
ใหเกิดประโยชน@ต1อประเทศชาติและผูบริโภค
13) มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค (คุณโสภณ หนูรัตน#)
- ร1างประกาศขอ 20 ขอใหตัดออก เนื่องจากไม1ควรกําหนดการถือครองคลื่นความถี่สูงสุด (Overall
Spectrum Cap) และการกําหนดหลักเกณฑ@ที่ 60 MHz นํามาจากไหน มีหลักเกณฑ@คิดอย1างไร ในการ
ประมูลคลื่นความถี่ครั้งนี้ เพื่อไม1ใหกีดกันผูใหบริการบางรายเขาร1วมประมูล และเห็นว1าควรออกแยกเป,น
ประกาศอีกฉบับ โดยตองการมีศึกษาเรื่องจํานวนคลื่นความถี่ทั้งหมด และความเหมาะสมของการถือครอง
คลื่นความถี่อย1างรอบคอบ เพื่อใหสามารถนําคลื่นความถี่ซึ่งเป,นทรัพยากรธรรมสําคัญของชาติ มาพัฒนาและ
สรางประโยชน@ต1อประชาชนและประเทศชาติ
- กําหนดเงื่อนไขพิเศษเพื่อดึงดูดใหมีผูประกอบการรายใหม1 เช1น
- กําหนดคลื่นความถี่พิเศษ (set aside) สําหรับผูประกอบการรายใหม1เขาร1วมประมูล เช1น กําหนดคลื่น
ความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ประมูลจํานวน 5 MHz เป,นตน
- กําหนดเงื่อนไขการประมูลสําหรับผูประกอบการรายใหม1ใหต่ํากว1าผูประกอบการรายเดิม เช1น กําหนด
ราคาตั้งตนต่ํากว1า กําหนดเงื่อนไขความครอบคลุมโครงข1ายต่ํากว1า เป,นตน เนื่องจากเงื่อนไขตามประกาศที่มี
อยู1ในป<จจุบันไม1ไดส1งเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม1 เพราะทั้งขนาดคลื่นที่จัดประมูล ราคาเริ่มตนประมูล
เงื่อนไขการชําระเงิน ไม1ไดเอื้อประโยชน@ต1อการเชิญชวนใหมีผูประกอบการรายใหม1เขาสู1ตลาดโทรคมนาคม
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5.6 ความเหมาะสมของเงื่อนไขอื่น ๆ
(1) ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ภาคประชาชน
1) ประชาชน (ขอนแกน)
- หากประสงค@ใหเกิดผูใหบริการรายใหม1ตองมี spectrum share หรือ tradable ซึ่งเป,นหนาที่ของ
กสทช. โดยตรง แต1ประกาศมิไดเห็นการควบคุมความเร็ว 4G เท1าไร ค1าใชจ1ายต1อไบท@เป,นขั้นสูงขั้นต่ําอย1างไร
แต1เมื่อมี spectrum cap และอยากใหประโยชน@ตกกับประชาชนจริง ๆ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล การ
ใหบริการโมบายบรอดแบนด@ผูใหบริการที่มีความถี่เยอะกว1าสามารถทําได หากจะใหเป,นประโยชน@ต1อสังคม
ระยะทางของคลื่น 900 MHz ตองไกลกว1าคลื่นอื่น และเอาเงินจาก USO มาใหรัฐตองบริการ การที่จะคืนมา
เป,นของรัฐ กสทช. อาจตั้งบริษัทก็ได ซึ่งอาจไม1ไดเงินสามหมื่นลานในวันนี้และเก็บค1าบริการผูบริโภคในราคา
ถูก
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6. มาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล
6.1 ความเหมาะสมของขอกําหนดในมาตรการมาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล
ประเด็น
ความเห็น
6.1 ความเหมาะสมของข)อกําหนดในมาตรการมาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล
(1) ไม1เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) คุณวินัย แก)วสวรรค# บมจ. ทีโอที
มาตรการดังกล1าว ไม1สามารถควบคุมไม1ใหเกิดการฮั้วประมูลไดแน1นอนเหมือนตอนประมูลคลื่น 3G 2100
MHz เนื่องจากเหตุผลดังนี้
- ผูที่ขาดแคลนคลื่นความถี่ในการใหบริการมีเพียงรายเดียวเท1านั้นจึงไม1เกิดการแข1งขันอย1างแน1นอน
- ป<ญหาขอกําหนดผูที่ถือครองคลื่นเกิน 60 MHz ตองคืนคลื่นเท1าที่ประมูลได ทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบกันขึ้น
- ไม1กําหนดเทคโนโลยีทําใหเปOาหมายไม1ใช1การทํา 4G แต1มีวัตถุประสงค@เจาะจงใหผูรับสัมปทานรายเดิม
เพื่อรองรับลูกคา 2G เดิม
- เกิดการไดเปรียบเนื่องจากไม1กําหนดเทคโนโลยี ซึ่งมีรายเดียวที่สามารถใชโครงข1ายเดิมในการใหบริการได
2) คุณวาที เปาทอง บจ.ทรู ยูนิเวอร#แซล คอนเวอร#เจ)นซ#
- เสนอขอแกขอความในส1วนร1างประกาศฯ ขอ 23 และแบบคําขอรับใบอนุญาตการอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่สําหรับบริการโทรคมนาคมย1าน 895-915 MHz/940-960 MHz แบบที่ 2 ขอ 4.1 และในส1วนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เป,นดังนี้
“ห!ามผู!ขอรับใบอนุญาตติดตอสื่อสารระหวางกัน ในประเด็นที่เป-นการเป8ดเผยข!อมูลอันเป-นความลับ
หรือแลกเปลี่ยนข!อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาตให!ใช!คลื่นความถี่ตั้งแตวันที่คณะกรรมการเป8ดให!มีการยื่น
คําขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาที่คณะกรรมการประกาศผลการประมูล ณ วันที่การประมูลคลื่นความถี่สิ้นสุด”
- แบบคําขอรับใบอนุญาตของคลื่น 900 MHz จะไม1เหมือนร1างประกาศขอ 23 ซึ่งในแบบคําขอจะใชคําว1า
“หามผูเขาร1วมการประมูลหรือผูแทนแต1ละราย” ซึ่งควรจะใชคําตามร1างประกาศขอ 23 ใหเหมือนร1าง
ประกาศ 1800 MHz ว1า “หามผูขอรับอนุญาต” ใหชัดเจน เพื่อไม1ตองตีความว1าผูแทนคืออะไร
ภาคประชาชน
1) คุณรุจิระ บุญนาค
- ขอกําหนดเรื่องของการสมยอมการเสนอราคาในร1างประกาศหมวด ๗ เรื่องมาตรการจํากัดพฤติกรรม
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ความเห็น
สมยอมเรื่องราคายังไม1เพียงพอ ตองพิจารณาถึง พรบ. ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต1อหน1วยงานของรัฐ
ดวย ซึ่งมาตรา 4 ไดวางหลักไวอย1างชัดเจนว1า การสมยอมเพื่อกดดันกันใหราคาสูงหรือต่ํานั้นตองหาม และ
ระบุไวดวยว1า “ผูใดตกลงร1วมกันในการเสนอราคาเพื่อประโยชน@แก1ผูใดผูหนึ่งใหเป,นผูมีสิทธิ์ในการทําสัญญา
กับหน1วยงานรัฐ โดยการเอาเปรียบแก1หน1วยงานของรัฐอันมิใช1เป,นไปในการคาหรือประกอบธุรกิจโดยปกติ
ตรงนี้ถือว1าเป,นความผิด” ซึ่งหากนํามาเชื่อมโยงกับการประมูลใบอนุญาตคลื่น 900 MHz จะประมูลไดแค1
ใบอนุญาตเดียว และยังมีการกําหนดเรื่อง spectrum cap ดวยว1าไม1เกิน 60 เมกะเฮิรตซ@ ซึ่งมีความห1วงใยว1า
อาจใหพันธมิตรทางธุรกิจมาร1วมประมูล และสมยอมกันในเรื่องประมูลเพื่อใหไดคลื่นมาแลวใชประโยชน@
ร1วมกันในลักษณะ MVNO และ Roaming ซึ่งประกาศ ขอ 23 ขอ 24 และขอ 25 ครอบคลุมไปไม1ถึง ดังนั้น
เมื่อมีการแจงเตือนแลวขอใหพิจารณาดวย ไม1เช1นนั้นอาจจะเป,นการประมาทเลินเล1ออย1างรายแรง จึงขอให
ทบทวนเพื่อไม1ใหเกิดการสมยอมกัน
2) คุณอนันต# สวารัตน#
- เห็นดวยกับคุณรุจิระ บุญนาค เรื่องของการประมูลที่ไม1โปร1งใสหรือฮั้ว บางเรื่องที่ กสทช. พยายามจะ
กําหนดไวอยู1แลว เช1น กําหนดไวในขอ 5 (3) แต1ยังไม1มีความชัดเจน เช1น บริษัทที่หนึ่งตกลงแบบไม1เปCดเผยกับ
บริษัทที่สองในการประมูล ซึ่งไม1ไดทําใหราคาลดลงและสุดทายบริษัทที่สองเป,นผูประมูลได แต1ใหบริษัทที่หนึ่ง
ใชคลื่นความถี่ เสนอใหกําหนดใหชัดเจนว1าเมื่อไดคลื่นความถี่จากการประมูลแลว จะใชร1วมกันไม1ได
3) คุณพงษภัทร หงส#สุขสวัสดิ์
- ยังขาดบทกําหนดโทษ และควรกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผุมีสิทธิในการทักทวงหลังจากการประมูลแลว
รวมถึงระยะเวลาในการทักทวงดังกล1าว เพื่อใหเกิดความโปร1งใสที่สุด
4) คุณทวีศิลปB สายสิม
- ไม1ว1าอย1างไรก็มีการฮั้วประมูลอยู1แลวเพราะมีผูประกอบการเพียงรายเดียวที่ตองการคลื่นความถี่ในย1าน
