สรุปการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ#และวิธีการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 1800 MHz
1. ขนาดของคลื่นความถี่ที่จะให)อนุญาต
ความเหมาะสมในการกําหนดขนาดคลืน่ ความถี่ที่จะใหอนุญาต ดังนี้
1.1 คลื่นความถี่ขนาด 2 x 15 MHz จํานวน 2 ช)วงคลืน่ ความถี่ โดยจัดเป-น 2 ชุดคลื่นความถี่ ชุดละ 2 x 15 MHz
1.2 จํานวนคลื่นความถี่สูงสุดที่ผูขอรับใบอนุญาตแต)ละรายมีสิทธิยนื่ ประมูล ซึง่ กําหนดไม)เกิน 2 x 15 MHz
ประเด็น
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด

(2) ไม)เห็นดวยกับขอกําหนด

ความเห็น

ความเห็น กสทช.
คงขอกําหนดเดิม
1) ปริมาณคลื่นความถี่ที่จะนํามาประมูลเป-นการ
นําคลื่นความถี่ที่สิ้นสุดสัมปทานทั้งหมด และคลื่น
ความถี่ที่ไดรั บคืนจากบริ ษัท กสท. โทรคมนาคม
จํ า กั ด (มหาชน) มาจั ด สรรเพื่ อ ใหเกิ ด การใช
ประโยชน= อย) า งต) อเนื่ อง และไม) ทํ า ใหเหลื อคลื่ น
ความถี่ ที่ มี มู ล ค) า สู ง ในช) ว งเปลี่ ย นผ) า นจากระบบ
สั ม ปทานไปสู) ร ะบบใบอนุ ญ าตซึ่ ง เป- น ช) ว งที่ มี
ความสําคัญ ดังนั้น จึงนําคลื่นความถี่มาประมูลเต็ม
จํานวน
2) การขนาดชุดคลื่นความถี่ที่จะนํามาประมูลเป-น
2 x15 MHz 2 ใบนั้น เป-นขนาดที่ทําให
ผู ประกอบการจะไดรั บ คลื่ น ความถี่ ใ นระดั บ ที่
เพี ย งพอต) อการใหบริ การดวยเทคโนโลยี ที่ มี การ
พัฒนาในป?จจุบัน และเป-นการจัดสรรคลื่นความถี่ที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ใหเกิ ด ประโยชน= สู ง สุ ด ต) อ
ผูบริโภค

ภาคประชาชน (มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค)
1) นายโสภณ หนูรัตน#
เห็นดวยกับขอกําหนดจํานวนคลื่นความถี่สูงสุดที่ผูขอรับใบอนุญาตแต)ละรายมีสิทธิจะไดรับไม)เกิน 1 ชุด
คลื่นความถี่
2) คณะกรรมการองค#การอิสระเพื่อการคุ)มครองผู)บริโภค ประชาชน
เห็นดวยกับการกําหนดจํานวนคลื่นความถี่สูงสุดที่ผูขอรับใบอนุญาตแต)ละรายมีสิทธิที่จะไดรับไม)เกิน 1 ชุด
คลื่นความถี่
ภาครัฐและภาคการศึกษา
1) คุณกิตตคุณ โตยิ่งตระกูล สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม (เชียงใหม)
เห็นควรปรับชุดขนาดคลื่นความถี่จากขนาด 1 x 15 MHz จํานวน 2 ช)วงคลื่นความถี่ เป-นขนาด 2 x 10
MHz จํานวน 3 ช)วงคลื่นความถี่
ผู)ประกอบการ
1) คุณนฤพนธ# รัตนสมาหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (เชียงใหม)
- เห็นดวยกับปริมาณคลื่นความถี่ขนาด 2 x 30 MHz ว)าเป-นขอเสนอที่ดี
- เสนอใหจัดเป-นชุดคลื่นความถี่ขนาด 2 x 5 MHz จํานวน 6 ชุดคลื่นความถี่ การกําหนดเป-น 2 x 15
MHz 2 ใบ เชื่อว)าวัตถุประสงค=ตองการใหมีการแข)งขันในการประมูลซึ่งอาจจะไดรายไดการประมูลมากขึ้น แต)
ผลที่ตามมาคือตนทุนต)าง ๆ เหล)านั้นจะสะทอนออกมาเป-นค)าบริการที่ประชาชนจะตองจ)าย และเงินลงทุนที่
ลงไปในการประมูลคลื่นความถี่ หากไม)ใชในการประมูลก็จะนําไปใชในการขยายโครงข)ายหรือพัฒนาบริการ 3) เนื่องจากในป?จจุบันยังคงมีความไม)แน)นอนใน
กสทช. ควรพิจารณาการแข)งขันหลังจากการประมูลดวย และขอกําหนดของ กสทช. ควรจะมีความยืดหยุ)น การคืนคลื่นจํานวน 2 x 4.8 MHz ของบริษัท

หนา 1

ประเด็น

ความเห็น
และหากตองการส)งเสริมใหมีการแข)งขันอาจจะกําหนด cap ไวที่ 3 ชุด ก็คือ 15 MHz ผลที่ออกมาอาจเป-นไป
ไดว)ามีผูประกอบการชนะการประมูลเพียง 2 รายไดรับ 15 MHz ทั้งสองราย หรืออาจจะมี 1 รายได 15 MHz
อีก 1 รายได 10 MHz และอีก 1 รายได 5 MHz เป-นตน ซึ่งน)าจะเป-นประโยชน=มากกว)าและทําให
ผูประกอบการรายเล็กสามารถเขาร)วมประมูลได
- ขนาดคลื่นความถี่ดังกล)าวที่จะนํามาประมูลครั้งนี้ตั้งอยู)บนสมมติฐานที่ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จะสามารถเจรจาคืนคลื่นใหกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม สําเร็จ แต)หากเจรจาไม)สําเร็จเห็นควรให
ปรับขนาดคลื่นความถี่ที่จะนํามาประมูลเป-น 2 x 10 MHz จํานวน 2 ช)วงความถี่ ซึ่งในส)วนที่เหลือเห็นควรให
เก็บไวประมูลในครั้งต)อไป
2) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น/บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- สนับสนุนการกําหนดคลื่นในการประมูลขนาด 2 x 30 MHz เพื่อใหการใชคลื่นความถี่เป-นไปอย)างมี
ประสิทธิภาพ
- เห็นว)าหากกําหนดขนาดคลื่นความถี่ในการประมูลครั้งนี้ใหมีขนาด 2 x 5 MHz จํานวน 6 ชุดคลื่น
ความถี่ (หรือขนาด 2 x 10 MHz จํานวน 3 ชุดคลื่นความถี่) แทนการกําหนดขนาด 2 x 15 MHz จํานวน
2 ชุดคลื่นความถี่ จะทําใหมีการประมูลมีการแข)งขันกันมากขึ้นเนื่องจากเปLดโอกาสใหมีผูชนะการประมูลและ
ครอบครองคลื่นความถี่ไดมากกว)า 2 ราย ทั้งนี้ การกําหนดขนาดคลื่นความถี่ที่เล็กกว)าโดยทั่วไปแลวจะส)งผล
ต)อการประมูลที่มีประสิทธิภาพมากกว)า โดยผูขอรับใบอนุญาตแต)ละรายมีสิทธิยื่นประมูลคลื่นความถี่ไดไม)เกิน
3 ชุดคลื่นความถี่
- ในกรณีที่ไม)สามารถจัดเรียงคลื่นความถี่ใหม)ทําให กสทช. มีคลื่นความถี่ที่จะจัดประมูลเพียง 2 x 2 x
12.5 MHz นั้น บริษัทฯ ขอเสนอใหจัดประมูลคลื่นความถี่จํานวน 2 x 2 x 10 GHz เพื่อใชคลื่นความถี่ให
เต็มประสิทธิภาพ สอดคลองกับพัฒนาการของเทคโนโลยี ที่มีแนวโนมการใชเทคโนโลยีเป-นจํานวนเท)าของ
2 x 5 MHz และขอเสนอใหมีการจัดสรรความถี่ออกเป-น 4 ชุดๆ ละ 2 x 5 MHz
3) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
ควรใหมีการจัดสรรคลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz เป-นจํานวน 6 ชุด ชุดละ 2 x 5 MHz โดยผูรับใบอนุญาต
แต)ละรายมีสิทธิยื่นประมูลคลื่นความถี่ไดสูงสุดไม)เกิน 2 ชุด หรือ 2 x 10 MHz ดวยเหตุผลดังนี้
- ควรจัดคลื่นความถี่เป-นจํานวน 6 ชุด ชุดละ 2 x 5 MHz เนื่องจากการกําหนดชุดคลื่นขนาด 2 x 5 MHz
มีความยืดหยุ)นและเป-นการเพิ่มทางเลือกใหกับผูประกอบการที่ตองการเขาร)วมประมูลมากกว)า เช)น กรณี
ผูประกอบการรายเดิมที่มีคลื่นความถี่ย)านอื่นในการใหบริการอยู)แลว อาจตองการประมูลคลื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม

ความเห็น กสทช.
กสท. โทรคมนาคม จํ า กั ด (มหาชน) สํ า นั ก งาน
กสทช. จึ ง เห็ น ควรจั ด ทํ า หลั ก เกณฑ= ที่ มี ค วาม
ยืดหยุ)น และสามารถใชในการใหอนุญาตไดในทุก
กรณี

หนา 2

ประเด็น

ความเห็น
ความจุ (capacity) และ throughput ของโครงข)ายโดยนําไปใชร)วมกับความถี่ย)านเดิมดวยเทคนิค Carrier
Aggregation ส)วนกรณีผูประกอบการรายเล็ก หรือรายใหม)ก็เช)นเดียวกัน อาจตองการประมูลชุดคลื่นขนาด
2 x 5 MHz หรือมากกว)า ขึ้นอยู)กับรูปแบบทางธุรกิจและขอจํากัดทางการเงิน
- กรณีสิทธิในการยื่นประมูลคลื่นความถี่ควรกําหนดใหยื่นประมูลไดสูงสุดไม)เกิน 2 ชุด หรือ 2 x 5 MHz
เพื่อป\องกันไม)ใหผูประกอบการรายใหญ)ใชอํานาจทางการเงินในการกักตุนคลื่นความถี่เพื่อกีดกันการแข)งขันใน
ตลาด เพื่อเปLดโอกาสใหมีผูใหบริการในคลื่นความถี่ในย)าน 1800 MHz เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเปLดโอกาสใหผูให
บริการรายเล็ก และผูใหบริการรายใหม)มีสิทธินําคลื่นความถี่ออกใหบริการอันจะเป-นประโยชน=ต)อการแข)งขัน
ในการใหบริการและประโยชน=สูงสุดแก)ประชาชนผูใชบริการ
อนึ่ง การจัดสรรคลื่นดวยขนาด 2 x 10 MHz เพียงพออย)างแทจริงสําหรับการประมูลครั้งนี้ เนื่องจาก
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ใชคลื่น 1800MHz จํานวน 2 x 10 MHz ในการใหบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่ ทั้งในเรื่อง
ของ Coverage และ Capacity ซึ่งคลื่น 1800 MHz จํานวน 2 x 10 MHz ดังกล)าว เพียงพอต)อการใหบริการ
โทรศัพท=เคลื่อนที่ของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด มาดวยดีโดยตลอด ฉะนั้น การกําหนดใหผูใหบริการแต)ละราย
สามารถประมูลคลื่น 1800 MHz ไดไม)เกินรายละ 2 x 10 MHz จึงเป-นมาตรการที่เหมาะสมและถูกตอง
นอกจากนี้ในปa 2561 กสทช. จะมีคลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz จํานวน 2 x 50 MHz ที่นําออกมาประมูลและ
จัดสรรเพราะสัมปทานของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) สิ้นสุดลงแลว ทําใหคลื่น
1800 MHz มีเหลือเพียงพอที่ กสทช. จะจัดสรรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมไดอีกในอนาคต ดังนั้น กสทช. จึง
ไม)ควรตองรีบเร)งนําคลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz ออกมาจัดสรรใหผูประกอบการถึงรายละ 2 x 15 MHz ใน
คราวนี้
4) GSMA
- ความถี่ย)าน 1800 MHz เป-นย)านความถี่ที่มีความเหมาะสมสําหรับการใหบริการบอร=ดแบนด=และเป-น
ย)านความถี่ที่ไดถูกนําไปใหบริการดวยเทคโนโลยี LTE ซึ่ง GSMA เห็นดวยที่ กสทช. มีแผนที่จะนําคลื่นความถี่
ขนาด 2 x 30MHz มาประมูล เพื่อใหเกิดการใชประโยชน=คลื่นความถี่สูงสุด และเห็นดวยกับการปรับเปลี่ยน
การใชคลื่นความถี่เพื่อใหมีขนาดคลื่นความถี่มีความต)อเนื่องสําหรับการประมูล ซึ่งส)งผลใหผูประกอบการ
สามารถใหบริการไดอย)างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอีกทั้งยังเป-นการจัดทําแผนความถี่ที่มีประสิทธิภาพใน
การจัดสรรคลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz ที่เหลือในอนาคตดวย
- GSMA เสนอใหมีการจัดขนาดคลื่นความถี่ขนาด 2x5MHz เพื่อใหความยืดหยุ)นสําหรับการประมูล
มากกว)าการจัดขนาดคลื่นความถี่ขนาด 2x15MHz จํานวน 2 ชุดคลื่นความถี่

ความเห็น กสทช.
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- GSMA มีขอสังเกตว)าการปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถี่จัดขนาดคลื่นความถี่ 2 x 30 MHz อยู)ภายใต
เงื่อนไขของกระบวนการคืนคลื่นความถี่ขนาด 2 x 4.8MHz ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่ง GSMA ตระหนักว)ามีความเสี่ยงในการมีประเด็นขอโตแยง
ทางดานกฎหมายเกี่ยวกับการคืนคลื่นความถี่ อย)างไรก็ดี กรณีการกําหนดว)าหากการดําเนินการดังกล)าวไม)
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด กสทช. จะนําคลื่นความถี่ขนาด 2x12.5 MHz มาประมูลนั้น จะเป-นการ
ใชคลื่นความถี่ที่ไม)มีประสิทธิภาพและมีตนทุนเพิ่มขึ้นในการจัดทําแผนความถี่ในอนาคต ดังนั้น GSMA จึงขอ
สนับสนุนให กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ขนาด 2 x 30MHz แมว)าจะมีความเป-นไปไดที่การดําเนินการคืน
คลื่นความถี่ขนาด 2 x 4.8MHz จะไม)เสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 ก็ตาม ในกรณีที่เหตุการณ=ดังกล)าว
เกิดขึ้น กสทช. สามารถที่จะออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไดทันที่ภายหลังจากที่สัมปทานสิ้นสุด
ภาคประชาชน
1) คุณศุถวัฒน# ศรีรุงเรือง
- เสนอใหจัดชุดคลื่นความถี่ที่จะนํามาประมูลเป-นขนาด 2 x 5 MHz เพื่อใหผูประกอบการรายไม)ใหญ)
มากเขาร)วมการประมูลคลื่นความถี่ดังกล)าวได และบรรลุวัตถุประสงค=การแข)งขันเสรี การกําหนดขนาดคลื่น
ความถี่ที่นํามาประมูล เพียง 2 ชุดคลื่นความถี่จะเป-นการตัดโอกาสผูประกอบการรายใหม)ที่จะเขามาแข)งขัน
และเสนอใหกําหนดขนาดคลื่นความถี่ 2 x10 MHz โดยจัดเป-น 3 ชุดคลื่นความถี่ ชุดละ 2 x 10 MHz
2) คุณพีรพัฒน# คําพยอม
เห็นควรปรับชุดคลื่นความถี่ที่จะนํามาประมูลเป-นขนาด 2 x 2.5 MHz แบ)งเป-น 6 ชุด และกําหนดใหยื่นได
ไม)เกิน 3 ชุด เพื่อลดการผูกขาด
3) คุณปรีดี ประวิชไพบูลย#
- ไม)เห็นดวยกับการจัดเป-น 2 ชุดคลื่นความถี่ชุดละ 2 x 15 MHz เนื่องจากทําใหโอกาสที่ผูประกอบการ
รายใหม)ที่จะเขามาเป-นไปไดยาก และควรแบ)งคลื่นความถี่เป-นขนาดย)อย ๆ เพื่อส)งเสริมการแข)งขัน เสนอให
การจัดชุดคลื่นความถี่ใหมีขนาด 2 x 10 MHz หรือ 2 x 5 MHz ทั้งนี้ ขอให กสทช. พิจารณาว)าจะมีวิธีการใด
ที่จะเปLดโอกาสใหรายเล็กเขามาไดและสามารถทําความเขาใจกับประชาชนไดง)าย
4) คุณพลากร ศิวะเวชช
- ไม)เห็นดวยกับการจัดเป-น 2 ชุดคลื่นความถี่ชุดละ 2 x 15 MHz เนื่องจากเป-นขนาดคลื่นความถี่ที่ใหญ)
มาก และเห็นควรใหแบ)งคลื่นความถี่เป-นขนาดย)อยเพื่อส)งเสริมใหเกิดการแข)งขัน

ความเห็น กสทช.
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(2) ขอเสนอแนะ
(2.1) การคืนคลื่นความถี่ 2 x 4.8
MHz

ความเห็น
5) คุณอรุณี ปราชญาวงศ#
- ไม)เห็นดวยกับการจัดเป-น 2 ชุดคลื่นความถี่ ชุดละ 2 x 15 MHz เนื่องจากการแบ)งคลื่นความถี่แค)
2 ชุด จะมีแต)ผูประกอบการรายใหญ)ที่เป-นต)างชาติหรือนอมินีเท)านั้น แต)ผูประกอบการที่เป-นรายย)อยที่เป-น
ของคนไทยจะหมดสิทธิ ส)งผลกระทบต)อเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับความลมเหลวของทีวีดิจิตอลใครมีเงินมาก
จ)า ยมากก็ ไ ดช)องไปไม) ส มเหตุ ส มผลทางธุ รกิ จที่ ใ หทั้ งรายใหญ) แ ละรายย)อยไดเขามาต) อสู เพื่อใหเกิ ด สิ ท ธิ
ประโยชน=สูงสุดกับประชาชน อย)างกรณีทีวีดิจิตอลมีผูประกอบการรายใหม)รายใดบางที่ไดกําไรจากการประมูล
ทีวีดิจิตอล มีแต)ผูประกอบการรายใหญ) ช)อง 3 5 7 9 ทุกวันนี้เสาสัญญาณ 36 ช)อง ต)างจังหวัดยังดูไม)ได
เสนอใหจัดเป-น 3 ชุดคลื่นความถี่ ชุดละ 2 x 10 MHz เพื่อส)งเสริมเศรษฐกิจ
6) คุณวราธร วงศ#สวางศิริ
- ตองการใหแบ)งความถี่ใหเล็กลงเพื่อใหรายเล็กสามารถเขาสู)ตลาดได
7) บริษัทหลักทรัพย#จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
- ไม)เห็นดวยกับการจัดเป-น 2 ชุดคลื่นความถี่ ชุดละ 2 x 15 MHz เนื่องจากการแบ)งเป-นชุดคลื่นความถี่
ขนาดใหญ)จะเป-นการเอื้อประโยชน=ใหกับผูประกอบการรายใหญ)ใหมีการผูกขาดมากขึ้น เห็นควรใหแบ)งคลื่น
ความถี่ออกเป-น 2 ชุด ชุดละ ๆ 2 x 5 MHz เพื่อไม)ใหราคาประมูลสูงเกินไปและเปLดโอกาสใหผูประกอบการ
รายย)อยไดแข)งขันมากขึ้นในการประมูล
- ควรกําหนดใหผูเขาร)วมประมูลสามารถประมูลไดรายละไม)เกิน 3 ชุด ขนาดชุดละ 2 x 5 MHz
เนื่องจากการประมูลครั้งนี้แตกต)างจากการประมูล 3G ครั้งก)อนที่ตองลงทุนโครงข)ายใหม)หมดรายย)อยไม)เขา
แต) 4G ใหบริการ Data ไม)จําเป-นตองลงทุนมากเท)า 3G เป-น Niche Market ทําใหมีรายย)อยร)วมประมูลดวยได
ผู)ประกอบการ
1) คุณนฤพนธ# รัตนสมาหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
- ประเด็นของการคืนคลื่นความถี่ 4.8 เมกะเฮิรตซ= ที่ DTAC ใชงานภายใตสัมปทาน ซึ่ง DTAC คืนไปให
ทาง กสทช. ตอนนี้ก็ยังอยู)ในกระบวนการคืนคลื่นไปยัง กสทช. เนื่องจากในการคืนคลื่นจะไม)จบเพียงแค)มี
หนังสือคืนคลื่นจะตองมีการโยกยายคลื่นซึ่งใชเวลา DTAC สนับสนุนที่จะดําเนินการคืนคลื่นใหแลวเสร็จ ซึ่ง
การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่แต)อาจจะใชเวลาประมาณ 3 เดือน เสนอว)าควรจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับ
กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการโยกยายคลื่นความถี่ และเสนอใหขยายกรอบระยะเวลาในการคืนคลื่นขนาด
2 x 4.8 MHz ไปถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป-นวันก)อนการประมูลเนื่องจากอาจมีป?ญหาเรื่องการวาง
หลักประกันรอยละ 5 ของมูลค)าคลื่นความถี่โดยการวางหลักประกันดังกล)าวอาจส)งผลใหผูประกอบการเสีย

ความเห็น กสทช.

- จะนําความเห็นในเรื่องการหารือของผูเกี่ยวของ
เพื่อจัดทํา Action Plan เพื่อใหการดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนการใชงานคลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz
ใหแลวเสร็ จ ก) อนวั นที่ 25 กั นยายน 2559 ส) ง ให
กระทรวงเทคโนโลยี สนเทศและการสื่อสาร เพื่ อ
พิจารณาประเด็นดังกล)าวต)อไป
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(2.2) spectrum roadmap

ความเห็น
ผลประโยชน=หากการเจรจาการคืนคลื่นไม)สําเร็จ
2) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น/บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- บริษัทฯ ขอเสนอให กสทช. จัดประชุมหารือของผูเกี่ยวของเพื่อจัดทํา Action Plan เพื่อใหการ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนการใชงานคลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz ใหแลวเสร็จก)อนวันที่ 25 กันยายน 2559
ตามที่ กสทช. ไดกําหนดไว
ผู)ประกอบการ
1) คุณนฤพนธ# รัตนสมาหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (เชียงใหม)
- ควรจัดใหมี spectrum roadmap ก)อนการประมูลครั้งนี้
2) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น/บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- บริษัทฯ เห็นว)า spectrum roadmap เป-นเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของ
หน)วยงานกํากับดูแล และเป-นขอมูลสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมที่จะไดรับทราบว)า จะมีคลื่นความถี่ย)านใดบาง
ที่จะจัดสรรเขามาในอุตสาหกรรม เมื่อใด ในปริมาณมากนอยเพียงใด เพื่อใหการวางแผนการใชความถี่เป-นไป
อย)างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับเทคโนโลยีและความตองการของผูใชบริการ โดยเฉพาะย)านความถี่
สําคัญไดแก) 700 MHz, 850 MH, 1500 MHz, 1800 MHz ช)วงที่เหลือ, 2300 MHz และ 2600 MHz
- บริษัทฯ ขอเสนอให กสทช. เร)งรัดจัดทํา spectrum roadmap คลื่นความถี่โดยเร็ว และโดย
เห็นสมควรนํามาประกาศใหอุตสาหกรรมรับทราบก)อนกําหนดการยื่นความประสงค=เขาประมูลคลื่น 1800
MHz ในคราวนี้ ไดแก)คลื่นความถี่ย)าน 700 MHz, 850 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz ช)วงที่เหลือ, 2300
MHz และ 2600 MHz โดยเฉพาะอย)างยิ่งความชัดเจนของการประมูลคลื่นความถี่สัมปทาน
3) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ทเวิร#ค
- เสนอให กสทช. ประกาศแนวทางและแผนการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ใ นย) า นต) า ง ๆ (spectrum
roadmap) เช)น ในย)านความถี่ 2300 MHz, 2600 MHz รวมทั้งกรอบเวลา เพื่อเป-นขอมูลใหผูประกอบการ
ทุกรายใชเป-นขอมูลในการวางแผนและเตรียมการสําหรับการเขาร)วมการประมูลคลื่นความถี่ในย)านต)าง ๆ ใน
อนาคตดวย
4) สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ# (สทค.)
- ขอเสนอให กสทช. เร)งรัดจัดทํา Spectrum Roadmap คลื่นความถี่ และโดยเห็นสมควรนํามา
ประกาศใหผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมรับทราบ ก)อนกําหนดการยื่นความประสงค=เขาประมูล
คลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz ในคราวนี้ ซึ่ง Spectrum Roadmap ควรครอบคลุมคลื่นความถี่ย)าน 700

ความเห็น กสทช.

- สํ า นั ก งานอยู) ร ะหว) า งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า IMT

spectrum roadmap เพื่อใหทราบถึงแผนการ
จัดสรรคลื่นความถี่ในอนาคต อย)างไรก็ดี เนื่องจาก
ในการจัดทําแผน IMT spectrum roadmap
จะตองมีความชัดเจนในเรื่องของกําหนดระยะเวลา
การสิ้ น สุด ของคลื่ น ความถี่ ที่ชั ด เจน และกํ าหนด
กรอบการดําเนินการการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไป
จัดสรรใหม)หรือปรับปรุงการใชงานคลื่นความถี่ ซึ่ง
ตองมีการพิจารณาในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวของ
และการประสานงานกับหน)วยงานที่เกี่ยวของ และ
การดําเนินการจัดทํา IMT spectrum roadmap
ตองใหสอดคลองกั บ แผนแม) บ ทการบริ หารคลื่ น
ความถี่ดวย
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ความเห็น
MHz, 850 MHz, 1500 MHz, 1800MHz ช)วงอื่น, 2300 MHz และ 2600 MHz โดยเฉพาะอย)างยิ่งความ
ชัดเจนของการประมูลคลื่นความถี่ที่เคยไดรับการจัดสรรตามสัญญาอนุญาต / สัมปทาน เนื่องจาก Spectrum
Roadmap เป-นเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของหน)วยงานกํากับดูแล และเป-นขอมูล
สําคัญสาหรับอุตสาหกรรมที่จะไดรับทราบว)าจะมีคลื่นความถี่ย)านใดบางที่มีการจัดสรรเขามาในอุตสาหกรรม
เมื่ อใด ในปริ ม าณมากนอยเพี ย งใด เพื่ อ ใหการวางแผนการใชความถี่ เ ป- น ไปอย) า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
สอดคลองกับเทคโนโลยีและความตองการของผูใชบริการ โดยเฉพาะย)านความถี่สําคัญไดแก) 700 MHz, 850
MH, 1500 MHz, 1800 MHz ช)วงอื่น2300 MHz และ 2600 MHz
- ใหมีการพิจารณานําเอาคลื่นความถี่ออกมาประมูลใหมากที่สุด เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม)
เป-นการสื่อสารขอมูลความเร็วสูง ตองการ Bandwidth มากขึ้น ทั้งนี้ คาดว)าตองการเพิ่มขึ้นอีกไม)นอยกว)า 10
เท)าภายใน 4 ปaนี้ การนําเอาความถี่ออกมาประมูลเป-นจํานวนมาก ทําใหผูประกอบการสามารถเห็นภาพได
ชัดเจนว)าจะวางแผนรองรับความตองการรับส)งขอมูลปริมาณสูงนี้อย)างยั่งยืนไดอย)างไร
5) GSMA
เสนอให กสทช. จัดทํา spectrum roadmap เพื่อใหเกิดความชัดเจนของแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ใน
อนาคต เช)น ความถี่ย)าน 2300MHz , 2600MHz และ 700MHz ซึ่งการจัดทํา spectrum roadmap
ไม)เพียงแค)สรางความเชื่อมั่นใหกับภาคอุตสาหกรรมในการลงทุนและการวางแผนโครงข)ายรวมทั้งช)วยใหผูให
สัมปทานวางแผนการเปลี่ยนผ)านไดอย)างราบรื่น
ภาคประชาชน
1) คุณวราธร จงสวางศิริ
- เสนอใหมี spectrum roadmap ที่ชัดเจนเพื่อทุกภาคส)วนจะไดมีความชัดเจนว)าจะนําคลื่นในย)าน
ความถี่จํานวนเท)าใดและมาประมูลเมื่อใด เพื่อจะไดเตรียมตัวของทุกภาคส)วนทั้งบริษัทเอกชน ประชาชนจะได
รูล)วงหนาว)า รวมถึงถาเป-นกรณีที่คลื่นความถี่เดียวกันย)าน 1800 MHz อาจจะตองมีการศึกษาว)าการนํามา
ประมูลพรอมกันในย)านความถี่เดียวกันจะก)อใหเกิดประโยชน=กับประเทศหรือประชาชนมากขึ้นหรือไม)อย)างไร
เพื่อใหประโยชน=กับประชาชนมากที่สุด สําหรับคลื่นความถี่ใดที่ยังไม)ไดนํามาใชประโยชน=ก็ควรคืนเพื่อนํามา
จัดสรรต)อไป เมื่อมีคลื่นมากประโยชน=ก็น)าจะตกกับประชาชนมากที่สุด
- การกําหนดจํานวนคลืน่ ความถี่ในการประมูล 30 MHz น)าจะไม)เพียงพอที่จะตอบสนองการใช
ประโยชน=ของประชาชน ควรจะมีการกําหนดหลักเกณฑ=ใหนําคลื่นทีไ่ ม)ไดใชประโยชน=จริงมาใชประโยชน=
- ควรเรียกคืนและนําคลืน่ ที่ไม)ไดใชงานในความเป-นจริงกลับมาใชประโยชน=เพื่อใหเกิดประโยชน=สงู สุดต)อ

ความเห็น กสทช.
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ประชาชนและประเทศชาติ
2) คุณพลากร ศิวะเวช
- เสนอใหมีเรื่องของ spectrum roadmap เพื่อใหประชาชนทราบเป-นการล)วงหนาต)อไปว)าจะมีการ
ดําเนินการอย)างไร
(3) อื่น ๆ
(3.1) จํานวนคลื่นความถี่ที่จะนํามา ภาคประชาชน
1) คุณวิวัฒน# สุทธิภาค
ประมูล
- ไม)เห็นดวยกับปริมาณคลื่นความถี่ขนาด 2 x 30 MHz
- เสนอใหนําคลื่นความถี่ 1800 MHz ขนาด 2 x 24.5 MHz เขามาประมูลรวมเป-นปริมาณ 2 x 15
MHz จํานวน 3 ชุดคลื่นความถี่ โดยนําคลื่นดีแทคส)วนที่ 2 ที่ไม)ไดใชงานเป-นเวลาเกือบ 15 ปa ในสัญญา
ดําเนินการใหบริการวิทยุโทรคมนาคมระหว)าง กสท. กับบริษัท TAC สัญญาเลขที่ 3/2553 ลงวันที่ 14
พฤศจิกายน 2553 จะมีเรื่องขอสัญญาเรื่องทางดานเทคนิคคือขอ 14.4 ที่ กสท. จะอํานวยความสะดวกใหแก)
บริษัทในการติดต)อประสานงานสําหรับความถี่วิทยุเซลลูลาร=ที่ กสท. ใหบริการอยู) และ กสท.ยินยอมใหใชนั่น
คือความถี่ 850 MHz คลื่นความถี่ 1800 MHz เกิดขึ้นหลังจากที่มีการลงนามในสัญญาสัมปทาน จะเห็นว)า
การใชงานมีการแกสัญญาอีกหลายครั้งการแกสัญญาครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 จะมีการ
เรื่องการขอขยายอายุสัญญา แลวก็ยกเลิกขอจํากัดการขยายเซลลูล)าร=ของ กสท. แลวก็ยกเลิกการคุมครอง
สิทธิ์ตามสัญญาการใหบริการแต)เพียงผูเดียวของบริษัทแลวปรับผลประโยชน=ตอบแทน หมายความว)าเพิ่มผูให
ประกอบการขึ้นมาอีก 2 ราย ซึ่งในสมัยนั้นคือ WCS และบริษัท ดิจิตอล จะเห็นว)าในขณะนั้นมติ กบถ. ครั้งที่
1/2541 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ= 2541 อนุญาตให กสท. ใชความถี่นั้นมีกําหนดระยะเวลาไม)เกินวันสิ้นสุด
สัญญาสัมปทาน หลังจากที่มีการนําเสนอเรื่องเขามาที่ กสท. และ TAC ไดลงนามไวเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ=
2541 นั่นหมายถึงว)าเป-นการยืนยันการแกสัญญาครั้งที่ 3 ของ ดีแทค กับ กสท. ดังนั้นจะเห็นว)าคลื่นความถี่ที่
จะหมดอายุจะหมดไม)เท)ากันโดยมีการหมดอายุ 2 ช)วง ก็คือสัญญาสัมปทานหมดอายุเมื่อวันที่ 15 กันยายน
2556 และวันที่ 15 กันยายน 2561 ซึ่ง กสทช. จึงมีอํานาจนําคลื่นนี้มาประมูล ความหมายคือหนึ่งเพื่อการ
จัดสรรคลื่นความถี่อย)างมีประสิทธิภาพ คลื่นความถี่ 24.5 เมกะเฮิรตซ= ไม)ไดนํามาใชงานเป-นเวลาถึง 15 ปa ถา
ไม)เอาความถี่นี้ออกมาใหบริการก็จะทําใหเสียโอกาสในการใชคลื่นความถี่อย)างรุนแรง

คลื่นความถี่ที่ กสทช. นําออกมาประมูลเป-นคลื่น
ความถี่ที่สิ้นสุดระยะเวลาการใชคลื่นความถี่ตาม
กฎหมาย ส)วนคลื่นความถี่อื่น กสทช. อยู)ระหว)าง
กระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม)มีการใชงาน
หรือใชงานอย)างไม)มีประสิทธิภาพเพื่อนํามาจัดสรร
ใหมีการใชประโยชน=ต)อไป
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2) คุณจิตตพงศ# แชมปรีชา
-มีความเป-นไปไดหรือไม)ที่จะประมูลคลื่นความถี่ที่มากกว)า 30 MHz
3) รุจิระ บุนนาค
- กสทช. ละเวนในการปฏิบัติหนาที่ ไม)ยอมรวบรวมบรรดาคลื่นต)างๆ ที่ติดคางอยู)กับหน)วยงานราชการ
และไม)ใชประโยชน= มาจัดสรรคลื่นโดยการประมูลเพื่อนําเงินเขารัฐ กสทช. น)าจะออกแรงและขยันกว)านี้ ทั้งที
ตามกฎหมาย พรบ. องค=กรจัดสรรคลื่นความถี่ไม)มีตรงไหนที่บอกใหรอ
อีกดานหนึ่ง กสทช. อยากหาเงินเขารัฐ อยากไดเงินเขารัฐมากๆ ก็ถือเป-นเจตนาที่ดี แต)ทําไมกลับไม)จัด
ประมูลคลื่นคราวละมากๆ ถาเทียบไปเหมือนกับการขายหองชุด หรือคอนโดมิเนี่ยม ที่กั๊กไวขายที่ละไม)กี่หอง
ทั้งที่มีมากแทนที่จะขายทีละชั้นหรือที่ละหลายๆ ตึก จะไดเงินคราวละมากๆ ทั้งๆที่ Digital Economy ก็
แสดงท)าที่ว)าการจัดสรรคลื่นความถี่โดยการประมูล ควรทําคราวละมากๆ
4) ดร.กอพร พันธุ#ยิ้ม
- ดวยการสื่อสารที่ตองการส)งขอมูลดวยความเร็วสูงยิ่งมีปริมาณคลื่นความถี่มากจะทําใหการสื่อสาร
ความเร็วสูงมีประสิทธิภาพมากขึ้น การนําคลื่นความถี่จํานวนเยอะ ๆ มาประมูลหลาย Band พรอมกันจึง
น)าจะเป-นแนวคิดที่เหมาะสม ซึ่งในประเทศไทยตอนนี้ มีการพูดถึงการจัดสรรคลื่นย)าน 2400 MHz (ของ
TOT) และคลื่นย)าน 700 MHz ซึ่งเร็ว ๆ นี้หน)วยงานกํากับดูแลในหลายประเทศก็จัดใหมีการประมูลคลื่นเป-น
จํานวนมาก ช)วยส)งเสริมใหเกิดการพัฒนาของกิจการโทรคมนาคม และผูใชไดรับประโยชน=อย)างเต็มที่
ตัวอย)าง การประมูลในต)างประเทศช)วงปa 2557-2558 หลายประเทศนําความถี่มาประมูลเป-นจํานวนมาก

