สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
(ร่าง) ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม
ระหว่างวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ – วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สโมสรทหารบก)
ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๑. นิยาม

๑.๑ ขอเสนอให้พิจารณาปรับปรุงคานิยามของคาว่า “จัดสรรคลื่นความถี่ทดแทนคลื่น
ความถี่เดิม” เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
“จัดสรรคลื่นความถี่ทดแทนคลื่นความถี่เดิม ” หมายความว่า การอนุญาตให้สถานีวิทยุ
คมนาคมใช้ความถี่วิทยุอื่นหรือช่องความถี่อื่น ตามตารางกาหนดคลื่นความถี่หรือแผน
ความถี่วิทยุ เพื่อทดแทนคลื่นความถี่ที่เคยได้รับจัดสรรมาก่อน ในกรณีที่ กสทช. มีคาสั่ง
เรียกคืนคลื่นความถี่ หรือเป็นดาเนินการตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยให้มีการปรับปรุงการ
ใช้คลื่นความถี่ หรือเพื่อแก้ปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน โดยให้ใช้
งานภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช. กาหนด

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๒. หมวด ๑ การขอรับจัดสรรคลื่น
ความถี่

๒.๑ การกาหนดวัตถุประสงค์และประเภทของการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ เหมาะสม
เนื่องจากครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ และประเภทของการขอรับจัดสรรความถี่ ช่วยให้
กระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ เมื่อกิจการวิทยุคมนาคมมีความชัดเจน และอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ได้

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์
เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) สาขา ๓
(email ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๕๘)

๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม
๒.๒ การกาหนดวัตถุประสงค์และประเภทของการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ มีความ
เหมาะสม/เห็นสอดคล้อง

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/
๗๕๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)
สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(โทรสาร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (หนังสือที่ พน
๐๕๐๘/๖๕๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (email
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๒.๓ หมวด ๑ ข้อที่ ๓ ประเภทของการจัดสรรคลื่นความถี่ ในกรณีที่หน่วยงานได้รับการ
กรมอุตุนิยมวิทยา (email ลง
จัดสรรอยู่แล้วเมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ก็จะต้องมาขอรับการจัดสรรใหม่อีกครั้ง ซึ่ง วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
จะทาให้ไม่อยู่ในประเภท ๓.๑ -๓.๖ เพราะเป็นการจัดสรรเพื่อใช้ต่อเนื่องจากในอดีต
๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม
๒.๔ ในหมวด ๑ ข้อ ๒ ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการขอรับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ เพื่อการบริหารจัดการด้านการคมนาคมขนส่งและการจราจร รวมถึงการอานวย
ความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม (email ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๒.๕ เสนอแก้ไขในประเด็น ข้อ ๕.๑ (ข) และข้อ ๖.๑ (ข) ขาดการลงนามโดย เจ้ากรม
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เนื่องจาก สป. อวกาศกลาโหม (email ลงวันที่
ดูแลรับผิดชอบ หน่วยบัญชาการความปลอดภัยรักษาพระองค์ (นถปภ.) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กับคลื่นความถี่ที่ใช้งานในปัจจุบัน
๒.๖ การยื่นคาขอต้องผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น บ.เชพรอนฯ ยื่นคาขอผ่าน
กรมเชื้อเพลิง โรงพยาบาลรามาธิบดียื่นคาขอผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล การขอความถี่
สาหรับรถพยาบาล สามารถขอที่ กสทช. หรือ ต้องขอผ่านสถาบันฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นต้น

๓

คุณธัญลักษณ์ สวนแก้ว/บ.เชฟ
รอนประเทศไทยสารวจและ
ผลิต จากัด
โรงพยาบาลรามาธิบดี
(แสดงความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๙)

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๒.๗ ขอให้พิจารณากาหนดใช้ “รหัสประจาตัว” ในการขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการวิทยุคมนาคมทั้งหมด เป็นรหัสเดียว