นี้ จึงควรจัดใหเป,นใบอนุญาตใบเดียวหรือราคาเดียวและใหกําหนดราคาใหสูงดวย
5) วาที่ร)อยตรี นนท# ผาสุก
- เสนอวิธีปOองกันการฮั้วประมูล ไดแก1
(1) ใหจัดประมูลในความถี่อื่น เพราะ 900 MHz มี AIS เป,นผูไดประโยชน@สูงสุดจากคลื่นย1านดังกล1าว
(2) ควรประมูลใบเดียวและประมูลพรอมกัน
(3) กําหนดใหราคาประมูลสูง เช1น 30,000,000,000 (สามหมื่นลานบาท) และแบ1งชําระเป,นงวด งวด
ละ 5 ปo 5 ปo และ 5 ปo
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6) ประชาชน
- ไม1ว1าอย1างไรก็มีการฮั้วประมูลแน1นอน ป<จจุบันที่ บมจ.ทีโอที ใชคลื่นย1าน 900 MHz มีคําถามว1าขาดทุน
หรือไม1 หรือตองการใหเอกชนเป,นผูไดประโยชน@แทน
7) คุณวิสาขา ศิรินันท#
- อาจมิไดเป,นการฮั้วประมูลเพื่อใหไดราคาต่ํา แต1เพื่อใหไดคลื่นมาอยู1ในมือจํานวนมากโดยไม1คํานึงถึง
ราคา ซึ่งจะเป,นการสมยอมกับผูประมูลรายใหม1ที่ไม1มีเงินทุน และไม1มีเครดิตที่จะกูเงินหรือใหธนาคารออก
แบงก@การันตี และผูประกอบการโทรศัพท@เคลื่อนที่รายใหญ1นี้จะจัดทําสัญญาร1วมทุนหรือร1วมผลประโยชน@ให
บริษัทที่เขาร1วมประมูลรายใหม1ที่เขาร1วมประมูลเพื่อใหไดคลื่นความถี่จํานวนมาก และหลังจากที่ไดคลื่น
ความถี่ ม าแลว ก็ จ ะนํ า มาทํ า MVNO หรื อ ขายส1 ง ขายต1 อ รวมทั้ ง Roaming เพื่ อ ใหผู ประกอบการ
โทรศัพท@เคลื่อนที่รายใหญ1ไดมีคลื่นอยู1ในมือเป,นจํานวนมาก ซึ่งจะเป,นการกักตุนคลื่นความถี่ และอาจจะมี
คลื่นความถี่มากกว1า 60 MHz ดังนั้น การฮั้วประมูลในกรณีนี้จึงไม1เป,นการฮั้วประมูลเพื่อใหไดราคาต่ํา แต1
การเป,นฮั้วประมูลเพื่อใหไดจํานวนคลื่น กสทช. จะมีมาตรการอย1างไรในการดําเนินการกับผูประมูลรายใหม1
และดําเนินการกับผูประกอบการโทรศัพท@เคลื่อนที่รายใหญ1นี้อย1างไร
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7. ประเด็นอื่น ๆ
ประเด็น
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7. ประเด็นอื่น ๆ
7.1 แนวทางการจั ด ประมู ล คลื่ น ผู)ประกอบการ
ความถี่ยาน 1800 MHz และ 900 1) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น (คุณอธิป กีรติพิชย#)
MHz ที่เหมาะสม
- เสนอใหจัดการประมูลแบบ Multiband Auction คลื่นความถี่ย1าน Low Band เป,นคลื่นที่มีมูลค1าสูง
มาก โดยคลื่นความถี่ย1าน Low Band ในป<จจุบันมีคลื่นความถี่ย1าน 850 MHz และ 900 MHz การที่
ผูประกอบการใหสนใจในคลื่นย1าน Low Band เพื่อใหมีการจัดทําแผนธุรกิจไดอย1างชัดเจนและมองในแง1
ธุรกิจในอนาคตได เสนอใหมีการประมูลคลื่นความถี่แบบ Multi band Auction คือ การนําคลื่นมาประมูลให
มากที่สุด ทั้งในคลื่นความถี่ย1าน 850 MHz 900 MHz และรวมถึงย1านความถี่ 1800 MHz ดวย โดยขอดีคือ
สรางความยืดหยุ1นในการประมูลและส1งเสริมการแข1งขัน สามารถส1งเสริมรายใหม1ที่สนใจเขามาประมูลได
เพราะผูประกอบการสามารถจินตนาการแนวทางการดําเนินธุรกิจได ถามีการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 1800
MHz ก1อน จะทําใหผูประกอบการบางรายอาจหวังการประมูลในครั้งหนา หากประมูลพรอมกันในวันเดียวกัน
ทุกรายจะตองเตรียมแผนธุรกิจมาเต็มที่และการประมูลในวันนั้นจะเป,นการแข1งขันที่สุดกําลัง และจะส1งผล
ประโยชน@ใหกับทุกฝ‡าย และราคาคลื่นจะสะทอนมูลค1าที่แทจริง
- ขอสอบถามความชัดเจนของการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ซึ่งกําหนดประมูลประมาณเดือน
ธันวาคม 2558
2) คุณธัช บุษฎีกานต# กลุมบริษัทในเครือทรูฯ
- ควรประมูลคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ 900 MHz พรอมกัน เนื่องจาก กสทช. จะเสียค1าใชจ1าย
ครั้งเดียว ผูใหบริการวางแผนไดถูกตอง ครบถวน ปOองกันการป<•นราคาและความไม1แน1นอนได
3) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ตเวิร#ค (คุณสุทธิชัย ชื่นชูศิลปB)
- ควรประมูลคลื่นความถี่พรอมกันทั้ง 2 ย1านความถี่
4) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
- เสนอให กสทช. จัดใหมีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งย1าน 900 MHz และ 1800 MHz พรอมกันในคราว
เดียว ในลักษณะ Multi-band Auction เพราะจะเป,นการสรางแรงจูงใจใหกับผูประกอบการทั้งรายใหม1และ
รายเดิมในการเขาร1วมการประมูลครั้งนี้ เนื่องจากผูเขาร1วมประมูลจะสามารถเลือกประมูลคลื่นความถี่ 900
MHz และ 1800 MHz ซึ่งมีคุณสมบัติของคลื่นที่แตกต1างกันในคราวเดียว กล1าวคือ คลื่นความถี่ย1าน 900
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MHz มีวัตถุประสงค@เพื่อรองรับการครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ (coverage) ในขณะที่คลื่นย1าน 1800 MHz มี
วัตถุประสงค@เพื่อรองรับความจุในการใหบริการ (capacity) โดยผูเขาร1วมประมูลจะมีทางเลือกในการกําหนด
ทั้งประเภทและปริมาณของคลื่นความถี่ในแต1ละย1านไดหลายแนวทาง อีกทั้งยังเป,นการสรางความมั่นใจและ
ความชัดเจนใหกับผูประกอบการในการวางแผนการลงทุนและการใหบริการไดอย1างเหมาะสม นอกจากนี้ การ
ประมูลคลื่นในลักษณะ Multi-band Auction จะเป,นการปOองกันป<ญหาการป<•นราคาและความไม1แน1นอนใน
การประมูลในรอบถัดไป
- การพิจารณาความคิดเห็นที่ไดรับจากการรับฟ<งความคิดเห็นสาธารณะ ควรมีคําชี้แจงเหตุผลอย1างชัดเจน
และครบถวน เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 28 ของ พ.ร.บ .องค@กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน@ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
- พ.ร.บ. องค@กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน@ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กําหนดใหตองรับฟ<งความคิดเห็นสาธารณะของผูมีส1วนไดเสียและประชาชน
ทั่วไปก1อนออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง ที่เกี่ยวกับการกํากับดูแล เนื่องจากว1าตองการให กสทช. ไดรับ
ขอมูลและขอคิดเห็นที่ครบถวนรอบดาน และเมื่อไดรับฟ<งความคิดเห็นสาธารณะไปแลว กสทช. ตองเปCดเผย
ผลการพิจารณาขอคิดเห็นพรอมทั้งเหตุผลโดยชัดเจนทุกประเด็น รวมถึงตอบขอซักถามใด ๆ หรือขอสังเกต
ของประเด็นที่ไดรับ
5) สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ#
- หลักการในการจัดสรรคลื่นความถี่ควรยึดหลักประโยชน@สาธารณะเป,นสําคัญ หากมีการจัดสรรเพื่อ
ประโยชน@เชิงพาณิชย@ควรพิจารณานําคลื่นความถี่ไม1มีประเด็นในเรื่องสิทธิในการใชคลื่นความถี่ มาดําเนินการ
หรือควรหาขอยุติในเรื่องสิทธิในการใชงานคลื่นความถี่ก1อนนํามาจัดสรร
ภาคประชาชน
1) คุณปรีดี ประวิทย#ไพบูลย#
- เสนอใหประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz และย1าน 1800 MHz พรอมกันเพื่อประหยัดงบประมาณ
เห็นว1าเรื่องการประมูลเป,นการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย โดยการนําคลื่นความถี่ระบบสัมปทานที่สิ้นสุดมา
จัดสรรใหม1 ซึ่ง กสทช. จัดสรรตามแผนแม1บท โดยขอใหพิจารณาในแง1ของประโยชน@ส1วนรวม ในดานกฎหมาย
กสทช. เป,นองค@กรของรัฐ มีหนาที่ปกปOองผลประโยชน@ของประชาชน จึงใหความเคารพการตัดสินใจของ
กสทช.