ที่มา https://www.policytracker.com/headlines/greece-assigns-800-mhz-and-2.6-ghz-bands
http://www.medianama.com/2014/02/223-india-2g-auction-2014-results-operator-circle-winners/
http://www.medianama.com/2015/03/223-indias-2015-spectrum-auction-results-which-telco-won-what/
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http://wireless.fcc.gov/auctions/default.htm?job=auction_factsheet&id=97
http://www.ofca.gov.hk/filemanager/ofca/en/content_921/1.9-2.2_GHz_Band_Auction_Successful_Bidder_Notice.pdf

(3.2) อื่น ๆ

ภาครัฐและภาคการศึกษา
1) คุณนัทช#นันท# เกียรติรุงวิไลกุล สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม (เชียงใหม)
- การประมู ล ครั้ ง นี้ จ ะมี ผู รั บ ใบอนุ ญ าตเพี ย งสองรายที่ จ ะไดชุ ด คลื่ น ความถี่ ดั ง กล) า วไป หากมี ผู รั บ - การจัดการประมูลครั้งนี้ไม)สามารถตัดสินสภาพ
การแข)งขันในตลาดโทรศัพท=เคลื่อนที่ทั้งหมด ซึ่ง
ใบอนุญาตเพียงสองรายที่ไดรับชุดคลื่นความถี่ดังกล)าว ในอนาคตจะเกิดการแข)งขันในโทรคมนาคมหรือไม)
ป?จจุบันมีการใหบริการในการใชคลื่นความถี่ย)าน
อื่น ๆ อยู)แลว
ผู)ประกอบการ
1) คุณสิทธิชัย ชื่นชูศิลปO บมจ. แอดวานซ# อินโฟร# เซอร#วิส (เชียงใหม)
- สํ า นั ก งาน กสทช. จะแจงใหทราบทั น ที เ มื่ อ
- กรณีมีการขยับคลื่นความถี่ ผูชนะการประมูลจะไดสิทธิในการใชคลื่นดังกล)าวเมื่อใด
กระบวนการทางกฎหมายและทางเทคนิคมีความ
ชัดเจน
2) บมจ. ทริปเปPลที บรอดแบนด#
- เนื่องจากความในวรรคหนึ่งและวรรคสองขอ 3 ไดกําหนดคลื่นความถี่ที่จะอนุญาต แบ)งออกเป-นสอง - เห็ น ควรคงขอกํ า หนดเดิ ม เนื่ อ งจากมี ค วาม
ชุด เรียกว)าชุดที่หนึ่งและชุดที่สอง เมื่ออ)านตามความในขอ 3 วรรคสาม ของประกาศที่กําหนดว)า ผูขอรับ ชัดเจนอยู)แลว
ใบอนุญาตแต)ละรายมีสิทธิยื่นประมูลคลื่นความถี่ไดไม)เกินหนึ่งชุดคลื่นความถี่เท)านั้น ก็อาจทําใหเกิดความ
เขาใจคลาดเคลื่อนไดว)าผูขอรับใบอนุญาตจะมีสิทธิยื่นประมูลในความถี่ชุดที่หนึ่งหรือชุดที่สองเพียงชุดใดชุด
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท)านั้น ซึ่งไม)ตรงกับเจตนาและกฎการประมูล ที่เปLดประมูลทั้งชุดที่หนึ่งและชุดที่สอง
พรอมกัน ในลักษณะ Simultaneous Ascending Bid Auction โดยผูประมูลสามารถเสนอราคาในคลื่น
ความถี่ชุดใดชุดหนึ่งก็ไดในแต)ละรอบการประมูล จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
- เสนอใหปรับปรุงความในวรรคสามดังนี้ “ผูขอรับใบอนุญาตแต)ละรายมีสิทธิไดรับอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ที่คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตตามประกาศนี้ยื่นประมูลคลื่นความถี่ไดไม)เกินหนึ่งชุดคลื่นความถี่
เท)านั้น”
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2. วิธีการอนุญาต
2.1 ความเหมาะสมของการใชวิธีการประมูลในรูปแบบ Simultaneous Ascending Bid Auction
2.2 ความเหมาะสมของกฎการประมูล มีรายละเอียดใดที่สมควรเพิม่ เติมอีกหรือไม)
2.3 ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผูเขาร)วมการประมูลจํานวนนอยกว)าหรือเท)ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะนํามาอนุญาตใหใช
ประเด็น
ความเห็น
2.1 ความเหมาะสมของการใช)วิธีการประมูลในรูปแบบ Simultaneous Ascending Bid Auction
ภาคประชาชน
1) คุณคงชัช แก)วสุโข
- เห็นว)า เรื่อง “ฮั้ว” ตั้งแต)การออกกฎประมูล 3G ของ กสทช.ครั้งที่แลว ก็ถูกรองเรียนต)อ ปปช. ก็รับไว
พิจารณาดวย แสดงใหเห็นว)าคดีมีมูลจน กสทช. เอง ถูกตรวจสอบ จึงเป-นเรื่องสําคัญมากที่ กสทช. ตองให
ความสําคัญและตองมีการปLดช)องโหว)ทางกฎหมายใหครบถวน โดยร)างกฎการประมูล 1800 ครั้งนี้ ขาพเจา
เห็นว)ามีลักษณะที่ทําใหคนเขาประมูลสามารถฮั้วผลประโยชน=กันไดแบบสขบาย ไม)มีการตรวจสอบ ไม)มีขอ
หาม เพราะจากรายละเอียดทั้งหมดยังไม)มีขอหาม ไม)มีขอบัญญัติขอไหนที่ป\องกันการกระทําในลักษณะ
ดังกล)าวเลย ซึ่งหากกฎที่ออกมาทําใหเกิดการ “ฮั้ว” กันไดของ กสทช. จะถูกฟ\องมีความผิดทั้งทางอาญาติด
คุก และผิด ทางแพ)ง ตองชดใชใหทั้ งผูประกอบการ และประเทศชาติ ดวย โดยผมไดติดตามข)าวมาตลอด
ประเด็นเรื่อง “ฮั้ว” คือ ในลักษณะที่ผูเขาประมูลสามารถไปตกลงกันล)วงหนา ทําใหผูเขาประมูลเหมือนมี
หลายราย แต)จริงๆแลว ก็เป-นพวกเดียวกันที่มีการ “ฮั้ว” ผลประโยชน=กันไวแลว ใหเขามาประมูลคลื่นเพื่อ
ประโยชน=รายเดียวกัน ช)องว)างตรงนี้ กสทช. ไม)ไดปLด ไม)ไดหาม ทําใหเกิดการ “ฮั้ว” อย)างแน)นอนหากปล)อย
ใหเกิดกฎแบบนี้ออกมา กสทช.จะถูกตรวจสอบทั้งทางการกระทําความผิดต)อหนาที่ตามมาตรา 157 ประมวล
กฎหมายอาญา ป.ป.ช. มาตรา 123 ถามีความผิดมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตดวย
2) คุณสุรชัย ทิปละ
- เหตุใด กสทช. ตองจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz กับ 900 MHz แยกเป-น 2 ครั้ง เหตุใดไม)จัด
พรอมกันในคราวเดียวกัน ซึ่งการที่ กสทช. จัดแยกจากกันนี้ขอใหชี้แจงต)อประชาชนใหชัดเจนดวย เพราะมีแต)
ผลเสียที่เกิดขึ้นต)อประเทศ ไดแก) สิ้นเปลืองงบประมาณชาติ เนื่องจากการจัดประมูลแต)ละครั้งมีค)าใชจ)ายสูง
มาก จากขอมูลตองใชงบประมาณ 100 ลานบาทขึ้นไป กับภาวะเศรษฐกิจย่ําแย) เงินคงคลังก็เหลือไม)มาก ซึ่ง
การที่ กสทช. ไม)ยอมจัดประมูลรวมกันในครั้งเดียวหรือเป-นเพราะว)าตองการเอื้อประโยชน=ใหเอกชนรายใดราย
หนึ่งไดคลื่นมากๆ ฮุบคลื่นไปรายเดียวหรือเปล)า จึงเห็นว)าสมควรจัดประมูลคราวเดียวกันเลย เพื่อความคุมค)า

ความเห็น กสทช.
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ความเห็น

และไม)สิ้นเปลืองงบประมาณชาติบานเมือง
2.2 ความเหมาะสมของกฎการประมูล มีรายละเอียดใดที่สมควรเพิ่มเติมอีกหรือไม
(1) การเพิ่มขึ้นของราคาในแต)ละรอบ ผู)ประกอบการ
1) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น/บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- เสนอใหกําหนดราคาประมูลในแต)ละรอบเพิ่มขึ้นรอบละ 2% ของราคา Reserve Price (ในกรณีราคา
Reserve Price สําหรับชุดคลื่นความถี่ 2 x 15 MHz เท)ากับ 13,920 ลานบาท ราคาประมูลในแต)ละรอบ
เพิ่มขึ้นรอบละ 278.4 ลานบาท) โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้
- เห็นว)าการเพิ่มขึ้นของราคาในแต)ละรอบ ควรกําหนดในอัตรารอยละของ Reserve Price ที่ไม)สูง
มากนัก โดยเฉพาะกรณีที่มีการกําหนดราคา Reserve Price ไวสูงมากแลว ทั้งนี้ เพื่อเปLดโอกาสใหผูเขา
ประมูลไดแข)งขันเสนอราคากันไดอย)างเต็มที่ การที่กําหนดการเพิ่มขึ้นของราคาในแต)ละรอบในอัตราที่ต่ําลง
อาจมีผลใหใชเวลาในการประมูลนานขึ้นบาง แต)ผลกระทบในเรื่องนี้ไม)น)าจะเป-นขอกังวลของการประมูลนี้
- เห็นว)าขอกําหนดในเรื่องการเพิ่มขึ้นของราคาประมูลในแต)ละรอบเป-นป?จจัยสําคัญที่ทําใหราคา
คลื่นความถี่สะทอนความตองการของผูเขาประมูลอย)างแทจริงตามวงเงินที่จัดเตรียมไวใชในการประมูลซึ่งมี
พื้นฐานมาจากการวิเคราะห= Business Case ในการนําคลื่นความถี่ไปใชในการใหบริการ
- การกําหนดใหราคาประมูลเพิ่มขึ้นในแต)ละรอบเท)ากับ 696 ลานบาท (หรือเท)ากับ 5% ของราคา
Reserve Price 13,920 ลานบาท) นั้นสูงเกินไปนั้นและจะทําใหผูเขาประมูลไม)อาจแข)งขันเสนอราคาในรอบ
ทาย ๆ ไดอย)างเต็มที่ เนื่องจากราคาที่เพิ่มขึ้นนั้นสูงกว)าวงเงินที่เหลือในการแข)งขันประมูล แต)หาก กสทช.
กําหนดใหราคาเพิ่มขึ้นในแต)ละรอบอยู)ในระดับ 200 - 300 ลานบาทก็สามารถแข)งขันการประมูลไดอีกหลาย
รอบ และที่สําคัญที่สุดคือทําใหราคาคลื่นสะทอนมูลค)าที่แทจริงมากที่สุด
(2) ระยะเวลาการเสนอราคาในแต)ละ ผู)ประกอบการ
รอบ
1) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
ควรใหพิจารณาปรับปรุงระยะเวลาในขั้นตอนการเสนอราคาจาก 15 นาที เป-น 30 นาที ดวยเหตุผล ดังนี้
- การกําหนดระยะเวลาการเสนอราคา 15 นาที ตามที่กําหนดใหผูเขาร)วมการประมูลตัดสินใจเสนอ
ราคาในแต)ละรอบการประมูลนั้นเป-นระยะเวลาที่สั้นเกินไป โดยขั้นตอนการเสนอราคาเป-นขั้นตอนที่ผูเขาร)วม
การประมูลใชในการพิจารณา วิเคราะห= กํ าหนดกลยุท ธ= และตัดสิน ใจเสนอราคาการประมู ล หลั งจากที่
ผูเขาร)วมการประมูลรับทราบผลการเสนอราคาในรอบการประมูลก)อนหนานั้น จากขั้นตอนการรายงานผล ซึ่ง
ในการเสนอราคาแต)ละรอบการประมูล ผูเขาร)วมการประมูลตองตัดสินใจเสนอราคาในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นถึง

ความเห็น กสทช.

- ขอกํ า หนดการเพิ่ มขึ้ น ของราคาในประกาศฯ
เป-นไปเพื่อใหเกิดการแข)งขันในการประมูลในระดับ
ที่เหมาะสม อย)างไรก็ตาม เพื่อการแข)งขันในการ
ประมูลและประสิทธิภาพในการจัดสรรคลื่นความถี่
เห็นควรปรับ ระดับ การเพิ่มขึ้น ของราคาในแต)ล ะ
รอบใหมี ค วามยื ด หยุ) น มากขึ้ น โดยปรั บ เป- น 2
ระดับ กล)าวคือ ตั้งแต)รอบที่ 1 ราคาเพิ่มขึ้นรอบละ
5% ของราคาขั้นต่ํา ภายหลังจากที่ราคาประมูล
เท)ากับหรือมากกว)ามูลค)าประเมินของคลื่นความถี่
ราคาประมูลจะเพิ่มขึ้นรอบละ 2.5% ของราคาขั้น
ต่ํา

เห็ น ควรคงขอกํ า หนดเดิ ม ที่ ร อบละ 15 นาที
เนื่องจากเห็นว)า ผูเขาร) วมการประมูลน)า จะมีการ
เตรี ย มความพรอมในการเขาร) ว มการประมู ล ใน
ระดั บ หนึ่ ง แลว และเพื่ อ ใหการประมู ล มี ค วาม
กระชับ
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ความเห็น
ความเห็น กสทช.
รอบละ 696 ลานบาท หรือ 580 ลานบาทแลวแต)กรณี โดยถือว)าเป-นวงเงินที่สูงมาก ประกอบกับจํานวนเงิน
ประมูลที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจํานวนรอบของการประมูล ส)งผลใหการตัดสินใจเสนอราคาการประมูลในแต)ละ
รอบเป-นไปไดยากขึ้นเนื่องจากผูเขาร)วมการประมูลตองดําเนินการดวยความระมัดระวังและรอบคอบที่สุด
นอกจากนี้ ตามประสบการณ=ที่ไดเคยเขาร)วมการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ IMT ย)าน 2.1 GHz ในปa
2555 กสทช. ไดกําหนดระยะเวลาของขั้นตอนการเสนอราคาไวที่ 30 นาที ซึ่งเป-นระยะเวลาที่เหมาะสมดีอยู)
แลว
ผู)ประกอบการ
1) คุณสุทธิชัย ชื่นชูศิลปO บมจ. แอดวานซ# อินโฟร# เซอร#วิส (เชียงใหม)
หากมีผูผ)านการประมูลเท)ากับจํานวนคลื่นที่นํามาประมูลหรือมีเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติผ)านเกณฑ= หากมี ผู ผ) า นเกณฑ= คุ ณ สมบั ติ เ ป- น ผู เขาร) ว มการ
สํานักงาน กสทช. จะตองดําเนินการเขาสู)กระบวนการประมูลทุกกรณีใช)หรือไม)
ประมูล จะตองเขาสู)กระบวนการประมูลในทุกกรณี

2.3 ความเหมาะสมของเงื่อนไขกรณีที่มีผู)เข)ารวมการประมูลจํานวนน)อยกวาหรือเทากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะนํามาอนุญาตให)ใช)
(1) ไม)เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) คุณนฤพนธ# รัตนสมาหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (เชียงใหม/กรุงเทพ)
ถามีผูเขาร)วมการประมูลเท)ากับหรือนอยกว)าไม)ควรปรับราคาจาก Reserve Price เป-นราคา Full Price
เนื่องจากหลักปฏิบัติในการประมูลของต)างประเทศส)วนใหญ) จะไม)เปลี่ยนแปลงราคา Reserve Price และ
หากเกิดกรณีผูเขาร)วมประมูลนอยกว)าหรือเท)ากับจํานวนชุดคลื่นความถีที่นํามาอนุญาตแสดงว)าตลาดได
สะทอนแลวว)าราคาที่กําหนดไวสูงเกินไปควรปรับลดลง ซึ่งแนวคิดที่ กสทช. จะนํามาใชปฏิบัตินั้นอาจสวนทาง
กัน ดังนั้น เห็นควรใหคงราคาเริ่มตนไวที่ Reserve Price ถือว)าเป-นราคาที่เหมาะสม
2) คุณพิชิต แก)วมาคูณ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (เชียงใหม)
ไม)ควรมีขอกํา หนดที่ ทําใหราคาเริ่มตนมี ความแตกต)า งกันเนื่ องจากกรณีที่ มีผูเขาร)วมประมูลมากกว) า
จํา นวนชุ ด คลื่ น ความถี่ ราคาเริ่ ม ตนจะเริ่ ม ที่ รอยละ 70 ของราคามู ล ค)า คลื่ น ความถี่ ถาผู เขาร) ว มประมู ล
รายหนึ่งมีเงินประมูลเพียงรอยละ 85 ของมูลค)าคลื่นความถี่ หากเกิดกรณีมีผูเขาร)วมประมูลนอยกว)าหรือ
เท)ากับชุดคลื่นความถี่ที่จะนํามาประมูล จะส)งผลใหผูเขาร)วมประมูลรายดังกล)าวมีเงินไม)เพียงพอที่จะประมูล
คลื่นความถี่ได
3) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น/บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- เห็นว)าการกําหนดราคาเริ่มตนการประมูล (Reserve Price) ที่ 70% ของมูลค)าคลื่นความถี่ (Full

คงไวตามร)างประกาศ เนื่องจาก การกําหนดราคา
ขั้นต่ํานั้นจะตองคํานึงถึงป?จจัยหลายประการ ดังใน
หลักดุลยภาพในการกํา กับดู แลที่ จะตองคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน=สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ
โด ยจ ะ ตอ ง ดํ า เ นิ น ก าร จั ด ส รร ค วา ม ถี่ ใ ห มี
ประสิท ธิภาพ กํา กับดู แลใหมีการแข)ง ขันโดยเสรี
และธรรม และจะตองดําเนินการจัดสรรทรัพยากร
ใหสะทอนมูลค)าทรัพยากรดวย ดังนั้น แมว)าจะมี

จํานวนคนเขาร)วมประมูลนอยกว)าหรือจํานวน
ใบอนุ ญ าต กสทช. จะตองนํ า คลื่ น ความถี่ ม า
จัดสรร ซึ่งการจัดสรรคลื่นความถี่ภายใตเงื่อนไข
ดั ง กล) า วจะตองจั ด สรรใหสะทอนมู ล ค) า ของ
ทรัพยากรและสอดคลองกับมูลค)าที่ ITU ได
นําเสนอไว
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ความเห็น กสทช.
Spectrum Value) แลว แต)ยังมีผูสนใจเขาร)วมการประมูลนอยกว)าหรือเท)ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะ
อนุญาต ย)อมแสดงใหเห็นว)าราคาเริ่มตนการประมูลไดเป-นตัวกําหนดความตองการของตลาดใหมีจํานวน
ผูสนใจเขาประมูลเพียงจํานวนเท)านั้น ดังนั้น ผูเขาประมูลจึงไม)ควรถูกบังคับใหตองชําระค)าคลื่นความถี่ใน
ราคา 100% ของ Full Spectrum Value และบริษัทฯ เห็นว)าผลจากเงื่อนไขนี้อาจทําใหผูที่สนใจเขาร)วม
ประมูลบางราย ตัดสินใจที่จะไม)เขาร)วมประมูล เนื่องจากเกรงว)าอาจถูกบังคับใหตองชําระดวยราคา Full
Spectrum Value เนื่องจากมีผูเขาร)วมประมูลเพียงสองรายหรือนอยกว)า
- โดยที่กฎหมายไดหามการซื้อขายคลื่นความถี่และยังไม)เคยมีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz มา
ก)อนจึงทําใหไม)อาจทราบราคาคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย กสทช. จึงควรให
กลไกตลาดเป-นผูกําหนดราคาซึ่งจะเป-นราคาที่ กสทช. สามารถใชอธิบายตอบขอสงสัยไดกับทุกภาคส)วน
- ขอเสนอแนะ: เห็นว)ากรณีที่มีผูเขาร)วมประมูลมีจํานวนเท)ากับหรือนอยกว)าจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่
อนุญาต ผูเขาประมูลควรชําระค)าคลื่นความถี่ในราคา Reserve Price ที่ 70% ของ Full Spectrum Value
เพราะเป-นราคาที่สะทอนถึงความตองการของตลาดอย)างแทจริง และผูเขาประมูลไม)ควรถูกบังคับใหชําระค)า
คลื่นความถี่ในราคา Full Spectrum Value
4) สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ#
กรณีที่มีผูเขาร)วมประมูลมีจานวนเท)ากับหรือนอยกว)าจานวนชุดความถี่ที่อนุญาต ผูเขาประมูลควรชําระ
ค)าธรรมเนียมในราคา Reserve Price เพราะเป-นราคาที่สะทอนถึงความตองการของตลาดอย)างแทจริง และผู
เขาประมูลไม)ควรถูกบังคับใหชําระในราคา Full Spectrum Price เพราะเป-นเงื่อนไขที่ลดทอนการแข)งขัน
เนื่องจากการกําหนดราคาเริ่มตนการประมูล (Reserve Price) ที่ 70 %ของมูลค)าคลื่นความถี่ (Full
Spectrum Price) แลว แต)ยังมีผูสนใจเขาร)วมการประมูลนอยกว)าหรือเท)ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะ
อนุญาต ย)อมแสดงใหเห็นว)าราคาเริ่มตนดังกล)าวไม)ไดสะทอนความตองการที่แทจริงของตลาด ดังนั้น ผูเขา
ประมูลจึงไม)ควรถูกบังคับใหตองชําระค)าธรรมเนียมในราคา 100% ของ Full Spectrum Price และผลจาก
เงื่อนไขนี้อาจทําใหผูที่สนใจเขาร)วมประมูลบางรายตัดสินใจที่จะไม)เขาร)วมประมูล เนื่องจากเกรงว)าอาจถูก
บังคับโดยเงื่อนไขการประมูลใหตองชาระดวยราคา Full Spectrum Price เนื่องจากมีผูเขาร)วมประมูลเพียง
สองราย
ผู)ประกอบการ
1) คุณนฤพนธ# รัตนสมาหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (เชียงใหม)
เป-นไปตามหลักเกณฑ=ที่กําหนดในกรณีที่มีผูเขาร)วม
กรณีผูเขาร)วมประมูลเหลือเพียงสองรายแสดงว)าผูยื่นซองประมูลตองยอมรับ Full Price ใช)หรือไม)
การประมูลนอยกว)าหรือเท)ากับใบอนุญาต
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3. ราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ (reserve price)
3.1 ความเหมาะสมในการกําหนดราคาขั้นต่าํ ของการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ 13,920 ลานบาทต)อคลื่นความถี่ 1 ชุด (2 x 15 MHz) ตามขอ 8 (2)
3.2 ความเหมาะสมในการกําหนดราคาขั้นต่าํ ของการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ 19,890 ลานบาทต)อคลื่นความถี่ 1 ชุด (2 x 15 MHz) ตามขอ 8 (3)
กรณีที่มีผูเขาร)วมการประมูลจํานวนนอยกว)าหรือเท)ากับจํานวนชุดคลืน่ ความถี่ที่จะนํามาอนุญาตใหใช
3.3 ความเหมาะสมของการกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz
ประเด็น
ความเห็น
ความเห็น กสทช.
3.1 ความเหมาะสมในการกําหนดราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ที่ 13,920 ล)านบาทตอคลื่นความถี่ 1 ชุด (2 x 15 MHz) ตามข)อ 8 (2)
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
ภาคประชาชน
1) เห็นควรปรับปรุงราคาขั้นต่ําเป-น 15,912 ลาน
1) คุณอับดุลอาซิด หนิมุสา สมาคมผู)บริโภค สงขลา
บาทสําหรับชุดคลื่นความถี่ขนาด 15 MHz หรือ
- เห็นดวยกับ กสทช. ว)าตองประมูลราคาสูง ๆ เพราะนโยบายของรัฐคือเพื่อประโยชน=รัฐสูงสุด 13,260 ลานบาท สําหรับชุดคลื่นความถี่ขนาด
ประชาชนสูงสุด แต)อยากใหมีผูประกอบการรายใหม)เขามา ตั้งแต) 2G และ 3G มีประสบการณ=บางไหมว)ามี 12.5 MHz หรือคิดเป-นรอยละ 80 ของมูลค)าที่ได
วิธีการอย)างไร กรณีถารูว)าฮั้วเสนอใหใช ม.44 ยกเลิกการประมูล แต)เห็นว)าควรกําหนดราคาที่ผูบริโภคหรือ จากการประเมินคลื่นความถี่ของ ITU ซึ่งราคาขั้น
ประชาชนใชบริการ 4G ในอนาคตขั้นต่ํา และเสนอให กสทช. มีมาตรการชัดเจนเพื่อใหผูใชบริการไดรับ ต่ําดังกล)าวยังเป-นไปตามวัตถุประสงค=เชิงนโยบาย
ประโยชน=จากการใหบริการสูงสุด อัตราค)าบริการควรจะลดลง หรือกําหนดราคาที่แน)นอน
สําหรับ การอนุญ าตใหใชคลื่น ความถี่ 5 ประการ
2) คุณสุรชัย ทีปละ
คื อ (1) เพื่ อ การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ อ ย) า งมี
เห็นดวยกับราคาขั้นต่ําที่ กสทช. กําหนด เพื่อหารายไดเขารัฐ ประชาชนจะไดประโยชน= ซึ่งเห็นว)า ประสิทธิภาพ (2) เพื่อส)งเสริมการแข)งขันในตลาด
ผูประกอบการมีความสามารถในการประมูล จากอดีตที่อัตราค)าบริการสูงมากแต)ป?จจุบันอัตราค)าบริการลดลง (3) เพื่อใหเกิดความโปร)งใสในการประมูล (4) เพื่อ
อย)างต)อเนื่อง และบริษัทก็ใหบริการไดอย)างต)อเนื่อง เชื่อว)าผูประกอบการตองหาวิธีการนําคลื่นความถี่มา การพัฒนาตลาดโทรคมนาคมในประเทศ และ (5)
ใหบริการต)อไป ขอเสนอให กสทช. มีมาตรการที่จะทําใหเกิดการแข)งขันที่โปร)งใส
การแสวงหารายไดเขารัฐ
3) คุณปรางวลัย เปลงปลั่ง บจ. ดีพลัส อินเตอร#เทรด
ทั้งนี้ราคาขั้นต่ําที่กําหนดขึ้นไดคํานึงถึงประเด็น
เห็นดวยมากๆ เพราะเมื่อเฉลี่ยราคาต)อปaต)อเดือนแลว จะเหลือเพียงเดือนละไม)เกิน 100 ลานบาทต)อผูรับ ที่ผูมีส)วนเกี่ยวของมีขอกังวลไวแลว ดังนี้
ใบอนุญาต เมื่อคิดจากจํานวนผูใชบริการ จะเหลือตนทุนไม)เกิน 20 บาท ฉะนั้นไม)ส)งผลกระทบต)อผูบริโภค
- ราคาขั้ น ต่ํ า ไดคํ า นึ ง ถึ ง ความเป- น ไปไดที่
แน)นอน
ผู ประกอบการรายเล็ ก สามารถที่ จ ะเขามาร) ว ม
4) คุณอนันต# สวารัตน#
ประมูลได โดยการกําหนดราคาขั้นต่ําไดคํานึงถึง
- เห็นดวยกับราคาขั้นต่ําที่ที่ปรึกษา ITU เสนอ เชื่อว)าในการคํานวณนี้เป-นรอยชั่วโมงเพื่อไดราคาที่ได ป?จจัยต)าง ๆ ที่เกี่ยวของ เช)น แนวโนมการใชงาน
ดุลยภาพ 3 อย)าง แต)ขอใหช)วยพิจารณาเพิ่มเติมกรณีที่เหตุการณ=บานเมืองมีการเปลี่ยนแปลง และเศรษฐกิจมี อินเทอร=เน็ตบนโทรศัพท=เคลื่อนที่ แนวโนมรายได
ป?ญหาหรือตกต่ําลงมา ยอดที่จะคาขายไม)ไดตามเป\าหมาย
ของบริ ก ารอิ น เทอร= เ น็ ต บนโทรศั พ ท= เ คลื่ อ นที่
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ประเด็น

(2) ไม)เห็นดวยกับขอกําหนด

ความเห็น
5) คุณรุจิระ บุนนาค
- ราคาคลื่นที่ประมูลได จะมีราคาที่ไม)สูงจนเกินไป จริงอยู)ที่ว)า ถาไดเงินจากการประมูลมาก ประเทศ
ไทยก็จะไดเงินเขารัฐเป-นจํานวนมาก แต)ก็ไม)ไดเป-นผลดีเสมอไป อย)างเช)น การประมูลทีวีดิจิตอลที่ไดเงินมาก
แต)ในที่สุดมีแต)ผูประกอบการที่ขาดทุนและทยอยจะปLดกิจการ ผลสุดทายประชาชนที่เป-นผูบริโภคจะได
ประโยชน=อะไร
- ที่ประเทศเยอรมัน ราคาตั้งตนประมูลคลื่นถูกกว)าประเทศไทย 2 เท)า ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศ
เยอรมันดีกว)าประเทศไทย 7 เท)า จึงทําใหราคาประมูลคลื่นของเยอรมันถูกกว)าประเทศไทยถึง 14 เท)า
- ถาราคาประมู ลคลื่ นมี ราคาไม)แ พงจนเกินไป ประชาชนผูบริ โภคยิ่ งจะเสี ยค)า บริ การถูกลง การ
ติดต)อสื่อสารทั้งโทรเขาโทรออก รับส)งขอมูลง)ายขึ้น เศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนดี รัฐก็จะมีรายไดจากการเก็บ
ค)าธรรมเนียมและภาษีเงินไดตลอดจนภาษีประเภทต)างๆมากขึ้น ผลสุดทายรายไดเขารัฐก็ไม)ต)างกับประมูล
คลื่นแพงตั้งแต)แรก
- การประมูลคราวนี้ ไม)ไดจางใครศึกษา เอาผลที่ ITU ศึกษาคราวที่แลวมาอางอิง ซึ่งถาไปศึกษาจริงๆ
แลวจะพบว)า ITU ไดศึกษาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการประมูล หรือที่เรียกว)า Method แต)กสทช. ก็ไม)ได
ทําตามเขา ITU แนะนําว)า ควรจะประมูลคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz พรอมๆกันในเวลาเดียวกันเลย
แต) กสทช. ก็จัดประมูลแยกกัน และยังอางผลการศึกษาของ ITU
- ส)วนเรื่องราคาประมูลตั้งตน จริงๆแลวกสทช. ไดจางอาจารย=คณะเศรษฐศาสตร=จุฬาเป-นผูทําการศึกษา
และใหคําแนะนํา แต)กลับเป-นที่เขาใจกันว)า ITU เป-นผูใหคําแนะนํา ทั้งที่ความจริงแลวไม)ใช) แต)อาจตองการ
ใหเขาใจว)า ITU มีส)วนเกี่ยวของเพื่อความน)าเชื่อถือ
5) คุณโสภณ หนูรัตน#
ไม)เห็นดวยกับการกําหนดราคาขั้นต่ําที่ 13,920 ลานบาทต)อ 1 ชุดคลื่นความถี่ เพราะเป-นราคาเริ่มตนที่ต่ํา
กว)าราคาประเมิน เห็นว)าควรเริ่มตนที่ราคา 100% ของราคาประเมิน ที่ 19,890 ลานบาทต)อคลื่นความถี่ 1
ชุด เพื่อใหเกิดการแข)งขันสะทอนราคาคลื่นที่แทจริง และรัฐจะไดรับประโยชน=สูงสุด
ผู)ประกอบการ
1) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
- เห็นว)าเป-นราคาที่สูงมาก และเห็นว)าเมื่อพิจารณาจากการประมูล 3G คลื่นความถี่ย)าน 2100MHz เมื่อ
16 ตุลาคม 2555 ไดผ)านประสบการณ=มาแลว มีขอมูลเปรียบเทียบมากมายว)าตอนนั้นประเทศไทยหรือรัฐ
ไดรั บ เงิน ประมูล ทั้ ง หมด 41,625 ลานบาท ถื อว) า เป- น จํ า นวนที่ สู ง หากเปรี ย บเที ย บราคาประมู ล คลื่ น นี้