คุณวราภรณ์ พัชราภา/บ.
ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น (แสดงความเห็นเมื่อ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๒.๘ เนื่องจากวิธีการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ของ กสทช. ใช้หลักการมาก่อนได้ก่อน
(first-come first-served) บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ กสทช. พิจารณากาหนดให้มีแบบฟอร์ม
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร (Document check list) ในขั้นตอนการยื่นคาขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ พร้อมการลงเวลาเมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับจัดสรรคลื่น
ความถี่

คุณวราภรณ์ พัชราภา/บ.
ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น (แสดงความเห็นเมื่อ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๔

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม
๒.๙ ขอให้พิจารณากาหนดขั้นตอนที่เกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่ชัดเจน
ร่างประกาศฯ ไม่ได้กาหนดขั้นตอนที่เกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่
ชัดเจน บริษัทฯ จึงขอเสนอให้เพิ่มเติมรายละเอียดในร่างประกาศฯ ข้อ ๗.๓ เป็น “เมื่อคา
ขอได้รับการพิจารณาอนุมัติ สานักงาน กสทช. จะแจ้งให้ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ชาระ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้ และสานักงาน
กสทช. จะแจ้งให้ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ดาเนินการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ถ้า
มี)” ทั้งนี้ ข้อเสนอของบริษัทฯ ข้างต้นตั้งอยู่บนเหตุผลดังต่อไปนี้ ๑) กสทช. มีประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม ซึ่งกาหนดวิธีการ
ขั้นตอน และกรอบเวลาในการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมอยู่แล้ว และ ๒) หากคาขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ไม่ได้รับอนุมัติ ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ก็ไม่จาเป็นต้องขอใบวิทยุ
คมนาคมที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ซึ่งหาก กสทช. กาหนดให้ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ ยื่นขอ
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมไว้ก่อน อาจเกิดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับระยะเวลาที่กาหนดไว้
ต่างกันในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุ ญาตวิทยุคมนาคมฉบับอื่น และอาจเกิดข้อ
ร้องเรียนกรณีเกิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่ไม่อาจเรียกคืนได้

๕

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๒.๑๐ ขอให้พิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ เพื่อระบุวันเริ่มต้นการอนุญาตที่ชัดเจน
บริษัทฯ ขอเสนอให้ปรับข้อความในข้อ ๗.๔ ของร่างประกาศฯ เป็น “เมื่อสานักงาน
กสทช. ได้รับค่าธรรมเนียมครบถ้วน สานักงาน กสทช. จะออกหลักฐานการจัดสรรคลื่น
ความถี่ พร้อมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ขอได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ โดยการ
อนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่สานักงาน กสทช. ได้รับค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว” หรือเป็น “เมื่อ
สานักงาน กสทช. ได้รับค่าธรรมเนียมครบถ้วน สานักงาน กสทช. จะออกหลักฐานการ
จัดสรรคลื่นความถี่ พร้อมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ขอได้รับจัดสรรคลื่น
ความถี่ทันที” อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อสร้างความชัดเจนในขั้นตอนดังกล่าว

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๒.๑๑ ยังไม่มีรูปแบบคาขอ ใน (ร่าง) ประกาศนี้ ทาให้ไม่สามารถทราบได้ว่าต้องจัดเตรียม
เอกสารประกอบอะไรบ้าง และต้องการข้อมูลอะไร ขอให้สานักงาน กสทช. จัดส่งแบบคา
ขอให้ด้วย และควรกาหนดไว้เลยในข้อ ๖ ว่า หน่วยงานที่จะขอรับการจัดสรรความถี่ ต้อง
ดาเนินการตามข้อ ๕ ก่อน
ข้อ ๕ และข้อ ๖ เนื้อหาสาระกาหนดหน่วยงาน และผู้ลงนามโดยมีการแยกรายละเอียด
อย่างชัดเจนเป็นรายข้อ ทาให้มีเนื้อหาค่อนข้างมาก น่าจะจัดทาเป็นภาคผนวก ในลักษณะ
แบบตาราง โดยกาหนดหน่วยงานและผู้มีอานาจลงนาม ซึ่งจะทาให้ประกาศ มีความ
กระชับ สั้นมากขึ้น