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2) คุณอนันต# สวารัตน#
- สนับสนุนใหมีการประมูลพรอมกัน
3) คุณวิวัฒน# สุทธิภาค
- การประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ควรดําเนินการพรอมกับย1าน 1800 MHz แต1ใหออกประกาศ
แยกออกจากกัน และใหเปCดเผยเอกสารของ ITU
4) คุณสุรชัย ทิปละ
- การอนุญาตใหไดคลื่นความถี่โดยการประมูลที่ กสทช. จะดําเนินการทั้งความถี่ย1าน 1800 MHz และ
900 MHz วัตถุประสงค@หลักเพื่อใหเกิดประโยชน@กับประเทศชาติ ทั้งนี้ การประมูลแต1ละครั้งตองมีการใช
งบประมาณประมาณ 150 ลานบาทต1อครั้ง จึงเห็นควรจัดการประมูลทั้ง 2 คลื่นพรอมกัน เพื่อประหยัด
งบประมาณของชาติ
5) คุณคงชัช แก)วสุโข
- การแยกจัดประมูลคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz และ 900 MHz เนื่องจากสาเหตุใด ควรรวมเป,นครั้ง
เดียวหากการประมูลหนึ่งครั้งใชงบประมาณ 150 ลานบาท หาก กสทช. จัดประมูลพรอมกันจะทําใหลด
ค1าใชจ1ายไป 150 ลานบาท จึงขอให กสทช. ชี้แจงใหชัดเจน อย1างไรก็ตามหน1วยงานที่สามารถจะตรวจสอบ
กสทช. ไดคือ ปปช. หากดําเนินการไม1มีความชัดเจน อาจพิจารณายื่นฟOอง ปปช.
6) คุณสสิกร สมบูรณ#
- ควรจัดประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz พรอมกัน เพื่อประหยัดงบประมาณและ
ผูประกอบการจะสามารถไดวางแผนและจัดสรรว1าจะประมูลคลื่นความถี่ใดบาง เพื่อใหเกิดประโยชน@กับ
ผูประกอบการ 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
ปOองกันการไดเปรียบเสียเปรียบ และใหผูประกอบการไดวางแผนไดอย1างต1อเนื่อง
7.2 ประเด็นความเห็นคัดค)านตอ 1) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที
รางประกาศฯ
- 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 ขอใหระงับการนําคลื่นความถี่ 900 MHz ไปประมูล โดย
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มีประเด็นการคัดคานดังนี้
(1) การโอนยายผูใชบริการออกจากโครงข1ายของ บมจ. แอดวานซ@ อินโฟร@เซอร@วิส (ย1านความถี่ 900 MHz)
ไปยังโครงข1ายของ บมจ. แอดวานซ@ ไวเลส เน็ทวอร@ค (ย1านความถี่ 2.1 GHz) โดยการโอนยายทางเทคนิค Over
the Air (OTA) เป,นการปฏิบั ติที่ไม1ชอบดวยประกาศ กทช. เรื่ อง หลักเกณฑ@บริ การคงสิ ทธิเลขหมาย
โทรศัพท@เคลื่อนที่
(2) บมจ. ทีโอที จะไม1มีคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่แก1ลูกคาจํานวน 30,434,531 ราย อย1าง
ต1อเนื่อง และลูกคาจะตองยายไปใชบริการของบริษัทเอกชน ส1งผลใหรัฐ (บมจ.ทีโอที) เกิดความเสียหายคิดเป,น
มูลค1ากว1า 237,561,550,285 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปo
(3) โครงข1ายโทรศัพท@เคลื่อนที่ที่รับมอบมาตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งมีมูลค1ากว1า 2.1 หมื่นลานบาท จะเป,น
ทรัพย@สินดอยมูลค1าเนื่องจากไม1สามารถนํามาใหบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ได ส1งผลใหรัฐเกิดความเสียหายเป,น
จํานวน 2.1 หมื่นลานบาท
(4) กรณี บมจ. ทีโอที ไม1สามารถเป,นผูประกอบกิจการโทรศัพท@เคลื่อนที่ที่รับมอบสัญญาสัมปทานต1อไปได
จะส1งผลใหรัฐบาลไม1มีหน1วยงานของรัฐเพื่อใหบริการถ1วงดุลและลดการผูกขาดการใหบริการของเอกชนได และ
ประชาชนจําเป,นจะตองจัดซื้อเครื่องโทรศัพท@เคลื่อนที่ซึ่งรองรับระบบ 3G 2100 MHz และ 4G LTE เพื่อให
สามารถใชบริการได
(5) คลื่นความถี่ 900 MHz ที่จะนํามาประมูลครั้งนี้ ไม1เหมาะสมที่จะนํามาใหบริการในระบบ 4G LTE
เนื่องจากมีความกวางของคลื่นความถี่ (Bandwidth) เพียง 17.5 MHz ซึ่งไม1เพียงพอต1อการใหบริการในเชิง
พาณิชย@ (ระบบ 4G LTE ตองการ Bandwidth จํานวน 20 MHz ) รวมถึงจํานวนเครื่องโทรศัพท@เคลื่อนที่ที่รองรับ
ระบบ 4G LTE ยังมีจํานวนนอยมาก เมื่อเทียบกับความถี่อื่น ๆ เช1น ความถี่ 1800 MHz และ 2600 MHz
2) บมจ. ทีโอที
- คุณวินัย แก)วสวรรค# ไม1เห็นดวยกับการนําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มาประมูลเพราะยังมีย1านอื่น
ที่ ว1างอยู1 คัดคานการเปCดประมูลคลื่น 900 MHz เนื่องจากตามขอสังเกตของ ครม. ใหดําเนินการใหถูกตอง
ตามกฎหมาย ซึ่งยังมีประเด็นที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จก1อนการเปCดประมูลดังนี้
(1) สิทธิการถือครองคลื่น 900 MHz ยังเป,นของ TOT ตามมาตรา 79 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ปo 2544 จะเกิดการฟOองรองขึ้นหาก กสทช.นําคลื่นออกประมูล
(2) ความเสียหายจากการนําคลื่น 900MHz ไปเปCดประมูล
ละเมิดสิทธิประชาชนกลุ1มผูมีรายไดนอยที่ยังใชงานโทรศัพท@ 2G ที่ยังใชงานอยู1ถึง 58% ถูก
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บังคับใหเปลี่ยนเครื่องเป,น 3G และเสียค1าเน็ตรั่วโดยไม1ไดใชงาน
ความไม1ชัดเจนว1าจะนําคลื่น 900 MHz ไปใหบริการดวยเทคโนโลยีอะไร และจะเกิด
ประโยชน@ต1อประเทศชาติ ประชาชนอย1างไร
ความมั่นคงดานโทรศัพท@เคลื่อนที่ของประเทศไทยจะไม1มีหน1วยงานรัฐฯคอยถ1วงดุลเอกชน
ไม1ใหเอาเปรียบประชาชน
รัฐฯเสียหายจากการโอนยายทรัพย@สินของรัฐไปเป,นของเอกชนเช1นลูกคาจาก 2G ไป 3G
เสาโทรคมนาคม อุปกรณ@ที่ตองส1งมอบรัฐฯตามสัญญาสัมปทาน รวมมูลค1ากว1า 250,000 ลานบาท
(3) มีคลื่นความถี่อื่นที่เหมาะสมสําหรับใหบริการ 4G LTE ตามมาตรฐานพรอมใหนําไปเปCดประมูลดังนี้
คลื่นความถี่ 1800 MHz จํานวน 30 MHz และคลื่นความถี่ 2600 MHz จํานวน 60 MHz
(4) ทีโอที มีแผนนําคลื่น 900 MHz ใชงานร1วมกับคลื่น 2100 MHz ที่ใหบริการอยู1ป<จจุบัน เพื่อสังคมและ