ความเห็น กสทช.
ตลอดจนแนวโนมราคาอุปกรณ=โครงข)าย เป-นตน
- ราคาขั้นต่ําที่กําหนดไดทําการเปรียบเทียบ
กับประเทศต)าง ๆ ที่มีการประมูลคลื่นความถี่ย)านที่
ใกลเคียงกันซึ่งรวมทั้งคลื่นความถี่ 2100 MHz และ
1800 MHz และระดับการพัฒนาที่ใกลเคียงกัน
ตลอดจนไดทํ า การปรั บ ค) า (Normalize) ให
สามารถทําการเปรียบเทียบกันได เช)น ใชราคาต)อ
MHz ต)อประชากร นอกจากนี้ไดดําเนินการปรับค)า
ความสามารถในการใชจ)าย (Purchasing Power
Parity: PPP) และระยะเวลาการอนุญาตที่เท)ากัน
เป-นตน
2) เห็นควรปรับปรุง ภาคผนวก ข กฎการประมูล
ขอ 2 คลื่ น ความถี่ ที่ จ ะนํ า มาประมู ล และราคา
ประมูล รอบแรก โดยราคาประมูล ในรอบแรกจะ
เท)ากับราคาขั้นต่ําของการอนุญาตรวมกับกับราคา
ที่เพิ่มขึ้นในแต)ละรอบตามกฎการประมูลขอ 4.1
ทั้งนี้ การกําหนดราคาประมูลรอบแรกใหมีการรวม
ราคาขั้นต่ําของการอนุญาตกับราคาที่เพิ่มขึ้นในแต)
ละรอบตามกฎการประมู ล ขอ 4.1 นั้ น เป- น การ
กําหนดขึ้นเพื่อใหยืนยันความตองการคลื่นความถี่ที่
แทจริงโดยจะตองเสนอราคาที่สูงกว)าราคาขั้นต่ํา
ของการประมูล
3) เอกสารชี้แจงรายละเอียดการกําหนดราคาขั้น
ต่ํ า สํ า นั ก งาน กสทช. ไดดํ า เนิ น การเผยแพร)
เอกสารการนําเสนอ (presentation) ทางเว็บไซต=
ของสํานักงานเรียบรอยแลว
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(benchmark) ดวยหน)วย USD/MHz/pop กับต)างประเทศ พบว)า ราคาประมูลคลื่นความถี่ย)านดังกล)าวของ
ประเทศไทย สูงกว)าประเทศพัฒนาแลว เช)น เยอรมัน สิงคโปร= หรือเกาหลีใต ถาเปรียบเทียบกับประเทศที่
กําลังพัฒนาเช)นเดียวกับประเทศไทยเช)น เม็กซิโก อินโดนีเซีย ราคาประมูลจะสูงกว)า 3 เท)า (ที่มา : Value
Partners Management Consulting) ผลจากการประมูลในครั้งที่ผ)านมา จึงกลายเป-นมาตรฐานในการตั้ง
ราคาประมูลคลื่นย)านอื่น ๆ ที่ตามมาของประเทศไทย ดังเช)นการประมูลคลื่นย)าน 1800 MHz ในครั้งนี้
- การประมูลคลื่นย)าน 1800 MHz ครั้งนี้ ซึ่งกําหนดไวที่ 13,920 ลานบาทสําหรับ คลื่นความถี่ 1 ชุด (2
x 15MHz) หรือ 464 ลานบาทต)อ 1 MHz ถือว)าเป-นราคาที่สูงมากสําหรับประเทศไทย หากเทียบเคียงกับ
ประเทศสิงคโปร=มีการประมูลคลื่น 1800 MHz ในปa 2553 มีผูชนะการประมูลเป-นผูใหบริการรายเดิมจํานวน
3 ราย โดยใบอนุญาตมีอายุใบอนุญาต 13 ปa และจ)ายที่ราคา reserve price ราคา 16 ลานดอลล)าร=สิงคโปร=
หรือประมาณ 465 ลานบาท ต)อ 1 block (2 x 5 MHz) กรณีของประเทศไทยจะพบว)าราคาประมูลต)อหน)วย
ต)อปaเท)ากับ 24.42 ลานบาทต)อ MHz ในขณะที่ประเทศสิงคโปร=ราคาประมูลต)อหน)วยต)อปaเท)ากับ 3.2 ลาน
บาทต)อ MHz เมื่อพิจารณาราคาประมูลต)อ MHz ต)อจํานวนประชากร (Price/MHz/pop) ดังกล)าวพบว)า
ใกลเคียงกับราคาที่ กสทช. กําหนดสําหรับประเทศไทย แต)เมื่อพิจารณาถึงระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร= ที่มี
GDP สูงกว)าไทยถึง 6 เท)า และ Market ARPU ของประเทศสิงคโปร=ที่มีค)าถึง 30 USD โดยประมาณ ซึ่งสูง
กว)า Market ARPU ของไทยถึง 6 เท)า จากกรณีนี้ บริษัทฯ จึงขอตั้งเป-นขอสังเกตว)า ราคาประมูลคลื่นความถี่
ย)าน 1800MHz ของไทย เป-นราคาที่ไม)คํานึงถึงความแตกต)างของสภาพตลาดในแต)ละประเทศ
- กสทช. มิไดเปLดเผยรายละเอียดวิธีการคํานวณที่มาของราคาดังกล)าว ซึ่งบริษัทฯ ไดศึกษามูลค)าคลื่น
ความถี่ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ดวยวิธี International Benchmarking โดยพิจารณาจากขอมูลการ
ประมูลคลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz ของประเทศต)าง ๆ ทั่วโลก ตั้งแต)ปa 2010 ถึงปa 2014 และใชป?จจัยที่
คํานึงถึงความสัมพันธ=ของมูลค)าคลื่นความถี่ (ราคาต)อ MHz ต)อจํานวนประชากร) เปรียบเทียบกับมูลค)า
Market ARPU (รายไดบริการเฉลี่ยต)อเลขหมายต)อเดือน) ของแต)ละประเทศ โดยผลการศึกษาพบว)าราคา
คลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz ของประเทศไทยที่เหมาะสมควรอยู)ที่ประมาณ 8,700 ลานบาท
- ทํา ไมราคาการประมู ล ของประเทศไทยสูง มาก ซึ่ง ตามเอกสารหนา 10 กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค= เชิ ง
นโยบายคลื่นความถี่ของ กสทช. ไวอย)างชัดเจนว)าเพื่อประโยชน=สูงสุดประชาชน อันดับที่สองเพื่อตองการลด
ตนทุนการใหบริการ และเรื่องรายไดของรัฐเป-นอับดับสุดทาย แต)สิ่งที่ที่ทํากลับกัน ขอเสนอมุมมองใหรัฐ
พิจารณาตรงจุดนี้ การลดตนทุนจะพิจารณาอย)างไรถาตองจ)ายตั้งแต)ตนในราคาที่สูงมาก จากประสบการณ=ที่
เห็นจากทั่วโลกจะเห็นว)ารัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศก็มองเรื่องนโยบายของคลื่นความถี่เป-นเครื่องมือในการ
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สรางรายไดใหกับภาครัฐดวยกลไกที่รัฐตองการใหไดเงินมากที่สุด แต)ผลลัพธ=ที่ออกมาอาจจะลืมนึกไปว)ามี
ผลกระทบในระยะยาวต)ออุตสาหกรรมและต)อประเทศ เป-นผลกระทบในเชิงลบ เห็นว)าตอนนี้ภาครัฐมีการ
ดําเนินนโยบาย digital economy ซึ่งจะเกิดขึ้นไดนั้นประชาชนจะตองสามารถ connect กับบริการ 3G
หรือ 4G ได ป?จจุบันบริการในส)วนของโมบาย คิดเป-น 150% แต)สําหรับโมบายอินเทอร=เน็ตอยู)ที่ 27% ตัวเลข
นี้อธิบายว)าการที่เราเก็บเงินภาคเอกชนตั้งแต)ตนในราคาที่สูงมากโดยที่ยังไม)ไดทําหนาที่หลักคือการจัดใหมีการ
เขาถึงบริการโมบายด=บรอดแบนด= ป?จจุบันมีอัตราการเขาถึงที่ 27% ซึ่งลําดับการใชงาน 3 อันดับแรกคือ
โซเชียลเน็ตเวิร=ค เกมส= และการที่คนจะใชงานตองมีเหตุผล โดยสรุปแลวเห็นว)าการที่รัฐจะเขามาเก็บเงินใน
จํานวนเงินที่สูงเป-นการลืมมองภาพในระยะยาว ทําไมไม)ช)วยกันสนับสนุนการพัฒนาบริการที่มีคุณภาพใหเกิด
ประโยชน=นวัตกรรมใหม)ๆ หากตองการใหประชาชนไดรับประโยชน=อย)างแทจริง
2) คุณพิชิต แก)วมาคูณ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
กสทช. ไม)ควรมุ)งเนนรายไดจากการประมูลเพียงอย)างเดียว การดําเนินการของ กสทช. ตองสอดคลอง
กับ นโยบายของ คสช. เรื่ องการมุ) ง เนนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ต อล ลดความเหลื่ อมล้ํ า คํ า ว) า โดยที่ ใ หรั ฐ ได
ประโยชน=สูงสุด คํานี้น)าจะหมายความว)าประโยชน=ของรัฐในภาพรวม มิใช)มุ)งเนนทางดานรายได
เหตุผลที่ กสทช. ไม)ใชราคาขั้นต่ําที่ประเมินไดเมื่อปaที่แลว เขาใจว)า กสทช. มีความกังวลว)าจะอธิบายต)อ
สาธารณะไดอย)างไรว)าทําไมราคาถูกลง แต)บริษัทฯ เห็นว)าเราไม)เคยมีการประมูลคลื่น 1800 MHz มาก)อน
น)าจะตั้งราคาใหต่ํากว)านี้ แลวใหตลาดเป-นตัวกําหนดราคาเอง
3) คุณนฤพนธ# รันตสมาหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
ขอใหทบทวนเห็นว)าราคาขั้นต่ําสูงเกินไป ราคาที่ ITU เสนอประมาณ 600 กว)าลานบาท (100%) และ
ราคา 400 กว)าลานบาทต)อ 1 MHz (70%) เป-นราคาที่ต่ํากว)าที่ กสทช. กําหนดมาก เพราะว)าในราคา
13,900 กว)าลานต)อ 15 MHz หรือประมาณ 900 กว)าลานต)อ 1 MHz เป-นราคาที่แตกต)างกันมาก ราคาที่
กสทช. กําหนดถือว)าเป-นราคาที่สูงมาก ตามเอกสารที่นํามาเสนอระบุว)าไดเปรียบเทียบกับหลายประเทศ ซึ่งก็
มีตัวอย)างหลายประเทศ และเห็นว)าประเทศไทยถือว)าค)อนขางแพงมากในขณะที่เศรษฐกิจกําลังแย) แต)กําหนด
ราคาที่สูงกว)าทาง ITU กําหนด ขอใหทบทวนเนื่องจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็เป-นตนทุนในการใหบริการแลวก็
สะทอนออกมาเป-นราคาค)าใชบริการอื่นๆ
4) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น/บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- เห็นว)า ราคา Reserve Price ที่ถูกกําหนดไว 13,920 ลานบาท สําหรับชุดความถี่ 2x15 MHz หรือ
เท)ากับ 464 ลานบาท ต)อ MHz นั้นสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งการกําหนดมูลค)าคลื่นความถี่ที่สูง
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เกินไปนั้น จะมีผลทําใหผูชนะการประมูลมีเม็ดเงินในการลงทุนในการขยายเครือข)ายและพัฒนาบริการลด
นอยลงไป
- วัตถุประสงค=เชิงนโยบายสําหรับการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในคราวนี้ ไดระบุว)า “การหารายไดเขารัฐ
รายไดอันเกิดจากการประมูลซึ่งมีมูลค)าสมเหตุสมผลอันก)อใหเกิดประโยชน=ต)อรัฐ” มีความสําคัญเป-นลําดับที่
5 ซึ่งเป-นลําดับสุดทาย แต)วัตถุประสงค=เรื่อง “การจัดสรรคลื่นความถี่อย)างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน=
สูงสุดต)อประชาชนส)วนรวม” มีความสําคัญเป-นลําดับที่ 1 และวัตถุประสงค=ในเรื่อง “เพื่อส)งเสริมการแข)งขัน
ในตลาด การปรับปรุงคุณภาพบริการและการลดตนทุนในการใหบริการ เพื่อประโยชน=ต)อผูบริโภคโดยรวม” มี
ความสําคัญเป-นลําดับที่ 2 และหากจะพิจารณาในเรื่องผลประโยชน=ที่เกิดขึ้นต)อรัฐ บริษัทฯ เห็นสมควร
พิจารณาในประโยชน=ที่จะเกิดขึ้นในภาพกวางมากกว)าการคํานึงแต)เพียงรายไดที่เกิดจากการประมูล โดย
สมควรพิจารณาในเรื่องคลื่นความถี่เป-นป?จจัยพื้นฐานของการลงทุนของอุตสาหกรรมเพื่อสรางโครงข)าย LTE
และเกิ ดการหมุนเวียนของเงิ นลงทุ นต)อเนื่องในการกระตุ นเศรษฐกิจ กระจายออกไปสู) ภาคส) วนต)า ง ๆ ที่
เกี่ยวของ นอกจากนี้ โครงข)าย LTE จะเป-นโครงข)าย Mobile Broadband ที่เป-นโครงสรางพื้นฐานต)อยอด
การพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ เช)น Contents, Applications หรือการที่บริการ Mobile Broadband จะเป-น
ป?จจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจของ Sector อื่น ๆ เพิ่มศักยภาพในการแข)งขันของ
ประเทศ
- ข)อเสนอแนะ: เห็นว)าเรื่องราคาคลื่นเป-นเรื่องที่มีความสําคัญในการเขาสู)ตลาดของผูใหบริการ และมี
ผลโดยตรงต)อการลงทุนโครงข)ายและพัฒนาบริการ และในการประมูลคราวนี้ไม)มีวัตถุประสงค=ในการหา
รายไดเขารัฐเป-นลําดับแรก นอกจากนี้ เอกสารประกอบการรับฟ?งความคิดเห็นของ กสทช. มีขอมูลที่มาของ
การกําหนดราคา Reserve Price และ Full Spectrum Value นอยมาก บริษัทฯ ขอเสนอให กสทช.
เปLดเผยวิธีการกําหนดราคา Reserve Price และ Full Spectrum Value และจัดการรับฟ?งความคิดเห็นจาก
ผูมีส)ว นไดเสียจากการกําหนดราคาดั งกล)า ว โดยบริ ษัทฯ เห็น ว)าการดําเนินการดัง กล)าวจะไม)กระทบต) อ
กําหนดการประมูล
6) คณะกรรมการองค#การอิสระเพื่อการคุ)มครองผู)บริโภค ประชาชน
หากกําหนดราคาเริ่มตนการประมูลที่ราคา 19,890,000,000 บาท ซึ่งเป-นราคา 100 % ของราคาประเมิน
มูลค)าคลื่นจะทําใหรัฐไดประโยชน=สูงสุดมากกว)า ซึ่งจะป\องกันกรณีมีผูประกอบการมีการแข)งขันเสนอราคาไม)
เป-นไปตามที่คาดการณ=ไวไม)ว)าจะมีผูเขาร)วมประมูลมากกว)าหรือนอยกว)าจํานวนใบอนุญาต

ความเห็น กสทช.
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(3) ขอเสนอแนะอื่น ๆ

ความเห็น

ความเห็น กสทช.

ภาคประชาชน
1) คุณสุพัชฎา ภานันท#
เห็นว)า หากราคาขั้นตนสูงเกินไป จะทําใหผูใชบริการอาจจะตองจ)า ยอัตราค)าบริ การที่สู งขึ้น เสนอให
ทบทวนโดยพิจารณาสภาพเศรษฐกิจไม)ดีดวย ผูที่ชนะการประมูลอาจจะขึ้นราคากับผูบริโภคทําใหตองจ)าย
อัตราค)าบริการที่สูงขึ้น
2) คุณอรุณี ปราชญาวงศ#
ไม)เห็นดวย เนื่องจากเห็นว)ามุ)งเนนแต)เรื่องราคาเกินไป เหมือนตัดสิทธิ์ผูประกอบการรายย)อย กสทช. มุ)ง
แต)รายไดที่เขากับรัฐ ไม)ไดพิจารณาผลกระทบต)อผูประกอบการ ซึ่งไม)ไดกระทบกับผูประกอบการอย)างเดียว
เนื่องจากผลกระทบต)อผูประกอบการจะส)งผลกระทบกับค)าบริการที่แพง เห็นว)าประกาศของ กสทช. ไม)ได
คํานึงถึงการแข)งขันทางธุรกิจที่ควรจะส)งเสริมใหมีการแข)งขันเปLดโอกาสใหผูประกอบการทั้งรายใหญ)และราย
ย)อยเพื่อใหแต)ละฝŽายไดคิดคนโปรโมชั่นที่หลากหลายแลวก็ดีที่สุด
3) คุณอธิวัฒน# อูสวัสดิ์
ความเห็นในเรื่องราคาขั้นต่ําของการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ มีความเป-นห)วงหากกําหนดราคาประมูลไว
สูงขนาดนี้ เห็นว)า กสทช. ตองมีรายละเอียดที่ชัดเจนมาชี้แจงและใหเหตุผลกับประชาชนใหชัดเจนว)าราคาที่
กําหนดนั้นมาจากอะไร มีรายละเอียดทางวิชาการอะไรที่อางอิงใหกําหนดเป-นราคาประมูลขั้นต่ํา เพราะใน
ฐานะผูบริโภคมีความห)วงใยมากหากราคาบริการในอนาคตมีราคาสูง ซึ่งป?จจุบันเท)าที่ติดตามงานวิชาการ หรือ
นักวิชาการหลายคน ก็ยังไม)สามารถยืนยันรับรองไดว)า หากราคาประมูลมีราคาที่สูงมาก จะไม)กระทบต)อ
ค)าบริการของประชาชน โดยเฉพาะในยุดขาวยากหมากแพง เศรษฐกิจที่ตองรัดเข็ดขัด ดังนั้น จึงขอให กสทช.
โปรดอย)ากําหนดราคาที่สูง เพราะจะส)งผลใหประชาชนและผูใชบริการตองลําบากใชของแพง
4) คณะกรรมการองค#การอิสระเพื่อการคุ)มครองผู)บริโภค ประชาชน
ในขอ 8 (2) และ (3) เห็นว)าหากกําหนดราคาเริ่มตนการประมูลที่ราคา 19,890,000,000 บาท ซึ่งเป-น
ราคา 100 % ของราคาประเมินมูลค)าคลื่นจะทําใหรัฐไดประโยชน=สูงสุดมากกว)า ซึ่งจะป\องกันกรณี มี
ผูประกอบการมีการแข)งขันเสนอราคาไม)เป-นไปตามที่คาดการณ=ไวไม)ว)าจะมีผูเขาร)วมประมูลมากกว)าหรือนอย
กว)าจํานวนใบอนุญาต
ภาคประชาชน
1) คุณอับดุลอาซิด หนิมุสา (สมาคมผู)บริโภค สงขลา)
เสนอใหกํ า หนดเงื่ อนไขก) อนการประมูล กํ า หนดใหอั ตราค) า บริการประเภทเสี ย งวิ น าที ล ะ 1 สตางค= ในประกาศไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับกับการกําหนด
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ความเห็น
ประเภทดาตา 20 สตางค=ต)อเมกะไบท= เพราะผูบริโภคตองการรูราคา ผูประกอบการก็อยากรูว)าที่ประมูลได
ครั้งนี้ราคาขั้นต่ําของค)าบริการคือ 1 สตางค=ต)อวินาที บริการเสียง 20 สตางค=ต)อเมกะไบท= และเสนอให
กําหนดว)าตองมีโปรโมชั่นพื้นฐานสําหรับคนตาบอดและคนจน สําหรับกลุ)มผูบริโภคเสนออัตราค)าบริการ 49
สตางค=ต)อสําหรับประชาชน

ความเห็น กสทช.
รายการส)งเสริมการขายที่มีราคาค)าบริการต่ํากว)า
ราคาค)าบริการดวยคลื่นความถี่ 2.1 GHz ไว ก)อนที่
จะมีการจัดทําประกาศที่เกี่ยวของกับการการกํากับ
ดูแลเพดานราคาค)าบริการเป-นการเฉพาะไว

- เอกสารชี้แจงรายละเอียดการกําหนดราคาขั้น
2) คุณพลากร ศิริพรโอภาส นักวิจัยด)านกฎหมาย
กสทช. ควรชี้แจงถึงที่มาและวิธีการคํานวณราคาตั้งตนใหชัดเจนในเอกสาร และมีการนําเสนอรายงาน ต่ํ า สํ า นั ก งาน กสทช. ไดดํ า เนิ น การเผยแพร)
ผลกระทบต)างๆ ของการประมูล ทั้งในประเด็นทางกฎหมายและประเด็นอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความโปร)งใสใน เอกสารการนําเสนอ (presentation) ทางเว็บไซต=
ของสํานักงานเรียบรอยแลว
การดําเนินการ
ผู)ประกอบการ
1) สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ#
กสทช. ควรเปLดเผยวิธีการกําหนดราคา Reserve Price และ Full Spectrum Price และจัดใหมีการรับฟ?ง
ความคิดเห็นจากผูมีส)วนไดเสียจากการกําหนดราคาดังกล)าว เพื่อใหการกําหนดราคา Reserve Price และ
Full Spectrum Price เป-นไปดวยความรอบคอบ เนื่องจากราคาคลื่นเป-นเรื่องที่มีความสําคัญและเป-นตัว
กําหนดการเขาสู)ตลาดของผูประกอบการ (ราคาคลื่นเป-น Market Access Fee) มีผลโดยตรงต)อการลงทุน
โครงข)ายการพัฒนาบริการ ในการประมูลคราวนี้ไม)มีวัตถุประสงค=ในการหารายไดเขารัฐเป-นลําดับแรกอีกทั้ง
เอกสารประกอบการรับฟ?งความคิดเห็นของ กสทช. มีขอมูลที่มาของการกําหนดราคา Reserve Price และ
Full Spectrum Price นอยมาก
3.2 ความเหมาะสมในการกําหนดราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ที่ 19,890 ล)านบาทตอคลื่นความถี่ 1 ชุด (2 x 15 MHz) ตามข)อ 8 (3) กรณีที่มีผู)เข)ารวมการประมูลจํานวนน)อยกวา
หรือเทากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะนํามาอนุญาตให)ใช)
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
(2) ไม)เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
เห็ น ควรคงไวตามร) า งประกาศ เนื่ อ งจาก การ
1) คุณนฤพนธ# รันตสมาหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
กําหนดราคาขั้นต่ํานั้นจะตองคํานึงถึงป?จจัยหลาย
- ในการประมูล 2.1 GHz กําหนดไวว)าในกรณีที่มีผูเขาประมูลเท)ากับหรือนอยกว)าจํานวนใบอนุญาตให ประการ ดั ง ในหลั กดุ ล ยภาพในการกํ า กั บ ดู แ ลที่
ยกเลิกการประมูล ซึ่งเขาใจว)าถายกเลิกการประมูล จะจัดการประมูลครั้งต)อไปที่ราคา reserve price จะตองคํานึงถึงผลประโยชน=สูงสุดของประชาชน
เนื่องจากเห็นว)าราคาสูงเกินไป หากแต)การประมูลครั้งนี้กลับเสนอว)า กรณีมีผูเขาร)วมการประมูลเท)ากับหรือ และประเทศชาติ โดยจะตองดํ า เนิ น การจั ด สรร
นอยกว)าจํานวนใบอนุญาตใหจ)ายที่ราคาเต็มซึ่งเห็นว)าสวนทางกัน การที่มีผูเขาร)วมการประมูลนอยกว)าหรือ ความถี่ ใ หมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กํ า กั บ ดู แ ลใหมี ก าร
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ความเห็น
เท)ากับจํานวนใบอนุญาตน)าจะเป-นสิ่งที่แสดงใหเห็นว)าราคาที่ตั้งไวสูงเกินไป โดยหลักการประมูลถือว)าการให
ตลาดเป-นผูกําหนดราคาที่เหมาะสม การที่มีผูเขาร)วมการประมูล 2 ราย หรือนอยกว)าแสดงว)าตลาดมองว)า
ราคาที่ ตั้ ง ไวสู ง เกิ น ไป ขอเสนอของดี แ ทคคื อว) า ในกรณี ที่ มี ผู เขาร) ว มประมู ล เท) า กั บ หรื อนอยกว) า จํ า นวน
ใบอนุญาต ควรใหใบอนุญาตในราคา 70% ถือว)าเป-นราคาที่เหมาะสม
2) นายพิชิต แก)วมาคูณ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- ในกรณีที่มีผูเขาร)วมประมูลเท)ากับหรือนอยกว)าใบอนุญาตและกําหนดใหราคาตั้งตนการประมูลจะขึ้น
ไปเป-นราคาที่ 100% เห็นว)าเหตุผลไม)ชัด ควรใหเป-นไปตามกลไกตลาด ในกรณีมีผูประมูล 3 รายก็แข)งราคา
และกรณีมีผูเขาประมูล 2 ราย ควรไดราคา reserve price เห็นว)าขอกําหนดดังกล)าวเป-นการลดทอนแรง
ดึงดูดในการเขาร)วมประมูล โดยเฉพาะผูประกอบการรายเล็ก
3) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น/บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- การกําหนดราคาเริ่มตนการประมูล (Reserve Price) ที่ 70% ของมูลค)าคลื่นความถี่ (Full Spectrum
Value) แลว แต)ยังมีผูสนใจเขาร)วมการประมูลนอยกว)าหรือเท)ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่จะอนุญาต ย)อม
แสดงใหเห็นว)าราคาเริ่มตนการประมูลไดเป-นตัวกําหนดความตองการของตลาดใหมีจํานวนผูสนใจเขาประมูล
เพียงจํานวนเท)านั้น ดังนั้น ผูเขาประมูลจึงไม)ควรถูกบังคับใหตองชําระค)าคลื่นความถี่ในราคา 100% ของ
Full Spectrum Value และบริษัทฯ เห็นว)าผลจากเงื่อนไขนี้อาจทําใหผูที่สนใจเขาร)วมประมูลบางราย
ตัดสินใจที่จะไม)เขาร)วมประมูล เนื่องจากเกรงว)าอาจถูกบังคับใหตองชําระดวยราคา Full Spectrum Value
เนื่องจากมีผูเขาร)วมประมูลเพียงสองรายหรือนอยกว)า
- มูลค)าคลื่นความถี่ (Full Spectrum Value) ขนาด 2 x 15 MHz ที่ไดถูกกําหนดไว 19,890 ลานบาท
ต)อคลื่นความถี่ 1 ชุด และการกําหนด Reserve Price ในราคา 70% ของ Full Spectrum Value หรือ
เท)ากับ 13,920 ลานบาทต)อคลื่นความถี่ 1 ชุด นั้น มีความแตกต)างกันถึง 5,970 ลานบาทต)อใบอนุญาต
(หรือเท)ากับ 11,940 ลานบาทต)อใบอนุญาตสองใบ) ผลจากขอกําหนดตามขอ 8(3) ทําใหผูเขาประมูลไม)
สามารถคาดการณ=ล)วงหนาไดเลยว)าในการประมูลจะมีผูเขาร)วมประมูลมากกว)าจํานวนชุดคลื่นความถี่หรือไม)
ซี่งป?จจัยความไม)แน)นอนเหล)านี้ มีผลทําใหผูสนใจตัด สินใจไม)เขาร)วมประมูล โดยเฉพาะผูสนใจเขาร)ว ม
ประมูลที่มีงบประมาณในการประมูลอยู)ระหว)าง 13,920 ลานบาท แต)ไม)ถึง 19,890 ลานบาท จะตัดสินใจไม)
เขาประมูลเนื่องจากไม)ทราบว)าทายที่สุดจะตองชําระค)าคลื่นความถี่ในราคา 19,890 ลานบาทหรือไม) โดยที่
กฎหมายไดหามการซื้อขายคลื่นความถี่และยังไม)เคยมีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz มาก)อนจึงทําใหไม)
อาจทราบราคาคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย กสทช. จึงควรใหกลไกตลาดเป-นผู

ความเห็น กสทช.
แข)ง ขันโดยเสรี และธรรม และจะตองดํา เนิน การ
จัดสรรทรัพ ยากรใหสะทอนมูลค) าทรัพยากรดวย
ดังนั้น แมว)าจะมีจํานวนคนเขาร)วมประมูลนอยกว)า
หรือเท)า กับ จํานวนใบอนุญ าต กสทช. จะตองนํ า
คลื่นความถี่มาจัดสรรเพื่อมีการจัดสรรคลื่นความถี่
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดสรรคลื่นความถี่ภายใต
เงื่อนไขดังกล)าวจะตองจัดสรรใหสะทอนมูลค)าของ
ทรั พ ยากรและสอดคลองกั บ มู ล ค) า ที่ ITU ได
นําเสนอไว
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ความเห็น
กําหนดราคาซึ่งจะเป-นราคาที่ กสทช. สามารถใชอธิบายตอบขอสงสัยไดกับทุกภาคส)วน
- ขอเสนอแนะ: เห็นว)ากรณีที่มีจํานวนผูเขาร)วมประมูลนอยกว)าหรือเท)ากับจํานวนชุดความถี่ที่อนุญาต
ผูเขาประมูลควรชําระค)าคลื่นความถี่ในราคา Reserve Price (70% ของ Full Spectrum Value)
4) GSMA
การกําหนดราคาขั้นต่ําเป-นขั้นตอนที่มีบทบาทสําคัญในการออกแบบการประมูล จุดประสงค=ของการ
กําหนดใหมีราคาขั้นต่ํานั้นคือเพื่อป\องกันการเขาร)วมการประมูลจากผูที่ไม)ไดมีความตั้งใจเขาประมูลอย)าง
แทจริง อย)างไรก็ตาม การกําหนดราคาขั้นต่ํานั้นตองไม)สูงเกินไปจนไปขัดกับหลักการพื้นฐานของการประมูล
นั่นคือการใหกลไกตลาดเป-นตัวตัดสินมูลค)าของคลื่นความถี่ การไปแทรกแซงกลไกตลาดในการกําหนดราคา
อาจนําไปสู)ราคาคลื่นที่สูงเกินกว)าราคาตลาดที่แทจริง และการจัดสรรคลื่นก็จะไม)มีประสิทธิภาพสูงสุด การ
ประมูลคลื่นนั้นเป-นเพียงแค)ขั้นตอนเริ่มตนที่จะนําไปสู)การใหบริการ ภายหลังการประมูลผูประกอบการยังตอง
มีการลงทุนอีกเป-นจํานวนมากเพื่อขยายและปรับปรุงโครงข)าย หากราคาประมูลคลื่นนั้นสูงเกินไปจนสราง
อุปสรรคทางการเงินต)อการลงทุนที่จําเป-นในภายหลัง ทําใหผูประกอบการตองปรับลดหรือชะลอการลงทุน
ออกไป จะทําใหไม)เกิดการใชประโยชน=จากคลื่นความถี่ไดอย)างเต็มที่ ทั้งประโยชน=ทางเศรษฐกิจและสังคมที่
บริการบรอดแบนด=ไรสายจะสามารถทําใหเกิดต)อผูบริโภคและเศรษฐกิจของประเทศได
นอกจากนี้ GSMA มีความกังวลต)อเงื่อนไขการปรับเพิ่มราคาขั้นต่ําอย)างมีนัยสําคัญในกรณีที่มีจํานวน
ผูเขาร)วมประมูลเท)ากับหรือนอยกว)าจํานวนใบอนุญาตที่นํามาประมูล เงื่อนไขขอนี้ทําใหเกิดความไม)แน)นอน
และความเสี่ยงสูงมากสําหรับผูสนใจเขาร)วมการประมูล เนื่องจากผูที่สนใจเขาร)วมประมูลจะไม)ทราบว)าตนเอง
จะตองเตรียมตัวเสนอราคาที่ราคาตั้งตนราคาใด ทําใหเป-นอุปสรรคต)อการวางแผนกลยุทธ=ในการเสนอราคา
ราคาขั้นต่ําที่สูงบวกกับเงื่อนไขการปรับเพิ่มราคาขั้นต่ําขอนี้ จะทําใหผูสนใจเขาร)วมประมูลตองทบทวนอย)าง
รอบคอบว)าจะตัดสินใจเขาร)วมประมูลหรือไม) เนื่องจากตองคาดการณ=การตัดสินใจของผูสนใจเขาร)วมการ
ประมูลรายอื่นๆ ดวย จนอาจถูกมองว)ามีการฮั้วประมูลเกิดขึ้นระหว)างผูประกอบการ และในกรณีที่เลวราย
ที่สุด ความโปร)งใสของกระบวนการประมูลทั้งหมดอาจถูกตั้งคําถามทั้งจากทางรัฐบาลและสาธารณะ
GSMA เสนอให กสทช. ปรับลดราคาขั้นต่ําลงมาสู)ระดับที่เหมาะสมเพื่อสะทอนสภาพตลาดที่แทจริง และ
ขอใหยกเลิกเงื่อนไขการปรับเพิ่มราคาขั้นต่ําในกรณีที่มีจํานวนผูเขาร)วมประมูลเท)ากับหรือนอยกว)าจํานวน
ใบอนุญาตที่นํามาประมูล

ความเห็น กสทช.
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ประเด็น
(3) ขอเสนอแนะอื่นๆ

ความเห็น

ความเห็น กสทช.

ภาคประชาชน
1) คุณสุรชัย ทิปละ
หลักเกณฑ=ที่กําหนดสอดคลองตามวัตถุประสงค=ใน
เสนอใหหาทางทําอย)างไรใหการแข)งขันไปถึงราคา 100% จาก 70% เพื่อใหหลุดพนขอกังวลเรื่องการฮั้ว การประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. ซึ่ง
ประมูล
มุ)งเนนการจัดสรรคลื่นความถี่อย)างมีประสิทธิภาพ
เพื่อก)อใหเกิดการแข)งขันในตลาดโดยเสรีและเป-น
ธรรม อันจะเป-นประโยชน=ต)อผูบริโภคโดยตรง
3.3 ความเหมาะสมของการกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูลใบอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ยาน 1800 MHz
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
ภาคประชาชน
1) บริษัทหลักทรัพย#จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เห็นดวยกับขอกําหนด
เห็ น ควรคงไวตามร) า งประกาศ เนื่ อ งจากการ
(2) ไม)เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) คุณระพีภรณ# เลิศวงศ#วีรชัย บจ. ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
กําหนดงวดการชําระเงิน 3 งวด โดยกําหนดงวด
ขอเสนอใหปรับเงื่อนไขการกําหนดงวดการชําระเงิน การกําหนดงวดและระยะเวลาการชําระเงินประมูล แรกไวที่รอยละ 50 เป-นการผ)อนคลายภาระทาง
เป-นเรื่องสําคัญและอภิปรายกันอย)างกวางขวางในหลายๆ ประเทศ การกําหนดที่ไม)เหมาะสมจะเป-นการสราง การเงิ น ของผู รั บ ใบอนุ ญ าตอยู) แ ลว เพื่ อ ใหผู รั บ
ภาระตนทุนทางการเงินใหผูรับใบอนุญาต และมีผลกระทบต)อผูบริโภค รวมถึงมีผลต)อจํานวนผูเขาร)วมการ ใบอนุ ญ าตสรางโครงข) า ยเพื่ อ นํ า คลื่ น ความถี่ ม า
ประมูลดวย
ใหบริการไดเร็วขึ้น
ในร)างหลักเกณฑ=ฯ นั้นกําหนดงวดการชําระเงิน 50% ทันทีภายหลังการประมูล และ 25% หลังสิ้นปaที่ 2
และอีก 25% หลังสิ้นปaที่ 3 ซึ่งหมายความว)าผูประกอบการตองจ)ายเงินเยอะในช)วงแรก ทําใหมีทางเลือก
ต)อไป 2 ทาง คือ คิดราคาค)าบริการแพงๆ กับผูบริโภค หรือ จํากัดเงินลงทุนดานโครงข)ายใหเหลือเท)าที่จําเป-น
บริษัทฯ ขอเสนอใหในช)วงตนไม)ควรทําใหผูประกอบการมีภาระทางการเงินหนักมาก เพื่อใหผูประกอบการ
นําเงินส)วนใหญ)ไปลงทุนดานโครงข)าย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความครอบคลุมซึ่งอาจจะมากกว)าที่
กสทช. กําหนดก็ได ซึ่งสุดทายและประโยชน=ก็จะตกอยู)กับผูใชบริการ
หาก กสทช. ตองการสรางแรงจูงใจใหมีเขาร)วมประมูลมากขึ้น อาจกําหนดงวดการชําระเงิน โดยใน 3 ปa
แรกคืองวดที่ 1-3 ใหจ)ายเป-นสัดส)วนของราคาขั้นต่ํา และในปaที่ 4-6 ค)อยจ)ายส)วนที่เกินมาจากราคาขั้นต่ํา ทํา
ใหรายใหม)อาจตัดสินใจเขามาประมูลเนื่องจากสามารถทยอยจ)ายเงินในปaหลังได
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ความเห็น
2) นางสาว ปรางวลัย เปลงปลั่ง บจ. ดีพลัส อินเตอร#เทรด ควรยืดเวลาชําระเงินออกไปมากกว)า 3 ปa
เพื่อเปLดโอกาสใหผูประกอบการรายอื่นที่ทุนไม)หนาพอ
3) สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ#
ควรกําหนดเงื่อนไขการจ)ายค)าธรรมเนียมการใชคลื่นความถี่ที่ส)งเสริมใหผูประกอบการสามารถลงทุน
โครงข)ายในช)วงแรกไดอย)างรวดเร็ว อันจะส)งผลใหประชาชนผูใชบริการไดใชประโยชน=จากความถี่ที่นําออกมา
ประมูลไดอย)างทั่วถึง และกวางขวาง สามารถรับส)งขอมูลไดในอัตราเร็วที่สูงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ เงื่อนไขการ
จ)ายค)าธรรมเนียมฯ ควรจะมีการแบ)งจ)ายในระยะยาวโดยเนนใหผูประกอบการจ)ายค)าธรรมเนียมฯ นอยในช)วง
ปaแรกเพื่อใหสามารถมีเม็ดเงินไปลงทุนในโครงข)ายและคุณภาพการใหบริการได
ภาคประชาชน
1) คุณอนันต# สวารัตน#
- เห็นว)าการที่จะลงทุนในการที่จะเริ่มกิจการใด ๆ ครั้งแรกเป-นการลงทุนมาก หากตนทุนดําเนินการสูง
แลวผลผลิตจะถูกไดอย)างไร เสนอใหมีการชําระเป-น 6 งวด งวดแรก 30% เพื่อผ)อนคลายในเรื่องของการ
ลงทุนเริ่มตน

ความเห็น กสทช.

หนา 25

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 ความเหมาะสมของแบบคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ยา) น 1800 MHz
4.2 เงื่อนไขที่ผูชนะการประมูลจะตองการดําเนินการก)อนรับใบอนุญาต
4.2.1 ความเหมาะสมของขอกําหนดและระยะเวลาในการดําเนินการตามเงื่อนไขที่ผชนะการประมู
ู
ลจะตองการดําเนินการก)อนรับใบอนุญาต
ประเด็น
ความเห็น
4.1 การพิจารณาคุณสมบัติขั้นแรก (pre-qualification)
4.1.1 ความเหมาะสมของข)อกําหนดคุณสมบัติของผู)ขอรับใบอนุญาต
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
ภาคประชาชน
1) คุณอนันต# สวารัตน#
กสทช. จัดทํากฎระเบียบที่มีรายละเอียดค)อนขางจะสมบูรณ=ครบถวนมาก
(2) ไม)เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) บมจ. กสท โทรคมนาคม
- เห็นควรปรับปรุงขอ 5 (3) ดังนี้ “ผูขอรับใบอนุญาตตองไม)มีความเกี่ยวโยงกันกับผูขอรับใบอนุญาตราย
อื่น โดยไม)เป-นผูถือหุนรายใหญ) ไม)เป-นบริษัทย)อย ไม)เป-นบริษัทร)วม ไม)เป-นผูมีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุม
ไม)มีการถือหุนไขวกับผูขอรับใบอนุญาตรายอื่น หรือไม)มีผูถือหุนรายใหญ) หรือผูมีอํานาจควบคุมเป-นบุคคล
เดียวกันกับผูขอรับใบอนุญาตรายอื่น เวนแต)กรณีมีความสัมพันธ=กันเนื่องจากมีกระทรวงการคลังเป-นผูถือหุน
......” เพื่อใหผูประกอบกิจการภาครัฐเขาร)วมการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ได
(3) ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ภาคประชาชน
1) คุณสุชาติ กิจรักษา
- กรณีมีผูชนะการประมูล 2 ราย โดยผูชนะรายหนึ่งถูกควบคุมการบริหารจัดการโดยผูชนะอีกรายหนึ่ง
(นอร=มินี) ซึ่งไม)ปรากฏทางทะเบียนว)าผูรับใบอนุญาตทั้งสองรายดังกล)าวมีความสัมพันธ=กันในลักษณะตองหาม
ตามขอ 5 (3) ของร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ=และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการ

ความเห็น กสทช.