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๖

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๒.๑๒ ในกรณีที่ยังไม่มีสถานที่ใช้งานชัดเจน มีเพียงแผนการดาเนินการว่า จะใช้งานใน
พื้นที่ไหนเท่านั้น จะต้องกรอกแบบคาขออย่างไร
ในกรณีหน่วยงานของรัฐ ขอรับการจัดสรรความถี่ แต่ยังไม่มีงบประมาณ หรือได้รับ
งบประมาณแล้ว แต่อยู่ระหว่างจัดซื้อ จะทาอย่างไรเนื่องจากยังไม่มีเครื่องวิทยุคมนาคมใช้
งาน สามารถใช้กาหนดจุดติดตั้งที่กาหนดไว้ในแผนงานที่จะดาเนินการได้หรือไม่

นายศรณ์รังสรรค์ วงศ์สมุทร/
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แสดงความเห็น
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๒.๑๓ เสนอให้ปรับข้อ ๗ ในร่างประกาศ ให้ครอบคลุมการดาเนินการของ กสทช. ในกรณี นายศรณ์รังสรรค์ วงศ์สมุทร/
ที่ไม่อนุมัติการจัดสรร
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แสดงความเห็น
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๓. หมวด ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่

๓.๑ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่สามารถเช่าใช้
บริการเครื่องวิทยุคมนาคมได้ ไม่มีการให้บริการโทรคมนาคมทางเลือกอื่น ในพื้นที่ที่
ประสงค์จะใช้งาน มีปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ โดยเป็นผู้ได้รับการรบกวน คลื่นความถี่
ที่ได้รับการจัดสรรไว้เดิมไม่เพียงพอ

๗

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์
เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) สาขา ๓
(email ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๕๘)

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๓.๒ ข้อ ๘ สาหรับหลักการมาก่อนได้ก่อน (first-come first-served) ต้องการความ
ชัดเจนสาหรับการตีความการจัดสรรคลื่นความถี่ในข้อ ๘.๒.๔ การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อ
ความมั่นคงของรัฐว่าอยู่ในนโยบายที่จะปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๘๐๐/๙๐๐ MHz
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใช้คลื่นความถี่เพื่อรองรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางตาม
นโยบายของรัฐบาลหรือไม่ และควรเข้าข่าย “การจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่” หรือไม่

สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (หนังสือที่ คค
๐๘๐๑.๗/๓๔๙๐ ลงวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๙

๓.๓ เสนอแก้ไขข้อ ๘ การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมทุกประเภท ควรใช้
หลักการกาหนดช่วงเวลาให้ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ ยื่นคาขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
พร้อมเสนอแผนให้ กสทช. พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และควร
พิจารณาเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วย

บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/
๗๕๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๓.๔ ควรมองถึงความจาเป็นต้องใช้งานจริงๆ รวมทั้งในสภาวะฉุกเฉิน

สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (โทรสาร วันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๓.๕ หมวด ๒ ข้อที่ ๘ การจัดสรรใช้หลักการมาก่อนได้ก่อน (first-come first-served)
ถ้าหน่วยงานได้รับการจัดสรรอยู่แล้ว เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ก็จะต้องมาขอรับ
การจัดสรรใหม่อีกครั้ง จะถือว่าเป็นผู้มาก่อนตาม"หลักการมาก่อนได้ก่อน" ได้หรือไม่

กรมอุตุนิยมวิทยา (email ลง
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๘

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๓.๖ การกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ มีความเหมาะสมต่อการ
นาไปใช้งาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (หนังสือที่ พน
๐๕๐๘/๖๕๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม (email ลงวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (email
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๓.๗ เพื่อให้ร่างประกาศฯ มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และไม่เกิดข้อถกเถียงในทางปฏิบัติ
บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. พิจารณาเพิ่มเติมข้อยกเว้นของร่างประกาศฯ ให้ครอบคลุม
กรณีที่ กสทช. มีประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อใช้ในกิจการวิทยุคมนาคมที่มีการกาหนดหลักการเป็นการเฉพาะ และกรณีที่ลักษณะ
การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมเข้าข่ายการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นใบอนุญาตด้วย