ความมั่นคงของประเทศ ดังนี้
ใหบริการโทรศัพท@ 2G สําหรับกลุ1มผูมีรายไดนอยที่ยังมีใชงานอยู1ถึง 58%
รองรับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล เพื่อใหบริการ Wireless และ Fix
broadband ในพื้นที่ห1างไกลเช1น โรงเรียนชายขอบ โรงพยาบาลชุมชน สุขศาลาพระราชทาน หมู1บานชุมชน
ห1างไกลลดความเลื่อมล้ําทางสังคม
เชื่อมต1อประเทศสมาชิก AEC เพื่อใหบริการ Mobile same rate roaming for AEC ลด
ราคาค1าโทรศัพท@ระหว1างประเทศได 5-10 เท1าจากป<จจุบันรองรับการเปCดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)
นอกจากนี้เห็นว1าเห็นว1าประกาศดังกล1าวไม1เหมาะสม เนื่องจาก
(1)
ไม1ไดกําหนดว1าตองใหบริการดวยเทคโนโลยี 4G ซึ่งประชาชนคาดหวังว1าเป,นการประมูล
4G บนคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz
(2)
ไม1ไดกําหนดความเร็วขั้นต่ําสําหรับการใหบริการ 4G ทําใหประชาชนสับสนไม1รูว1า 4G ต1าง
จาก 3G/2G อย1างไร อาจทําใหผูใหบริการเอาเปรียบประชาชนได
(3)
ไม1ไดกําหนดราคาค1าบริการไวก1อนอันจะเป,นการเปCดช1องใหผูชนะการประมูลเอาเปรียบ
ประชาชน
(4)
ไม1มีการคุมครองผูที่ยังใชระบบ 2G ที่ตองการใชเพื่อโทรอย1างเดียวซึ่งมีมากถึง 58% และ
เป,นกลุ1มผูมีรายไดนอย ซึ่งจะถูกบังคับใหเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท@มือถือและจ1ายค1าอินเทอร@เน็ตรั่วโดยไม1ไดใช
งาน
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(5)
ไม1ส1งเสริมใหเกิดผูใหบริการรายใหม1เนื่องจากไม1มีสิทธิพิเศษให มีเพียง 3รายเดิม
(6)
ควรแยก Network Providers กับ Operators ออกจากกันเพื่อลดการผูกขาดส1งเสริมการ
แข1งขันที่เสรีและเป,นธรรม เช1นเดียวกับธุรกิจพลังงาน ป<‘มน้ํามัน
- คุณพงศ#ธิติ พงษ#ศิลามณี เห็นว1าสิทธิการใชงานคลื่นความถี่ย1าน 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
ใชประกอบกิจการไดอีก เพื่อเป,นรายไดใหกับรัฐ และการโอนลูกคาเป,นการแข1งขันที่ไม1เป,นธรรม ไม1เป,นไป
ตามเจตนาของผูบริโภค ลูกคาเป,นทรัพย@สินจะโอนไปไม1ได โดย ทีโอที จะนําทรัพย@สินที่โอนมาแกไขในเรื่อง
coverage area และสหภาพแรงงานทีโอทีจะยื่นหนังสือคัดคานเพื่อยืนยันสิทธิการใชคลื่นความถี่
- คุณโสภณ เนตรสุวรรณ เห็นว1 าตองทําใหการจั ดสรรคลื่นความถี่ เพื่อประโยชน@สาธารณะอย1า ง
แทจริง สิทธิคลื่นความถี่เป,นของกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐถือหุน 100% กสทช. ควรหาทางยุติขอโตแยงก1อน
การประมูล ทีโอทีตองปกปOองผลประโยชน@ของรัฐและประชาชน ขาดขอมูลเรื่องที่รัฐเสียผลประโยชน@ ควร
พิจารณาดวย และคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz จะเอาไปทํา GSM หรือ LTE ตองจริงจัง
คุณอนุชิต ธูปเหลือง การจัดสรรคลื่นความถี่เห็นดวยกับ Digital Economy แต1ขณะนี้เหมาะสม
แลวหรือไม1สําหรับการลงทุนคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ซึ่งป<จจุบันคลื่นความถี่ย1าน 1800 MHz ยังฟ<นหลอ
อยู1 และคลื่นความถี่ย1าน 2600 MHz เหตุใดไม1นําคลื่นความถี่ย1านดังกล1าวมาประมูลในแง1ของเทคโนโลยี เหตุ
ใดตองนําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ณ ป<จจุบันมาประมูล ถาจะใหคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz แก1หน1วยงาน
ของรัฐ เช1น ทีโอที สามารถนํามาใชในขอบชายแดนได ไม1ควรรีบนําคลื่นความถี่ดังกล1าวมาประมูล
- คุณประภาศรี ศิริวรรธนาภา เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ทีโอที มีแผนซึ่งทาง กสทช. กําหนดใน
เงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตทําแผนการใชประโยชน@ในคลื่นความถี่ต1อ ดวยเหตุผลที่ว1า เป,นอํ านาจหนาที่
กสทช. จะตองมีการประมูลเพื่อใหมีการแข1งขัน ซึ่งเห็นว1าการแข1งขันเป,นการเปลี่ยนผ1านการใชคลื่นไปสู1
ภาคเอกชนมากกว1า โดยในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีอยู1นอยราย หากพิจารณาว1าหน1วยงานภาครัฐทําตั้ง
นานทําไมไม1ไดบริการที่ทันใจขอใหความเป,นธรรมดวยว1าการเริ่มตนสรางเสาไม1ว1าจะเป,นเรื่องบริการเคลื่อนที่
จะตองสรางสิ่งอํานวยสะดวกซึ่งเริ่มมาจากศูนย@ การขุดท1อรอยสาย การสรางเสาไม1ใช1เรื่องง1าย ในขณะที่
เอกชนผูร1วมการงานตามสิทธิ์ของสัญญาร1วมการงาน มีสิทธิ์ใชพวกทรัพย@สินอํานวยความสะดวกเหล1านี้ไดโดย
ไม1ตองมาเริ่มตนใหม1 การเริ่มตนสรางเสาใหม1การใหบริการของเอกชน เห็นว1าสามารถทําไดอย1างรวดเร็ว
ประชาชนอาจจะสนับสนุน ขอความเห็นใจกับรายเดิมดวย ซึ่งก1อร1างสรางตัวตั้งแต1ศูนย@ หน1วยงานภาครัฐก็
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บริการเพื่อสังคม จําเป,นตองมีเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ส1วนอีกประเด็นที่จะชี้แจงคือเรื่องสิทธิในคลื่น
ความถี่ ต ามที่ พ.ร.บ. ที่ เ กี่ ย วของกั บ การประกอบกิ จ การมี 2 ฉบั บ คื อ พ.ร.บ. การประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และ พ.ร.บ.องค@กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 การที่ กสทช. จะประมูลในครั้ง
นี้ เนื่องจากอางว1า พ.ร.บ.ใหอํานาจในการที่จะตองจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน@ตามกฎหมาย แต1ลืมไปว1า
พ.ร.บ. ที่มีศักย@เท1ากัน โดย พ.ร.บ. ที่เกิดก1อนคือ พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา79 กําหนดไว
ว1าจะตองออกใบอนุญาตหน1วยงานรัฐวิสาหกิจตามสิทธิ์และหนาที่มีอยู1เดิมสิทธิ์ที่ TOT ไดรับก1อนที่ พ.ร.บ.