- เห็ น ควรคงขอกํ า หนดในเรื่ องความเกี่ ย วของ
เชื่ อ มโยงของผู ขอรั บ ใบอนุ ญ าตไวเช) น เดิ ม
เนื่องจากขอกําหนดดังกล)าว เป-นการเปLดกวางให
ผูประกอบการทุ กรายสามารถเขาร)ว มประมูล ได
และเป-นกลางสําหรับผูประกอบการทุกราย ซึ่งการ
เขาร)วมประมูลของรัฐวิสาหกิจนั้นตองเป-นไปตาม
นโยบายของรัฐดวย

- ร) า งประกาศ กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ= ก าร
อนุ ญ าตฯ ขอ 5 วรรคทาย กํ า หนดว) า “ในการ
ตรวจสอบ หากปรากฏว)า ผู ขอรั บใบอนุ ญ าตไม) มี
คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ที่ กํ า ห น ด ห รื อ ห า ก ป ร า ก ฏ
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ความเห็น
โทรคมนาคม ย)าน 1800 MHz แต)อย)างใด กรณีดังกล)าวนี้สํานักงาน กสทช. จะมีมาตรการอย)างไร
2) คุณสุพัชฎา ภานันท#
การประมูลครั้งนี้อาจมีผูประกอบการบางรายที่มีต)างดาวเป-นนอมินีแฝงอยู) โดยอาจปรากฎในรูปแบบการ
ถือหุนซอนกันหลายชั้น ซึ่งธุรกิจประเภทนี้หากมีทุนของต)างดาวแอบแฝงเขามาอาจจะเกิดอันตรายต)อประเทศ
เพราะบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่ในป?จจุบันนั้น นอกจากการโทรเขาโทรออกแลว ยังมีการเก็บขอมูลต)าง ๆ ซึ่ง
ขอมูลอาจจะเกิดการรั่วไหลไปยังต)างประเทศได
3) คุณอนันต# สวารัตน#
ตองการให กสทช. เปLดโอการใหภาคประชาชนไดมีโอกาสรูรายชื่อผูเขาร)วมการประมูลที่ผ)านขั้นตอนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติแลว เพื่อภาคเอกชนจะไดมีส)วนทวงติงให กสทช. ไดพิจารณาใหรอบคอบขึ้น เช)นเดียวกับ
การตรวจสอบนักการเมืองที่มีการตรวจสอบทั้งก)อนเขาดํารงตําแหน)งและหลังเขาดํารงตําแหน)ง
ผู)ประกอบการ
1) บมจ. ทริปเปPลที บรอดแบนด#
- ในแบบคําขอรับใบอนุญาต แบบที่ 2 คําขอรับรองของผูขอรับใบอนุญาตขอ 2 ความว)า “ขาพเจาขอ
รับรองว)ามีลักษณะครบถวนตามขอกําหนดในขอ 8 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน= และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ=และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย)าน 1800 MHz ดังนี้” เนื่องจากขอ 8 ของ (ร)าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ=การ
อนุญาตฯ อยู)ในหมวด 4 เรื่อง การประมูล ส)วนรายละเอียดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตจะอยู)ในขอ 5
หมวด 2 เรื่อง คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต
- เสนอแนะใหปรับปรุงขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาต แบบที่ 2 คําขอรับรองของผูขอรับใบอนุญาต
ขอ 2 ดังนี้ “ขาพเจาขอรับรองว)ามีลักษณะครบถวนตามขอกําหนดในขอ 5 ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน= และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ=และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย)าน 1800 MHz ดังนี้”

ความเห็น กสทช.
ขอเท็ จ จริ ง ภายหลั ง ว) า ผู ขอรั บ ใบอนุ ญ าตที่ เ ป- น
ผูเขาร)วมการประมูล หรือผูชนะการประมูล ไม)มี
คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนด คณะกรรมการจะตั ด
รายชื่อผูขอรับใบอนุญาตดังกล)าวออกจากการเป-น
ผูขอรับใบอนุญาต ผูเขาร)วมการประมูล หรือผูชนะ
การประมู ล แลวแต) กรณี ” ซึ่ ง เป- น ขอกํ า หนด
มาตรการความเกี่ยวโยงของผูขอรับใบอนุญาตทั้ง
ก)อน ระหว)าง และภายหลังการประมูล โดยหาก
ตรวจสอบภายหลังผูขอรับใบอนุญาตรายดังกล)าวก็
จะถูกตัดสิทธิ์จากการเป-นผูชนะการประมูลดวย
- การใหบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ อยู)ภายใต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
ซึ่ ง ผู ขอรั บ ใบอนุ ญ าตจะตองไม) เป- น ต) า งดาวตาม
พ.ร.บ. การประกอบธุ ร กิ จ ของคนต) า งดาว พ.ศ.
2542 และหลั ง จากเป- น ผู ไดรั บ ใบอนุ ญ าตแลว
จะตองปฏิ บั ติ ต ามประกาศ กสทช. เรื่ อ ง การ
กํ า หนดขอหามการกระทํ า ที่ มี ลั ก ษณะเป- น การ
ครอบงํากิจการโดยคนต)างดาว พ.ศ. 2555 ดวย
- สํานักงาน กสทช. มีขั้นตอนประกาศรายชื่อผู
ผ)านการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อเป-นผูเขาร)วมการ
ประมูล และผูชนะการประมูลต)อสาธารณะ ซึ่งเป-น
การดําเนินการที่มีความโปร)งใสในทุกขั้นตอน
- ในส)วนของการอางอิงขอกําหนดในแบบคําขอที่
2 นั้น สํานักงาน กสทช. ไดปรับปรุงใหถูกตองตาม
ความคิดเห็นแลว
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4.1.2 ความเหมาะสมของวิธีการขอรับใบอนุญาต
(1) ขอสอบถาม
ผู)ประกอบการ
1) คุณสุทธิชัย ชื่นชูศิลปO บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ทเวอร#ค
- หนาที่ 5 ของเอกสารประกอบการรับฟ?งความคิดเห็นสาธารณะ ร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ=
และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมย)าน 1800 MHz ที่กําหนดใหปรับปรุงร)าง
ประกาศฯ ใหแลวเสร็จก)อนวันที่ 25 กันยายน 2558 จากนั้นจะมีกําหนดการของกิจกรรมอื่น ๆ เช)น กําหนด
ส)งรายชื่อผูเขาประมูล กําหนดการซอมประมูล ออกมาอีกใช)หรือไม)
- ในวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตองชําระเงินค)าพิจารณาคําขอใบอนุญาต จํานวน 500,000 บาท ไม)รวม
VAT ใช)หรือไม)
- หลักประกันการประมูล (Bid Bond) ตองรวม VAT ดวยหรือไม)
2) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ทเวอร#ค
- บริษัทขอสอบถามว)าค)าพิจารณาคําขอใบอนุญาต และ หลักประกันการประมูลที่ผูขอรับใบอนุญาตตอง
ชําระใหแก) กสทช. นั้นตองชําระภาษีมูลค)าเพิ่ม (VAT) เพิ่มเติมดวยหรือไม)
3) คุณทรงเกียรติ เตชะโพธิ์ไทร บมจ. ทริปเปPลที บรอดแบนด#
- ร)างประกาศ หมวด 1 ขอ 3 ระบุว)า ... ผูขอรับใบอนุญาตแต)ละรายมีสิทธิยนื่ ประมูลคลื่นความถี่ไดไม)
เกินหนึ่งชุดคลืน่ ความถี่เท)านั้น... แสดงว)าตองเตรียมเอกสารและหลักประกันซอง 1 ชุด ใช)หรือไม)
4.1.3 ความเหมาะสมของข)อกําหนดการวางหลักประกันสัญญาจํานวนร)อยละ 5 ของราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
(2) ไม)เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ทเวอร#ค
- ตามร)างประกาศฯ ขอ 6 วรรค 4 กําหนดว)า
“(4) วางหลักประกันการประมูลเปนเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย$ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ที่สั่งจ.ายสํานักงาน ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใช3เช็คนั้นชําระต.อ
สํานักงาน หรือก.อนหน3านั้นไม.เกินสามวันทําการ เปนจํานวนเงิน 696,000,000 บาท (หกร3อยเก3าสิบหกล3าน
บาทถ3วน) หรือ 580,000,000 บาท (ห3าร3อยแปดสิบล3านบาทถ3วน) แล3วแต.กรณีตามข3อ 3”

ความเห็น กสทช.

- สํานักงาน กสทช. จะเผยแพร)กําหนดเวลาของ
กิจกรรมต)าง ๆ ของผูเขาร)วมประมูลและจะแจงให
ทราบต)อไปหลังจากมีการประกาศเชิญชวนใหเขา
ร)วมการประมูล
- ค)าพิจารณาคําขอใบอนุญาต จํานวน 500,000
บาท จะตองชําระ VAT ดวย
- หลั ก ประกั น การประมู ล ที่ ผู ขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ชําระ ไม)ตองชําระ VAT
- ณ วันที่ยื่นคําขอ ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตตามแบบคําขอรับใบอนุญาตใหใช
คลื่ น ความถี่ ย) า น 1800 MHz ที่ ก รอกขอมู ล
ครบถวน และแนบเอกสารหลั ก ฐานและขอมู ล
ตามที่กําหนดในภาคผนวก ก พรอมสําเนาจํานวน
2 ชุด และหลักประกันการประมูลเป-นเช็ค จํานวน
1 ชุด

- เห็นควรคงขอกําหนดไวเช)นเดิม เนื่องจากการ
วางหลักประกันการประมูลเป-นจํานวน5% ของ
ราคาขั้ น ต่ํ า นั้ น เพี ย งพอแลวที่ จ ะคั ด กรองผู ที่ มี
ความประสงค=จะเขาร)วมประมูลอย)างแทจริงและ
การกําหนดหลักประกันดังกล)าวไม)สรางภาระใหกับ
ผูประกอบการรายเล็กเกินควร
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ความเห็น
- เสนอใหเพิ่มหลักประกันการประมูลเป-น 10% ของราคาขั้นต่ําของการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่แต)ละ
ชุด (Reserve Price) เช)นเดียวกับที่ กสทช. ไดกําหนดในการประมูลคลื่น 2.1 GHz โดยขอใหระบุใหชัดเจนว)า
เป-นจํานวนเงิน 1,392,000,000 บาท (หนึ่งพันสามรอยเกาสิบสองลานบาทถวน) สําหรับกรณีการอนุญาตให
ใชคลื่นความถี่จํานวนสองชุดๆละ 2 x 15 MHz หรือ 1,160,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบลานบาท
ถวน) สําหรับกรณีอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จํานวนสองชุดๆละ 2 x 12.5 MHz เพื่อเป-นการคัดกรองผูที่มีความ
ประสงค=จะเขาร)วมประมูลอย)างแทจริง
4.1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาและวิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต
(1) กํ า หนดสงเอกสารคํ า ขอรั บ ผู)ประกอบการ
ใบอนุญาตเพิ่มเติมตามรางประกาศ 1) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น/บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
ข)อ 7 (2)
- ขอกําหนดตามร)างประกาศขอ 7 (2) กรณีที่ปรากฏว)าแบบคําขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ย)าน
1800 MHz และเอกสารสําหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาตในขอ 2 ของภาคผนวก ก ทาย
ประกาศไม)ครบถวนหรือไม)เพียงพอ สํานักงานจะแจงใหผูขอรับใบอนุญาตจัดส)งเอกสารใหครบถวนภายใน 5
วันทําการนับจากวันที่ไดรับแจง นั้น เป-นระยะเวลาที่สั้นเกินไปอาจจัดเตรียมเอกสารไม)ทัน
- เสนอขยายระยะเวลาในการจัดส)งเอกสารจาก 5 วันทําการเป-น 10 วันทําการ
4.1.5 ความเหมาะสมของแบบคําขอรับใบอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ยาน 1800 MHz
4.2 เงื่อนไขที่ผู)ชนะการประมูลจะต)องการดําเนินการกอนรับใบอนุญาต
4.2.1 ความเหมาะสมของข)อกําหนดและระยะเวลาในการดําเนินการตามเงื่อนไขที่ผู)ชนะการประมูลจะต)องการดําเนินการกอนรับใบอนุญาต
-

ความเห็น กสทช.

- เห็ นควรคงขอกํ าหนดระยะเวลาในการจัด ส) ง
เอกสารไวเช)นเดิม เนื่องจากมีความเหมาะสมแลว
และในภาคผนวก ก. ของประกาศฯ ไดกํ า หนด
รายการเอกสารไวโดยละเอียดแลว
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5. สิทธิ หน)าที่ และเงื่อนไขในการอนุญาตให)ใช)คลื่นความถี่ยาน 1800 MHz
5.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอนุญาต
5.2 ความเหมาะสมของขอกําหนดการจัดใหมีโครงข)ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ
5.3 ความเหมาะสมของขอกําหนดการใหบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่แบบโครงข)ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operator - MVNO)
ในการประกันการใหบริการโครงข)ายโทรคมนาคม โดยมีขนาดความจุ (capacity) อย)างนอยรอยละสิบของโครงข)ายโทรคมนาคมทั้งหมด
5.4 ความเหมาะสมของขอกําหนดในเรื่องมาตรการเพื่อสังคมและคุมครองผูบริโภค
5.5 ความเหมาะสมของขอกําหนดในเรื่องของการถือครองคลื่นความถี่
5.6 ความเหมาะสมของเงื่อนไขอื่น ๆ
ประเด็น
ความเห็น
ความเห็น กสทช.
5.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอนุญาต
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
(2) ไม)เห็นดวยกับขอกําหนด
ภาคประชาชน
1) คุณโสภณ หนูรัตน# มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค
- ความเหมาะสมของระยะเวลาอนุญาต 19 ปa และราคาที่ใชเริ่มตนตามขอ 8(2) (3) ที่ ITU ประเมินเป-น การกํ า หนดระยะเวลาการอนุ ญ าตเป- น ไปตาม
การคํานวณจากระยะเวลาอนุญาต 15 ปa เห็นว)าถาระยะเวลาอนุญาต 19 ปa ควรที่จะปรับเพิ่มขึ้นมา
ห ลั ก เ ก ณ ฑ= ก า ร อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมที่เกี่ยวของ อย)างไรก็ตาม เพื่อใหการ
อนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในอนาคต สอดคลองกับ
การใหอนุญ าตการใชคลื่น ความถี่ ที่ผ)า นมา จึ งได
ปรับใหการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในครั้งนี้สิ้นสุด
ลงในปa 2576
5.2 ความเหมาะสมของข)อกําหนดการจัดให)มีโครงขายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
- ในการกํ า หนดเงื่ อ นไขการจั ด ใหมี โ ครงข) า ย
1) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
เห็นดวยกับขอเสนอการจัดใหมีโครงข)ายโทรคมนาคมดังกล)าวเนื่องจากป?จจุบันตลาดบริการของโทรศัพท= โทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการนั้น กสทช.
เคลื่อนมีการแข)งขันสูง และมีความครอบคลุมของโครงข)ายในย)านคลื่นความถี่อื่น ๆ มากอยู)แลว ดังนั้น กสทช. ไดพิจารณาความครอบคลุมของโครงข)ายในระดับที่
ควรปล)อยใหการวางโครงข)ายในคลื่นความถี่ 4G ย)าน 1800 MHz ซึ่งเป-นคลื่นความถี่ที่มุ)งเนนการใหบริการ เหมาะสมเพื่ อเป-น หลักประกัน ในการใชงานคลื่ น
ทางขอมู ล เป- น ไปตามความตองการของตลาด (market driven) อี ก ทั้ ง แนวโนมการใหบริ ก าร ความถี่และใหบริการแก)ผูใชบริการ ลักษณะการนํา
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ประเด็น

(2) ไม)เห็นดวยกับขอกําหนด

ความเห็น
โทรศัพท=เคลื่อนที่ผูใหบริการจําเป-นตองไดรับจัดสรรคลื่นความถี่หลายย)านเพื่อใหสามารถใหการใหบริการมี
ประสิทธิภาพอย)างสูงเพื่อตอบสนองการความตองการและลักษณะการใชงานของผูใชบริการบริษัทฯ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงคุณสมบัติของคลื่นความถี่ และแนวโนมการใชงานของคลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz พบว)า
คลื่นความถี่ย)านดังกล)าวเป-นคลื่นความถี่มีแนวโนมนํามาใหบริการดวยเทคโนโลยี LTE ซึ่งเนนการใหบริการ
Mobile Broadband เพื่อเสริมความจุ (capacity) และ throughput ของโครงข)าย 3G/LTE บนคลื่น
2.1 GHz หรือคลื่นย)านอื่นที่สามารถรองรับบริการ Mobile Broadband ในแง)ของ Coverage ไดอยู)แลว
ซึ่งในช)วงตนของการสรางโครงข)ายจะนํามารองรับความตองการดานขอมูลของผูใชบริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส)วน
ใหญ) จ ะเป- น ผู ใชบริ การในเมื อ งใหญ) เ ป- น หลั ก ดั ง นั้ น หาก กสทช. กํ า หนดเงื่ อ นไขการจั ด ใหมี โ ครงข) า ย
โทรคมนาคมที่ครอบคลุมจํานวนประชากรไม)นอยกว)ารอยละ 40 ของจํานวนประชากรทั้งหมดภายใน 4 ปa นับ
จากวันที่ไดรับอนุญาตนั้น เห็นว)ามีความเหมาะสมแลว ทั้งนี้ เพื่อเป-นหลักประกันว)าผูใชบริการสามารถเขาถึง
บริการโทรศัพท=เคลื่อนที่ของผูประกอบการไดอย)างทั่วถึง
ภาครัฐและภาคการศึกษา
1) คณะอนุกรรมการคุ)มครองผู)บริโภคด)านกิจการโทรคมนาคม
- โดยหลักของผูประกอบการนั้น หากกําหนดการใหบริการตองครอบคลุมเป-นสัดส)วนรอยละของจํานวน
ประชากรโดยไม)กําหนดพื้นที่แลว อาจทําใหการใชงานคลื่นความถี่เป-นไปอย)างไม)มีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะ
มีการใชงานคลื่นความถี่กระจุกตัวอยู)ในเขตชุมชนเมืองเป-นหลัก แต)ในชนบทห)างไกลจะไม)ไดรับบริการ ดังนั้น
จึงควรกําหนดสัดส)วนของประชากรในเชิงพื้นที่ดวย อีกทั้งเห็นว)า อัตราที่กําหนดรอยละ 40 ของประชากรนั้น
ต่ําเกินไป เนื่องจากจะทําใหประชากรส)วนใหญ)ไม)ไดเขาถึงบริการ 4G ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการกําหนดความ
ครอบคลุมโครงข)ายของประเทศอื่น ๆ จะพบว)าประเทศนอร=เวย=มีการกําหนดที่รอยละ 95 ขณะที่ประเทศ
สหราชอาณาจักรมีกําหนดเป-น 2 ระดับแตกต)างกันตามประเภทใบอนุญาตคือรอยละ 40 และรอยละ 95 โดย
ผูประมูลสามารถเลือกไดว)าจะเขาประมูลใบอนุญาตประเภทใด ดังนั้น จึงเห็นว)า ความครอบคลุมโครงข)ายของ
บริการในการอนุญาตครั้งนี้ไม)ควรนอยกว)ารอยละ 80

ความเห็น กสทช.
คลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz ไปใชในลักษณะเป-น
การใหบริการเสริมที่ทําใหเกิดบริการบรอดแบนด=
ความเร็ ว สู ง มากขึ้ น สํ า หรั บ ผู ใชบริ ก าร ระดั บ
ขอกําหนดการจัดใหมีโครงข)ายโทรคมนาคมโดยใช
คลื่ น ความถี่ ย)า น 2.1 GHz ที่ ตองใหบริ การ
ครอบคลุมจํานวนประชากรไม)นอยกว)า 80% อยู)
แลว กลไก USO ในการทําใหประชาชนในพื้นที่
ชนบทห)างไกลสามารถเขาถึงบริการบรอดแบนด=
ความเร็ ว สู ง ได ตลอดจนภาระที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู
ใหบริการ จึงเห็นว)าขอกําหนดการจัดใหมีโครงข)าย
เพื่อใหบริการอย)างนอย 40% ภายใน 4 ปa มีความ
เหมาะสมตามหลักเศรษฐศาสตร= โดยผูใหบริการ
สามารถจั ดใหมี โครงข)า ยมากกว) าขอกํ าหนดนี้ไ ด
ตามแผนธุรกิจของตนเอง โดยไม)มีขอจํากัดแต)อย)าง
ใด
- ตามขอมูลจาก www.digitalinasia.com การ
ใชงานอินเทอร=เน็ตบรอดแบนด=ไรสายในป?จจุบัน มี
ผูใชบริการคิดเป-น 27% ซึ่งจะเห็นว)ามีอัตราการ
เขาถึงค)อนขางต่ํา จึงควรที่จะเนนที่การส)งเสริมให
เกิ ด การเขาใชงานเพื่ อ ใหเกิ ด ประโยชน= ต) อ
ประชาชนผูใชบริการในการยกระดับคุณภาพชีวิต
จากการเขาถึ ง ขอมู ล และเกิ ด ช) อ งทางในการ
ประกอบธุรกิจ มากกว)าเนนที่ความครอบคลุมของ
โครงข)ายในการใหบริการที่ไม)สะทอนกับสภาพการ
ใชงานจริงและสภาพความเป-นจริงในการประกอบ
ธุรกิจ
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ประเด็น

ความเห็น

ความเห็น กสทช.
ผู)ประกอบการ
- อย)างไรก็ตาม เพื่อเป-นการประกันการใชงาน
1) บมจ. กสท โทรคมนาคม
คลื่นความถี่แ ละใหมีการกระจายบริ การใหทั่วถึ ง
- เห็นว)าการกําหนดเงื่อนไขการ Roll Out ใหครอบคลุมประชากร 40% ภายใน 4 ปa แลวหลังจากนั้นให เพิ่มขึ้นโดยคํานึงถึงหลักการขางตน จึงไดกําหนดให
การแข)งขันในตลาดเป-นตัวขับเคลื่อนการขยายพื้นที่ใหบริการ ซึ่งการกําหนดดังกล)าวจะมีประโยชน=กับผูรับ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตองจั ด ใหมี โ ครงข) า ยเป- น 50%
ใบอนุญาตที่เป-นผูใหบริการรายเดิมเท)านั้น จะทําใหผูใหบริการรายเดิมประมูลความถี่ไปถือครองไวเพื่อป\องกัน ภายใน 8 ปaเพิ่มเติมจากขอกําหนดเดิม
คู)แข)งรายใหม) โดยที่ไม)ตองกังวลถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการ Roll Out จึงเห็นควรกําหนดเงื่อนไขการ Roll
Out เช)นเดียวกันกับหลักเกณฑ=และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(IMT) ย)าน 2.1 GHz คือครอบคลุม 50% ของจํานวนประชากรภายใน 2 ปaและครอบคลุม 80% ของจํานวน
ประชากรภายใน 4 ปa
- เห็นควรกําหนดเป\าหมายความครอบคลุมของการจัดสรางโครงข)ายเพิ่มเติมถัดจาก 4 ปaแรก โดย
กําหนดใหครอบคลุมมากกว)า 80% ของประชากร ซึ่งจะทําใหเกิดการลงทุน และสอดคลองกับนโยบาย
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ใหประชาชนทุกภาคส)วนไดเขาถึงบริการบรอดแบนด=ไดอย)างทั่วถึง
- เห็นควรกําหนดวิธีการวัดความครอบคลุมของการจัดใหมีโครงข)ายใหชัดเจน สามารถตรวจสอบไดเพื่อ
เป-นการกระตุนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
2) คุณสุทธิชัย ชื่นชูศิลปO บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ทเวิร#ค
- ขอกําหนด 40% ภายใน 4 ปa สิ่งที่เป-นขอสงสัยคือหลังจาก 4 ปa มีขอกําหนดไวหรือไม) อาจจะมีการ
มองว)ากําหนด maximum roll out แค) 40% จึงขอเสนอว)าเป-นไปไดหรือไม)ที่จะเพิ่ม roll out plan ใหมาก
ขึ้นในปaถัดไป ยกตัวอย)างเช)น 50% หรือ 60% ใน 6 ปa 70% ใน 8 ปa ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสเขาถึง
4G ไดเท)าเทียมกัน
3) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ทเวิร#ค
- เสนอใหมีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดสรางโครงข)าย (Roll Out) จากเดิมตามร)าง
ประกาศฯ ในขอ 16 (1) ซึ่งกําหนดไวแต)จํานวนเบื้องตนคือรอยละ 40 ของจํานวนประชากรทั้งหมดภายใน 4
ปaนับจากวันที่ไดรับใบอนุญาต โดยขอใหพิจารณากําหนดการขยายโครงข)ายจากที่ครบ 4 ปaออกไปอีก เช)น
ภายใน 5 ปaหรือ 6 ปaตองมีการขยายโครงข)ายเพิ่มเติมใหครอบคลุมจํานวนประชากรจากรอยละ 40 เป-นรอย
ละ 50 และ 60 เป-นตน เพื่อใหประชากรในภูมิภาคต)างๆ ไดมีโอกาสเขาถึงบริการโทรคมนาคมไดอย)างทั่วถึง
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ความเห็น
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ภาคประชาชน
1) คุณโสภณ หนูรัตน# มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค
- (ร)างประกาศขอ 16 ) ควรกําหนดสูงกว)า 40% ของประชากรโดยอาจกําหนดเป-น 80% ของประชากร
ในเขตเมือง (หรือเทศบาล) ใน 4 ปa และ 40% ของประชากรในเขตชนบท (หรือนอกเขตเทศบาล) ใน 4ปa และ
80% ของประชากร(รวม) ภายใน 6 ปa เพื่อใหประชาชนทั่วประเทศมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีอย)างเท)าเทียมกัน
2) คุณอนันต# สวารัตน#
- เห็นว)าควรตองมีการกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากความครอบคลุม 40% เป-น 60% เป-น 80% ตาม
ปaที่เพิ่มขึ้น
3) คุณโกมล ผิวสะอาด
- เสนอใหกําหนดว)าภายใน 1 ปaหลังจากไดรับใบอนุญาตไปแลว เขตเทศบาลเมืองทุกจังหวัดตองไดรับ
บริการ 4G และครอบคลุม 30% ในพื้นที่ชนบท ภายใน 3 ปa และครอบคลุมทั้งประเทศภายใน 19 ปa ตามที่
ไดรับอนุญาต
4) คุณวินัย กาวิชัย
- ควรครอบคลุมพื้นที่ใหบริการในเมือง 80% ขณะที่ในชนบทครอบคลุม 50% ของจํานวนประชากร
ทั้งหมด
5) คุณอับดุล อาซิม มุซา สมาคมผู)บริโภค สงขลา
- การกําหนดพื้นที่ขยายข)าย 40% ของประชากร พื้นที่ที่อยู)ตามเขาก็จะไม)ไดใชบริการดาตาประเภท 4G
เห็นว)าความเจริญจะกระจุกตัวและไม)กระจายไปภูมิภาค กรณี 3 จังหวัดภาคใตจะไม)มีผูใหบริการ 4G และ
เสนอว)าควรกําหนดใหเหมือน 3G โดยครอบคลุมประชากรที่อยู)ในเขตเทศบาล 77 ทั่วประเทศ
6) คณะกรรมการองค#การอิสระเพื่อการคุ)มครองผู)บริโภค
ความครอบคลุ ม โครงข) า ยตามร) า งประกาศขอ 16 (1) กํ า หนดไวไม) น อยกว) า รอยละ 40 ของจํ า นวน
ประชากรทั้งหมดภายใน 4 ปaนับจากวันที่ไดรับอนุญาต เห็นว)าควรกําหนดใหสูงกว)ารอยละ 40 ของประชากร
โดยอาจกําหนดดังนี้
- รอยละ 80 ของประชากรในเขตเมือง (หรือเทศบาล) ใน 4 ปa และรอยละ 40 ของประชากรในเขต
ชนบท (หรือนอกเขตเทศบาล) ใน 4 ปa และรอยละ 60 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ 4 ปa
- ควรปรับลดค)าความแรงและความหนาแน)นคลื่นใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ในระดับที่ไม)เป-น
อันตรายต)อสุขภาพโดยกําหนดใหชัดเจนในประกาศ ดังนี้
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ความเห็น กสทช.
- ควรใชเสาแบบ pico cell ในเขตชุมชนที่มีประชากรอาศัยหนาแน)น
- ไม)ควรตั้งเสาใกลพื้นที่อ)อนไหว เช)น โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงพยาบาล
- ตั้งเสาห)างจากชุมชน 400 เมตรถึง 1,000 เมตร
5.3 ความเหมาะสมของข)อกําหนดการให)บริการโทรศัพท#เคลื่อนที่แบบโครงขายเสมือน (Mobile Virtual Network Operator - MVNO) ในการประกันการให)บริการโครงขายโทรคมนาคม โดยมี
ขนาดความจุ (capacity) อยางน)อยร)อยละสิบของโครงขายโทรคมนาคมทั้งหมด
(1) ขอเสนอแนะ
1) บมจ. กสท โทรคมนาคม
- เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายส)งเสริมใหมีผูใหบริการรายใหม)เขาสู)ตลาด เห็นควรใหกํากับดูแลอัตรา - การกํ า กั บ ดู แ ลบริ การโทรศั พ ท= เ คลื่ อนที่ แ บบ
wholesale ใหเกิดความเป-นธรรมแก)ผูใหบริการ MVNO เพื่อใหสามารถแข)งขันกับผูใหบริการ MNO ได โครงข)ายเสมือน (MVNO) เป-นไปตามประกาศ
รวมทั้งผูใหบริการ MVNO ไดรับคุณภาพและมาตรฐานบริการเทียบเท)ากับผูใหบริการ MNO
กสทช. เรื่ อ ง บริ ก ารโทรศั พ ท= เ คลื่ อ นที่ แ บบ
โครงข)ายเสมือน พ.ศ. 2556
(2) ขอสอบถาม
ผู)ประกอบการ
- ขอกําหนดในเรื่อง MVNO มิไดมีวัตถุประสงค=ที่
1) คุณระพีภรณ# เลิศวงศ#วีรชัย บจ. ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
- ขอใหชี้แจงขอกําหนดการประกันความจุ 10% สําหรับผูใหบริการ MVNO ว)าการที่ผูประมูลตองจํากัด จะบั ง คั บ ใหผู ใหบริ ก ารตองสรางโครงข) า ยเผื่ อ
ความจุให 10% ของอัตราความจุของโครงข)ายทั้งหมดหมายถึงเมื่อจัดใหมีผูมาขอซื้อบริการใช)หรือไม) โดยไม) MVNO ไว 10% แต)เป-นขอกําหนดที่ประกันว)า
MNO จะตองมี ความจุใหแก) MVNO เมื่อมีการรอง
จําเป-นที่ตองสรางเผื่อไวล)วงหนาตลอดเวลาหรือไม)อย)างไร
ขอ
2) คุณชโลม เกตุจินดา
- สามารถมี MVNO เฉพาะไดหรือไม) ในลักษณะผูใชบริการที่เป-นกลุ)มเฉพาะ เช)น ผูพิการ เด็ก เป-นตน - การใหบริการ MVNO เป-นไปตามแผนธุรกิจ
หรื อ แนวทางการประกอบธุ ร กิ จ ที่ ผู ประสงค= จ ะ
ใหบริการ MVNO เป-นผูกําหนดขึ้นเอง
5.4 ความเหมาะสมของข)อกําหนดในเรื่องมาตรการเพื่อสังคมและคุ)มครองผู)บริโภค
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
ผู)ประกอบการ
1) ภาพรวม
1) บมจ. กสท โทรคมนาคม
- ขอกํ า หนดในมาตรการเพื่ อ สั ง คมและ
- เหมาะสม
ผูบริ โภคมี การกํ าหนดแต) ละเรื่ องอย) างชัด เจนอยู)
2) คุณสุทธิชัย ชื่นชูศิลปO บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ทเวิร#ค
แลว ตั้งแต) 21 (1) – (5) ซึ่งขอกําหนดเหล)านี้เป-น
- เห็นดวย และเห็นว)ามีความเหมาะสมที่ระบุอยู)ในเงื่อนไขของใบอนุญาต
เพียงขั้นต่ําสําหรับผูรับใบอนุญาตเท)านั้น
- ขอกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของ
(2) ความเห็น/ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ภาครัฐและภาคการศึกษา
ผูรับใบอนุญาตนั้น พิจารณาตามความเหมาะสมต)อ
(2.1) ภาพรวม
1) คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปqองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ในขอ 22 หนา 10 ใหแยกขอมาตรการเพื่อสังคม และการคุมครองผูบริโภคออกจากกันใหชัดเจน ไม) ลักษณะการดําเนินการต)าง ๆ ที่จําเป-นตองใชเวลา
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ควรเขียนเนื้อหารวม ๆ กันในย)อหนาเดียวกัน เพราะมีวัตถุประสงค=หรือเป\าหมายที่แตกต)างกัน อาทิ มาตรการ
เพื่อสังคม ไดแก) วรรค (1), (3) และ (4) และ มาตรการคุมครองผูบริโภค ไดแก) วรรค (1), (2) และ (5)
(2.2) การจัดทําแผนความรับผิดชอบ ภาครัฐและภาคการศึกษา
ต)อสังคม
1) คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปqองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ในขอ 22 หนา 10 วรรค (1) ไม) ควรใชคําว) าแผนความรั บผิด ชอบต)อสั งคม (Corporate Social
Responsibility) เพราะมีความหมายในเชิงประชาสัมพันธ=ผูประกอบกิจการมากกว)าในการดําเนินงานเพื่อ
รับผิดชอบต)อสังคมจริงๆ และมีความตั้งใจในเชิงจิตสาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีใจความสําคัญทั้งเรื่องมาตรการ
ทางสังคม และการคุมครองผูบริโภค รวมอยู)ดวยกัน จึงทําใหการเนนในแต)ละประเด็นขาดความหนักแน)น
2) คณะอนุกรรมการคุ)มครองผู)บริโภคด)านกิจการโทรคมนาคม
- ควรมีมาตรการที่รับประกันว)า บริการ 4G จะเป-นประโยชน=ต)อผูพิการทางการไดยิน ซึ่งเป-นกลุ)มคนที่
ตองอาศัยการสื่อสารขอมูลเป-นการสื่อสารปกติมากกว)าคนทั่วไป เช)น อาจตองมีรายการส)งเสริมการขาย
(Package) เฉพาะที่ใหคนหนูหนวก-หูตึงใช Video Call ไดในอัตราพิเศษ
ภาคประชาชน
1) คุณวิจารณ# ขันธุวาร
- การกําหนดใหผูรับใบอนุญาตที่ตองเสนอแผนงาน CSR ภายใน 1 ปaเป-นระยะเวลาที่นานไป เสนอใหมี
ระยะเวลาไม)เกิน 6 เดือน
- เสนอว)าผูใหบริการควรจะมีจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส=ทุกจังหวัด
2) คุณวินัย กาวิชัย
- เห็นว)ามีแผนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส=แต)ยังไม)มีการจัดการที่ชัดเจน เสนอใหศูนย=บริการของผู
ใหบริการทุกรายตองมีกล)องรับขยะอิเล็กทรอนิกส= เช)น แบตเตอรี่
- ควรจัดแพ็กเกจพิเศษทั้งรูปแบบราคาพิเศษ และใหบริการฟรีบางส)วนสําหรับกลุ)มผูพิการดังกล)าว
เพราะถือเป-นการทํา CSR ของผูประกอบการต)าง ๆ ดวย
3) คุณโกมล ผิวสะอาด
- เสนอใหระบุใหชัดเจนว)าผูเขาร)วมการประมูลจะตองเสนอแผนการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส=ว)าเก็บ
จังหวัดใด รับที่ใด มีแผนในการกําจัดอย)างไร และเอาไปทิ้งที่ไหน