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๙

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๓.๘ บุคคลทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกนิติบุคล ที่ขอความถี่ จะได้รับความถี่ทุกคาขอ ใช่
หรือไม่ แล้วคลื่นความถี่มีเพียงพอต่อการจัดสรรหรือไม่ เนื่องจากสานักงาน กสทช. ระบุ
เพียง ใครขอรับการจัดสรรก่อนจะได้รับก่อน โดยไม่ได้กาหนดถึงความจาเป็นเร่งด่วนก่อ น

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๓.๙ ในกรณีที่หน่วยงานมีคาขอรับการจัดสรรความถี่ไป ๑๐ ความถี่ ได้รับการพิจารณา
เพียง ๔ ความถี่ เมื่อหน่วยงานนาความถี่ไปใช้งานแล้ว ไม่เพียงพอ ในการจะขอรับการ
จัดสรรเพิ่มเติม อีก ๖ จะต้องขอใหม่หรือไม่ หรือใช้อ้างอิงคาขอเดิม ซึ่งอาจจะไม่เป็น
ธรรมต่อหน่วยงาน ที่ได้รับความถี่ไปไม่ตรงตามที่ต้องการแล้วต้องเสียค่าคาขออีกครั้ง

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๓.๑๐ การกาหนดวิธีการในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่เหมาะสม เช่น ทาให้รู้ข่าวสาร
ได้ง่าย จากการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับจัดสรร
คลื่นความถี่ได้ และมีความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาของ กสทช. เป็นไปมาตรฐาน
เดียวกัน และมีความโปร่งใส

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์
เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) สาขา ๓
(email ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๕๘)
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม (email ลงวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๑๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๓.๑๑ ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน ๑๕๐ วัน อาจเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการของ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการติดตั้งโครงข่ายสนับสนุน (โครงข่าย
microwave link) ซึ่งต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับ roll out plan ของคลื่นความถี่
โทรคมนาคม

คุณวราภรณ์ พัชราภา/
บ. ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชั่น (แสดงความเห็น
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๓.๑๒ เสนอตัดทิ้งข้อความ “ในกรณีปกติ” ข้อ ๘.๒.๒.๒, ๘.๒.๓.๒, ๘.๒.๔.๒, ๘.๒.๕.๒

บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/
๗๕๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๓.๑๓ เสนอแก้ไขทุกข้อความ “วันทาการ” เป็น “วัน” เพื่อให้ข้อความเหมือนกันทุกข้อ
บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/
ดังต่อไปนี้ ข้อ ๗.๒ ข้อ ๘.๒.๒.๒ ข้อ ๘.๒.๓.๒ ข้อ ๘.๒.๔.๒ ข้อ ๘.๒.๕.๒ ข้อ ๑๙.๒.๒ ข้อ ๗๕๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๑๙.๓.๒ ข้อ ๑๙.๔.๒ ข้อ ๑๙.๕.๒ ข้อ ๒๔.๒.๑ ข้อ ๒๔.๒.๓
๒๕๕๙)
๓.๑๔ อยากให้พิจารณาถึงภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น ความมั่นคง ช่วยเหลือสังคม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควรให้ความสาคัญในลาดับต้นๆ ความถี่ไม่ควรสูงมากและมี
ความเหมาะสม

๑๑

สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(โทรสาร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๓.๑๕ การกาหนดวิธีการในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ มีความเหมาะสมต่อการ
นาไปใช้งาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (หนังสือที่ พน
๐๕๐๘/๖๕๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๓.๑๖ กรณี การพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ที่ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาที่ กสทช. กาหนด
จะมีมาตรการในการกากับดูแลอย่างไร
ควรแยกการพิจารณาสาหรับหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐ ออกจากประกาศฉบับนี้
เนื่องจากมีประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สาหรับกิจการวิทยุ
คมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแผนความถี่วิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ในกิจการวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ อยู่แล้ว ซึ่งจะทาให้เกิดความสับสน