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 จะมีผลใชบังคับ เพราะฉะนั้น พ.ร.บ. 2 ฉบับ มีศักดิ์และสิทธิ์
เท1ากันเห็นว1า กสทช. มีอํานาจในการจัดสรรคลื่น แต1ควรเป,นคลื่นความถี่ที่ออกอนุญาตใหม1ภายหลังจากที่
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมมีผลใชบังคับ ขณะที่สิทธิ์เดิมที่ไดคลื่นก็ควรเป,นสิทธิ์เดิมต1อไปตาม
กฎหมาย อํานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่ควรจะเป,นคลื่นใหม1เท1านั้น
- ผู)แทนจาก บมจ. ทีโอที เห็นว1า หลักการในการจัดสรรคลื่นความถี่ควรยึดหลักประโยชน@สาธารณะ
เป, น สํ า คั ญ การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ไ ม1 ว1 า จะเป, น ไปในทางใด กสทช. ตองแน1 ใ จว1 า จะเป, น การจั ด สรรเพื่ อ
ประโยชน@สาธารณะอย1างแทจริง มิใช1เกิดประโยชน@ต1อการแข1งขันหรือประโยชน@เชิงพาณิชย@แต1เพียงอย1างเดียว
นอกจากนี้การจัดสรรคลื่นความถี่ควรพิจารณานําคลื่นความถี่ที่ไม1มีประเด็นในเรื่องสิทธิในการใชมาดําเนินการ
หรือควรหาขอยุติในเรื่องสิทธิการใชงานคลื่นความถี่ก1อนนํามาจัดสรร
การที่ กสทช. จะนําคลื่นความถี่ย1านดังกล1าวมาจัดสรรในระยะเวลาอันใกลนี้ยังไม1มีความเหมาะสม
เพราะสิ ท ธิ ก ารใชคลื่ น ความถี่ 900 MHz ยั ง เป, น สิ ท ธิ ข อง บมจ. ที โ อที ตามที่ ไ ดรั บ จั ด สรรจาก
กรมไปรษณีย@โทรเลขมาแต1เดิม ที่ไม1กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว และ บมจ.ทีโอที มีแผนในการใหบริการอย1าง
ต1อเนื่องเพื่อใหเกิดประโยชน@สาธารณะประโยชน@ต1อรัฐ ประชาชน เศรษฐกิจและสังคม
ป<จจุบัน บมจ.ทีโอที เป,นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุน 100% และ กสทช. ก็เป,นหน1วยงาน
ของรัฐ การนําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ไปประมูลนั้น องค@กรของรัฐทั้งสองควรหารือกันก1อน ว1าจะเกิดผลดี
ผลเสียอย1างไร โดยยึดประโยชน@ของประเทศชาติ และของประชาชนเป,นหลัก เพื่อใหไดขอสรุปร1วมกัน แลวจึง
ดําเนินการต1อไป หากฝ…นดําเนินการต1อไป แลวมีผูรองคัดคานต1อศาลปกครอง และหากศาลปกครองพิจาณา
ตัดสินเห็นดวยกับผูรอง อาจส1งผลกระทบต1อผูประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ไดจะทําใหเกิดป<ญหาใน
อนาคต
- คุณสมบัติ หอวิจิตร เห็นว1าเจตนารมณ@ของการประมูลคลื่น 900 MHz ไม1ใช1นําไปพัฒนาบริการมือถือ
ใหเป,นเทคโนโลยี 4G ประกอบกับการใหบริการมือถือ 2G/3G ในป<จจุบัน ไม1ไดขาดแคลนคลื่นความถี่รองรับ
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การใชงาน จึงเสนอขอใหระงับการเอาคลื่นความถี่ 900 MHz ไปประมูล และเสนอให กสทช. คํานึงถึงมิติของ
ผลประโยชน@ของประเทศชาติดวย อย1าคํานึงถึงมิติการแข1งขันอย1างเดียว เพราะมิฉะนั้นแลว การลงทุนของรัฐ
ที่ผ1านมาในการสรางโครงข1ายมือถือ 2G โดยให AIS เป,นผูสรางแลวมอบใหเป,นทรัพย@สินของรัฐจะลมเหลว
ทันที เพราะทันทีที่สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง ทรัพย@สินเหล1านี้จะเสื่อมค1า เพราะไม1สามารถนํามาใหบริการ
เนื่องจากไม1มีคลื่นความถี่ใหใชงาน ทําใหทรัพย@สินของรัฐที่มีมูลค1านับหมื่นลานดอยค1าไปทันที เป,นความ
เสียหายแก1รัฐ
กสทช. สามารถทํา re-farm ใหชัดเจนว1า ในขณะที่เทคโนโลยี GSM ยังไม1ไดลาสมัย ยังมีการใชงาน เพราะ
มากว1า 50% ของผูใชยังคงใชเทคโนโลยี 2G อยู1 ดังนั้น ในฐานะที่ ทีโอที ยังคงเป,นรัฐวิสาหกิจ และทรัพย@สินที่
รับมอบตามสัญญาก็เป,นทรัพย@สินเพื่อบริการสาธารณะ กสทช. สามารถออกกฎเกณฑ@ให ทีโอที ใชคลื่น 900
MHz ต1 อไป เพื่ อนํ า โครงข1 า ยที่ รับ มอบใหบริ การเสี ย งแก1 ป ระชาชนนอกข1 า ยสาย ที่ ไ ม1 มี โ อกาสเขาถึ ง
ระบบสื่อสารที่ทันสมัย อันจะเป,นประโยชน@แก1ประเทศชาติอย1างแทจริง เพราะไม1จําเป,นตองลงทุนเพิ่ม ส1วน
ในเขตเมืองสามารถใหบริการทางเสียงในราคาถูกเพื่อเป,นทางเลือกแก1ประชาชน ขณะเดียวกันการคานอํานาจ
เอกชนในการกําหนดราคาค1าโทรศัพท@เหมือนกับในอดีต เช1น การมีโทรศัพท@ GSM 1900 ของกิจการร1วมคา
ไทยโมบาย ไดทําใหเอกชนยอมลดค1าบริการโทรศัพท@ลงได
สิ ท ธิ ก ารใชคลื่ น ความถี่ 900 MHz ยั ง อยู1 กั บ บมจ. ที โ อที ไปจนกว1 า ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมของ บมจ. ทีโอที จะสิ้นสุดลงในปo 2568 เพราะ บมจ. ทีโอที ไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 900
MHz มาอย1างไม1มีการกําหนดเวลา และ พ.ร.บ. องค@กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน@ และกิจการโทรคมนาคม มาตรา 45 วรรค 2 และมาตรา 87 รับรองสิทธิใน
การใชคลื่นความถี่ 900 MHz ไปจนกว1าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บมจ. ทีโอที จะสิ้นสุดใน
ปo 2568 เป,นอย1างนอย รวมทั้ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 79 ก็ไดรับรองสิทธิของ ทีโอที
ในขณะนี้ บ ริ ษั ท รั บ สั ม ปทานของที โ อที มี ก ารโยกยายลู ก คา ซึ่ ง เป, น ทรั พ ย@ สิ น ตามสั ม ปทานไปยั ง
บริษัทเอกชน สรางความเสียหายใหกับรัฐ เพราะสัญญาสัมปทานเป,นสมบัติของประเทศชาติ ดังนั้น ทรัพย@สิน
ที่ไดจากสัญญาสัมปทานจึงเป,นทรัพย@สินเพื่อบริการสาธารณะที่จะโอนไปใหบริษัทเอกชนไม1ได ดังนั้น กสทช.
ตองคํานึงความเสียหายของประเทศดวย หากจํานําคลื่นความถี่ 900 MHz ที่ยังคงมีป<ญหามาเปCดประมูล
เสมือนเป,นการทําใหการดําเนินการที่ไม1ถูกตองของบริษัทเอกชนภายใตสัญญาสัมปทาน ใหกลายเป,นสิ่งที่
ถูกตองทันที
3) วาที่ร)อยตรีนนท# ผาสุก และนางสาวพลอยนภัส ลักษณ#ทองมาก
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- มีหนังสือลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ขอคัดคานการที่ กสทช. จะนําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ไปเปCด
ประมูล เพื่อปOองกันผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติ (รัฐ) และประชาชนในการที่ กสทช.
นําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ไปเปCดประมูล 4G โดยมีประเด็นการคัดคานดังนี้
3.1) ผลกระทบ/ความเสียหายต1อประเทศชาติ
(1) ความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานติดต1อสื่อสารทางโทรศัพท@เคลื่อนที่ในยามที่บานเมืองไม1ปกติ
สุข
(2) ทรัพย@สิน อุปกรณ@เครือข1ายโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G จะกลายเป,นทรัพย@สินดอยมูลค1าที่ไม1สามารถ
นํามาใชงานใหเกิดประโยชน@ต1อประเทศชาติ ต1อประชาชนในการพัฒนาประเทศรองรับการติดต1อสื่อสารในทองที่
ห1างไกลได
(3) รายไดที่รัฐจะไดรับจากการนําทรัพย@สินอุปกรณ@เครือข1ายโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G มาใหบริการ
คลื่นความถี่ 900 MHz หายไป
(4) รายจ1ายต1าง ๆ ในการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท@และซื้ออุปกรณ@เครือข1ายสื่อสาร 4G ทําใหประเทศ
เสียดุลการคา
3.2)
ผลกระทบ/ความเสียหายต1อประชาชน
(1) ผูใชบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G ความถี่ 900 MHz ในป<จจุบัน ซึ่งอยู1ในพื้นที่ห1างไกลหรือ