ความเห็น กสทช.
ดําเนินการในระดับหนึ่ง
2) แผนความรับผิดชอบต)อสังคม
- รับความคิดเห็นในเรื่องการดําเนินการเพื่อ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส= และการใหบริการพิเศษ
สําหรับผูพิการไปประสานงานกับผูรับใบอนุญาต
เพื่ อ ใหมี ก ารดํ า เนิ น การและการกํ า กั บ ดู แ ลการ
ดําเนินการในเรื่องดังกล)าวอย)างเหมาะสมต)อไป
3) แผนคุมครองผูบริโภค
- รั บ ความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งการแกไขขอ
รองเรียน ช)องทางในการยื่นขอรองเรียน และเรื่อง
การตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคม ไปประสานงานกับ
ผู รั บ ใบอนุ ญ าตเพื่ อใหมี การดํ า เนิ น การและการ
กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล) า วอย) า ง
เหมาะสมต)อไป
- ผู ใหบริ ก ารไดมี ก ารใหบริ ก ารรั บ เรื่ อ ง
รองเรียนดวยเลขหมาย 9 หลักที่มิไดคิดค)าบริการ
สําหรับการรับเรื่องรองเรียนไวอยู)แลว ซึ่งป?จจุบัน
สํานักงานไดกําหนดใหผูใหบริการติดคําประกาศ
สิท ธิผู ใชบริการที่ ศูน ย= ใหบริ การ โดยคํ าประกาศ
สิ ท ธิ ดั ง กล) า วไดระบุ เ ลขหมาย 9 หลั ก ที่ มิ ไ ดคิ ด
ค)าบริการดังกล)าวดวย รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ=
ฉบับนี้ในขอ 22(2) ไดกําหนดใหผูรับใบอนุญาตมี
การดํ า เนิ น การในเรื่ อ งของคํ า ประกาศสิ ท ธิ
ผู ใชบริ ก ารดวย ซึ่ ง ตองมี ก ารประชาสั ม พั น ธ= ใ ห
ผูบริโ ภคทราบ และเห็ นไดอย)า งชั ดเจนตามศู น ย=
ใหบริ การและ website ของผู ใหบริ การ โดย
สํานักงานจะกํากับดูแลการดําเนินการใหเกิดความ
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4) คณะกรรมการองค#การอิสระเพื่อการคุ)มครองผู)บริโภค ประชาชน

ผูขอรับใบอนุญาตควรจัดทําแผน CSR ภายในระยะเวล)า 6 เดือน แลวควรนําออกมารับฟ?งความ
คิดเห็นของผูบริโภคดวย
(3.3) แผนคุมครองผูบริโภค

ภาครัฐและภาคการศึกษา
1) คณะอนุกรรมการคุ)มครองผู)บริโภคด)านกิจการโทรคมนาคม
- ควรมี การกําหนดประเด็ นการคุมครองผูบริ โภคเกี่ยวกับกรณีการตั้ง สถานีวิท ยุคมนาคมโดยตองมี
หลักเกณฑ=ที่สามารถสรางหลักประกันความปลอดภัยใหแก)ประชาชน เช)น การกําหนดระยะห)างของสถานี
วิทยุคมนาคมกับชุมชนที่เหมาะสม การกําหนดตําแหน)งและรูปแบบการก)อสรางเสาสัญญาณโดยคํานึงถึงการ
ไม)ก)อใหเกิดทัศนะอุจาด และควรกําหนดกระบวนการทําความเขาใจกับประชาชนที่ชัดเจน เพื่อไม)ใหเกิดขอ
พิพาทในภายหลังว)าบริษัทมักมีการทําความเขาใจผูที่มิอาจพิสูจน=ไดว)าเป-นผูอาศัยในบริเวณใกลเคียงดังที่พบ
กรณีรองเรียนจํานวนมากในป?จจุบัน ทั้งนี้ โดยเห็นว)าวิธีการทําความเขาใจโดยการติดป\ายประกาศ หรือแจก
เอกสารเผยแพร)นั้นยังไม)เพียงพอ แต)จําเป-นตองมีแนวทางการทําความเขาใจที่ไดรับการยอมรับจากประชาชน
ในพื้นที่ เนื่องจากหากประชาชนในพื้นที่ไม)ยอมรับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ก็จะส)งผลกระทบต)อการนําคลื่น
ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมย)าน 1800 MHz มาใชประโยชน=
- ในการประมูลคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมย)าน 1800 MHz ควรกําหนดขอหามไม)ให
ผูประกอบการส)งขอความรบกวนผูใชบริการ เวนแต)ไดรับการรองขอหรือไดรับความยินยอม และหามเรียกเก็บ
ค)าบริการจากการส)งขอความโฆษณาทุกประเภทแก)ผูใชบริการ หากไม)มีการขอรับบริการที่มีเอกสารหรือ
หลักฐานยืนยัน
ภาคประชาชน
1) คุณวิจารณ# ขันธุวาร
- เสนอว)าควรมีจุดรับเรื่องรองเรียนทุกจังหวัด เนื่องจากกรณีอยู)จังหวัดตราดเมื่อมีป?ญหาเรื่องรองเรียน
ตองนั่งรถไปรองเรียนถึงจังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดระยอง และกรณีที่ผูประกอบการไม)ปฏิบัติตามเงื่อนไขควร
มีมาตรการในการลงโทษปรับใหแพง
2) คุณวิทยา ทาแก)ว
- เสนอใหเพิ่มช)องทางการรับเรื่องรองเรียนที่เป-นประโยชน=ต)อประชาชน เช)น หมายเลข 4 หลัก หรือ
Application ที่ง)ายต)อการเขาถึงสําหรับผูบริโภค
- ขอ 22 (2) กระบวนการทําความเขาใจประชาชนในเรื่องการตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคม อยู)ใน

ความเห็น กสทช.
ชัดเจนต)อไป
- ประเด็นการติดตั้งเสาสัญญาณ
- สํานักงาน กสทช. อยู)ระหว)างการจัดทํา
กระบวนการทําความเขาใจประชาชนในเรื่องของ
การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
- การพิ จ ารณาความปลอดภั ย ในการ
ติดตั้งเสาสัญญาณนั้น จะพิจารณาจากระดับความ
เขมของสัญญาณตามมาตรฐานดานความปลอดภัย
ที่กําหนด ซึ่งอางอิงตามมาตรฐานสากล
- การดําเนินการติดตั้งสถานีวิทยุเป-นไป
ตามแผนธุรกิจของผูใหบริการซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ไปตามความตองการใชงาน และเป- น ขอมู ล เชิ ง
ธุรกิจที่ไม)สามารถเปLดเผยเป-นการทั่วไปได อย)างไร
ก็ ต าม ในการติ ด ตั้ ง เสาสั ญ ญาณจะตองมี การทํ า
ความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่อยู)แลว ประกอบ
กับในป?จจุบันมีการส)งเสริมการใชโครงสรางพื้นฐาน
ร)ว มกัน (infrastructure sharing) ซึ่ง น) าจะลด
จํานวนการตั้งเสาลง
4) การสนับสนุน USO
- การดํ า เนิ น การเพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ดาน
USO ของ กสทช. จะเป-นไปตามประกาศ กสทช.
ที่เกี่ยวของ
5) การจั ด ใหมี บ ริ ก ารที่ เ ป- น ธรรม กํ า หน ด
ค)าธรรมเนียมที่เหมาะสม และอื่น ๆ
- ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล อั ต ร า ค) า บ ริ ก า ร
โทรศั พ ท= เคลื่ อ นที่ เป- น เรื่ อ งที่ มี ห ลั ก วิ ช าการและ
รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น การที่ น อกเหนื อ จาก
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ความเห็น
กระบวนการจัดตั้งเสาคมนาคม นอกจากติดป\ายใหประชาขนทราบแลว ขอเสนอว)าจะตองมีการจัดประชุมให
ขอมูลรอบดาน ทั้งขอดีและขอเสียใหกับประชาชนไดรับรูรับทราบและเป-นคนตัดสินใจ และเสนอว)าในส)วน
ของการจัดทําแผนตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคม ขอใหหลีกเลี่ยงในเรื่องของการตั้งสถานีในชุมชน ก็คือใหอยู)ห)าง
จากชุมชน 400 เมตร ผูรับใบอนุญาตตองส)งแผนให กสทช. และนําเสนอในเว็บไซต=เพื่อใหประชาชนทราบ
- แผนคุมครองผูบริโภค กรณีส)งแผนความรับผิดชอบต)อคณะกรรมการก)อนเริ่มใหบริการ กสทช. มี
กระบวนการติ ด ตามแผนอย) า งไรบาง เสนอใหนํ า แผนขึ้ น ในเว็ บ ไซต= ข อง กสทช. ไดหรื อ ไม) และกรณี
ผูประกอบการไม)ดําเนินตามแผนที่กําหนดไว จะมีมาตรการอย)างไร
3) อับดุล อาซิม มุซา สมาคมผู)บริโภค สงขลา
- เสนอใหผูประกอบการตองมีแผนรับเรื่องรองเรียน เป-นหนาที่ของบริษัท และรับผิดชอบค)าใชจ)าย
ทั้งหมด เช)นเดียวกับประเทศออสเตรเลีย
4) คุณโสภณ หนูรัตน# มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค
- ช)องทางการจัดการเรื่องรองเรียนเห็นว)า ที่ผ)านมาผูบริโภคมักประสบป?ญหาการติดต)อรองเรียนไปยังผู
ใหบริการโทรคมนาคมเนื่องจากผูใหบริการใชเบอร= call center 4 หลัก ในการรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค
ระบบ 2G และ 3G สะทอนใหเห็นว)าช)องทางการรองเรียนของผูบริโภคไม)เพียงพอจึงขอเสนอใหผูรับ
ใบอนุญาต ตองจัดใหมีเบอร=รองเรียน 4 หลัก ซึ่งไม)มีการเรียกเก็บค)าบริการจากผูบริโภค สําหรับใหบริการ
ลูกคา ที่ใชบริการ 4G และตองจัดใหมีคู)สายที่เพียงพอต)อจํานวนลูกคาที่ใชบริการ 4G นอกจากนี้ ตองจัดใหมี
แอปพลิเคชั่นสําหรับเป-นช)องทางใหผูบริโภคติดต)อสอบถามป?ญหาและรองเรียนการใชบริการ และช)องทาง
รองเรียน call center ผูประกอบการเป-นป?ญหาว)าช)องทางโทรไม)ติดคู)สายเต็ม
- ควรกําหนดใหชัดเจนในร)างประกาศฯ โดยใหความเร็วของบริการ 4 G LTE ป?จจุบัน สามารถทํา
ความเร็วไดถึง 100 Mbps ซึ่งมากกว)าความเร็ว 3G ถึง 10 เท)า ดังนั้น การนําหลักเกณฑ=ความเร็วรับส)งขอมูล
ของ 3 G มาใชจึงไม)เหมาะสม โดยควรกําหนดความเร็วขั้นต่ําที่เหมาะสมกับการใชงานของเทคโนโลยี เช)น
กําหนดความเร็วอย)างนอย 2 Mbps เป\นขั้นจ่ําของบริการอินเทอร=เน็ตความเร็วสูงทั่วไป
- ในการกําหนดอัตราค)าบริการที่สมเหตุสมผล ไม)เอาเปรียบผูบริโภค ควรกําหนดใหชัดเจนเพิ่มเติมว)า
หามมิใหผูรับใบอนุญาตกําหนดค)าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่ประเภทเสียงโดยป?ด
เศษเป-นนาที รวมถึงประเภทขอมูลดวย เพราะเป-นการคิดค)าบริการเกินที่ผูบริโภคใชจริง ถือไดว)าเป-นการเอา
เปรียบผูบริโภค สะทอนสภาพตลาดซึ่งไม)มีการแข)งขันเสรีและเป-นธรรมอย)างแทจริง และควรกําหนดอันตรา
ค)าบริการขั้นสูงที่ชัดเจนในร)างประกาศ เช)นไม)เกิน 99 สตางค=ต)อนาที หรือบริการขอมูลไม)เกิน 14 สตางค=ต)อ

ความเห็น กสทช.
ประกาศฉบับนี้ ซึ่งสํานักงาน กสทช. อยู)ระหว)าง
ดําเนินการยกร)างประกาศในเรื่องการกํากับดูแ ล
อั ต ราค) า บริ ก ารโทรศั พ ท= เ คลื่ อ นที่ อ ยู) แ ลว โดย
สํ า นั กงาน กสทช. มี ค วามเห็ น ว) า การกํ า กั บ ดู แ ล
อั ต ราค) า บริ ก ารไม) ค วรแบ) ง แยกการกํ า กั บ ดู แ ล
ตามแต)ละย)านความถี่ แต)ควรพิจารณากํากับดูแล
ในภาพรวมของทุ ก ย) า นความถี่ ใ หเหมาะสม
สอดคลองกับตลาดและความตองการของผูบริโภค
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะรับขอสังเกตุดังกล)าวไป
ดําเนินการจัดทําร)างประกาศเรื่องการกํากับดูแล
อัตราค)าบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่ต)อไป
อย) า งไ รก็ ตาม เพื่ อ เป- น การส) งเสริ ม ใ ห
ผูใชบริการเขาถึงบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่บน
ย) า นความถี่ ๑๘๐๐ MHz จึ ง เห็ น ควรกํ า หนดให
ผู รั บ ใบอนุ ญ าตจะตองกํ า หนดอั ต ราค) า บริ ก าร
สําหรับบริการเสียงและบริการขอมูลโดยเฉลี่ยแลว
ตองต่ํ า กว) า อั ต ราค) า บริ ก ารเฉลี่ ย ของบริ ก าร
โทรศัพท=เคลื่อนที่ที่ใชคลื่นความถี่ย)าน ๒.๑ GHz ณ
วันที่ ประกาศนี้มีผ ลใชบังคั บ โดยผู รับใบอนุ ญาต
จะตองจัดใหมีรายการส)งเสริมการขายอย)างนอย
หนึ่งรายการที่มีอัตราค)าบริการที่ส)งเสริมและเพิ่ม
โอกาสใหผู ใชบริ ก ารสามารถเขาถึ ง บริ ก าร
โทรคมนาคมเคลื่อนที่บนย)านความถี่ ๑๘๐๐ MHz
โดยมีอัตราค)าบริการต่ํากว)าอัตราค)าบริการเฉลี่ย
ของบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่ที่ใชคลื่นความถี่ย)าน
๒.๑ GHz ณ วันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ คิดอัตรา
ค)าบริการตามการใชงานจริง ดวย และมี คุณภาพ
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ความเห็น
เมกะไบต=
- ผูขอรับใบอนุญาตควรจัดทําแผน CSR ภายในเวลา 6 เดือน แลวควรนําออกรับฟ?งความคิดเห็น
ผูบริโภคดวย
- ควรใหมีการทบทวนแผนคุมครองผูบริ โภคทุ ก 3 ปa เพื่อปรั บปรุ งใหทั นสมั ยและเหมาะสมกับ การ
คุมครองผูบริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และตองจัดการรับฟ?งความคิดเห็นสาธารณะต)อแผนคุมครองดังกล)าว
ดวย
- เพื่อใหผูบริโภคมีขอมูลในการใชบริการอย)างรอบดาน และเป-นทางเลือกใหหผูบริโภคสามารถเลือกใช
บริการที่เหมาะสมเกิดการพัฒนาแข)นขั้นทางดานคุณภาพและบริการควรกําหนดเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตตอง
มีจัดใหการเปLดเผยชอมูล (Open Data) เช)น ขอมูลการตั้งเสาโทรคมนคมจํานวนเรื่องรองเรียน และการแกไข
ป?ญหาเรื่องรองเรียน
- ควรปรับลดค)าความแรงและความหนาแน)นคลื่นใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ในระดับที่ไม)เป-น
อันตรายต)อสุขภาพ โดยกําหนดใหชัดเจนในประกาศ
- ควรใชเสาแบบ pico cell
- ควรปรับภูมิทัศน=ของเสาสัญญาณใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
- ไม)ตั้งเสาใกลพื้นที่อ)อนไหว เช)น โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงพยาบาล และตั้งเสาอยู)ห)างจากชุมชน
400 เมตร/1000 เมตร
5) คุณโกมล ผิวสะอาด
- เลขหมายสําหรับรับเรื่องรองเรียนที่โทรไปสายไม)ว)าง เสนอว)าหากผูบริโภคโทรไป 2-3 รอบแลว ขอให
มีการโทรกลับ และมีมาตรการป\องกันขอมูลสําหรับเยาวชนอย)าไรหรือไม) และเสนอใหบริการอินเตอร=เน็ต
กําหนดขั้นต่ําสุด 2 Mb
6) คุณวินัย กาวิชัย
- ควรมีการพิจารณาเรื่องผลกระทบจากการขยายโครงข)าย โดยใหตั้งเสาส)งสัญญาณโทรศัพท=ห)างจาก
บานเรื อนพั กอาศั ย ใหห) า งมากกว) า 400 เมตร และไม) ไ ดเป- น การปฏิ เสธการพั ฒ นาโครงข) า ยเพื่ อพั ฒ นา
เทคโนโลยีโทรมนาคมของชาติ เพราะเสาส)งสัญญาณโทรศัพท=สามารถส)งสัญญาณไดไกลกว)า 30 กิโลเมตร
สําหรับพื้นที่อ)อนไหวเช)น ศูนย=เลี้ยงเด็กเล็ก โรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา โรงพยาบาล และวัด ใหกําหนดตั้งเสา
ส)งสัญญาณห)างออกไป 1,000 เมตร เพื่อความมั่นใจต)อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
- เสนอใหผูประกอบการตองเพิ่มประสิทธิภาพในการรองเรียน เช)น การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่ม
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การใหบริการไม)ต่ํากว)าคุณภาพการใหบริการเฉลี่ย
ของบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่ที่ใชคลื่นความถี่ย)าน
๒.๑ GHz ทั้งนี้ จนกว)าคณะกรรมการจะประกาศ
กํ า หนดหลั กเกณฑ= ที่ เกี่ ย วของกั บ การกํ า กั บ ดู แ ล
อั ต ราค) า บริ ก าร และคุ ณ ภาพการใหบริ ก ารเป- น
อย)างอื่น
- กสทช. มี ประกาศเกี่ย วกับ การกํ า กับ ดู แ ล
คุณภาพการใหบริการ (QoS) เป-นเครื่องมือในการ
กํากับดูแลเรื่องคุณภาพและความเร็วในการสื่อสาร
ขอมูลอยู)ในป?จจุบัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองและเหมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลง
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น อ น า ค ต แ ล ะ เ ป- น ไ ป ต า ม
มาตรฐานสากล
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ประสิทธิภาพการใหบริการ ในส)วนของ กสทช. มีศูนย=รับเรื่องรองเรียน แต)ในปa 2557-2558 มีเรื่องรองเรียน
ยังไม)ไดรับการแกไขมีจํานวนมาก
7) คุณกัลญทัศน# ติ้งหวัง เครือขายคุ)มครองผู)บริโภคจังหวัดสตูล
- เสนอใหกํา หนดเงื่อนไขการประมูลใหมีเลขหมาย 4 หลั กใชรั บเรื่องป?ญ หาเรื่ องรองเรี ยน ป? จจุบั น
โทรศัพท=เขาที่ call center ไม)สามารถติดต)อไดตองโทรไปที่ 4 หลักซึ่งมีค)าใชจ)าย หรือกําหนดเงื่อนไขว)าใหมี
แอปพลิเคชั่นรับเรื่องรองเรียน เพื่อใหประชาชนสามารถติดต)อง)าย ไม)ใช)โทรไปแลวไม)รับสาย กําหนดใน
มาตรการใหมีแอปพลิเคชั่นใชงานง)าย และควรมีการติดตามประเมินผลดวย
8) คุณอนันต# สวารัตน#
- เสนอใหมีขอกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรองเรียน เนื่องจากเมื่อมีป?ญหาและโทรไปที่เลขหมาย 4 หลัก
ซึ่งตองมีค)าใชจ)าย ซึ่งเห็นว)าผูประกอบการมีเลขหมาย 9 หลักอยู)แลวที่โทรฟรีแต)ประชาชนไม)ทราบหรือจํากับ
วงแคบที่รับรู ซึ่งเห็นว)าเป-นเรื่องที่สําคัญมาก
9) คุณชโลม เกตุจินดา
- เห็นว)าควรมีการเปLดเผยขอมูลเกี่ยวกับแผนการติดตั้งเสาสัญญาณเพื่อใหผูบริโภคทราบ เนื่องจากเป-น
ประเด็นที่ผูบริโภคกังวล
10) คณะกรรมการองค#การอิสระเพื่อการคุ)มครองผู)บริโภค ประชาชน
- การนําคลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz ไปพัฒนาเป-นบริการ 4G ซึ่งความเร็วของบริการ 4G ตองมากกว)า
3G ประมาณ 10 เท)า กล)าวคือมาตรฐานขั้นต่ําของ 3G เดิม คือ 345 kbps x 10 = ประมาณ 3.5 Mbps
ดังนั้น จึงกําหนดอัตราความเร็วขั้นต่ําในการรับส)งขอมูลของบริการ 4G ไม)นอยกว)า 3 Mbps ไม)ควรนําอัตรา
ความเร็วที่กําหนดตามหลักเกณฑ=ว)าดวยมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมประเภทขอมูลที่เป-น
การกําหนดความเร็วของบริการ 3G มาใชบังคับ ซึ่งกําหนดความเร็วเพียง 345 kbps ซึ่งเมื่อเทียบกับความเร็ว
มาตรฐาน 4G ที่สามารถรับส)งขอมูลไดถึง 100 Mbps จึงถือไดว)าเป-นมาตรฐานที่ต่ํามาก
- การกําหนดอัตราค)าบริการที่สมเหตุสมผลไม)ควรเอาเปรียบผูบริโภค ควรกําหนดใหชัดเจนเพิ่มเติมว)า
หามมิใหผูรับใบอนุญาตกําหนดอัตราค)าบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่ประเภทเสียงโดย
ป?ดเศษเป-นนาที รวมถึงประเภทขอมูลดวยเพราะเป-นการคิดค)าบริการเกิดที่ผูบริโภคใชจริง ถือไดว)าเป-นการ
เอาเปรียบผูบริโภค สะทอนสภาพตลาดซึ่งไม)มีการแข)งขันเสรีและเป-นธรรมอย)างแทจริง และควรกําหนดอัตรา
ค)าบริการขั้นสูงที่ชัดเจนในร)างประกาศ เช)น ไม)เกิน 99 สตางค=ต)อนาที หรือบริการขอมูลไม)เกิน 14 สตางค=ต)อ
เมกกะไบต= ดัง นั้น กสทช. ในฐานะหน)วยงานกํากับดูแล และออกใบอนุญาต ตองคํานึงถึ งประโยชน=ของ
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ผู บริ โ ภค เหนื อ กว) า การแสดงหากํ า ไรส) ว นเกิ น ของผู ประกอบการ และควรสั่ ง การใหผู ใหบริ ก าร
โทรศัพท=เคลื่อนที่ทั้งหลายเลิกคิดค)าบริการโดยป?ดเศษวินาทีเป-นนาทีในทุกครั้งของการโทรทันทีและไม)ควรให
ออกเป-นแพ็กเกตทางเลือกโปรโมชั่น เนื่องจากที่ผ)านมาแพคเกจวินาทีที่ผูใหบริการออกมาใหผูบริโภคเลือกนั้น
มีค)าบริการที่แพง ลดสิทธิประโยชน=ของผูบริโภคและเป-นการคากําไรเกิดควร อันมีลักษณะเป-นการเอาเปรียบ
ผูบริโภค
- ควรใหมีการทบทวนแผนคุมครองผูบริ โภคทุ ก 3 ปa เพื่อปรั บปรุ งใหทั นสมั ยและเหมาะสมกับ การ
คุมครองผูบริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และตองจัดใหมีการรับฟ?งความคิดเห็นสาธารณะต)อแผนคุมครอง
ดังกล)าวดวย
- ช)องทางการจัดการเรื่องรองเรียนเห็นว)า ที่ผ)านมาผูบริโภคมักประสบป?ญหาการติดต)อรองเรียนไปยังผู
ใหบริการโทรคมนาคมเนื่องจากผูใหบริการใชเบอร= call center 4 หลัก ในการรับเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค
ระบบ 2G และ 3G สะทอนใหเห็นว)าช)องทางการรองเรียนของผูบริโภคไม)เพียงพอจึงขอเสนอใหผูรับ
ใบอนุญาต ตองจัดใหมีเบอร=รองเรียน 4 หลัก ซึ่งไม)มีการเรียกเก็บค)าบริการจากผูบริโภค สําหรับใหบริการ
ลูกคา ที่ใชบริการ 4G และตองจัดใหมีคู)สายที่เพียงพอต)อจํานวนลูกคาที่ใชบริการ 4G นอกจากนี้ ตองจัดใหมี
แอปพลิเคชั่นสําหรับเป-นช)องทางใหผูบริโภคติดต)อสอบถามป?ญหาและรองเรียนการใชบริการ
- เพื่อใหผูบริโภคมีขอมูลในการใชบริการอย)างรอบดาน และเป-นทางเลือกใหหผูบริโภคสามารถเลือกใช
บริการที่เหมาะสมเกิดการพัฒนาแข)นขั้นทางดานคุณภาพและบริการควรกําหนดเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตตอง
มีจัดใหการเปLดเผยชอมูล (Open Data) เช)น ขอมูลการตั้งเสาโทรคมนคมจํานวนเรื่องรองเรียน และการแกไข
ป?ญหาเรื่องรองเรียน
(3.4) การสนับสนุน USO
ภาครัฐและภาคการศึกษา
1) คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปqองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ในขอ 22 หนา 10 วรรค (3) การระบุ “ตามหลักเกณฑ=ที่คณะกรรมการกําหนด” ควรระบุผนวกแนบ
ทายในร)างประกาศ โดยระบุรายละเอียดใหชัดเจน อย)างนอยขั้นต่ําที่ควรมี โดยไม)เพิ่มตนทุนใหกับผูประกอบ
กิจการมากเกินไป ซึ่งสามารถนําขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาประกอบเพื่อกําหนดแผนการ
พัฒนาโครงข)ายรองรับดวย
(3.5) ขอระวั งมิใ หใชโครงข) ายโดยมิ ชอบ หรื อ เผยแพร) ข อมู ล อั น ขั ด ต) อ
ศีลธรรมอันดี
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(3.6) การจัดใหมีบริการที่เป-นธรรม ภาครัฐและภาคการศึกษา
กํ า หนดค) า ธรรมเนี ย มที่ เ หมาะสม 1) คณะอนุกรรมการคุ)มครองผู)บริโภคด)านกิจการโทรคมนาคม
- เนื่องจากร)างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ=และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการ
และอื่น ๆ
โทรคมนาคม ย)าน 1800 MHz ไม)มีการกําหนดเรื่องค)าบริการไว ทั้งที่ นายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นและมอบ
แนวทางเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องค)าบริการส)วนหนึ่งไวว)า
“ผูใชบริการไม)ถูกเอารัดเอาเปรียบ ขึ้นราคา ใหกําหนดค)าใชบริการไวล)วงหนา ลดความเหลื่อมล้ํา” ดังนั้น
สํานักงาน กสทช. จึงควรดําเนินการตามนโยบายดังกล)าว และอย)างนอยควรมีการกําหนดใหมีรายการส)งเสริม
การขายพื้นฐานขั้นต่ํา (Minimum Package) ซึ่งกําหนดอัตราความเร็วขั้นต่ําในการ Upload และ
Download ที่เหมาะสม รวมทั้งกําหนดปริมาณขอมูลที่สามารถ Download ได เช)นที่ 2 GB โดยอัตราราคา
ของ Package ดังกล)าวตองต่ําพอที่คนมีรายไดนอยสามารถเขาถึงบริการได และสามารถสรางแรงจูงใจให
ผูใชบริการขอมูลหนาใหม)เขาสู)บริการ
- ประเด็นการคิดค)าบริการแบบไม)ป?ดเศษทั้งในส)วนบริการเสียงและบริการขอมูล คณะอนุกรรมการฯ
เสนอว)า สํานักงาน กสทช. ควรกําหนดเป-นเงื่อนไขการประมูลว)าไม)ใหคิดค)าบริการแบบป?ดเศษเป-นนาทีหรือ
เป-นเมกะไบต=ไวตั้งแต)ตน เพื่อใหผูประกอบการสามารถกําหนดตนทุนล)วงหนาและสามารถใชในการคํานวณ
ตนทุนเพื่อวางแผนธุรกิจและกําหนดวงเงินการประมูลได นอกจากนี้ การทําใหระบบคิดค)าบริการเกิดความ
ชัดเจนและเป-นธรรมจะช)วยลดขอพิพาทระหว)างผูใชบริการกับผูใหบริการได
- ประเด็นคุณภาพบริการ คณะอนุกรรมการฯ เสนอว)า ควรมีการกําหนดเรื่องคุณภาพบริการ 4G ให
ชัดเจน โดยเฉพาะในส)วนของคุณภาพบริการขั้นต่ํา ทั้งนี้โดยเห็นว)า อย)างนอยความเร็วขั้นต่ําตองมากกว)า 2
Mbps ซึ่งเป-นมาตรฐานความเร็วบรอดแบนด=
ภาคประชาชน
1) คุณกัลญทัศน# ติ้งหวัง เครือขายคุ)มครองผู)บริโภคจังหวัดสตูล
- สนับสนุนในเรื่องของการไม)ป?ดเศษ และอยากใหมีมาตรการมือถือสําหรับเยาวชน
2) คุณวินัย กาวิชัย
- เสนอใหกํากับ 4G โดยใชแนวทางเดียวกับการกําหนดอัตราค)าบริการขั้นสูงนาทีละไม)เกิน 0.99 บาท
เห็นว)าเป-นราคาที่สมเหตุสมผล และเสนอใหกําหนดอัตราค)าบริการขั้นสูงสําหรับบริการประเภทขอมูลไม)เกิน
0.28 บาทต)อ 1 Mb ขอใหมีการกํากับดูแลและตรวจสอบคุณภาพการใหบริการใหไดใชตามที่กําหนด และควร
มีความเร็วขั้นต่ําไม)นอยกว)า 4 Mbps
3) คุณโสภณ หนูรัตน# มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค
- การใหบริการประเภทเสียงไม)ควรคิดแบบป?ดเศษเป-นนาทีเป-นมาตรการคุมครองผูบริโภคที่สรุปหลาย
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ครั้งแลวแต)ไม)เกิดขึ้นจริง
- เพื่อเป-นการสนันสนุนใหผูบริโภคสามารถเขาถึงบริการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอย)างทั่วถึง ควร
กํานดเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีโปรโมชั่นพื้นฐาน เช)น เดือนละ 50 บาท ความเร็วที่ไม)นอยกว)า
2 Mbps
4) คุณอับดุล อาซิม มุซา สมาคมผู)บริโภค สงขลา
- อัตราค)าบริการ เสนอใหมีราคามาตรฐานคือ ธงฟ\าราคาประหยัด 59 บาท 2 Mb อนาคตจะสื่อสาร
ดวยขอมูล ตอบโจทย=ประชาชนไดว)ามาเวทีรับฟ?งไดราคาพื้นฐานแลว นอกจากนี้ กรณีมีอุบัติภัย น้ําท)วมไฟดับ
ตองมีวิทยุสมัครเล)นมาช)วย ในหลายประเทศกรณี cell size มาตรฐานล)มจะตองมีการบริหารจัดการที่จะ
รองรับได ควรที่จะกําหนดไวในประกาศ และมีแผนรองรับระบบการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
5) คุณวิทยา ทาแก)ว
- ไม)ควรป?ดเศษค)าโทรและคิดค)าบริการขอใหคิดค)าบริการตามจริงเป-นวินาที คือวินาทีละ 1 สตางค=
เสนอว)า 4G ใชตัวเลข 4 เป-นมงคล 4G ก็ 4 Mb และอัตราค)าบริการขอใหกําหนดใหชัดในประกาศ และ
ความเร็วในการใหบริการ 4G ควรมีความเร็ว 4 Mbps
6) คณะกรรมการองค#การอิสระเพื่อการคุ)มครองผู)บริโภค ประชาชน