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (email
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๓.๑๗ สนับสนุนแนวทางกาหนดระยะเวลาการพิจารณา เพราะจะทาให้หน่วยงานที่ขอรับ
การจัดสรรความถี่ สามารถบริหารจัดการระยะเวลาในการดาเนินการ จัดวางโครงข่าย
สื่อสารได้

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๓.๑๘ เห็นด้วยตามข้อ ๘.๒.๑ ในการพิจารณาจัดสรรความถี่ให้หน่วยงาน ควรสอบถาม กรมป้องกันและบรรเทา
หน่วยงานก่อนว่าพอใจหรือไม่ เนื่องจากในกรณีที่จัดสรรความถี่มาให้โดยที่ความถี่ที่ได้รับ สาธารณภัย (email ลงวันที่
ใหม่ อยู่ห่างจากความถี่เดิมมากเกินไป จะทาให้ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากข้อจากัดของ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์

๑๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม
๓.๑๙ ควรจัดสรรคลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน

๔. หมวด ๓ ข้อกาหนดและเงื่อนไข
การจัดสรรคลื่นความถี่

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(โทรสาร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๔.๑ การกาหนดอายุการจัดสรรคลื่นความถี่คราวละไม่เกิน ๕ ปี เหมาะสม แต่ควรมีการ
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์
ตรวจสอบจาก กสทช. เพื่อป้องกันปัญหา เช่น การใช้คลื่นความถี่เกินกาหนด กสทช. ควร เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น
มีการตกลงวันเวลา ตรวจสอบ ในตลอดระยะเวลา ๕ ปี
จากัด (มหาชน) สาขา ๓
(email ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๕๘)

๑๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม
๔.๒ การกาหนดอายุการจัดสรรคลื่นความถี่คราวละไม่เกิน ๕ ปี มีความเหมาะสม

๑๔

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/
๗๕๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)
สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (โทรสาร วันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม (email ลงวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (email
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (หนังสือที่ พน
๐๕๐๘/๖๕๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม
๔.๓ ตามข้อ ๑๐ กาหนดอายุการจัดสรรคลื่นความถี่คราวละไม่เกิน ๕ ปี อาจเป็นปัญหา
ในทางปฏิบัติสาหรับหน่วยงานของรัฐ ที่มีการใช้งานคลื่นความถี่ต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการ
ยกเลิกใบอนุญาต หรือใบอนุญาตหมดอายุ

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๔.๔ การกาหนดเงื่อนไขการจัดสรรคลื่นความถี่ มีความเหมาะสม เนื่องจากหลักเกณฑ์และ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์
วิธีการในการพิจารณา ในการจัดสรรคลื่นความถี่นั้น เป็นไปอย่างมาตรฐาน
เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) สาขา ๓
(email ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๕๘)
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม (email ลงวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (email
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๑๕

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๔.๕ เห็นด้วย ตามข้อ ๑๓(๓) ว่าในกรณีที่หน่วยงานอื่นจะมาร่วมใช้คลื่นความถี่ต้องได้รับ
การอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของคลื่นความถี่ก่อน และได้รับความเห็นชอบจาก สานักงาน
กสทช. แต่มีข้อสังเกตว่า จะไปขัดแย้งกับประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่น
ความถี่ในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัย
พิบัติ ที่ได้กาหนดไว้ใน “ข้อ ๑๐ อนุญาตให้หน่วยงานที่มีภารกิจป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติให้ใช้คลื่นความถี่ที่หน่วยงานได้รับการ
จัดสรรไว้สาหรับหน่วยงานนั้น เพื่อประสานงานภายในหน่วยงานและในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อ ๑๓(๓) ไม่สามารถถือปฏิบัติได้

นายศรณ์รังสรรค์ วงศ์สมุทร/
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แสดงความเห็น
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๔.๖ ข้อ ๑๑ ประเด็นนี้จะชี้ให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาการรบกวนกันของคลื่น ซึ่งหากแก้ไข
ไม่ได้หรือไม่มีมาตรการรองรับ จะทาให้ถูกระงับการใช้คลื่นทันที ในข้อนี้ ควรมีเงื่อนไข
ระยะเวลากาหนดให้หน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นได้แก้ไขด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานได้รับ
การจัดสรรคลื่นควรจะมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เพื่อรองรับการตรวจสอบ

สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (หนังสือที่ คค
๐๘๐๑.๗/๓๔๙๐ ลงวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๙)

๔.๗ ข้อ ๑๒ กรณีเป็นการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ ถ้าต้องมีการเลื่อน
แผนการใช้คลื่นออกไป จะต้องดาเนินการอย่างไร

สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (หนังสือที่ คค
๐๘๐๑.๗/๓๔๙๐ ลงวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑๖

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๔.๘ เสนอเพิ่มเวลา ในร่างประกาศข้อ ๑๒ ในกรณีที่สานักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว่า ผู้
ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ ไม่มีการใช้คลื่นความถี่ เป็นเวลาติดต่อกันนานเกินกว่า ๖๐ วัน
เพราะอาจไม่เพียงพอในกรณีการขอนาเข้าอุปกรณ์วิทยุคมนาคม

บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/
๗๕๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๔.๙ การกาหนดเงื่อนไขการจัดสรรคลื่นความถี่ มีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้งาน ทั้งนี้
ควรให้สิทธิ์หน่วยงานราชการในการใช้งานย่านความถี่ที่เหมาะสม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (หนังสือที่ พน
๐๕๐๘/๖๕๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๔.๑๐ ในกรณีการตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่ของผู้ใช้งานคลื่นความถี่ ตามหมวด ๓
ข้อ ๑๒ สานักงาน กสทช. ควรตรวจสอบการระบุตัวตนของผู้ใช้งานคลื่นความถี่ ว่าเป็นผู้
ได้รับการจัดสรรความถี่ หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตร่วมข่าย ที่ถูกต้องตามการขอรับการ
จัดสรรคลื่นความถี่ด้วย

สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม (email ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๔.๑๑ ตามข้อ ๑๑ ไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงาน หากกรณีความถี่ที่ได้รับการจัดสรรจาก
สานักงาน กสทช. เมื่อมีการใช้งานแล้วมีการรบกวนกัน ต้องมีการยื่นคาขอรับการจัดสรร
ใหม่ เพื่อขอความถี่ทดแทน ซึ่งในกรณีนี้ น่าจะมาจากความผิดพลาดของผู้จัดสรรที่ให้
ความถี่ใกล้เคียงมา

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๑๗

ประเด็น
๕. หมวด ๔ ค่าธรรมเนียม

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๕.๑ การกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เหมาะสม เนื่องจากค่าพิจารณาคาขอ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์
คาขอ ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ มีค่าพิจารณาคาขอแพงเกินไป ข้อเสนอแนะ ค่าพิจารณา เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น
คาขอ ต่อ ๑ คาขอ ควรจ่ายน้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท
จากัด (มหาชน) สาขา ๓
(email ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๕๘)
๕.๒ มีข้อคิดเห็นดังนี้
- การกาหนดค่าพิจารณาคาขอ จานวน ๕,๐๐๐ บาท/คาขอ มีฐานการพิจารณากาหนด
อย่างไร
- ไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ เนื่องจากการกาหนดค่า
พิจารณาคาขอ จานวน ๕,๐๐๐ บาท/คาขอ ควรจะกาหนดให้แปรผันตามจานวนความถี่ที่
ขอรับการจัดสรร (หน่วยงานขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่มาก ต้องจ่ายค่าพิจารณาคาขอ
มาก หน่วยงานขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่น้อย ต้องจ่ายค่าพิจารณาคาขอน้อย)
- ควรนารายได้จากค่าพิจารณาคาขอไปชดเชยหรือสนับสนุนหน่วยงานที่ถูกปรับเปลี่ ยน
ความถี่ตามแผนความถี่แห่งชาติ เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับเปลี่ยน
ความถี่ ต้องจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาใช้งาน