พื้นที่ซึ่งไม1มีสัญญาณโทรศัพท@เคลื่อนที่เครือข1ายอื่น ใหบริการ รวมทั้ง ผูที่ยังไม1ไดโอนยายเครือข1าย ไปใช
บริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ 3G จํานวน หลายลานคน จะไม1สามารถใชงานบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G ความที่
900 MHz ที่เคยใชงานอยู1ได
(2) ผู ใชบริ ก ารโทรศั พ ท@ เ คลื่ อ นที่ 2G ความถี่ 900 MHz หากเปลี่ ย นไปใชบริ ก าร
โทรศัพท@เคลื่อนที่ 3G ตองมีภาระค1าใชจ1ายต1างๆ เพิ่มขึ้น เช1น ค1าซื้อเครื่องโทรศัพท@ใหม1 และค1าใชบริการที่
เพิ่มขึ้นจากการใชบริการ Data
3.3) ผลกระทบ/ความเสียหายต1อ บมจ.ทีโอที (รัฐวิสาหกิจ) ไดแก1
(1) รายไดจากการใหบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ปoละหลายพันลานของบริการ 2G จะหายไป
(2) มีค1าใชจ1ายในการเก็บรักษา และรื้อถอนอุปกรณ@เครือข1ายโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G ที่ไม1
สามารถนํามาใชประโยชน@ได (ถาไม1มีคลื่นความถี่ 900 MHz รองรับการใชงาน) มีค1าใชจ1ายเช1าอาคาร สถานที่
เอกชนสําหรับใชติดตั้งสถานีฐาน (Base Station) และเสาสัญญาณโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G ที่ไม1สามารถนํามาใช
ประโยชน@ได
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- ไม1เห็นดวย ควรนําความถี่อื่นมาประมูล ขอยื่นหนังสือคัดคานการประมูลคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz
ตามข1 า วศาลปกครองสู ง สุ ด ไดตั ด สิ น ในคดี แ พ1 ง คดี ที่ ฟ8 2558 เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน ที่ มี พ นั ก งาน
องค@การโทรศัพท@ป<จจุบันคือ บมจ. ทีโอที รองต1อศาลปกครอง มีคําพิพากษาไวชัดเจนว1าทรัพย@สินทุกอย1างของ
บมจ.ทีโอที แมกระทั่งทรัพย@สินที่ไดรับมอบสัมปทาน อาคารสถานที่ ทุกอย1างที่เป,นทรัพย@สิน บมจ. ทีโอที เป,น
ของรัฐของประชาชนไม1สามารถโอนสิทธิ์ใหกับเอกชนได เมื่อทรัพย@สินทั้งหมดเท1าที่ทราบมา บมจ.ทีโอที ไดรับ
มอบจาก บมจ.แอดวานซ@ อินโฟร@ เซอร@วิส ประมาณ 23,000 ลาน มูลค1าที่หักค1าเสื่อมแลว หากเปรียบเหมือน
รถบัสที่วิ่งบนเสนทางคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มีประชาชนที่ใชบริการโทรศัพท@ วันนี้ กสทช. จะเอาถนนไป
ประมูลแลวทรัพย@สิน 23,000 ลานบาทที่เป,นของรัฐของประชาชน ซึ่งทําใหเกิดความเสียหาย
คลื่นความถี่อื่นมีจํานวนมากทําไมไม1เอาไปใชจะไดเกิดประโยชน@จริง ๆ ต1อประชาชนที่เคาใชงานอยู1
แลวในถิ่ น ทุรกั นดาร ซึ่ ง ประชาชนกลุ1ม นั้ นยั ง สามารถใชได ทํ าไมตองซื้ อโทรศัพ ท@ ใหม1 เพื่อใชบริ การ 4G
สัมปทานใหประโยชน@ต1อ บมจ. ทีโอที กําไรสุทธิรอยละ 80 ของกําไรที่ไดสัมปทานส1งรัฐ บมจ. ทีโอที ยังเป,น
รัฐวิหากิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกระทรวงการคลังถือ
หุนทั้งหมด ผมเป,นประชาชนคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz จะอยู1กับ บมจ. ทีโอที แต1ประชาชนตองไดประชาชน
สูงสุด
4) นายพีระ ทองโพธิ์ ผู)อํานวยการศูนย#บริการประชาชน ปฏิบัติราชการแทนปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
- มีหนังสือที่ นร 0105.04/47831 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ขอใหพิจารณาแกไขป<ญหาในการนําคลื่น
ความถี่ 900 MHz ไปเปCดประมูล และพิจารณาแกไขมาตรา 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 ขอใหแกไขป<ญหาในการนําคลื่น
ความถี่ 900 MHz ไปเปCดประมูลเพื่อไม1ใหหน1วยงานของรัฐเกิดความเสียหาย
5) คุณทวีศิลปB สายสิม
- มีความประสงค@ให บมจ.ทีโอที ดําเนินกิจการใหบริการสื่อสารโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G ดวยเทคโนโลยี
GSM ต1อไป ดวยคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz โดยใชอุปกรณ@โครงข1ายที่ บมจ.ทีโอที รับมอบคืนมาตามสัญญา
สัมปทานที่ บมจ.ทีโอที ไดทําสัญญาให AIS ใหบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ แบบ BTO (Build-TransferOperate) โดยทรัพย@สินที่รับมอบตามสัญญาสัมปทานเป,นทรัพย@สินของรัฐ เพื่อบริการสาธารณะ สมควร
นํามาใชในการใหบริการต1อไป เพื่อประโยชน@สูงสุดที่เกิดกับประเทศชาติและประชาชน หาก กสทช. นําคลื่น
ความถี่ย1าน 900 MHz ไปประมูล ย1อมส1งผลใหทรัพย@สินเหล1านี้ที่มีมูลค1ากว1า 20,000 ลานบาท (หักค1าเสื่อม
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แลว) ดอยค1าทันที ซึ่งทําใหประเทศชาติเสียหายเนื่องจากไม1อาจนําอุปกรณ@ที่รัฐไดรับบริษัทคู1สัญญาสัมปทาน
ในรูปแบบ BTO มาใหบริการต1อเนื่องหลังจากวันที่สัญญาร1วมการงานสิ้นสุดลง
- ขอให กสทช. กํา กั บ ให บมจ.ที โ อที ใหบริ ก ารดวยค1 า บริ ก ารที่ ถู ก กว1 า เดิ ม อย1 า งนอย
รอยละ 20 ทั้งนี้ เมื่อ บมจ.ทีโอที ประกอบกิจการดวยตนเองจะมีรายไดเขาสู1รัฐเต็มตามจํานวนโดยไม1ตอง
แบ1งรายไดใหแก1ผูใด ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชน@แก1ผูใชบริการขอให กสทช. กํากับใหค1าบริการใหถูกกว1าเดิม
รอยละ 20 เป,นอย1างนอย
- ดวยเทคโนโลยีโทรศัพท@เคลื่อนที่ซึ่งมีใชงานอยู1ในประเทศไทยในขณะที่มีหลายระบบ (เทคโนโลยี) คือ
ระบบ 2G (GSM) ระบบ 3G (UMTS หรือ WCDMA) และระบบ 4G (LTE) โดยผูใชบริการ (Operator) จะ
แข1งขันดานเทคโนโลยี เพื่อจูงใจลูกคาใหเลือกใชบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่เครือข1ายของตน โดยต1างพัฒนา
โครงข1ายสําหรับใหบริการจากเดิมที่ใหบริการระบบ 2G เป,นระบบ 3G และ 4G ซึ่งเนนในการใหบริการสื่อสาร
ขอมูลไรสายเคลื่อนที่ โดยป<จจุบันมี Application ที่เกี่ยวกับบริการสื่อสารขอมูลไรสายเคลื่อนที่ใชงานจํานวน
มาก เช1น บริการเขาถึงอินเทอร@เน็ตความเร็วสูง บริการคนหาขอมูล (SE=Search Engine) โปรแกรมไลน@
โปรแกรมอินตาแกรม และโปรแกรมเฟสบุ“ค เป,นตน แต1กระนั้นก็ยังมีประชาชนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุ1มที่
อยู1ต1างจังหวัดหรือในเขตพื้นที่ห1างไกล ที่ยังมีความจําเป,นใชงานโทรศัพท@เคลื่อนที่ระบบ 2G เพื่อการสนทนา
พูดคุยโทรศัพท@เท1านั้น (โทรศัพท@เคลื่อนที่เครือข1ายอื่นไม1มีสัญญาณ) ดังนั้น หากไม1มีการกํากับดูแลที่ดีอาจทํา
ใหโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G หยุดการใหบริการ โดยเฉพาะอย1างยิ่งการดําเนินการใหเร็วขึ้นโดย กสทช. ที่จะนํา
คลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ซึ่งเป,นคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการทางเสียงในการใหบริการแก1ประชาชน
อย1างต1อเนื่อง โดยไม1จําเป,นตองไปซื้อเครื่องโทรศัพท@เคลื่อนใหม1 (ที่รองรับการใหบริการโทรศัพท@ที่ 3G หรือ
4G ) เป,นการประหยัดรายจ1ายที่ไม1จําเป,นใหแก1ผูใหบริการ อีกทั้งเป,นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส@ที่จะเกิดกับ
ประเทศ หากมีการยกเลิกระบบโครงข1าย 2G จะทําใหอุปกรณ@มือถือ 2G ที่มีอยู1จํานวนมากกลายเป,นขยะ
อิเล็กทรอนิกส@ทันที
- ในขณะที่ กสทช. ใชเทคโนโลยี WIFI ในการใหบริการเขาถึงอินเทอร@เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห1างไกล