เพื่อเป-นการสนันสนุนใหผูบริฌภคสามารถเขาถึงบรืการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอย)างทั่วถึง ควร
กํานดเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีโปรโมชั่นพื้นฐาน เช)น เดือนละ 50 บาท ความเร็วที่ไม)นอย
กว)า 2 Mbps และควรมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนพารทางการไดยิน
5.5 ความเหมาะสมของข)อกําหนดในเรื่องของการถือครองคลื่นความถี่
(1) เห็นดวยกับขอกําหนด
- รั บ ขอเสนอของสาธารณะ เพื่ อ นํ า ไปทบทวน
ปริมาณการถือครองคลื่นความถี่และขอกําหนดที่
(2) ไม)เห็นดวยกับขอกําหนด
ภาครัฐและภาคการศึกษา
เกี่ยวของใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
1) ดร.วันทนีย# วิริยสิทธาวัฒน#
- คุณสมบัติที่ต)างกันของคลื่นย)านต่ํากว)า 1 GHz และสูงกว)า 1 GHz ส)งผลถึงเรื่องการกําหนด
spectrum cap ดวย เนื่องจากคลื่นย)านความถี่ต่ํากว)า 1 GHz มีอยู)อย)างจํากัดมาก เมื่อเทียบกับความถี่ย)าน
สูงกว)า 1 GHz ดังนั้น สําหรับกรณีของประเทศไทย แมการกําหนด Spectrum Caps ไวที่ 60 MHz โดยยังไม)
มีคลื่นความถี่ย)านสูงเช)น 2.3 GHz หรือ 2.6 GHz มาพิจารณารวมอยู)ดวยนั้น หาก กสทช. ไม)ไดกําหนด
มาตรการอื่ น เพื่ อควบคุ ม การถื อครองคลื่ น ความถี่ ร) ว มดวย Spectrum Cap ดั ง กล) า วก็ สู ง พอที่ จ ะให
ผู ประกอบการที่ มี ทุ น หนาเพี ย งรายเดี ย วสามารถครอบครองคลื่ น ความถี่ ย) า นต่ํ า ทั้ ง หมดที่ มี อยู) ใ นตลาด
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โทรศัพท=เคลื่อนที่ของประเทศไทยไดทั้งหมด นอกจากนั้น ยังเป-นการเปLดโอกาสใหผูประกอบการที่ถือครอง
ความถี่ ม ากอยู) แ ลวสามารถถื อ ครองคลื่ น ความถี่ ไ ดมากขึ้ น กว) า เดิ ม อี ก การที่ กสทช. ยอมปล) อ ยให
ผูประกอบการรายไดรายหนึ่งใชทรัพยากรคลื่นความถี่ย)านใดย)านหนึ่งแทบทั้งย)าน มีความเหมาะสมหรือไม)
ถือเป-นการออกกฎระเบียบที่ไม)คํานึงถึงการแข)งขันในตลาดการใหบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่หรือไม)
2) รศ.ดร.วาทิต เบญจพลกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟqา คณะวิศวกรรมศาสตร# จุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย
- มาตรการจํากัดจํานวนคลื่นความถี่ที่สามารถครอบครองได) (Spectrum Caps) เปtนมาตรการที่
ต)องการควบคุมการกระจุกตัว (Concentration) ของคลื่นความถี่ที่เกิดจากกระบวนการประมูลที่มีความ
เสี่ยงที่จะมีผู)ให)บริการที่มีเงินทุนมากเพียงรายเดียวสามารถประมูลคลื่นทั้งหมดไว)เอง ซึ่งจะกอให)เกิด
สภาพผูกขาด โดยการครอบครองทรัพยากรที่สําคัญและจําเปtนอยางยิ่งตอการให)บริการโทรศัพท#เคลื่อนที่
ทั้งนี้ นโยบาย Spectrum Caps มีความจําเป-นตองบังคับใชก)อนการประมูลหรือเป-นขอบังคับใน
กระบวนการประมูล เนื่องจากหากกฎเกณฑ=ดังกล)าวมีผลบังคับใชหลังจากที่ผูประกอบการไดครอบครองคลื่น
ความถี่จากการประมูลไปแลว การดําเนินการเพื่อมุ)งหมายที่จะควบคุมการกระจุกตัวของคลื่นความถี่โดยการ
ขอคืนคลื่นความถี่จากผูใหบริการจะดําเนินการไดยากหรืออาจไม)สามารถดาเนินการไดอีก
- สําหรับการกําหนด Spectrum Caps ในต)างประเทศนั้น มีการกําหนดหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่จํากัด
การถือครองคลื่นความถี่ในแต)ละย)าน จํากัดการถือครองคลื่นความถี่ในย)านความถี่ต่ํา (ต่ํากว)า 1 GHz) หรือ
จํากัดการถือครองคลื่นความถี่ทั้งหมด (Overall Spectrum Caps) ตัวอย)างเช)น
- ประเทศอังกฤษ Ofcom กําหนด Overall Spectrum Caps ไวที่ 105 MHz ซึ่งการกําหนด
ดังกล)าวเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลตัดสินใจนําคลื่นความถี่ 2.6 GHz มาใชในบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่ ในขณะที่
กําหนดใหสามารถถือครองคลื่นความถี่ที่ต่ํากว)า 1 GHz ไวที่ 27.5 MHz เท)านั้น
- ประเทศสหรัฐอเมริกาแมป?จจุบันจะไม)ไดป\องกันกรณีคลื่นความถี่กระจุกตัวอยู)ที่ผูประกอบการ
เพียงไม)กี่รายโดยใช Overall Spectrum Caps แต)ไดหันไปใชมาตรการอื่นแทนแลว (ตอนนี้อเมริกาใช
Spectrum Screening) ก็ยังระบุชัดเจนใน MOBILE SPECTRUM HOLDINGS RULES ของ FCC ว)า “No
one or two providers should be able to dominate use of wireless airwaves.”
ทั้งนี้ จะเห็นไดว)า ก)อนหนานี้ อเมริกาเองก็ใช Overall Spectrum Caps อยู)หลายปa และระหว)างนั้นก็
ปรับปรุงการกําหนด Overall Spectrum Caps เพื่อใหมาตรการมีการผ)อนคลายมากขึ้นอีกหลายครั้ง ก)อนที่
จะยกเลิกไปเมื่อมาตรการกากับดูแลในเชิงการป\องกันการกีดกันการแข)งขันแข็งแรงมากพอแลว
- สําหรับการแสดงความเห็นที่ผ)านมา มีผูใหความเห็นโดยยกตัวอย)างหลักเกณฑ= Spectrum Cap ของ
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ต)างประเทศที่กําหนด Cap ไวที่ปริมาณความถี่สูง 100 MHz ไม)ใช)กําหนดอย)างที่ กสทช. กําหนด เรื่องนี้ขอให
รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้นดังนี้
- Spectrum Cap ในต)างประเทศที่กําหนดไวที่ปริมาณความถี่มาก ๆ นั้น จะไม)ไดนํามาใชกับคลื่น
ความถี่ย)านต่ํา เช)น 900 MHz ซึ่งต่ํากว)า 1 GHz เนื่องจากคลื่นความถี่ย)านต่ํานี้เป-นทรัพยากรที่มีค)า ที่มีจํากัด
ไม)ไดมีมาก ตัวอย)างของอังกฤษที่กล)าวถึงขางตนก็กําหนด Cap ไวเพียง 27.5 MHz สาหรับความถี่ต่ํากว)า 1
GHz
- สําหรับประเทศในทวีปยุโรปมีการกําหนดขอจํากัดการถือคลื่นความถี่ในแต)ละย)านความถี่ (Bandspecific Cap) เช)น ในการประมูลคลื่นความถี่ย)าน 2.6 GHz ในประเทศนอร=เวย= มีการกําหนดขอจํากัดการถือ
คลื่นความถี่ย)าน 2.6 GHz ไวที่ 90 MHz จะเห็นว)าความถี่ย)าน 2.6 GHz เพียงย)านเดียวมีปริมาณคลื่นทั้งย)าน
เท)ากับ 190 MHz ซึ่งมากกว)าปริมาณคลื่นความถี่ที่ผูประกอบกิจการโทรศัพท=เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีใชอยู)
ในป?จจุบัน
- นอกจากนี้ ในการพิจารณาเปรียบเทียบขอกําหนด Spectrum Caps ในต)างประเทศ จําเป-นตอง
คํานึงถึงลักษณะการออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการ (โทรศัพท=เคลื่อนที่) ดวย เช)นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา อินเดีย หรือนอร=เวย= มีลักษณะแบ)งพื้นที่ใหบริการเป-นภูมิภาค (Regional Licenses) และ
ผู ประกอบการจะไดรั บ ใบอนุ ญ าตใหใชคลื่ น ในแต) ล ะภู มิ ภ าค ดั ง นั้ น หากนํ า ปริ ม าณคลื่ น ความถี่ ที่
ผูประกอบการแต)ละรายไดรับในแต)ละภูมิภาคมารวมกันจะมีปริมาณมาก ปริมาณ Spectrum Caps ที่
หน)วยงานกํากับดูแลกําหนดจึงจาเป-นตองมีปริมาณที่มาก ซึ่งแตกต)างจากประเทศไทยที่การอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่เพื่อใหบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่มีลักษณะครอบคลุมทั้งประเทศ (National Licenses)
ผู)ประกอบการ
1) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ทเวิร#ค
- เห็นดวยกับแนวคิดในการกําหนดการถือครองคลื่นความถี่ เพื่อใหเกิดความเป-นธรรมในการแข)งขันของ
ผู ประกอบการแต) ล ะราย โดยจากการที่ บ ริ ษั ท ไดทํ า การศึ ก ษาถึ ง การกํ า หนดการถื อ ครองคลื่ น ความถี่
(Spectrum Cap) ในต)างประเทศ พบว)ามีดวยกันหลายแบบ เช)น การกําหนด Spectrum Cap สําหรับทุก
ย)านความถี่รวมกัน (เป-นแนวทางที่ กสทช. กําหนดในร)างประกาศฯนี้), การกําหนด Spectrum Cap สําหรับ
คลื่นความถี่เฉพาะย)าน และ การกําหนด Spectrum Cap สําหรับคลื่นความถี่ในย)าน Low band และ High
band (โดยใชความถี่ 1 GHz เป-นตัวแบ)ง) โดยจากขอมูลที่บริษัทคนความาไม)พบว)ามีประเทศใดที่มีการ
กําหนด Spectrum Cap สําหรับทุกย)านความถี่รวมกันที่ 60 MHz บริษัทจึงขอทราบที่มาที่ กสทช. ใชในการ
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กําหนดขนาดการถือครองคลื่นความถี่สูงสุดที่ 60 MHz นี้
- การกําหนดการถือครองคลื่นความถี่เป-นสิ่งที่สําคัญต)ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย จึง
ควรมีการศึกษาอย)างถี่ถวน โดยคํานึ งถึง ป?จจั ยต)า ง ๆ เช)น ปริม าณความตองการคลื่ นความถี่ จํา นวน
ผูประกอบการ เป-นตน โดยควรมีการเปรียบเทียบกับการกําหนดการถือครองคลื่นความถี่ที่ใชในต)างประเทศ
- เสนอให กสทช. ดําเนินการออกประกาศ เรื่อง การถือครองคลื่นความถี่แยกต)างหากจากร)างประกาศฯ
นี้ ภายหลังจากที่ กสทช. ไดทําการศึกษาและมีขอมูลประกอบกับไดมีการรับฟ?งความคิดเห็นสาธารณะจากผูมี
ส)วนเกี่ยวของอย)างครบถวนแลว
2) คุณนฤพล รัตนะสมาหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
- เห็นว)าเป-นเงื่อนไขที่ใชกับดีแทคเป-นหลัก แมว)าจะมีหน)วยงานรัฐหลายหน)วยงานที่ถือครองคลื่นเกิน
60 MHz แต)คาดว)าผูที่จะเขาร)วมประมูลหลัก ๆ ไม)เกิน 5 ราย หน)วยงานรัฐและทหารคงไม)ประมูลคลื่นใน
ดานพาณิชย= ถาดีแทคที่มีผูถือหุนในเครือรวมทั้งหมด 75 MHz และไดรับอนุญาตใหเขาร)วมการประมูลถาชนะ
การประมูลแลว ขอถามว)าสามารถเลือกคลื่นใดก็ไดใช)หรือไม) หากเป-นการคืนคลื่นย)าน lower brand จะได
หรือไม) หากคืนคลื่น 2100 จะไดไหม และมีคําถามว)าหากเราคืนคลื่นแลว กรณีคืนคลื่น 1800 upper brand
ที่ว)างรวมถึงคลื่น lower brand ที่ใชอยู)ในป?จจุบัน และหากเจาของสัมปทานไม)ตกลงยินยอมจะมีผลเป-น
อย)างไร หากปฏิบัติตามกฎการประมูลครบถวนแลวจะไม)ริบใบอนุญาตคืน หรือการคืนคลื่นไปยัง กสทช. ซึ่งยัง
ไม)ไดคําตอบ และไม)แน)ใจว)า บมจ. กสท. โทรคมนาคม จะรับการคืนคลื่นหรือไม) และขอใหชี้แจงในเว็บไซด=
อยากไดคําตอบก)อนยื่นคําขอ และการกําหนดปริมาณการถือครองคลื่นความถี่ที่ 60 MHz มีหลักการอย)างไร
จากคําอธิบายหลักการคร)าวๆ ของ กสทช. ที่ตองการจัดสรรการประมูลใหไดมากที่สุด ทําไมไม)นําคลื่นมา
ประมูลเลย ทําไมตองคืนไปที่ บมจ. กสท. โทรคมนาคม การที่กําหนด over all spectrum cap เหมือนกับว)า
ใหมูลค)าคลื่นย)าน high band และย)าน low band เท)ากัน ย)านความถี่ 900 MHz เป-น low- frequency
band และย)านความถี่ 1800 MHz เป-น High-frequency band ซึ่ง reserve price ไม)เท)ากัน ในกรณีนี้
กําหนดมาเท)ากันหมด และคลื่นที่อยู)ในสัมปทานกับคลื่นที่อยู)ในใบอนุญาตจะใหมูลค)าเท)ากัน ทั้ง ๆ ที่คลื่นที่
อยู)ในสัมปทานตองจ)ายส)วนแบ)ง 30% ทรัพย=สินทั้งหมดที่สรางมาตองโอนให บมจ. กสท. โทรคมนาคม จึงขอ
เสนอว)า หากจะกําหนดเรื่อง spectrum cap สมควรที่จะมีการศึกษาร)วมกัน การกําหนด spectrum cap
อาจจะเป-นดาบสองคม ทางหนึ่งจะใชในการกํากับการแข)งขันแต)อีกทางหนึ่งอาจจะจํากัดความเจริญเติบโต
ของประเทศ กรณีผูประกอบการทุกรายถือครองคลื่นความถี่ 60 MHz และคลื่นความถี่ที่เหลืออีก 300-400
MHz มีการวาง roadmap ไวจะไปขายใหใคร ในต)างประเทศผูประกอบการแต)ละรายถือเกินรอยทั้งนั้น เสนอ
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ว)าตองมีการศึกษาร)วมกัน และเสนอใหตัดเงื่อนไขนี้ออกเพราะไม)เห็นว)าจะมีประโยชน=การจัดสรรคลื่นความถี่
3) คุณพิชิต แก)วมาคูณ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- เสนอว)าควรจะแยกหลักเกณฑ=ถือครองคลื่นความถี่เป-นหลักเกณฑ=ที่แยกต)างหาก ซึ่ง กสทช. ไดจัดใหมี
การรับฟ?งความเห็นในกรอบหลักการการคืนคลื่นความถี่เพื่อการใชงาน และ กสทช. ไดจัดโฟกัสกรุ˜ปไปเมื่อวัน
จันทร=ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ก)อนที่จะลงร)างประกาศหลักเกณฑ=จัดสรรคลื่น 1800 MHz ในกรอบหลักการ
ดังกล)าวกําหนดการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อไปจัดสรรหรือปรับปรุงการใชงาน มีกรอบหลักการอยู) 6 ประการ
และมี หลั กการที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ขอกํ า หนดในการถื อครองคลื่ น ดวย ซึ่ ง เป- น ประเด็ น ขอ 5.5 ของประกาศ
หลักเกณฑ=นี้ ส)วนกรอบหลักการที่ทางสํานักงาน กสทช. ไดรับฟ?งความคิดเห็น แลวก็มีกําหนดเวลาว)าจะเอาไป
ออกประกาศหลักเกณฑ=จะรับฟ?งความคิดเห็นประมาณไตรมาสที่ 4 จึงประเด็นคําถามว)าประกาศหลักเกณฑ=ที่
จะออกมาเรียกคืนคลื่นครอบคลุมประเด็นขอ 5.5 หรือไม) ถาไม)ครอบคลุมจะอธิบายว)าอย)างไรในเมื่อกรอบ
หลักการตัวนั้นอธิบายไวอย)างชัดเจนว)าเป-นการเรียกคืนคลื่นโทรคมนาคม คลื่นกระจายเสียง แลวก็คลื่นวิทยุ
โทรคมนาคม ถาไม)ครอบคลุมประเด็นคลื่นความถี่ที่กําลังพูดคุย ขอทราบเหตุผลว)าทําไมตองแยกหลักเกณฑ=
การคุมครองคลื่นความถี่สําหรับใชบังคับในการประมูลครั้งนี้
4) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น/บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- Overall Spectrum Cap เป-นเครื่องมือป\องกันการกักตุนคลื่นความถี่ซึ่งเป-นทรัพยากรโทรคมนาคมที่
มีความสําคัญและมีอยู)จํากัด (Scarce Resource) และใชคลื่นความถี่ในการกีดกันการแข)งขัน โดยที่ Overall
Spectrum Cap เป-นกฎเกณฑ=ที่สําคัญ จึงตองมีการศึกษาโครงสรางตลาด จํานวนผูใหบริการในตลาด ความ
ตองการคลื่นความถี่เพื่อรองรับบริการ Mobile Broadband และปริมาณคลื่นความถี่ย)านความถี่ต)าง ๆ และ
กําหนดเวลาที่ กสทช. จะจัดสรรเขามาในอุตสาหกรรม (Spectrum Roadmap)
- อุตสาหรรมโทรศัพท=เคลื่อนที่ของประเทศไทยที่อยู)ในช)วงเวลาการเปลี่ยนผ)านจากระบบสัมปทานไปสู)
ระบบใบอนุญาต ผูประกอบการมีการครอบครองทั้งคลื่นความถี่ในระบบสัมปทานและคลื่นความถี่ในระบบ
ใบอนุญาต ซึ่งการดําเนินธุรกิจบนคลื่นทั้งสองประเภทมีตนทุนต)างกันอย)างมากโดยคลื่นความถี่สัมปทานมี
ตนทุนส)วนแบ)งรายได 30% และตองโอนอุปกรณ=ใหหน)วยงานภาครัฐที่เป-นคู)สัญญาสัมปทานและมีขอจํากัดใน
การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการจัดใหบริการ แต)คลื่นในระบบใบอนุญาตมีตนทุนเพียง 5.25% ของรายได
เท)านั้นโดยไม)มีขอจํากัดในเรื่องอื่น ๆ นอกจากนี้คลื่นสัมปทานกําลังจะสิ้นสุดลงในระยะเวลา 3 ปa ส)วนคลื่น
ความถี่ในระบบใบอนุญาตมีอายุอีก 10 – 12 ปa การนําคลื่นทั้งสองกลุ)มมารวมกันตามขอกําหนด Overall
Spectrum Cap จึงไม)มีความเหมาะสม
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- ขอ 20 (3) ไดกําหนดวิธีการคืนคลื่นไวตามประเภทของคลื่นความถี่ กล)าวคือ ขอ 20 (3) ก. กรณีคลื่น
ความถี่ในระบบสัมปทานใหคืนใหผูใหสัมปทาน ส)วนขอ 20 (3) ข. กรณีคลื่นในระบบใบอนุญาตใหคืนให
กสทช. บริษัทฯ มีความเห็นว)ากรณีการคืนคลื่นในระบบใบอนุญาตไม)น)าจะเกิดขึ้นไดเนื่องจากเหตุผลขางตน
แต)จะเป-นกรณีการคืนคลื่นสัมปทาน อย)างไรก็ตามการคืนคลื่นสัมปทานใหผูใหสัมปทานซึ่งเป-นผูประกอบการ
แข)งขันกับผูรับสัมปทานในตลาดเดียวกัน มีประเด็นที่จะตองพิจารณาว)าผูใหสัมปทานสามารถใชงานคลื่น
ความถี่หรือไม) และเป-นกรณีที่ กสทช. จัดสรรคลื่นความถี่ใหผูประกอบการหรือไม)
- ประเทศไทยอยู)ในช)วงเวลาที่บริการ Mobile Broadband มีการเติบโตอย)างกาวกระโดด ส)งผลให
อุตสาหกรรมเกิดความตองการ Spectrum อย)างที่ไม)เคยเป-นมาก)อนดวย และในหลายประเทศมีการปรับ
ระดับ Overall Spectrum Cap ใหสูงขึ้นเพื่อใหผูประกอบกิจการสามารถครอบครองคลื่นไดมากขึ้นเพื่อใหมี
คลื่นความถี่เพียงพอในการตอบสนองบริการ Mobile Broadband
- หากยอมรับว)า คลื่นความถี่ในระบบสัมปทานเป-นคลื่นความถี่ที่กําลังจะสิ้นสุดสิทธิการใชงานในอีกสาม
ปa เป-นคลื่นความถี่ที่มีตนทุนการทําธุรกิจแตกต)างจากคลื่นในระบบใบอนุญาตอย)างเปรียบเทียบกันไม)ไดและ
ควรแยกออกไปจากการกําหนด Overall Spectrum Cap จะพบว)าประเทศไทยมีการประมูลครั้งนี้เป-นครั้งที่
สอง ซึ่งการประมูลครั้งแรกในปa 2555 ไดมีการจัดสรรคลื่นในระบบใบอนุญาตใหผูประกอบการ 3 รายเพียง
รายละ 2 x 15 MHz ตลอดระยะเวลาจนถึงป?จจุบันไม)มีผูประกอบกิจการรายใดที่ครอบครองคลื่นไวเพื่อการ
กักตุนหรือมีกรณีใชคลื่นความถี่ใชเป-นเครื่องมือในการกีดกันการแข)งขัน หากแต)ผูประกอบการมีการใชคลื่น
ความถี่ไปอย)างเต็มประสิทธิภาพเพื่อขยายโครงข)ายรองรับการใหบริการตามขอกําหนดของ กสทช. โดยเฉพาะ
การรองรับความตองการบริการ Mobile Broadband ที่เติบโตอย)างกาวกระโดด ซึ่งคลื่นความถี่ที่มีอยู)ใน
ป?จจุบันมีไม)เพียงพอ
- การประกอบกิ จ การตามสั ญ ญาสั ม ปทานไดรั บ การคุ มครองจาก พ.ร.บ. การประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 80 ขอกําหนดเรื่อง Overall Spectrum Cap ซึ่งอาจส)งผลต)อการคืนคลื่น
ที่ ใ ชในกิ จ การตามสั ญ ญาสั ม ปทานอาจมี ก รณี ข อโตแยงจากคู) สั ญ ญาเนื่ อ งจากเป- น การกระทํ า ที่
กระทบกระเทือนสิทธิในการประกอบกิจการตามสัญญาสัมปทาน
- ขอเสนอ
- เสนอให กสทช. ดําเนินการพิจารณาจัดทํากฎเกณฑ=เรื่อง Overall Spectrum Cap เป-นกฎเกณฑ=
ที่แยกออกมาจากกฎเกณฑ=การประมูลในคราวนี้ (Dedicated Regulation) และไม)มีความจําเป-นที่จะตองนํา
กฎเกณฑ= Overall Spectrum Cap มาใชในการประมูลคราวนี้ เนื่องจากการประมูลคลื่นความถี่คราวนี้เป-น

ความเห็น กสทช.

หนา 47

ประเด็น

ความเห็น
การประมูลครั้งที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งถือว)าเป-นช)วงเริ่มตนของการจัดสรรคลื่นในระบบใบอนุญาตเขาไปใน
อุต สาหกรรม และอุ ต สาหกรรมยั งมี ค วามตองการใชคลื่ นความถี่ อีกในปริม าณมาก แมแต)รัฐ บาลก็ยั ง มี
นโยบายในการนําคลื่นความถี่อื่น ๆ เช)น การเรียกคืนคลื่นความถี่ย)าน 2.6 GHz มาจัดการประมูลเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy
- เห็นว)าก)อนการกําหนด Overall Spectrum Cap กสทช. จําเป-นตองมีการจัดทํา Spectrum
Roadmap ก)อนเพื่อใหอุ ตสาหกรรมรับ ทราบกํา หนดเวลาการจั ดสรรคลื่ นความถี่ย) านต)า งๆ เขามาใน
อุตสาหกรรม เพื่อใหอุตสาหกรรมไดทราบกําหนดเวลาที่แน)นนอน วางแผนการใชงานคลื่นความถี่ย)านต)าง ๆ
เพื่อวางแผนการลงทุน การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งผลทายที่สุดทําใหอุตสาหกรรมโทรศัพท=เคลื่อนที่
ซึ่งเป-นโครงสรางพื้นฐานและเป-นตนทุนของอุตสาหกรรมอื่นๆ เป-นอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ในการกําหนด Overall Spectrum Cap นั้น นอกจากตองมีการกําหนด Spectrum Roadmap
ใหชัดเจนว)าแต)ละความถี่จะมีการจัดสรรเขาไปในอุตสาหกรรมในช)วงเวลาใดแลว ยังตองมีการพิจารณาว)า
โครงสรางอุตสาหกรรมโทรศัพท=เคลื่อนที่ในอนาคตจะผูเล)นกี่ราย จะมีการกําหนด Spectrum Cap แยกเป-น
Low Frequency Band กับ High Frequency Band หรือไม) เพื่อกระจายการถือครองคลื่นความถี่ในแต)ละ
ย)านความถี่อย)างเหมาะสม
- การจัด ทํากฎเกณฑ= Overall Spectrum Cap ซึ่ งเป-น กฎเกณฑ=สําคั ญในการกํา กับดูแ ล
อุตสาหกรรม บริษัทฯ เห็นสมควรดําเนินการตามขั้นตอนการออกกฎเกณฑ=เรื่องอื่นๆ กล)าวคือ การเปLดเผย
หลักการและเหตุผล วิธีการกําหนดค)า Overall Spectrum Cap การประเมินผลกระทบจากกฎเกณฑ=
และที่สําคัญที่สุดคือการเปLดโอกาสใหผูมีส)วนเกี่ยวของไดมีแสดงขอคิดเห็น
- เห็นว)าอุตสาหกรรมโทรศัพท=เคลื่อนที่ในประเทศไทย ไม)เคยมีกรณีที่กักตุนคลื่นความถี่หรือใชคลื่น
ความถี่เพื่อกีดกันการแข)งขันจึงไม)เห็นเหตุผลความจําเป-นที่ กสทช. ตองกําหนด Overall Spectrum Cap ใน
การประมูลคราวนี้ซึ่งเป-นการจัดสรรคลื่นความถี่ครั้งที่สอง โดยบริษัทฯ เขาใจว)าแทที่จริงแลว กสทช.น)าจะมี
ความประสงค=ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่มีการใชงานไม)มีประสิทธิภาพเพื่อนําไปจัดสรรใหม) ดังนั้นหากเป-น
กรณีดังกล)าว บริษัทฯ ขอเสนอให กสทช. เร)งรัดการจัดทําหลักเกณฑ=การคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม)
หรือปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ ซึ่ง กสทช. ไดมีการจัด Focus Group เพื่อรับฟ?งความคิดเห็นในเรื่อง
“กรอบหลักการ” ไปแลวเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เพื่อใชหลักเกณฑ=ดังกล)าวเป-นเครื่องมือในกํากับดูแล
การใชคลื่นความถี่ใหมีประสิทธิภาพต)อไป กรอบหลักการหลักของหลักเกณฑ=ดังกล)าวประกอบดวย 6 กรอบ
หลักการซึ่งครอบคลุมถึงขนาดสูงสุดในการในการถือครองคลื่นความถี่ (Overall Spectrum Cap) ดวยแลว
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ภาคประชาชน
1) คุณสุวภัค จารุอําพรพรรณ
- ไม)เห็นดวย เนื่องจากเห็นว)าไม)มีความเกี่ยวของกับร)างประกาศฉบับนี้ และเห็นว)าอาจจะแยกเป-น
ประกาศอื่น หากจะกําหนดในประกาศฉบับนี้จะตองชี้แจงเหตุผลในการกําหนดการถือครองคลื่นความถี่ จาก
คําอธิบายที่ว)ามีคลื่นความถี่กระจุกตัวอยู)ที่ผูใหบริการบางรายทําใหการใชงานคลื่นความถี่ไม)เกิดประโยชน=
สู ง สุ ด และไม) ก) อใหเกิ ด การแข) ง ขั น ทางดานโทรคมนาคมอย) า งแทจริ ง และก) อ ใหเกิ ด การครอบงํ า ตลาด
โทรคมนาคมอาจส)งผลกระทบต)อผูบริโภค การกําหนดว)ากรณีมีการถือครองคลื่นความถี่ที่เกินที่กําหนดไวถา
เป-นการไดมาจากการสัมปทานก็ใหคืนไปที่ผูใหสัมปทาน ณ วันนี้ผูใหสัมปทานถูกเปลี่ยนบทบาทมาเป-นผู
ใหบริการ การกําหนดแบบนี้ทําใหคลื่นถูกถ)ายโอนอาจก)อใหเกิดการกระจุกตัว มันไม)ตอบโจทย=ของเหตุผลนี้
เท)าไหร) สุดทายแลวผูบริโภคก็คือไม)ไดอะไรอยู)ดี การทําแบบนี้ถือว)าเป-นการใชอํานาจรัฐไปกาวล)วงตัวผูสัญญา
สัมปทาน และเห็นว)า กสทช. ไม)ไดเกี่ยวอะไรกับสัมปทาน และตองพิจารณาว)า กสทช. มีอํานาจอย)างไร
- ไม)มีความจําเป-นที่จะตองนําเรื่องขอจํากัดการถือครองคลื่นความถี่ (Spectrum Cap) มาไวใน
ประกาศฯ ฉบับนี้
- การถือครองคลื่นความถี่ตามสัญญาสัมปทานโดยผูรับสัมปทานย)อมไม)ใช)การกักตุนเพราะสิทธิในการใช
คลื่นความถี่ในกรณีนี้เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย (พ.ร.บ. มาตรา 80) ซึ่งกําหนดใหใหผูรับสัมปทานยังคงมีสิทธิ
ในการประกอบกิจการและใชคลื่นความถี่ตามที่มีอยู)เดิมต)อไปเพื่อความต)อเนื่องในการใหบริการสาธารณะและ
มิใหบริการสาธารณะสะดุดหยุดลง นอกจากนี้ การยกเลิกสัญญาสัมปทานนั้น ไม)อาจกระทําไดเพราะ
กระทบกระเทือนต)อการเขาถึงบริการสาธารณะของประชาชน
- ยิ่งไปกว)านั้น อุตสาหกรรมโทรศัพท=เคลื่อนที่ของประเทศไทยอยู)ในช)วงเวลาเปลี่ยนผ)านจากระบบการ
กํากับดูแลผ)านสัมปทาน (Concession) ไปสู)ระบบใบอนุญาต (Licensing) ซึ่งยังเปลี่ยนผ)านไม)สมบูรณ=
ผูประกอบการจึงยังมีการใชคลื่นความถี่ในทั้งสองระบบอยู)พรอมกัน การถือครองคลื่นตามสัญญาสัมปทานเป-น
เรื่องที่รัฐไดบัญญัติใหตองดําเนินการต)อไป เป-นการบังคับเพื่อประโยชน=สาธารณะโดยถือเป-นการเปลี่ยนผ)าน
ไปสู)ระบบใบอนุญาต ไม)ใช)การที่ผูถือครองคลื่นความถี่ไดกระทําการเพื่อสะสมคลื่นหรือกักตุนคลื่นความถี่เพื่อ
กีดกันการแข)งขันแต)อย)างใด
- กสทช. ใหเหตุผลในการจํากัดการถือครองคลื่นความถี่ไวว)าการถือครองคลื่นความถี่ ทําใหคลื่นความถี่
กระจุกตัวอยู)ที่ผูใหบริการบางราย ไม)ก)อใหเกิดการแข)งขันในดานโทรคมนาคมอย)างแทจริง ก)อใหเกิดการ
ครอบงําตลาดโทรคมนาคม อันส)งผลกระทบต)อผูบริโภคทั้งทางดานราคาและการใหบริการ แต)ทางแกที่
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กสทช. เสนอมาในร)างประกาศฯ ฉบับนี้ คือใหโอนคลื่นความถี่กลับไปยังผูใหสัมปทาน ซึ่ง ณ ป?จจุบัน ถือเป-นผู
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่ง ดังนั้น การโอนคลื่นความถี่จากผูใหบริการฯ รายหนึ่ง ไปยังผูใหบริการฯ
อีกรายหนึ่งนั้น ไม)เป-นการแกไขป?ญหาในดานการแข)งขันอย)างแทจริง สุดทายผูบริโภคก็ไม)ไดประโยชน=อะไร
อยู)ดี
- ขอ 20 ของร)างประกาศฯ ยังไม)มีความชัดเจนในการจัดการกับคลื่นความถี่ที่จะตองโอนกลับไปยังผูให
สัมปทานว)าจะนําไปใชทําอะไรต)อไป และจะส)งผลดีใหกับผูบริโภคอย)างไร
- ข)อเสนอแนะ: หาก กสทช. เห็นควรใหมีการจํากัดการถือครองคลื่นความถี่ (Spectrum Cap) โดยใหมี
การคืนคลื่นความถี่ ก็ควรจะตองออกกฎเกณฑ=แยกต)างหากจากประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ ควรจะตอง
ทําการศึกษาในประเด็นที่อาจก)อใหเกิดป?ญหาตามที่ไดชี้แจงไปขางตนเสียก)อน อย)างไรก็ตาม ควรจะ
กําหนดใหชัดเจนลงไปว)า ใหนําคลื่ นความถี่ กลับคืนสู) รัฐเพื่อนํ าไปใชเพื่อประโยชน=โดยรวมของประชาชน
โดยรวม เช)น การนําไปประมูล เป-นตน ซึ่งการนี้สอดคลองกับตัวบทกฎหมายในป?จจุบัน ไม)ใช)กําหนดใหคืน
ใหแก)ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกรายหนึ่ง ซึ่งจะทําใหไม)ตอบโจทย=ในเรื่องของการแข)งขันอย)างเสรีอย)าง
แทจริง
2) คุณวิศิษย#ศักดิ์ อรุณสุรัตน#ภัก
- เห็นว)าขอกําหนดเรื่องของ spectrum cap จะเป-นประเด็นเรื่องขอพิพาททางกฎหมายได กรณีที่มีการ
เกิน 60 MHz จะตองการคืนใหกับใหผูสัมปทาน แปลว)าเป-นเรื่องของสัญญาสัมปทานระหว)างผูใหสัมปทาน
เดิมไม)ว)าจะเป-น CAT หรือ TOT กับผูประกอบการ คําถามคือว)า กรณีที่ตองมีการคืนคลื่นแลวสัญญาถูก
ยกเลิกเลยหรือไม) เอกชนที่รับสัมปทานไปก)อนหนานั้นจําเป-นตองจ)ายค)าส)วนแบ)งรายไดต)อปaอยู)หรือไม) ขอให
กสทช. พิจารณาว)าสามารถยกเลิกสัญญาไดหรือไม) และมีภาระหนาที่อย)างไร ซึ่งเห็นว)าประเด็นเหล)านี้จะเป-น
ขอพิพาทที่เกิดขึ้นไดในอนาคตและเป-นเรื่องที่ค)อนขางใหญ)พอสมควร และเห็นว)า พ.ร.บ. องค=กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มีมาตรา 48(4) กําหนดเรื่องแผนแม)บทบริหารความถี่ ที่กําหนดว)าใหมีการคืนคลื่น
ความถี่ไว ถาแผนแม)บทบริหารคลื่นความถี่ยังไม)ชัดเจนแลวจะสามารถนํากฎนี้มาสอดแทรกเรื่องการประมูล
4G ไดหรือไม)
- ไมเห็นด)วยกับข)อ 20. ของรางประกาศฯ ในเรื่อง Spectrum Cap ดังนี้
(1) การบังคับคืนคลื่นความถี่ใหแก)ผูใหสัมปทาน จะก)อใหเกิดประเด็นขอกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา
กล)าวคือ
- ถือเป-นการรอนสิทธิของผูรับสัมปทานที่ไดรับความคุมครองตามสัญญาสัมปทาน ผูถูกรอนสิทธิควร
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ไดรับการชดเชย เช)นเดียวกับกรณีการเวนคืนที่ดินที่รัฐตองจ)ายค)าทดแทนใหแก) ผูไดรับผลกระทบ
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- การคื น คลื่ น ความถี่ จ ะเกิ ด ป? ญ หาในการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาสั ม ปทานว) า ถื อเป- น การเลิ ก สั ญ ญา
สัมปทานหรือไม) คู)สัญญายังคงมีสิทธิหนาที่ตามสัญญาสัมปทานอยู)หรือไม) ผูใหสัมปทานจะยังคงมีสิทธิไดรับ
ส)วนบางรายไดอยู)หรือไม)
(2) การออกกฎหมายในลักษณะนี้ขัดกับหลักความศักดิ์สิทธิ์แห)งการแสดงเจตนาของคู)สัญญา
(3) การบังคับคืนคลื่นความถี่อาจก)อใหเกิดประเด็นขอพิพาททางกฎหมายถึงอานาจของ กสทช. ในการ
ออกประกาศฉบับนี้ ว)า กสทช. มีอานาจในการแทรกแซงสัญญาสัมปทานหรือไม) ซึ่งในกรณีหากเกิดประเด็น
ขอพิพาทอาจทาใหการประมูลในครั้งนี้ตองล)าชาออกไป
(4) การบังคับคืนคลื่นใหแก)ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกรายหนึ่ง ไม)ไดเป-นไปเพื่อประโยชน=
สาธารณะ อีกทั้งยังขัดกับหลักการที่ว)าคลื่นความถี่เป-นทรัพยากรของชาติ เพื่อประโยชน=สาธารณะ
ข)อเสนอแนะ : หาก กสทช. เห็นควรใหมีการคืนคลื่นความถี่ ก็ควรจะตองออกกฎเกณฑ=แยกต)างหาก
จากประกาศฉบับนี้ โดยกําหนดใหนําคลื่นความถี่กลับคืนสู)รัฐเพื่อนําไปใชเพื่อประโยชน=โดยรวมของประชาชน
โดยรวม เช)น การนําไปประมูล เป-นตน ซึ่งการนี้สอดคลองกับตัวบทกฎหมายในป?จจุบัน ไม)ใช)การกําหนดให
คืนใหแก) ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกรายหนึ่ง
3) คุณศุภวัฒน# ศรีรุงเรือง
- ไม)เห็นดวยกับการที่จะขอคืนคลื่นความถี่หรือเราจะเรียกว)าการกําหนด spectrum cap มาไวใน
ประกาศตัวนี้ พ.ร.บ. องค=กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 กําหนดเรื่องแผนแม)บทการบริหารคลื่นความถี่
มาตรา 48(4) กําหนดใหมีการกําหนดแนวทางการคืนคลื่นความถี่เพื่อนําไปจัดสรรใหม)หรือปรับปรุงการใช
คลื่นความถี่ไว แต)ที่น)าสนใจซึ่งอาจทําใหเกิดประเด็นการโตเถียงในขอกฎหมายว)าถา กสทช. ยังไม)มีแผน
แม)บท กสทช. อาจไม)มีหลักอิงในเรื่องอํานาจตามกฎหมายที่ใหคืนคลื่นความถี่ กสทช. อาศัยอํานาจจาก
ตรงไหน การที่ พ.ร.บ. ระบุใหกําหนดแต)ยังไม)ไดกําหนดแลวมาคืนคลื่นความถี่ จะเป-นประเด็น แลวใชอํานาจ
ใดในเมื่อยังไม)ไดประกาศ roadmap ซึ่งมาตรา 48(4) เพราะวรรค 2 แผนแม)บทของการบริหารคลื่นความถี่
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบังคับได เห็นว)าถายังไม)มีประกาศกําหนด กสทช. จะมีอํานาจหรือไม)
และใหใชเป-นหลักเกณฑ=และเงื่อนไขเบื้องตนในการอนุญาตที่เป-นเงื่อนไขในการดําเนินงานที่หลักการจัดสรร
คลื่นความถี่รวม และขอ 4 คือการขอคืนคลื่นความถี่ถาไม)มีอาจเกิดเหตุการณ=ที่เป-นอุบัติเหตุได นี่คือเหตุผลว)า
ทําไมการคืนคลื่นควรแยกออกเป-นประกาศเฉพาะภายหลังจากเรามี roadmap ตามมาตรา 48 แลว ซึ่งอาจมี
หนา 51