ความเจริญ อันเป,นส1วนหนึ่งของบริการ USO โดย กสทช. สามารถใชเทคโนโลยี 2G (GSM) สําหรับใหบริการ
พื้นที่นอกเครือข1ายไดเช1นกัน โดยให ทีโอที เป,นผูดําเนินการ ซึ่งจะช1วยใหประชาชนในพื้นที่นอกข1ายสาย
ชุมชนที่ห1างไกลสามารถใชระบบสื่อสารไรสายที่ทันสมัย ติดต1อสื่อสารไดทุกมุมโลกเช1นกัน เป,นการส1งเสริม
นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล อีกทั้งลดช1องว1าง Digital Divide ที่ประชาชนไม1ว1าจะอยู1ที่ใดก็สามารถ
เขาถึงอุปกรณ@และโครงข1ายเพื่อติดต1อสื่อสารถึงกันได
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- ในฐานะที่เป,นประชาชน ขาพเจาประสงค@ใชบริการสื่อสารโทรคมนาคมจากรัฐวิสาหกิจ เพราะผล
กําไรที่ไดจากการประกอบกิจการ ย1อมจะส1งใหกระทรงการคลัง นําเป,นรายไดแผ1นดิน ในจํานวนเงินที่มากกว1า
รายไดที่ไดรับจากการนําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz ไปประมูลในระยะเวลา 15 ปo ขาพเจาไม1ตองการใช
บริการจากบริษัทเอกชนที่เมื่อมีกําไร ผลกําไรจะจัดสรรใหกับผูถือหุน ประชาชนจะไม1ไดรับประโยชน@แต1อย1าง
ใด ยิ่งไปกว1านั้นหากผูถือหุนเป,นนักธุรกิจหรือนิติบุคคลจากต1างประเทศ ผลกําไรจะถูกส1งออกนอกประเทศโดย
ที่ประเทศชาติไม1ไดรับประโยชน@ ดังนั้น เมื่อสัญญาร1วมการงานที่ บมจ.ทีโอที ทําสัญญากับ AIS สิ้นสุดลง และ
ไม1ประสงค@ให กสทช. นําคลื่นความถี่ 900 MHz ไปประมูล และตองการให บมจ.ทีโอที ประกอบกิจการ
ใหบริการดวยระบบ 2G (GSM) อย1างต1อเนื่อง เพื่อใหการใชบริการโทรศัพท@เคลื่อนที่ประชาชนจํานวนมาก
และเมื่อมีกําไรจะไดนําส1งเป,นรายไดรัฐเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศชาติต1อไป
- ไม1 ต องการใหประเทศชาติ เสี ย ดุ ล การคาเพื่ อนํ า เงิ น ซื้ ออุ ป กรณ@ โ ครงข1 า ยโทรศั พ ท@ เคลื่ อนที่ แ ละ
โทรศัพท@เคลื่อนที่จากต1างประเทศ หากอุปกรณ@โครงข1าย 2G (GSM) ตามสัญญาร1วมการงานที่ บมจ.ทีโอที ทํา
สัญญากับ AIS ยังคงใชงานได โดยมีความประสงค@ที่จะให กสทช. กํากับดูแลให บมจ. ทีโอที นําอุปกรณ@
โครงข1ายเหล1านั้นมาใชงานใหเกิดประโยชน@ หรือการเสียดุลการคาโดยการซื้ออุปกรณ@โครงข1ายเทคโนโลยีใหม1
(3G หรือ 4G) มาใชงาน ทั้งที่อุปกรณ@โครงข1าย 2G (GSM) ยังสามารถใชงานได และมีผูใชบริการทั่วโลก
มากกว1า 50% ที่ใชบริการดวยระบบ 2G (GSM) อยู1ในขณะนี้
- เลขหมายโทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G ที่ขาพเจาใชงานจากอดีตถึงป<จจุบันกว1า 10 ปo ถูกผูใหบริการ
โทรศัพท@เคลื่อนที่ 2G (AIS) ปรับเปลี่ยนไปเป,นระบบ 3G โดยขาพเจาไม1ยินยอม จึงขอให กสทช. แกไขป<ญหา
นี้ดวย ใหหมายเลขโทรศัพท@ดังกล1าวที่ขาพเจาใชงานอยู1กลับมาใชงานระบบ 2G เหมือนเดิม
ดวยเหตุผล 7 ขอดังกล1าวขางตนจึงขอแสดงความเห็นคัดคานการที่ กสทช. จะเอาคลื่นความถี่ย1าน 900
MHz ที่ บมจ.ทีโอที ใชงานอยู1ไปประมูล พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบแบบแสดงความคิดเห็นต1อร1างประกาศ
กสทช. เรื่ อ งหลั ก เกณฑ@ แ ละวิ ธี ก ารอนุ ญ าตใหใชคลื่ น ความถี่ สํ า หรั บ กิ จ การโทรคมนาคม ย1 า น 895915MHz/940-960MHz ที่มีสาระสําคัญคือการคัดคานการนําคลื่นความถี่ย1าน 900 MHz มาประมูล และหวัง
ว1า กสทช. จะพิจารณาขอคัดคานที่ขาพเจาไดแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน@แก1ประเทศชาติ และ
ประชาชน อันมีมิติของการกํากับดูแลที่ กสทช. ตองใหความสําคัญดวย
6) นายสุพล สุขศรีมั่งมี
ควรชะลอการเปCดประมูลคลื่นสัญญาณโทรศัพท@ระบบ 4G ดวยเหตุผลดังนี้
1. คลื่นสัญญาณแม1เหล็กไฟฟOาจากโทรศัพท@เคลื่อนที่ เสาส1งสัญญาณโทรศัพท@เคลื่อนทีที่ติดตั้งบนดาดฟOา
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7.3 ประเด็นอื่น ๆ

ความเห็น
อาคาร เป,นอันตรายต1อชีวภาพของมนุษย@ สัตว@ พืช และสิ่งแวดลอมฯ ตามขอสรุปขององค@การอนามัยโลก
(WHO) โดยองค@กรวิจัยมะเร็งระหว1างประเทศ (IARC) ไดประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ว1า
คลื่นสัญญาณแม1เหล็กไฟฟOาจากโทรศัพท@เคลื่อนที่ และเสาส1งสัญญาณโทรศัพท@เคลื่อนที่บนดาดฟOานั้น เป,น
สาเหตุของการเกิดมะเร็งกลุ1ม 2 B (2 B GROUP) โดยอางอิงจากรายงานการประชุม กทช. ปฏิบัติหนาที่
กสทช. ครั้งที่ 19/2554 เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ในระเบียบวาระที่ 5.8 ซึ่งที่ประชุมไดรับทราบขอมูล
การจัดใหคลื่นแม1เหล็กไฟฟOาจากโทรศัพท@เคลื่อนที่อยู1ในกลุ1ม 2 B (2 B GROUP) ขององค@การอนามัยโลก
(WHO) ดังกล1าว ประกอบความเห็นของ ศ. ดร. มานิต รุจิเมธาภาส รวมทั้งงานวิจัยและงานวิทยานิพนธ@ที่
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห1งชาต (สช.)
2. เสนอใหแกไข ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต1อสุขภาพของมนุษย@จากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม 2550 ประกาศอื่นที่เกี่ยวของ โดยเสนอใหปรับแกไขประกาศ โดยลดคลื่นความถี่ในพื้นที่ชนบทที่อยู1
นอกเขตเทศบาล อําเภอ จังหวัด หรือชุมชนหนาแน1น ใหมีขีดจํากัดความหนาแน1น กําลังคลื่น ลดลง 1,000
เท1า ในระดับไม1เกิน 10 mW/m2 และในเขตเทศบาล อําเภอ จังหวัด หรือชุมชนหนาแน1น ใหมีขีดจํากัดความ
หนาแน1น กําลังคฃื่น ลดลง 10,000 เท1า ในระดับไม1เกิน 1 mW/m2 ทั้งนี้ เมื่อประกาศลดขนาดคลื่นแลว
เรียบรอย จึงจัดประมูลคลื่น 4G ต1อไป และไม1ตองลงประกาศราชกิจจานุเบกษา
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ผู)ประกอบการ
1) บมจ. ทีโอที (คุณวินัย แก)วสวรรค#)
- ประเด็นคุมครองผูบริโภค ประกาศ กสทช. ผูใชบริการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดสัมปทานชั่วคราว ในนี้บอกว1า
หลักสิ้นสุดสัมปทาน โทรศัพท@ 2G ยังตองใชไดตามปกติอยู1 แต1ปรากฏว1ามีผูรับสัมปทานยังไม1สิ้นสุดสัญญา
สัมปทานเขียนว1า กสทช. จะแจงว1าคลื่น 900 MHz จะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ขอใหโอนยายอาจทําให
ประชาชนเขาใจผิด ถายังใชบริการอยู1สามารถยังใชบริการอยู1ได และยังมีหนังสือถึงผูใชบริการโดยตรงเลยว1า
การใหบริการภายใตสัญญาสัมปทานระหว1าง AIS และ TOT จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน บริษัทจะตอง
สิ้นสุ ดการใหบริการ ท1 านบอกว1า จะใหกํากั บเป,น ไปตามกฎระเบี ยบ อัน นี้ป ระชาชนจะเขาใจผิ ดไหม ว1 า
ประชาชนยังงานไดอยู1ไดหรือไม1
- ความเหมาะสมมาตรการสังคมและคุมครองผูบริโภค คือ มีลูกคาดวยกัน 3 กลุ1ม กลุ1มที่อยู1ในหองเป,น
กลุ1ม 1, 2 คือ กลุ1มที่ไดประโยชน@โดยตรง และผูใชประโยชน@ที่เป,นเรื่องของดาตา และกลุ1มที่ 3 คือ กลุ1มผูที่ใช
โทรศัพท@อย1างเดียว (Voice) และหลังสิ้นสัญญาสัมปทานจะมีกลุ1มนี้เขามาหา TOT แลวถามว1าถูกบังคับ
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เปลี่ ยนไหม ซึ่ง ตอบไม1 ไดว1าถู กบั งคับ เปลี่ยนหรื อไม1 แต1 ตอบว1า มาตรการคุมครองผูบริโ ภคหลัง สิ้นสั ญญา
สัมปทาน กสทช. ใหทําการโอนยายลูกคาออกจากโครงข1ายใหเร็วที่สุดเพื่อนําคลื่นออกประมูลมีระยะ 1 ปo
เหมือนกรณีคลื่น 1800 MHz โดยนี้กลุ1มที่ 3 นี้มีประมาณ 58% ของประเทศ ขอมูลจากการวิจัยของ กสทช.