ประเด็น

ความเห็น
การโตแยงกันและทําใหกระบวนการประมูล 4G ลมทั้งระบบได เพราะควบคุมไม)ได
- ไม)เห็นดวยกับขอ 20. ของร)างประกาศฯ ในเรื่อง Spectrum Cap เนื่องจาก
(1) ขัดต)อมาตรา 8 แห)งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และแผนแม)บท
การบริการคลื่นความถี่ พ.ศ. 2555 ซึ่งกําหนดใหมีการคืนคลื่นความถี่เมื่อสิ้นสุดอายุการอนุญาตสัมปทาน หรือ
สัญญานั้น
(2) ขัดต)อมาตรา 80 วรรคสาม แห)ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่ง
กําหนดว)า การทําความตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา โดยเป-นการลดหรือจํากัด
สิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่เหลืออยู)ของการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญานั้น
ถือว)าเป-นการกระทําที่มีผลกระทบกระเทือนกับความสมบูรณ=ของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ซึ่งจะ
กระทํามิได (คณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นไวตามบันทึกเรื่องเสร็จที่ 162/2553 และเรื่องเสร็จที่
577/2551)
(3) ในกรณีหากเป-นการบังคับคืนคลื่นความถี่ใหแก)ผูใหสัมปทาน จะมีผลเท)ากับการโอนคลื่นความถี่
ใหแก)ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมดวยกันเอง และขัดกับหลักการที่ว)าคลื่นความถี่เป-นทรัพยากรของชาติเพื่อ
ประโยชน=สาธารณะ
(4) การบังคับคืนคลื่นความถี่ถือเป-นการรอนสิทธิที่ไดรับความคุมครองตามสัญญาสัมปทาน ผูถูกรอน
สิทธิควรไดรับการชดเชย เช)นเดียวกับกรณีการเวนคืนที่ดินที่รัฐตองจ)ายค)าทดแทนใหแก)ผูไดรับผลกระทบ
(5) การคื น คลื่ น ความถี่ จ ะเกิ ด ป? ญ หาในการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาสั ม ปทานว) า ถื อเป- น การเลิ ก สั ญ ญา
สัมปทานหรือไม) คู)สัญญายังคงมีสิทธิหนาที่ตามสัญญาสัมปทานอยู)หรือไม)
(6) การออกกฎหมายในลักษณะนี้ถือเป-นการออกฎหมายที่มีผลยอนหลังเป-นโทษต)อบุคคล
(7) การออกกฎหมายในลักษณะนี้ขัดกับหลักความศักด=สิทธ=แห)งการแสดงเจตนาระหว)างคู)สัญญา
(8) การบังคับคืนคลื่นความถี่อาจก)อใหเกิดประเด็นขอพิพาททางกฎหมายถึงอํานาจของ กสทช. ในการ
ออกประกาศฉบับนี้ และทําใหการประมูลในครั้งนี้ตองล)าชาออกไป
(9) การบังคับใหคืนคลื่นความถี่ขัดกับหลักการแข)งขันอย)างเสรีและเป-นธรรม
- ข)อเสนอแนะ :
(1) หาก กสทช. เห็นควรคืนคลื่นความถี่ ก็ควรจะตองออกกฎเกณฑ=แยกต)างหากจากประกาศฉบับนี้
โดยกําหนดใหนําคลื่นความถี่กลับคืนสู)รัฐเพื่อนําไปใชเพื่อประโยชน=โดยรวมของประชาชนโดยรวมเช)น การ
นําไปประมูล เป-นตน ซึ่งการนี้สอดคลองกับตัวบทกฎหมายในป?จจุบันไม)ใช)การกําหนดใหคืนใหแก)ผูประกอบ
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กิจการโทรคมนาคมอีกรายหนึ่ง
(2) ใหมีการจัดทํา Spectrum Roadmap
- Spectrum Cap เป-นเรื่องสําคัญปริมาณคลื่นความถี่ที่พอเพียงแก)การใหบริการ เป-นเงื่อนไขที่
สําคัญแก)การใหบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่ และการเขาถึงอินเตอร=เน็ตที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ซึ่ง
สามารถลดความเหลื่ อมล้ํา ดานการเขาถึ งอิ นเตอร=เน็ต ในสัง คมไดในทางกลั บกั นการกํา หนด Overall
Spectrum Cap อย)างไม)เหมาะสมย)อมส)งผลกระทบกับการพัฒนาบริการโทรคมนาคม
- ในต)างประเทศ มีการกําหนด Overall Spectrum Cap ไวในปริมาณแตกต)างกัน แต)กําหนดไว
จํานวนมากสอดคลองกับสภาพความตองการของตลาด ในกรณีของประเทศไทยการกําหนดคลื่นความถี่ใหถือ
ครองไดเพียง 60 MHz ต)อหนึ่งราย จึงไม)สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ประเทศทั่วโลกส)วนใหญ)ใช และจะส)งผล
ใหผูประกอบการไม)อาจมีคลื่นความถี่เพียงต)อการใหบริการที่ดีต)อประชาชน ไม)สอดคลองกับ นโยบายดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
4) คุณพีรพัฒน# คําพะยอม
- เห็นว)าการออกขอกําหนด spectrum cap อาจจะขัดกับมาตรา 8 แห)ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เนื่องจากคณะกรรมการจะออกกฎหรือหลักเกณฑ=การอนุญาตจะตองประกาศเป-นการทั่วไปและ
ล)วงหนา และตองสอดคลองและไม)ขัดแยงกับตัวแผนแม)บท ซึ่งขอ 8.2 แผนแม)บทการบริหารคลื่นความถี่
กําหนดไวว)ายุทธศาสตร=คลื่นความถี่เพื่อนําไปปรับใชหรือปรับปรุงใชคลื่นความถี่ ใหคืนคลื่นความถี่เมื่อสิ้นสุด
อายุการอนุญาต สัมปทานหรือว)าสัญญานั้น ซึ่ง กสทช. ออกกฎว)าถาชนะการประมูลตองคืนคลื่นความถี่จะขัด
ต)อกฎหมายที่มีลําดับสูงกว)าหรือไม) หาก กสทช. ออกกฎคืนคลื่นความถี่อาจจะตองมีการแกไขแผนแม)บท
นอกจากนี้ มาตรา 80 แห)ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีคลื่นความถี่ใชระบบสัมปทาน
มาตรา 80 กําหนดใหความคุมครองกับเรื่องสัมปทาน ในขณะที่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม
กําหนดใหผูรับสัมปทานสามารถใชสิทธิไดจนกว)าสัมปทานจะสิ้นสุดอายุลง ซึ่งมาตรา 80 วรรค 3 กําหนด
ชัดเจนว)า การทําความตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ที่เป-นการลดหรือจํากัด
สิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่เหลืออยู)ของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา เป-น
การกระทําที่มีผลกระทบกระเทือนความสมบูรณ=ของการอนุญาตหรือสัมปทาน และเห็นว)าขอ 20 ของร)าง
ประกาศฯ น)าจะขัดกับมาตรา 80 ดังนั้น เพื่อไม)ใหเกิดป?ญหาขอผิดพลาดทางกฎหมายระหว)างทาง กสทช. กับ
ผูประกอบกิจการ เสนอให กสทช. พิจารณาทบทวนขอกําหนด Spectrum cap
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5) คุณปรีดี ประวิชไพบูลย#
- การพัฒนาระบบโทรคมนาคมของประเทศไทยอยู)ในยุคเปลี่ยนผ)านจากยุคระบบสัมปทานเป-นระบบ
ใบอนุญาต ระบบสัมปทานสิ้นสุดจริ งๆ ปa 2561 เห็ นว)าเจตนารมณ=ของกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้ง แต)ก)อตั้ ง
กสทช. มาใหมีการควบคุมดูแลคลื่นความถี่เป-นการตองการใหการเปลี่ยนผ)านระบบสัมปทานไปสู)ระบบ
ใบอนุญาตอย)างสมบูรณ=เกิดประโยชน=ที่สุดต)อประชาชน เห็นว)าการกําหนดขอกําหนดการถือครองคลื่นความถี่
ไปกาวล)วงในส)วนที่เป-นสัมปทาน ซึ่งขอ 20 ของประกาศกําหนดชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการคืนคลื่นไปที่ผูให
สัมปทานเดิม เห็นว)าอาจมีป?ญหากฎหมายมาตรา 48(4) หรือมาตรา 80 และอาจมีประเด็นในทางปฏิบัติอีก
กรณีการกําหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยนผ)านเจตนารมณ=ของกฎหมาย เห็นว)าจะตองการใหคลื่นทั้งหมดคืนมาที่
กสทช. แต)ประกาศระบุชัดเจนว)า ใหคืนมาใหผูใหสัมปทาน การที่ผูใหสัมปทานมาเป-นผูใหบริการจะส)งผลการ
แข)งขันที่เสรีแลวก็เป-นธรรมยิ่งขึ้นหรือไม) ขอเสนอว)าเรื่องความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค=การคืนคลื่นที่ตองการ
คืนคลื่นมาใหเพื่อมีการแข)งขันที่ดี แต)ระบบสัมปทานจะจบใน 3 ปaขางหนา แลวคลื่นที่จะมีการคืนจะเอาไปใช
ประโยชน=อะไรได กรณีนี้เห็นว)า ถามองว)าสัมปทานเป-นรัฐวิสาหกิจจะก)อใหเกิดการเสียประโยชน=ต)อทางผูให
สัมปทานเพราะว)าเวลา 3 ปa ที่เหลือไม)แน)ใจว)าสามารถเอาคลื่นตรงนี้ที่ควรจะเกิดประโยชน=กับประชาชนไปใช
ประโยชน=เต็มที่หรือไม) จึงเห็นว)า เรื่องการคืนคลื่นไม)น)าจะกําหนดเป-นเงื่อนไขของการประมูล เนื่องจากไม)
น)าจะตอบโจทย=ในเรื่องการเปลี่ยนผ)านระบบสัมปทานสู)ระบบอนุญาตตามที่จุดมุ)งหมายของ พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และรัฐธรรมนูญไดวางหลักไว
6) คุณพลากร ศิวเวชช
- เห็นว)าขอกําหนดเกี่ยวกับ spectrum cap ยังไม)เหมาะสมที่จะนํามาเป-นหลักเกณฑ=ในการประมูล
คราวนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค=ของการกําหนด Spectrum cap เพื่อป\องกันการผูกขาด การกีดกันการแข)งขัน
ป?จจุบันมีผูประกอบการหลัก 3 ราย และยังไม)ปรากฏว)ามีรายไหนมีลักษณะกีดกันการแข)งขัน และมีบทความ
ของอาจารย=ธรรมศาสตร=กล)าวถึงประเด็นขอกฎหมายว)า การที่เรากําหนด Spectrum cap อาจขัดกับ
กฎหมายปกครอง และเห็นว)าการกําหนด Spectrum cap ที่ 60 เมกะเฮิรตซ= มีที่มาอย)างไร ซึ่งตองศึกษาให
ละเอียดกว)านี้ เห็นควรใหแยกเป-นประกาศเฉพาะเนื่องจากอาจก)อใหเกิดขอพิพาทต)อมา ซึ่งอาจจะไม)เกิดผลดี
7) คุณวราธร วงศ#สวางศิริ
- ไม)เห็นดวยกับขอกําหนดการคืนคลื่นความถี่ (Spectrum cap) ซึ่งอาจจะเป-นประเด็นทางกฎหมายได
การกําหนดเกี่ยวกับการเรียกคืนคลื่นความถี่ซึ่งกฎหมายไดกําหนดไวใน พ.ร.บ. จึงควรแยกออกจากขอกําหนด
ในเรื่องการประมูลในครั้งนี้ ในต)างประเทศ เช)น สหรัฐอเมริกา operator มีการถือครองคลื่นความถี่มากกว)า
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100 MHz สํ า หรั บประเทศไทยกํ า หนดการถือครองคลื่ น ความถี่ ที่ 60 MHz จึ ง ควรจะศึ กษาใหรอบคอบ
มิฉะนั้นอาจกลายเป-นเรื่องของการกีดกัน ทําใหไม)บรรลุวัตถุประสงค= นอกจากนี้ การกําหนดกรณีผูใดถือคลื่น
ความถี่เกินตองคืนกลับไปยังผูใหสัมปทาน เห็นว)าน)าจะมีประเด็นทางกฎหมาย เนื่องจากคลื่นความถี่เป-น
ทรัพยากรของชาติ การคืนกลับไปใหผู ใหสัมปทานไม)ถูกตอง ควรจะคืนกลับมาใหภาครัฐ ให กสทช. นํ า
กลับมาประมูลเพื่อประโยชน=ของทั้งประเทศ ผูใหสัมปทานที่ผ)านมาก็ไม)ไดใชประโยชน=ในคลื่นความถี่นั้นให
ชัดเจนแลวระยะเวลาที่เหลือคืนกลับไป 3 ปa 5 ปa คิดว)าไม)คุมการลงทุนน)าจะเอากลับมาประมูลเพื่อประโยชน=
ประชาชน
8) คุณอนันต# สวารัตน#
- เห็นว)าขอกําหนดนี้มีประเด็นป?ญหา ซึ่งมาตรา 80 แห)ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ระบุ
ไวว)า ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไดรับอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาแก)ผูใดเป-นผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมอยู)แลวก)อนวันที่บังคับ ใหผูไดรับใบอนุญาตใบสัมปทานยังคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคม
นี้อยู) หลักของกฎหมายการปกครองจะตองไม)เป-นการหามมีผลยอนหลังในการกระทําที่เป-นผลรายต)อบุคคล
ถาเขาข)า ยอย)างนี้มี สิท ธิมี การโตแยงพิ พาท เพราะฉะนั้น ควรถอนขอนี้ มี โอกาสเสี่ ยงฟ\องรองและไม) เกิ ด
ประโยชน=
9) คุณจิตตพงศ# แชมปรีชา
- ขอให กสทช. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการคืนคลื่นและ spectrum caps เห็นว)าขอกําหนดดังกล)าว
จะมีผลประโยชน=ต)อประเทศชาติมากนอยเพียงไร
10) คณะกรรมการองค#การอิสระเพื่อการคุ)มครองผู)บริโภค ประชาชน
กสทช. ไม)ควรกําหนดเรื่องจํานวนการถือครองคลื่นความถี่ไวในร)างประกาศฉบับนี้ เนื่องจาก ตามขอ
20 ของประกาศ กําหนดใหผูรับใบอนุญาตแต)ละรายมีสิทธิถือครองคลื่นความถี่ทุกคลื่นความถี่สําหรับการ
ใหบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สูงสุดไม)เกิด 60 MHz ซึ่งการพิจารณาการถือครองคลื่นจะตองพิจารณาจาก
คลื่นทั้งหมเที่ถือครองอยู) มิใช)เพียงแค)คลื่น 1800 MHz อีกทั้งควรพิจารณาความเหมาะสมกับจํานวนคลื่น
ความถี่ที่ผูรับใบอนุญาตมีสิทธิถือครองอย)างรอบคอบเนื่องจากหากกําหนดไวเพียง 60 MHz จะทําใหมีคลื่น
ความถี่อีกจํานวนมาก ที่ไม)ไดถูกนํามาใชประโยชน=สุงสุด และเป-นการกีดกันผูใหบริการบางรายเขาร)วมการ
ประมูลจึงควรแยกออกเป-นประกาศอีกฉบับในเรื่องการกําหนดการถือครองคลื่นความถี่
11) คุณโสภณ หนูรัตน# มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค
- เห็นว)ามีความจําเป-นหรือไม) เนื่องจากเป-นการประมูลคลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz ย)านความถี่เดียว
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แต) กสทช. พิจารณากําหนดการถือครองคลื่นความถี่จํานวน 60 เมกะเฮิรตซ= โดยพิจารณาทุกย)านความถี่
- ร)างประกาศ ขอ 20 ขอใหตัดออก เนื่องจากไม)ควรกําหนดการถือครองคลื่นความถี่สูงสุดในการประมูล
คลื่นความถี่ในครั้งนี้ เพื่อไม)กีดกันใหผูใหบริการบางรายเขาร)วมประมูล และเห็นว)าควรแยกออกเป-นประกาศ
อีก.ฉบับหนึ่ง โดยจะตองมีการศึกษาเรื่องจํานวนคลื่นความถี่ทั้งหมด และความเหมาะสมในการถือครองคลื่น
ความถี่ซึ่งเป-นทรัพยากรสําคัญของชาติ
ผู)ประกอบการ
1) คุณนฤพล รัตนะสมาหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
- ตามที่ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ไดแจงความประสงค=ในการคืนคลื่นความถี่เท)ากับ 2 x 4.8
MHz ต)อบริษัท กสท โทรคมนาคม และ กสทช. เพื่อนํามาจัดเป-นคลื่นความถี่ขนาด 2 x 30 MHz ใขในการ
ประมูลในคราวนี้ และ กสทช. ไดมีขอกําหนดในร)างประกาศขอ 20 (3) กําหนดใหผูชนะการประมูลและผูที่มี
ความเกี่ยวของเชื่อมโยงที่มีคลื่นความถี่ในครอบครองเกินกว)า 60 MHz ตองคืนคลื่นไม)นอยกว)าคลื่นความถี่ที่
ไดรับมาจากการประมูลนั้น บริษัทฯ เห็นว)าในกรณีที่บริษัทฯ หรือผูที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยง ชนะการ
ประมูลไม)ว)าจะเป-นการประมูลคลื่น 1800 MHz หรือ 900 MHz การคืนคลื่นของบริษัทฯ หรือผูที่มีความ
เกี่ยวของเชื่อมโยงจะตองนับรวมคลื่นจํานวน 2 x 4.8 MHz ดังกล)าวขางตนดวย เสนอว)า หากมีกรณีที่ตองคืน
คลื่นความถี่ ขอให กสทช. ปรับ ปรุงร) างประกาศฯ ใหครอบคลุ มกรณีที่ บริษัท ฯ หรือผูที่มีค วามเกี่ ยวของ
เชื่อมโยงเป-นผูชนะการประมูล ใหบริษัทฯหรือผูที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยง คืนคลื่นเฉพาะส)วนต)างจากเกณฑ=
ที่ กสทช. กําหนดโดยสามารถนําคลื่นความถี่ขนาด 2 x 4.8 MHz มาหักออกได และหากมีกรณีที่มีขอโตแยง
จากผูใดเกี่ยวกับการคืนคลื่นดังกล)าว ใหถือว)าบริษัทฯหรือผูที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยง ไดดําเนินการตาม
เงื่อนไขการคืนคลื่นแลว
2) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
- ตามที่บริษัทฯ ไดแจงความประสงค=ในการคืนคลื่นความถี่เท)ากับ 2 x 4.8 MHz ต)อบริษัท กสท
โทรคมนาคม และ กสทช. เพื่อนํามาจัดเป-นคลื่นความถี่ขนาด 2 x 30 MHz ใชในการประมูลในคราวนี้ และ
กสทช. ไดมีขอกําหนดในร)างประกาศขอ 20 (3) กําหนดใหผูชนะการประมูลที่มีคลื่นความถี่ในครอบครองเกิน
กว)า 60 MHz ตองคืนคลื่นไม)นอยกว)าคลื่นความถี่ที่ไดรับมาจากการประมูลนั้น บริษัทฯ เห็นว)าในกรณีที่
บริษัทฯ หรือผูที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยง ชนะการประมูลไม)ว)าจะเป-นการประมูลคลื่น 1800 MHz หรือ 900
MHz การคืนคลื่นของบริษัทฯ หรือผูที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยง จะตองนับรวมคลื่นจํานวน 2 x 4.8 MHz
ดังกล)าวขางตนดวย
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- บริษัทฯ เห็นว)าขอความในร)างประกาศ ขอ 3 วรรค 2 อาจสื่อความหมายของคลื่นความถี่ที่ไม)สะทอน
การที่คลื่นความถี่เป-นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน=สาธารณะอีกทั้งยังไม)สะทอนสิทธิในการครอบครอง
คลื่นความถี่เพื่อใชงานตามสัญญาสัมปทานของบริษัทฯ
- ขอเสนอแนะ
- บริษัทฯ ขอเสนอว)า หากมีกรณีที่ตองคืนคลื่นความถี่ ขอให กสทช. ปรับปรุงร)างประกาศฯ ให
ครอบคลุมกรณีที่บริษัทฯ หรือผูที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงเป-นผูชนะการประมูล ใหบริษัทฯหรือผูที่มีความ
เกี่ยวของเชื่อมโยง คืนคลื่นเฉพาะส)วนต)างจากเกณฑ=ที่ กสทช. กําหนดโดยสามารถนําคลื่นความถี่ขนาด 2 x
4.8 MHz มาหักออกได
- หากมีกรณี ที่มี ขอโตแยงจากผูใดเกี่ย วกั บการคืน คลื่ นดั งกล)า ว ใหถือว)า บริ ษัท ฯหรือผูที่ มีค วาม
เกี่ยวของเชื่อมโยง ไดดําเนินการตามเงื่อนไขการคืนคลื่นแลว
- บริษัทฯ เสนอใหแกไขเพิ่มเติมขอความในร)างประกาศ ขอ 3 วรรค 2 ดังนี้ “ความในวรรคหนึ่งมิให
นําใชบังคับในกรณีที่การคืนคลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz ขนาดความกวางแถบคลื่นความถี่ 2 x 4.8 MHz
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีสิทธิ
ครอบครองใชงานตามสัญญาสัมปทานระหว)างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และการปรับเปลี่ยน…”
3) บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- ตามที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดแจงความประสงค=ในการคืนคลื่ น
ความถี่เท)ากับ 2 x 4.8 MHz ต)อบริษัท กสท โทรคมนาคม และ กสทช. เพื่อนํามาจัดเป-นคลื่นความถี่ขนาด 2
x 30 MHz ใขในการประมูลในคราวนี้ และ กสทช. ไดมีขอกําหนดในร)างประกาศขอ 20 (3) กําหนดใหผูชนะ
การประมูลและผูที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงที่มีคลื่นความถี่ในครอบครองเกินกว)า 60 MHz ตองคืนคลื่นไม)
นอยกว)าคลื่นความถี่ที่ไดรับมาจากการประมูลนั้น บริษัทฯ เห็นว)าในกรณีที่บริษัทฯ หรือผูที่มีความเกี่ยวของ
เชื่อมโยง ชนะการประมูลไม)ว)าจะเป-นการประมูลคลื่น 1800 MHz หรือ 900 MHz การคืนคลื่นของบริษัทฯ
หรือผูที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยง จะตองนับรวมคลื่นจํานวน 2 x 4.8 MHz ดังกล)าวขางตนดวย
- ขอเสนอแนะ
- บริษัทฯ ขอเสนอว)า หากมีกรณีที่ตองคืนคลื่นความถี่ ขอให กสทช. ปรับปรุงร)างประกาศฯ ให
ครอบคลุมกรณีที่บริษัทฯ หรือผูที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงเป-นผูชนะการประมูล ใหบริษัทฯหรือผูที่มีความ
เกี่ยวของเชื่อมโยง คืนคลื่นเฉพาะส)วนต)างจากเกณฑ=ที่ กสทช. กําหนดโดยสามารถนําคลื่นความถี่ขนาด 2 x
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4.8 MHz มาหักออกได
- หากมีกรณีที่มีขอโตแยงจากผูใดเกี่ยวกับการคืนคลื่นดังกล)าว ใหถือว)าบริษัทฯ หรือผูที่มีความ
เกี่ยวของเชื่อมโยง ไดดําเนินการตามเงื่อนไขการคืนคลื่นแลว
ผู)ประกอบการ
1) บมจ. กสท โทรคมนาคม
- เห็นควรปรับปรุงขอ 20 เป-นดังนี้ “การถือครองคลื่นความถี่ผูรับใบอนุญาตแต)ละรายสามารถถือครอง
คลื่นความถี่ทุกคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการโทรคมนาคมโทรศัพท=เคลื่อนที่ไดสูงสุด 60 MHz โดยมี
แนวทางในการคํานวณปริมาณการถือครองคลื่นความถี่….” เพื่อใหเกิดความชัดเจนว)าเป-นการกําหนดการถือ
ครองคลื่นความถี่เฉพาะคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่เท)านั้น
- การกําหนดเงื่อนไขการถือครองคลื่นความถี่ บริการโทรศัพท=เคลื่อนที่สําหรับผูรับใบอนุญาตแต)ละ
รายไดไม)เกิน 60 MHz เห็นควรใหมีการศึกษาขอมูลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดปริมาณการ
ถือครองคลื่นความถี่ดวย
- เห็ นควรใหยกเวนการกํา หนดเงื่ อนไขการถือครองคลื่น ความถี่ กับ ผู รับ ใบอนุ ญ าตที่เป-น หน)ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป-นผูถือหุน 100%

5.6 ความเหมาะสมของเงื่อนไขอื่น ๆ
(1) ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ภาครัฐและภาคการศึกษา
1) คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการปqองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ควรแกไขระเบียบแนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะภาคผนวก ฉ และ ช ซึ่ง
ว)าดวย เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ใหเกิดความชัดเจน เพื่อใหผูประกอบกิจการ ใชในการวางแผนดานธุรกิจได
สอดคลองกับ เงื่อนไขการอนุญาต
ผู)ประกอบการ
1) บจ. แอดวานซ# ไวร#เลส เน็ทเวิร#ค
- ตามร)างประกาศฯ ขอ 4 วรรค 3 กําหนดว)า “ใหถือว)าผูรับใบอนุญาตเป-นผูไดรับอนุญาตใหมีและใช
เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว)าดวยวิทยุคมนาคมดวย ทั้งนี้ เฉพาะในส)วนที่
เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชในการประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต และผูรับใบอนุญาตจะตอง
ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของดวย”
- บริษัทขอสอบถามว)าเพื่อความรวดเร็วในการติดตั้งและขยายโครงข)าย กสทช. มีแนวทางในการออก

- สํานักงานมีการกําหนดกรอบการดําเนินการใน
เรื่องดังกล)าวในเงื่อนไขในการอนุญาตอยู)แลว

- ป? จ จุ บั น สํ า นั กงาน กสทช. มี กระบวนการให
อนุญาตแบบอัตโนมัติอยู)แลว แต)อย)างไรก็ตาม ผู
ยื่นคําขอตองส)งเอกสารใหถูกตองครบถวนสําหรับ
การขอรับใบอนุญาตตามกระบวนการดังกล)าว
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ประเด็น

ความเห็น
ใบอนุญาตใหมีและใชเครื่องวิทยุคมนาคมแก)ผูไดรับใบอนุญาตโดยอัตโนมัติเมื่อไดยื่นคําขอและเอกสารต)างๆ
ครบถวนแลวหรือไม)
ภาคประชาชน
1) คุณโสภณ หนูรัตน# / มูลนิธิเพื่อผู)บริโภค
กําหนดเงื่อนไขพิเศษเพื่อดึงดูดใหมีผูประกอบการรายใหม) เช)น
- กําหนดคลื่นความถี่พิเศษ (set aside) สําหรับผูประกอบการรายใหม)เขาร)วมประมูล เช)น กําหนดคลื่น
ความถี่ 1800 และ 900 จํานวน 5 MHz เป-นตน
- กําหนดเงื่อนไขการประมูลสําหรับผูประกิบการรายใหม)ใหต่ํากว)าผูประกอบการรายเดิม เช)น กําหนด
ราคาตั้งตนต่ํากว)า กําหนดเงื่อนไขความครอบคลุมต่ํากว)า เป-นตนเนื่องจากเงื่อนไขตามประกาศฯที่มีอยู)ใน
ป?จจุบันไม)ไดส)งเสริมใหมีผูประกอบการรายใหม)เขาร)วมประมูล หรือเชิญชวนใหเขาประมูลแต)อย)างใด
- ควรมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนพารทางการไดยินและการมองเห็น
2) คณะกรรมการองค#การอิสระเพื่อการคุ)มครองผู)บริโภค ประชาชน
กําหนดเงื่อนไขพิเศษเพื่อดึงดูดใหมีผูประกอบการรายใหม) เช)น
- กําหนดคลื่นความถี่พิเศษ (set aside) สําหรับผูประกอบการรายใหม)เขาร)วมประมูล เช)น กําหนดคลื่น
ความถี่ 1800 และ 900 จํานวน 5 MHz เป-นตน
- กําหนดเงื่อนไขการประมูลสําหรับผูประกอบการรายใหม)ใหต่ํากว)าผูประกอบการรายเดิม เช)น กําหนด
ราคาตั้งตนต่ํากว)า กําหนดเงื่อนไขความครอบคลุมต่ํากว)า เป-นตน เนื่องจากเงื่อนไขตามประกาศฯที่มีอยู)ใน
ป?จจุบันไม)ไดส)งเสริมใหมีผูประกอบการรายใหม)เพราะทั้งขนาดคลื่นความถี่ที่จัดประมูล ราคาเริ่มตนประมูล
เงือนไขการชําระเงิน ไม)เอื้อประโยชน=ต)อการเชิญชวนใหผูประกอบการรายใหม)เขาสู)ตลาดโทรคมนาคม
- ควรมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนพารทางการไดยินและการมองเห็น

ความเห็น กสทช.

- ในการพิ จ ารณาถึ ง แนวทางที่ จ ะส) ง เสริ ม ใหมี
ผู ประกอบการรายใหม) เ ขาสู) ต ลาด หรื อ การลด
อุ ป สรรคในการแข) ง ขั น ในตลาด เพื่ อ จู ง ใจใหมี
ผูประกอบการรายใหม) ซึ่งจะเป-นการส)งเสริมการ
แข) งขั นอย) างเสรีแ ละเป-น ธรรมในอี กทางหนึ่ง นั้ น
กสทช. ไดมี ก ารพิ จ ารณาแนวทางการกํ า หนด
แรงจูงใจ (incentives) เพื่อส)งเสริมผูประกอบการ
รายใหม) และเห็นว)ากฎระเบียบในป?จจุบันและที่
เกี่ยวของกับการประมูลคลื่นความถี่น)าจะอํานวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ต) อ ก า ร แ ข) ง ขั น ใ น ต ล า ด ข อ ง
ผู ประกอบการรายใหม) ไ ดพอสมควรแลว เช) น
กฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ roaming
และ
infrastructure sharing รวมทั้งขอกําหนดในการ
ประมูล เช)น spectrum cap การวางเงินประกัน
การประมูล การผ)อนชําระค)าธรรมเนียม และการ
กํา หนดความครอบคลุม โครงข)า ยที่ สมเหตุส มผล
แลว ทั้งนี้ ในขั้นตอนการประมูล เห็นควรปฏิบัติต)อ
ทุกรายเท)าเทียมกัน ไม)เลือกปฏิบัติ
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6. มาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล
6.1 ความเหมาะสมของขอกําหนดในมาตรการมาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล
ประเด็น
ความเห็น
6.1 ความเหมาะสมของข)อกําหนดในมาตรการมาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล
ขอเสนอแนะ
ผู)ประกอบการ
1) บจ. ทรูยูนิเวอร#แซล คอนเวอร#เจ)นซ#
- ประกาศฯ ขอ 23 ประกอบกับแบบคําขอรับใบอนุญาตการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับบริการ
โทรคมนาคมย)าน 1800 MHz แบบที่ 2 ขอ 4.1 กําหนด “หามผูขอรับใบอนุญาตติดต)อสื่อสารระหว)างกัน
รวมถึงตองไม)เปLดเผยขอมูลอันเป-นความลับหรือแลกเปลี่ยนขอมูลใดๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ตั้งแต)วันที่คณะกรรมการเปLดใหมีการยื่นคําขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาที่คณะกรรมการประกาศผล
การประมูล ณ วันที่การประมูลคลื่นความถี่สิ้นสุด” พบว)า ขอความตามที่ระบุดังกล)าวจะเป-นป?ญหาและอาจ
ทําใหผูขอรับใบอนุญาตทุกรายที่เขาร)วมประมูลตกเป-นผูกระทําความผิดตามขอนี้โดยไม)ไดตั้งใจโดยที่ไม)เจตนา
ที่จ ะเปL ด เผยขอมู ล อั นเป- นความลั บ หรื อแลกเปลี่ ย นขอมู ล ใด ๆ ที่ เกี่ย วกับ การประมู ล เนื่ องจากป?จ จุ บั น
การใหบริการของผูใหบริการแต)ละรายจะมีการติดต)อกันเป-นประจําในบางเรื่อง เช)น การติดต)อในเรื่องการ
เชื่อมต)อโครงข)ายไม)ว)าจะเป-นเรื่องทางเทคนิคหรือเรื่องการชําระเงิน การติดต)อเพื่อขอใชบริการโทรคมนาคม
ของอีกรายหนึ่ง การติดต) อเพื่อใหบริ การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท=เคลื่อนที่ การติดต)อเพื่อการชํา ระเงิ น
ค)าบริการอื่น ๆ ระหว)างกัน การติดต)อเพื่อแกไขป?ญหาของผูใชบริการ เป-นตน
ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดป?ญหาในทางการตีความทางกฎหมาย เสนอใหแกประกาศขอ 23 ประกอบกับแบบ
คําขอรับใบอนุญาตการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับบริการโทรคมนาคมย)าน 1800 MHz แบบที่ 2 ขอ 4.1
ดังนี้ “หามผูขอรับใบอนุญาตติดต)อสื่อสารระหว)างกันในประเด็นที่เป-นการรวมถึงตองไม)เปLดเผยขอมูลอันเป-น
ความลับหรือแลกเปลี่ยนขอมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตั้งแต)วันที่คณะกรรมการเปLดให
มีการยื่นคําขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาที่คณะกรรมการประกาศผลการประมูล ณ วันที่การประมูลคลื่น
ความถี่สิ้นสุด” เนื่องจากหากตีความตามขอกําหนดเดิม จะเป-นการหามผูเขาร)วมประมูลติดต)อสื่อสารระหว)าง
กันในทุก ๆ เรื่อง และเสนอใหแกไขในเอกสารภาคผนวก ก. แบบที่ 2 ขอ 4.1 ใหมีลักษณะเดียวกันดวย
ภาคประชาชน
1) คุณสุจิวรรณ สุวรรณธาดา
- เสนอแนะใหมีกระบวนการตรวจสอบที่ละเอียดและรัดกุมยิ่งขึ้น เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบที่

ความเห็น กสทช.

- เห็นสอดคลองกับความเห็นของบริษัท ทรูยู นิ
เวอร=แ ซล คอนเวอร=เจนซ= จํา กัด โดยไดปรับปรุ ง
ขอกําหนดตามขอเสนอแลว
- ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามมาตรการ
จํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูลที่
กําหนดในหมวด 7 ของประกาศฯ นี้ และจะตอง
อยู)ภายใตพระราชบัญญัติว)าดวยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต)อหน)วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ใ น ห นั ง สื อ ยิ น ย อ ม ข อ ง ผู ข อ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต
(ภาคผนวก ก แบบที่ 5) ไดมีการระบุใหผูขอรับ
ใบอนุญาตตองอยู)ภายใต พ.ร.บ.ว)าดวยความผิ ด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต)อหน)วยงานของรัฐ พ.ศ.
2542 นี้ดวย
- พ.ร.บ. องค=กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มาตรา 46
บัญญัติว)า “ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อ
กิ จ การโทรคมนาคม ตองประกอบกิ จ การดวย
ตนเอง จะมอบการบริ ห ารจั ด การทั้ ง หมดหรื อ
บางส) ว นหรื อยิ น ยอมใหบุ ค คลอื่ น เป- น ผู มี อํา นาจ
ประกอบการแทนมิได” ประกอบกับมาตรา 47
บัญญัติว)า “ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อ
กิจการโทรคมนาคมผูใดมิไดประกอบกิจการที่ใ ช
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ประเด็น

ความเห็น
ปรากฎในร)างประกาศเป-นเพียงกระบวนการตรวจสอบขั้นตนเท)านั้น โดยตองการใหมีการเพิ่มเติมกฎระเบียบ
ใหครอบคลุมเพื่อป\องกันการกระทําที่ทุจริตทุกกรณี เพื่อใหผูบริโภคไดรับประโยชน=อย)างแทจริง
2) คุณชินวัตร เรืองรักษ#
- ประกาศ กสทช. ฉบับนี้ ยังไม)มีขอหามที่ชัดเจนสําหรับกรณีที่ผูเขาประมูลรายหนึ่งร)วมลงทุนหรือ
สนับสนุนผูเขาร)วมประมูลอีกรายหนึ่ง โดยมีการแบ)งผลประโยชน=กันก)อนไดรับใบอนุญาต ยกตัวอย)างเช)น มีผู
เขาประมูล 2 ราย โดยเมื่อผูเขาประมูลรายที่ 1 เป-นผูชนะการประมูล แต)ไม)ไดนําคลื่นความถี่ไปประกอบ
กิ จ การดวยตนเอง โดยอาจนํ า ไปขายส) ง หรื อ ขายต) อ หรื อ ประกอบกิ จ การในลั ก ษณะ MVNO หรื อ ให
ผูประกอบการอีกรายหนึ่งใชงานคลื่นความถี่ในลักษณะของการโรมมิ่ง กรณีดังกล)าวนี้จะถือเป-นการฮั้วประมูล
หรือไม)
- เห็นว)า กสทช. น)าจะออกกฎระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการประมูลว)า ผูประมูลจะตองนําคลื่นที่ได
จากการประมูลไปจัดสรร หรือประกอบกิจการดวยตนเอง เพื่อใหเกิดประโยชน= มิฉะนั้นผูประมูลดังกล)าว
จะตองคืนคลื่นภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยอาจกําหนดใหผูประมูลนําคลื่นไปประกอบกิจการในระยะเวลา
1 เดือนหรือ 1 ปa แลวแต)กรณี เพื่อป\องกันการฮั้วหรือการขายต)อ
- สําหรับกรณีนอมินีนั้น ไม)ไดหมายถึงกรณีที่คนไทยถือหุนแทนต)างชาติเท)านั้น แต)ยังหมายถึงกรณีที่คน
ไทยเป-นตัวแทนในการเขาประมูลครั้งนี้เพื่อใหไดคลื่นมาจํานวนหนึ่ง โดยอาจมีการตกลงหรือทําสัญญาแบ)ง
ผลประโยชน=กัน เพราะการที่บุคคลหรือบริษัทใดจะเขาร)วมประมูลตองมีเงินทุนสนับสนุนเป-นหมื่นลาน และ
เป-นการยากที่สถาบันการเงินจะปล)อยสินเชื่อให เวนแต)จะมีขอตกลงกับผูเขาร)วมประมูลนั้น ๆ โดยจางบริษัท
ดังกล)าวเขาร)วมประมูล ซึ่งการที่จะมีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมมากกว)า 3 ราย ถือว)าเป-นเรื่องที่ดี แต)
อยากให กสทช.หามาตราป\องกันเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติขั้นตน
3) คุณอนันต# สวารัตน#
- เห็นดวยกับการแกไขขอ 23 ของร)างประกาศ หลักเกณฑ=ฯ เนื่องจากจะเป-นการหามผูเขาร)วมประมูล
ติดต)อสื่อสารระหว)างกันในทุก ๆ เรื่อง
- สําหรับการป\องกันเรื่องการฮั้วประมูล กสทช. จะตองทําใหทุกอย)างเปLดเผย และใหผูประกอบการราย
เล็กสามารถเขาร)วมได โดยอาจแบ)งชุดคลื่นความถี่ใหเหมาะสมต)อผูประกอบการรายเล็กที่จะเขามา และอาจ
กําหนดเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อใหผูประกอบการรายเล็กสมารถเขาสู)ตลาดได เช)น การแบ)งงวดการชําระราคา
ประมู ล จากงวดแรก 50% อาจจะลดเหลื อ 35 % ซึ่ ง จะทํ า ใหผู ประกอบการรายอื่ น นอกเหนื อ จาก
ผูประกอบการรายใหญ)สามารถเขามาได ส)งผลใหโอกาสที่จะฮั้วกันลดนอยลง

ความเห็น กสทช.
คลื่นความถี่นั้นภายในระยะเวลาที่ กสทช. กําหนด
หรือนําคลื่นความถี่ไปใชในกิจการนอกวัตถุประสงค=
หรือไม)ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใช
คลื่นความถี่หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหาม
ให กสทช. ดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขใหถูกตอง
หรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้น
ทั้งหมดหรือบางส)วน” ส)งผลใหผูรับใบอนุญาตไม)
สามารถนําคลื่นความถี่ดังกล)าวไปใหผูอื่นใชในการ
ใหบริการได และไม)สามารถโอนคลื่นความถี่ใหแก)
ผู อื่ น ได ทั้ ง นี้ บริ การในลั กษณะ MVNO และ
roaming ไม) ถื อ เป- น การใชคลื่ น ความถี่ ข องผู รั บ
ใบอนุญาตโดยผูอื่น
- สํานักงาน กสทช. ไดดําเนินการตามกฎหมาย
ในการเปL ด เผยขอมู ล การรั บ ฟ? ง ความคิ ด เห็ น
สาธารณะฯ ครบถวนแลว รวมทั้งมี การถ)ายทอด
การประชุมรับฟ?งความคิดเห็นสาธารณะผ)านทาง
website ของสํานักงาน กสทช. อย)า งไรก็ตาม
สํานักงาน กสทช. จะพิจารณาการเผยแพร)ขอมูล
ยอนหลังต)อไป
- กระบวนการจั ด ประมู ล ของ กสทช. เป- น ไป
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งเป- นการดํา เนินการ
อย)างเปLดเผย และสามารถตรวจสอบได
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- ไม)มีขอกําหนดป\องกันการฮั้วประมูลแบบสมยอมกันไวก)อน โดย กสทช. จะตองกําหนดกฎป\องกันการ
ฮั้วประมูลทั้งที่เกิดก)อน ระหว)าง หรือหลังการประมูล หากตรวจพบจะตองใหผูเขาประมูลขาดคุณสมบัติและมี
โทษ หาก กสทช. ไม)กําหนดกฎดังกล)าวแสดงว)า กสทช. จงใจใหมีการฮั้วประมูล เป-นการละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ
ตัวอย)าง บริษัท A กับ บริษัท B ตกลงกันว)า หากบริษัท A ชนะการประมูล จะขายหรือโอนคลื่น
ความถี่ใหบริษัท B หรือยินยอมใหบริษัท B มาร)วมใชคลื่นความถี่ดวย
ตัวอย)าง บริษัท A (รายใหญ)ทุนหนา) กับบริษัท B (รายใหม)ทุนนอย) ทําสัญญาตกลงเขาร)วมประมูล
เพื่อกีดกันไม)ใหรายอื่นไดคลื่นความถี่ไป
4) คุณรุจิระ บุญนาค
- ห)วงการฮั้วประมูล คงไม)ไดทํากันอย)างชัดเจน แต)ผูที่ประมูลร)วมกันลักษณะประโยชน=ประกอบกัน ทาง
วิชาการเรียกว)า associate bidder ประมูลไปแลวมาเอื้อผลประโยชน=กัน โดยใช network ร)วมกันทางใด
ทางหนึ่ง โดยที่ไม)มีการวางเครือข)ายหรือ roll out network จริงจัง ขอใหตรวจสอบดวย
5) องค#กรอิสระเพื่อการคุ)มครองผู)บริโภค
- เสนอใหกําหนดราคาตั้งตนที่ 100% กล)าวคือไม)ว)าจะมีการฮั้วหรือไม)ราคาก็จะไม)ต่ํากว)านี้ เพราะหาก
กสทช. ไม)มีมาตรการที่จะทําใหเกิดการเคาะราคาหลายครั้งก็ควรกําหนดราคาตั้งตนใหชัดเจน และอยากใหมี
กลไกตรวจสอบร)วมในการประมูล ไม)ว)าจะเป-นกลไกของผูบริโภคหรือองค=กรกลางต)าง ๆ
6) คุณกรรณิการ# สุจริตพันธ#
- อาจจะมีการฮั้วกันโดยมีบริษัทที่เกิดใหม)และอยู)ในเครือข)ายทางธุรกิจกับเจาของโทรศัพท=มือถือที่มีต)าง
ดาวเป-นนายทุนใหเขามาร)วมประมูลแฝงตัวมาในลักษณะเหมือนเป-นนักลงทุนหนาใหม) ซึ่งมีชื่อเสียงและมี
หนาตาในสังคมที่เป-นนักธุรกิจใหความสนใจในการประมูลครั้งนี้ แต)ถาไดตรวจสอบแลวจะพบว)า นักธุรกิจท)าน
นี้ไม)มีเครือข)ายหรือไม)มีธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจโทรคมนาคมแต)อย)างใด เมื่อประมูลไดก็จะขายคลื่นที่ไดมา
ใหกั บผูประกอบการโทรศั พท=มื อถือรายใหญ) เพื่อใหไปดํา เนิน การใชในการประกอบธุรกิจโทรศั พท=มื อถื อ
กสทช. ควรตรวจสอบคุณ สมบั ติของผู เขาร) วมประมูล ก)อนที่จ ะใหมี การประมูล มิ ใช) ใ หประมูล แลวจึง มา
ตรวจสอบว)าประกอบธุรกิจหรือไม) และ กสทช. มีเกณฑ=ในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนเหล)านี้หรือไม)
- ถา กสทช. ไม)สามารถที่จะดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ไดอย)างเป-นธรรมและโปร)งใส กสทช. อาจจะ
ถูกฟ\องว)าประพฤติมิชอบตามมาตรา 157 ตามกฎหมายอาญา เพราะ กสทช. เป-นเจาหนาที่ของรัฐ จึงควรมี
มาตรการหรือกฎระเบียบที่จะป\องกันไม)ใหมีการฮั้วประมูล ซึ่งจะทําใหประเทศชาติเสียหาย

ความเห็น กสทช.
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7) วิชัย พงษ#ศรี
- ร)างประกาศฯ ไม)มีการกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป\องกันการฮั้วประมูล ซึ่งการฮั้วประมูลไม)ใช)เป-น
การสมยอมกันในเรื่องราคาเพื่อใหไดประมูลในราคาต่ํา ๆ เพียงเท)านั้น แต)การฮั้วประมูลยังรวมไปถึงการ
สมยอมเพื่อแบ)งผลประโยชน=กันในการทําธุรกิจ เช)น ผูประกอบการรายหนึ่งอาจผลักดันหรือเชิดใหบริษัทอื่น
เขาร)วมประมูล หากบริษัทที่สองประมูลได บริษัทที่สองอาจไม)ทํากิจการเอง ยอมใหบริษัทแรกมาใชคลื่นของ
บริษัทที่สองที่ประมูลไดและนําผลประกอบการมาแบ)งผลประโยชน=กัน ซึ่งอาจทําในลักษณะของการขายส)ง
ขายต)อคลื่น หรือใหใชคลื่นร)วมกันในลักษณะโรมมิ่ง ซึ่งประกาศของ กสทช. ก็ยังไม)ครอบคลุมถึงในเรื่องนี้
นับว)าเป-นช)องโหว)ที่ควรจะแกไขเพื่อใหการประมูลมีการแข)งขันกันอย)างแทจริง
8) สุชาติ กิจรักษา
- มาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล ยังไม)มีขอหามผูเขาประมูลแต)ละรายจะตอง
ไม)มีส)วนเกี่ยวของกันในลักษณะที่มีการไปร)วมลงทุนกัน หรือเขาไปลงทุนในผูเขาประมูลอีกรายหนึ่ง ซึ่งการเขา
ไปร)วมลงทุนมีทั้งในรูปแบบการสนับสนุนทางการเงิน การตกลงแบ)งผลประโยชน=กัน การเอื้อผลประโยชน=ใน
รูปแบบต)างๆ ใหกับผูประมูลรายที่สนับสนุนเงินทุน สนับสนุนการลงทุนให เพราะการกระทําในลักษณะ
ดังกล)าวเป-นรูปแบบหนึ่งของการฮั้วประมูล ทําใหเมื่อการประมลเสร็จสิ้น ผูประมูลไดไปก็เสมือนรายเดียวกัน
มีผลประโยชน=ร)วมกันนั่นเอง
ตัวอย)างเรื่องนี้ เช)น ผูเขาประมูล A อาจใหเงินทุนสนับสนุน หรือตกลงผลประโยชน= ตกลงส)วนแบ)ง
ต)างๆ ใหผูเขาประมูล B ไวล)วงหนาแลว เมื่อผูเขาประมูลทั้ง A และ B ไดรับใบอนุญาต ผูเขาประมูล B อาจ
ไม)ไดประกอบกิจการเองทั้งหมดหรือบางส)วน แต)นําไปใหผูประกอบการ A ไดใชในรูปแบบสัญญาต)างๆ เช)น
MVNO ขายส)งขายต)อ เป-นตน หรืออาจนําคลื่นความถี่ไปใหผูเขาประมูล A ไดใชร)วมดวยในลักษณะ
Roaming เป-นตน ซึ่งหากเกิดกรณีแบบนี้ขึ้น เท)ากับผูประมูลคลื่นความถี่ไดก็คือรายเดียวกัน เป-นการฮั้ว
ประมูล
หาก กสทช. เปLดช)องทางใหมีการฮั้วประมูลไดจะเป-น การทํา ผิดกฎหมาย ทํ าใหผลประโยชน=ชาติ
เสี ย หาย จึ ง ตองมี การแกไขเพิ่ ม เติ ม ไม)ใ หมี การเอื้ อประโยชน= ต) อกั น โดยใชช)องทางการประมู ล มาทํ า ผิ ด
กฎหมาย มาฮั้วประมูลกัน"
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(1) แนวทางการจั ด ประมู ล คลื่ น ผู)ประกอบการ
ความถี่ย)าน 1800 MHz และ 900 1) คุณนฤพนธ# รัตนสมาหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (เชียงใหม)
MHz ที่เหมาะสม
- อยากให กสทช. ประมูลคลื่นความถี่หลาย ๆ ย)านพรอมกัน (Multiple auction) เช)น การนําคลื่น
ความถี่ย)าน 900 MHz และ 1800 MHz มาประมูลพรอมกัน
2) บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น /บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
- ควรดําเนินการนําคลื่นความถี่หลายๆ ย)านความถี่มาประมูลพรอมกัน (Multi-band Auction) โดย
กําหนดสิทธิการใชงานคลื่นความถี่แต)ละย)านตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อใหอุตสาหกรรมมีการวางแผนการ
ใชงานคลื่นความถี่ การเลือกเทคโนโลยี วางแผนการลงทุนในคลื่นความถี่แต)ละย)าน และวางแผนการใหบริการ
บนคลื่นความถี่แต)ละย)านไดอย)างเต็มประสิทธิภาพ
- ตามที่ กสทช. ไดเตรียมการจัดสรรคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ไวนั้น บริษัทฯ เห็นสมควร
นํามาประมูลพรอมกัน เพื่อใหผูเขาประมูลไดมีโอกาสแข)งขันเลือกย)านความถี่ที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจของตน
ประกอบกับการกําหนดขนาดคลื่นความถี่ชุดละ 2 x 5 MHz จะมีโอกาสที่มีผูชนะการประมูลมากกว)า 2 ราย
ซึ่งจะส)งผลต)อการแข)งขันอย)างเขมขนเช)นในป?จจุบันหลังการประมูลดวย
- เนื่องจากคลื่นความถี่ย)าน 900 MHz และ 1800 MHz สามารถใชงานทดแทนกันได ดังนั้น ผูเขาร)วม
การประมูลที่ไม)เป-นผูชนะการประมูลคลื่นความถี่ย)าน 1800 MHz (หรือ 900 MHz) ก็สามารถที่จะแข)งราคา
ประมูลคลื่นความถี่ย)าน 900 MHz (หรือ 1800 MHz) แทนได การที่จัดการประมูลคลื่น 1800 MHz และ
900 MHz แยกจากกันในลักษณะที่เป-น Sequential Auction ไม)ไดเปLดโอกาสใหมีความยืดหยุ)นในการ
ประมูลแข)งขันเช)นนี้ จึงทําใหผูสนใจเขาร)วมประมูลบางรายที่ตองการเพียงย)านความถี่ย)านใดย)านหนึ่งจําตอง
เขาประมูลทั้งสองย)านเนื่องจากไม)มั่นใจว)าจะชนะการประมูลย)านที่ตนตองการหรือไม) ยกตัวอย)าง เช)น มี
ความตองการเพียงย)าน 1800 MHz ก็ตองยื่นประมูลทั้ง 1800 MHz และ 900 MHz เนื่องจากยังไม)ทราบผล
การประมูลย)าน 1800 MHz ก)อนกําหนดวันยื่นขอรับใบอนุญาตคลื่นความถี่ย)าน 900 MHz และอาจเกิดกรณี
ที่ชนะการประมูลทั้งสองย)านความถี่ ทั้ง ๆ ที่ไม)ไดมีความตองการครอบครองคลื่นความถี่ในปริมาณมากขนาด
นั้น Sequential Auction จึงไม)ใช)วิธีประมูลคลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย)างการจัดประมูลคลื่นพรอมกัน
แบบ Simultaneous Multi-band Auction

ความเห็น กสทช.
- คลื่ น ความถี่ ที่ กสทช. นํ า ออกมาประมู ล เป- น
คลื่นความถี่ที่สิ้นสุดระยะเวลาการใชคลื่นความถี่
ตามกฎหมาย ส) ว นคลื่ น ความถี่ อื่ น กสทช. อยู)
ระหว)างกระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม)มีการ
ใขงานหรือใชงานอย)างไม)มีประสิทธิภาพเพื่อนํามา
จัดสรรใหมีการใชประโยชน=ต)อไป
- กสทช. และสํานักงาน กสทช. ดําเนินการเพื่อ
จัดทําร)างประกาศเพื่อจัดประมูลคลื่นความถี่ย)าน
1800 MHz และ 900 MHz แยกจากกัน และมี
การดําเนินการเพื่อประมูลคลื่นความถี่ทั้งสองย)าน
แยกจากกัน ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนดานกฎหมาย
และเพื่อใหไม)มีผลกระทบเชิงกฎหมาย หากมีการ
รองเรียนกรณีคลื่นความถี่ใดคลื่นความถี่หนึ่ง และ
เพื่อลดประเด็นป?ญหาและความเสี่ยงดานกฎหมาย
ซึ่งแต)เดิมนั้นมีกําหนดเวลาในการประมูลแยกจาก
กันระยะหนึ่ง อย)างไรก็ตาม สํานักงาน กสทช. ได
คํานึงถึงการประหยัดจากขนาด (economy of
scale) ทั้งการบริหารจัดการและงบประมาณ จึงได
กําหนดเวลาการจัดประมูลต)อเนื่องกัน ซึ่งจะทําให
สามารถควบคุ ม ความเสี่ ย งเชิ ง ระบบ และความ
เสี่ยงเชิงกฎหมายไดอย)างเหมาะสม
- การดําเนินการประมูลพรอมกันในลักษณะของ
การแยกประกาศหลั ก เกณฑ= อ อกจากกั น และ
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- การจัดประมูลคลื่นความถี่แยกกัน (Sequential Auction) แมจะจัดใหวันเดียวกันก็ไม)ไดแกป?ญหา
ดังกล)าว บริษัทฯ จึงไม)เห็นดวยกับวิธีการนี้
- เสนอให กสทช. พิจารณาการจัดประมูลหลายคลื่นความถี่ในคราวเดียวกัน (Simultaneous Multiband Auction) โดยอาจกําหนดวันเริ่มตนของสิทธิการใชงานของแต)ละย)านความถี่แตกต)างกันไปไดตาม
ความเหมาะสม สําหรับการประมูลคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ที่ กสทช. ไดเตรียมการไวแลวนั้น เสนอ
ใหจัดประมูลพรอมกันซึ่งจะเป-นการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
3) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร#แซล คอมมิวนิเคชั่น
เสนอใหจัดการประมูลคลื่นความถี่ทั้งย)าน 900 MHz และ 1800 MHz พรอมกันในคราวเดียว ในลักษณะ
Multi-band Auction เนื่องจากเป-นการสรางแรงจูงใจใหกับผูประกอบการทั้งรายใหม)และรายเดิมในการเขา
ร)วมการประมูลครั้งนี้ เนื่องจากผูเขาร)วมประมูลจะสามารถเลือกประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800
MHz ซึ่งคุณสมบัติของคลื่นทั้งสองนั้นมีความแตกต)างกัน กล)าวคือ คลื่นความถี่ย)าน 900 MHz มีวัตถุประสงค=
เพื่อรองรับการครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ (coverage) ขณะที่คลื่นย)าน 1800 MHz มีวัตถุประสงค=เพื่อรองรับ
ความจุในการใหบริการ (capacity) โดยผูเขาร)วมประมูลจะมีทางเลือกในการกําหนดทั้งประเภทและปริมาณ
ของคลื่นความถี่ในแต)ละย)านไดหลากหลายแนวทางอีกทั้งยังเป-นการสรางความมั่นใจและความชัดเจนใหกับ
ผูประกอบการในการวางแผนการลงทุนและการใหบริการไดอย)างเหมาะสม นอกจากนี้การประมูลคลื่นใน
ลักษณะ Multi-band Auction จะเป-นการป\องกันป?ญหาการป?›นราคาและความไม)แน)นอนในการประมูลใน
รอบถัดไป
4) GSMA
GSMA เสนอใหนําคลื่นความถี่ย)าน 900MHz และ 1800MHz จัดประมูลพรอมกัน ซึ่งการจัดประมูล
พรอมกันเป-นการส)งเสริมการแข)งขันในการประมูล ลดความเสี่ยงแก)ผูเขาร)วมประมูล และผลการประมูลจะ
สะทอนมูลค)าตลาดของคลื่นความถี่ทั้งสองย)าน และการประมูลคลื่นความถี่ทั้งสองย)านความถี่พรอม ๆ กัน
เป-นการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูประกอบการในการวางแผนกลยุทธ=ขององค=กร
ภาคประชาชน
1) คุณรุจิระ บุญนาค
- เห็นควรใหจัดการประมูลพรอมกันทั้งในย)าน 900 MHz และ 1800 MHz และในส)วนของคลื่นความถี่
ที่ตกคางอยู)กับหน)วยงานราชการควรทําการ refarm เพื่อนํามาจัดสรรใหม)เพื่อใหเกิดประโยชน=ในคราว
เดียวกัน ถาสามารถประมูลพรอมกันในหลายคลื่นความถี่ในคราวเดียวกันจะส)งผลใหราคาจะไม)สูงมากเกินไป

ความเห็น กสทช.
ดําเนินการประมูลโดยใช multiple screen นั้น มี
ความเสี่ยงในแง)ของหากมีขอกล)าวหาในเรื่องการ
สมยอมราคาในการประมูลในคลื่นความถี่ใดคลื่น
ความถี่ หนึ่ งก็ อาจทํา ใหเกิด ความเสี ยหายต) อการ
ประมูลไปทั้งสองคลื่นความถี่ และทําใหไม)เกิดการ
ใชงานคลื่นความถี่ในเวลาที่เหมาะสม
- การกํ า หนดเวลาที่ ชั ด เจนในการประมู ล และ
กําหนดระยะเวลาการประมูลที่ใกลกันนั้นน)าจะทํา
ใหผูประกอบการที่ประสงค=จะเขาร)วมการประมูล
สามารถพิ จารณาวางแผนในการเขาร) ว มประมู ล
และวางแผนการประกอบธุรกิจไดอย)างเหมาะสม
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ถึงแมว)าประเทศตองการเงินจํานวนมากเพื่อที่จะมาช)วยพัฒนาประเทศหลายเรื่อง แต)ก็ตองสมเหตุสมผล ไม)
อยากใหสิ่งที่เพิ่งเกิดอย)างทีวีดิจิตอลที่ไดเงินมากมาย แต)ป?จจุบันเริ่มทยอยปLดกิจการและมีข)าวว)าจะรวมตัวกัน
ฟ\อง กสทช. เช)นในประเทศเยอรมันราคาตั้งตนถูกกว)าประเทศไทย 2 เท)า ในขณะที่เศรษฐกิจ GDP ค)าครอง
ชีพสูงกว)าประมาณ 7 เท)า สรุปไดเลยว)าราคาตั้งตนของประเทศเราในเศรษฐกิจอย)างนี้แพงกว)าเยอรมัน 14
เท)า เปรียบเทียบราคาตั้งตน GDP หากจัดประมูลทีละหลายคลื่นความถี่ ก็จะเกิดประโยชน=ทั้งผูประกอบการที่
จะไดวางแผนไดและราคาบริการน)าจะถูกลงซึ่งน)าจะเป-นผลดีกับผูบริโภค
- การที่ กสทช. ไม) จัด ประมูล คราวละมากๆ มาจั ด ทีล ะ 20 - 30 MHz นอยเกิน ไป และสะทอนใน
บางอย)าง ประการแรก กสทช. ไม)มีการดําเนินการเท)าที่ควรในคลื่นความถี่อื่น ๆ ที่ตกคาง การเยียวยาเป-น
เรื่องที่ดําเนินการกันไปตามหนาที่ แต)ตองมาคํานึงว)าเยียวยาอย)างไรคํานึงถึงประชาชนที่ใชคลื่นจะทํายังไงให
ราคาถูกลงมากที่สุด อันนี้เป- นประโยชน=มากกว)า การที่ไ ม)ดําเนินการตรงนี้อาจเป-นการละเวนหนาที่ อี ก
ประการหนึ่ง กสทช. เองก็อยากไดเงินเขารัฐ ใหประมูลแลวไดเงินคราวละมาก ๆ แต)ทําไมไม)มองว)าหาก
ประมูลคราวละมากๆ ก็ไดเงินมากเหมือนกัน
- ในเรื่องเกี่ยวกับการประมูล ที่อางผลการศึกษาของ ITU การศึกษาของ ITU แนะนําว)าใหประมูลพรอม
กันเลย 1800 กับ 900 พรอมกันเลย แต)ก็ไม)ไดดําเนินการตามผลการศึกษาดังกล)าว
- ก)อนการจัดประมูลคลื่นเหตุใด กสทช. ไม)ศึกษาตัวอย)างจากหลาย ๆ ประเทศ และนําตัวอย)างของ
ประเทศที่ประสบความสําเร็จมาเป-นกรณีศึกษามาเป-นแบบอย)าง และเป-นแนวทางที่มาใชในประเทศของเรา
บาง
2) ดร.วันทนีย# วิริยสิทธาวัฒน#
- เพื่อใหการวางแผนการใชความถี่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ)นช)วยผูประกอบการ (Operator) ให
สามารถวางแผนการใชความถี่โดยเนนไดทั้งพื้นที่ใหบริการที่ครอบคลุม (Coverage) และสามารถใหบริการ
พื้นที่ที่มีความตองการส)งขอมูลปริมาณมาก ๆ ได (Capacity) เนื่องจากคลื่นที่ความถี่ต่ํากว)า 1 GHz และสูง
กว)า 1 GHz มีคุณสมบัติที่ต)างก็ช)วยเสริมกันไดในการวางแผนความถี่จึงควรนําความถี่ทั้งสองย)านมาใหผู
ใหบริการสามารถเลือกประมูลไดพรอม ๆ กัน (Multi-band Auction)
3) คุณสุชาติ กิจรักษา
- การที่ กสทช. ไดจัดใหการประมูลคลื่นย)าน 1800 MHz และย)าน 900 MHz เป-นคนละคราวกันนั้น จะ
เห็นไดว)า กสทช. น)าจะทําการประมูลคลื่นทั้ง 2 คลื่นมาประมูลพรอมกันใหเป-นชุดเดียวกัน เพราะจะเป-นการ
ประหยัดงบประมาณของแผ)นดินของค)าใชจ)ายของ กสทช. แทนที่จะเสียค)าใชจ)าย 2 ครั้งในการจัดประมูล

ความเห็น กสทช.
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ความเห็น
และผูประกอบการโทรศัพท=มือถือ ยังสามารถที่จะไดวางแผนการประกอบธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถก)อใหเกิด
ประโยชน=ต)อการดําเนินธุรกิจ และการใหบริการแก)ผูบริโภค
ผู)ประกอบการ
1) คุณปรางวลัย เปลงปลั่ง บจ. ดีพลัส อินเตอร#เทรด
- ควรกําหนดราคาค)าบริการขั้นต่ําก)อนการประมูล เพราะหากออกขอกําหนดหลังจากประมูลอาจไม)เป-น
ธรรมกับผูประมูล ควรบอกขอบเขตและขอกําหนดใหชัดเจน ผูประมูลจะไดมีขอมูลครบถวนในการตัดสินใจ
ไม)ใหเกิดขอพิพาทในภายหลัง
2) บมจ. กสท โทรคมนาคม
- ควรกําหนดเป-นเงื่อนไขในหลักเกณฑ=การอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ 1800 MHz ใหชัดเจนว)า คลื่น
ความถี่ที่จะนํามาจัดสรรและอนุญาตใหใชนั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม ไดฟ\องคดีในเรื่องสิทธิที่ บมจ. กสท
โทรคมนาคม ไดรั บ จั ด สรร ถื อ ครองและใชคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ค มนาคมอยู) ก) อ นวั น ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห) ง
ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2543 พ.ร.บ. การประกอบกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 รั ฐ ธรรมนู ญ แห) ง
ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. องค= กรจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน= และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ใชบังคับ ต)อศาลปกครองกลางเป-นคดี
หมายเลขดําที่ 2128/2556 ระหว)าง บมจ. กสท โทรคมนาคม กับ กสทช. ซึ่งขณะนี้อยู)ระหว)างการพิจารณา
ของศาลปกครอง ทั้งนี้ หากศาลปกครองตัดสินให บมจ. กสท โทรคมาคม ยังคงมีสิทธิในการรับจัดสรรถือ
ครองและใชคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมดังกล)าว ผูที่ชนะการประมูลและไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ดังกล)าว
ตองยุติการใชคลื่นความถี่และคืนคลื่นความถี่ดังกล)าว เพื่อให บมจ.กสท โทรคมนาคม ใชงานคลื่นความถี่ตาม
คําพิพากษาต)อไป
- เนื่องจากอาจมีผูมีส)วนไดเสียรองเรียนหรือคัดคานผลการประมูล จึงเห็นควรขยายระยะเวลาในการ
รับรองผลการประมูลจากภายใน 7 วัน เป-น 15 วัน เพื่อมีระยะเวลาใหการพิจารณาขอรองเรียนหรือคัดคาน
เป-นไปดวยความรอบคอบครบถวน

ความเห็น กสทช.

- คลื่ น ความถี่ ที่ กสทช. นํ า ออกมาประมู ล เป- น
คลื่นความถี่ที่สิ้นสุดระยะเวลาการใชคลื่นความถี่
ตามกฎหมาย
- การกํากับดูแลอัตราค)าบริการโทรศัพท=เคลื่อนที่
เป- น เรื่ อ งที่ มี ห ลั ก วิ ช าการและรายละเอี ย ดการ
ดํ า เนิ น การที่ น อกเหนื อ จากประกาศฉบั บ นี้ ซึ่ ง
สํา นั กงาน กสทช. อยู) ระหว) า งดํ า เนิ น การยกร) า ง
ประกาศในเรื่ อ งการกํ า กั บ ดู แ ลอั ต ราค) า บริ ก าร
โทรศัพท=เคลื่อนที่อยู)แลว โดยสํานักงาน กสทช. มี
ความเห็นว)าการกํากับดูแลอัตราค)าบริการไม)ควร
แบ)งแยกการกํากับดูแลตามแต)ละย)านความถี่ แต)
ควรพิ จ ารณากํ า กั บ ดู แ ลในภาพรวมของทุ กย) า น
ความถี่ใหเหมาะสมสอดคลองกับตลาดและความ
ตองการของผูบริโภค ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะ
รั บ ขอสั ง เกตุ ดั ง กล) า วไปดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ร) า ง
ประกาศเรื่ อ งการกํ า กั บ ดู แ ลอั ต ราค) า บริ ก าร
โทรศัพท=เคลื่อนที่ต)อไป
- รั บ ความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งการดํ า เนิ น การเพื่ อ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส= และการใหบริการพิเศษ
สําหรับผูพิการไปประสานงานกับผูรับใบอนุญาต
เพื่ อ ใหมี ก ารดํ า เนิ น การและการกํ า กั บ ดู แ ลการ
ดําเนินการในเรื่องดังกล)าวอย)างเหมาะสมต)อไป
- ผูใหบริการไดมีการใหบริการรับเรื่องรองเรียน
ดวยเลขหมาย 9 หลักที่มิไดคิดค)าบริการ สําหรับ
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ความเห็น

ความเห็น กสทช.
การรั บ เรื่ อ งรองเรี ย นไวอยู) แ ลว ซึ่ ง ป? จ จุ บั น
สํานักงานไดกําหนดใหผูใหบริการติดคําประกาศ
สิท ธิผู ใชบริการที่ ศูน ย= ใหบริ การ โดยคํ าประกาศ
สิ ท ธิ ดั ง กล) า วไดระบุ เ ลขหมาย 9 หลั ก ที่ มิ ไ ดคิ ด
ค)าบริการดังกล)าวดวย รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ=
ฉบับนี้ในขอ 22(2) ไดกําหนดใหผูรับใบอนุญาตมี
การดํ า เนิ น การในเรื่ อ งของคํ า ประกาศสิ ท ธิ
ผู ใชบริ ก ารดวย ซึ่ ง ตองมี ก ารประชาสั ม พั น ธ= ใ ห
ผูบริโ ภคทราบ และเห็ นไดอย)า งชั ดเจนตามศู น ย=
ใหบริ การและ website ของผู ใหบริ การ โดย
สํานักงานจะกํากับดูแลการดําเนินการใหเกิดความ
ชัดเจนต)อไป
- ประเด็นการติดตั้งเสาสัญญาณ
- สํ า นั ก งาน กสทช. อยู) ร ะหว) า งการจั ด ทํ า
กระบวนการทําความเขาใจประชาชนในเรื่องของ
การติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
- การพิ จ ารณาความปลอดภั ย ในการติ ด ตั้ ง
เสาสัญญาณนั้น จะพิจารณาจากระดับความเขม
ของสัญญาณตามมาตรฐานดานความปลอดภัยที่
กําหนด ซึ่งอางอิงตามมาตรฐานสากล
- การดําเนินการติดตั้งสถานีวิทยุเป-นไปตาม
แผนธุรกิ จของผู ใหบริการซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไป
ตามความตองการใชงาน และเป-นขอมูลเชิงธุรกิจที่
ไม)สามารถเปLดเผยเป-นการทั่วไปได อย)างไรก็ตาม
ในการติ ด ตั้ ง เสาสั ญ ญาณจะตองมี ก ารทํ า ความ
เขาใจกับประชาชนในพื้นที่อยู)แลว ประกอบกับใน
ป? จ จุ บั น มี ก ารส) ง เสริ ม การใชโครงสรางพื้ น ฐาน
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ความเห็น กสทช.
ร)ว มกัน (infrastructure sharing) ซึ่ง น) าจะลด
จํานวนการตั้งเสาลง
- ในการพิ จ ารณาถึ ง แนวทางที่ จ ะส) ง เสริ ม ใหมี
ผู ประกอบการรายใหม) เ ขาสู) ต ลาด หรื อ การลด
อุ ป สรรคในการแข) ง ขั น ในตลาด เพื่ อ จู ง ใจใหมี
ผูประกอบการรายใหม) ซึ่งจะเป-นการส)งเสริมการ
แข) งขั นอย) างเสรีแ ละเป-น ธรรมในอี กทางหนึ่ง นั้ น
กสทช. ไดมี ก ารพิ จ ารณาแนวทางการกํ า หนด
แรงจูงใจ (incentives) เพื่อส)งเสริมผูประกอบการ
รายใหม) และเห็นว)ากฎระเบียบในป?จจุบันและที่
เกี่ยวของกับการประมูลคลื่นความถี่น)าจะอํานวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ต) อ ก า ร แ ข) ง ขั น ใ น ต ล า ด ข อ ง
ผู ประกอบการรายใหม) ไ ดพอสมควรแลว เช) น
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ เ กี่ ย ว กั บ roaming แ ล ะ
infrastructure sharing รวมทั้งขอกําหนดในการ
ประมูล เช)น spectrum cap การวางเงินประกัน
การประมูล การผ)อนชําระค)าธรรมเนียม และการ
กํา หนดความครอบคลุม โครงข)า ยที่ สมเหตุส มผล
แลว ทั้งนี้ ในขั้นตอนการประมูล เห็นควรปฏิบัติต)อ
ทุกรายเท)าเทียมกัน ไม)เลือกปฏิบัติ
- สํานักงาน กสทช. มีการถ)ายทอดการประชุมรับ
ฟ? ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะทางเว็ บ ไซต= ข อง
สํานักงาน กสทช.
- การรั บ ฟ? ง ความคิ ด เห็ น สาธารณะต) อ ร) า ง
ประกาศทั้งสองฉบับไดดําเนินการตามมาตรา 28
แห)ง พ.ร.บ. องค=กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ แลว ทั้งนี้
ในช)วงที่ผ)านมา กสทช. และสํานักงาน กสทช. ไดมี
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ความเห็น กสทช.
การเผยแพร)ผลกระทบที่เกิดขึ้นต)อเศรษฐกิจจาก
การอนุ ญ าตใหใชคลื่ น ความถี่ สํ า หรั บ mobile
broadband มาโดยตลอดเป-นระยะ ๆ ดวย
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