ระบุว1าประเทศไทยสามารถโอนยายเร็วที่สุดมันไม1จริง เพราะว1าคือการถูกบังคับหรือไม1 เพราะตั้งแต1วันแรกจะ
มี SMS กลับมาว1าจะยินดีอัพเกรดท1านเป,น 3G ไม1นับวันนี้ ถาไม1ตองการ ใหกด *989# คนกดไปเบอร@นี้ไม1มี
แลวถูกโอนยาย ขณะเดียวกันมีการลงทะเบียน Prepaid ก็ถูกบังคับ ประชาชนกลุ1มที่ 3 อยู1ต1างจังหวัดเป,น
จํานวนมากตองถูกเปลี่ยนเป,นระบบ 3G เครื่องก็ตองเปลี่ยน วันนี้มีเลขหมายโทรศัพท@เคลื่อนประมาณ 100
ลาน หากตองเปลี่ยนเครื่องจาก 2G ไปเป,น 3G หากคิดราคาเครื่องละพันบาท ลักษณะนี้ส1งผลใหเงินบาทไหล
ออกไปต1างประเทศ
- โครงข1ายที่จะตองอัพเกรดขึ้น โดยตองมีทั้ง 2G 3G 4G ใหผูใชบริการเลือกเพราะว1าในงานวิจัยระบุว1า
2G ในโลกนี้ยังตองใชไม1ต่ํากว1า 5 ปo แลวคลื่นที่เหมาะสมสําหรับใหบริการ 2G 3G คือคลื่น 900 MHz ไม1ใช1
นําไปใหบริการ 4G
- ประชาชนที่ถูกบังคับโอนยายไปแลวจํานวนหนึ่ง กสทช. จะดําเนินการอย1างไร ส1วนที่เหลือจะเห็นว1ามี
การโรมมิ่ง กรณี TOT เห็นไดชัดว1ามีการชําระเปลี่ยนจ1ายค1าสัมปทานเป,นโรมมิ่งเลขหมายไม1ต่ําว1า 16-17 ลาน
แสดงว1าเครื่องนั้นยังไม1ถูกเปลี่ยนเป,น 3G มีการใหหรือแจกเครื่อง แต1มีขอสัญญาผูกมัด ดังนั้น ตองดําเนินการ
เช1นเดียวกับกรณีกล1องทีวีดิจิตอล ซึ่งเป,นประเด็นที่ให กสทช. ตองพิจารณา
- ทรัพย@สินเป,นความเสียหายของรัฐขอให กสทช. ตรวจสอบก1อนที่จะนําคลื่นออกไปประมูล เพราะจะ
เกิดความเสียหายต1อรัฐ 2 แสนกว1าลาน รวมถึงเงินบาทไหลออก ประชาชนบางส1วนประกอบการเกษตรไม1ได
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ภาคประชาชน
1) คุณจิรภัทร ธรรมาวรานุคุปต#
- ช1วงที่ผ1านมามีหน1วยงานหนึ่งพยายามเสนอใหนายกรัฐมนตรีใชอํานาจตามมาตรา 44 ในการขอคืนคลื่น
ความถี่บางส1วนเอาไวที่หน1วยงานนั้นโดยไม1จํากัดระยะเวลาใชงาน โดยอางว1าสถานีฐานที่มีอยู1ภายหลังสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานไม1สามารถใชประโยชน@ไดอย1างมีประสิทธิภาพหากไม1มีคลื่นความถี่ เมื่อพิจารณาขอเสนอดังกล1าวของ
หน1วยงานขางตน จึงมีขอกังวลว1าอาจเกิดความเสียหายต1อประเทศชาติหากมีดําเนินการตามที่รองขอ
- ในฐานะผูบริโภคคาดหวังว1าจะมีใชการเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีบริการอินเทอร@เน็ตที่
รวดเร็ว โดยที่ผ1านมากว1า 10 ปo การใหบริการภายใตระบบสัมปทานที่หน1วยงานรัฐเป,นผูถือครองคลื่นความถี่

หมายเหตุ

หนา 68

ประเด็น

ความเห็น
ไว และมอบใหเอกชนใหบริการภายใตสัญญาสัมปทาน ผูบริโภคแทบจะไม1มีติดต1อสื่อสารที่รวดเร็วไดอย1าง
ป<จจุบัน การส1งภาพตองใชนานเพื่อส1งจากโทรศัพท@เคลื่อนที่เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งยังไม1รวมถึงกรณี
ที่ติดต1อสื่อสารทางโทรศัพท@ผ1านอินเทอร@เน็ต แต1ป<จจุบันนี้สามารถใชบริการที่ดีได เพราะอยู1ภายใตระบบการ
ประมูล 3G ซึ่งที่ผ1านมาทําใหการติดต1อสื่อสารโดยเสรี ดวยผูประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาในเชิง
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีความมุ1งหวังในการพัฒนา Digital Economy ซึ่งตองพึ่งพาการพัฒนาเทคโนโลยี
มีอินเทอร@เน็ตที่มีความเร็วสูง จึงเห็นว1าหากดําเนินคืนคลื่นไปที่หน1วยงานนั้น ไม1แน1ใจว1าจะเกิด Digital
Economy ตามที่มุ1งหวังหรือไม1 ซึ่งทายสุดจะไม1ไดก1อใหเกิดประโยชน@ต1อประชาชนและประเทศชาติ ที่ผ1านมา
หน1วยงานนี้ไดรับสัมปทาน 3G มาก1อนหนาเอกชน 15 ถึง 20 ปo แต1ไม1พบว1ามีการประกอบกิจการไดอย1าง
ครอบคลุมทั่วประเทศ
- ในส1วนรายไดของหน1วยงานรัฐแห1งนี้จากรายงานข1าวที่มีการอางว1าหากไดรับคืนคลื่นบางส1วนให จะ
สามารถสรางรายไดถึงหลายพันลาน แต1ก็ควรพิจารณาในส1วนรายไดที่รัฐจะสูญเสียจากการไม1ไดประมูลคลื่น
ความถี่ อาจสูญเสียหมื่นกว1าลานบาท โดยยังไม1ไดกล1าวถึงเศรษฐกิจที่ไม1สามารถเจริญเติบโตจากการไม1
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีไดอย1างเต็มศักยภาพภายใตการประกอบกิจการของหน1วยงานดังกล1าว อย1างไรก็ตาม
ขอชื่นชม กสทช. ที่ยืนหยัดในการนําคลื่นความถี่มาประมูลตามแผนบริหารความถี่ที่ประกาศไวในปo 2555
ดวยหลักการและกฎหมายมาตลอด
- การที่หน1วยงานนี้รักษาผลประโยชน@ของตนเองโดยเรียกรองใหใชมาตรา 44 เช1นนี้ นักลงทุนภายในและ
ต1างประเทศจะใหความเชื่อถือต1อไปหรือไม1 จึงขอเสนอแนะไปยังหน1วยงานดังกล1าวว1าหากท1านไม1สามารถใช
ประโยชน@จากทรัพย@สินในกิจการโทรคมนาคมไดอย1างมีประสิทธิภาพ ขอเสนอว1าควรมีการแกป<ญหา เช1น การ
ตั้งบริษัทหรือตั้งกองทุนรวมพื้นฐานโทรคมนาคมขึ้นมาเพื่อใหบริการเช1าใชสถานีฐานในราคาตลาด ซึ่งจะสราง
รายไดภายใตทรัพยากรที่ยังมีอยู1
- ขอสรุปที่กล1าวมาทั้งหมดจะเห็นไดว1าประโยชน@สาธารณะ ประโยชน@ประชาชน ประโยชน@ประเทศชาติ
ย1อมเหนือกว1าหน1วยงานหนึ่งหน1วยงานใด
2) คุณเอกชัย ศรีโอษ
- นโยบายที่แทจริงของ คสช. น1าจะเป,นการประมูล 4G เพื่อรองรับกับนโยบายดิจิทัล แต1เห็นว1าเหตุใดตอง
เป,น 900 MHz ทําไมไม1เป,น 2600 MHz ซึ่งยังมีป<ญหาในเรื่องของขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เมื่อพิจารณา
เงื่อนไข 900 MHz จะนํามาใชในสื่อครอบคลุมในลักษณะที่มีอยู1เดิมแลวมีขอกําหนดเงื่อนไขขอ 3.1 ใหผูรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่หมายความว1าอาจยังคงใชเทคโนโลยี GSM เพื่อเขาผ1านสู1เทคโนโลยี IMT ได
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ประเด็น

ความเห็น

หมายเหตุ

3) คุณสุรชัย มิตรศิริสวัสดิ์
- Infrastructure/site sharing: ควรมีขอกําหนดใหผูที่ชนะการประมูลคลื่น มีการ share infrastructure
ทั้ง passive (tower, power, antenna, site) and active (Telecom equipment) เพื่อช1วยลดค1าใชจ1าย
ของ operator`และของประเทศ และนําส1วนลดนี้มาลดค1าบริการใหผูบริโภค (ประเทศในยุโรป และเอเชีย
เช1น บังคลาเทศ พม1า เริ่มดําเนินการแลว)
- Quality of Service : นอกจากกําหนดค1าบริการแลวอยากใหกําหนดคุณภาพการใหบริการเหมือน
สากลประเทศ เช1น Singapore และ Korea (4G)
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