๑๘

นายศรณ์รังสรรค์ วงศ์สมุทร/
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แสดงความเห็น
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๕.๓ ขอให้พิจารณาทบทวนยกเว้นค่าพิจารณาคาขอ ในกรณีที่ถูกบังคับให้ย้ายความถี่ และ
การขอต่ออายุ
และข้อ ๑๔ ควรกาหนดเป็น “ค่าพิจารณาคาขอให้เป็นไปตามที่ สานักงาน กสทช. กาหนด
“ จะได้สอดคล้องกับข้อ ๑๕ และ ๑๖ ทั้งนี้ การกาหนดค่าพิจารณา ค่าธรรมเนียม ตามข้อ
๑๔ ๑๕ และ ๑๖ ขอให้พิจารณาอย่างเหมาะสม ตามหลักวิชาการ ความเป็นธรรม หรือ
ก่อนประกาศใช้ควรจัดทาประชาพิจารณ์ให้สาธารณะชนทราบด้วย

นายศรณ์รังสรรค์ วงศ์สมุทร/
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แสดงความเห็น
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๕.๔ ค่าพิจารณาคาขอ เป็นภาระที่เกินควร สาหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งในการประมูลได้กาหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่า เมื่อประมูลได้คลื่นความถี่ ผู้
ประมูลมีสิทธิใช้คลื่นความถี่นั้น

คุณวราภรณ์ พัชราภา/
บ. ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชั่น (แสดงความเห็น
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑๙

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๕.๕ ในกรณีที่หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาต เพื่อแก้ไขปัญหาการรบกวน
โดยที่มิได้เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดให้รบกวน ขอให้พิจารณายกเว้นค่าพิจารณาคาขอ
ตามข้อ ๑๔ ของร่างประกาศฯ ที่กาหนดกรณียกเว้นไม่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอไว้ ๒
กรณี คือกรณีการจัดสรรคลื่นความถี่เป็นการชั่วคราว และกรณีการยกเลิกการจัดสรรคลื่น
ความถี่นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่านอกจาก ๒ กรณีดังกล่าวแล้ว ยังมีกรณีการจัดสรรคลื่น
ความถี่ทดแทนคลื่นความถี่เดิม และการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่
ที่จัดสรรไว้เดิม อันเกิดจากนโยบายการกากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ของ กสทช. ความ
ร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการรบกวนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือข้อตกลง
การประสานงานความถี่ระหว่างประเทศตามบริเวณชายแดน ที่ส่ง ผลให้ผู้รับจัดสรรคลื่น
ความถี่เดิมต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่ก่อนสิ้นสุดอายุการจัดสรรคลื่นความถี่เดิม เพื่อ
ส่งเสริมให้การใช้งานคลื่นความถี่อย่างประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ กสทช. พิจารณาเพิ่มข้อยกเว้นไม่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอ
ในกรณีดังกล่าวด้วย

คุณวีณา แสงสิริภิญโญ/
บ. ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชั่น (แสดงความเห็น
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๕.๖ สถานทูตต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่

นายบัญชา ธิโกศรี/กระทรวง
การต่างประเทศ (แสดง
ความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๙)

๒๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๕.๗ หน่วยงานของรัฐมีภาระด้านงบประมาณ ขอให้ทบทวนการเก็บค่าธรรมเนียม

ว่าที่ร้อยเอก อรรณพ สุข
ไพบูลย์/สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (แสดง
ความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๙)

๕.๘ “ข้อ ๑๔ ค่าพิจารณาคาขอ ๕,๐๐๐ บาทต่อ ๑ คาขอ…”
เมื่อผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ต้องชาระค่าพิจารณาคาขอตามกาหนดแล้วดังกล่าว ผู้ขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่อาจต้องชาระค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นความถี่ ตามนัยข้อ ๑๕ และผู้
ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่อาจต้องชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามนัยข้อ
๑๖ ของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวอีกด้วย แล้วต่อกรณี ดังนั้น สานักงาน กสทช.
ควรพิจารณาเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงค่าพิจารณาคาขอ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมของ
หน่วยงานรัฐอื่นๆ ภายในประเทศด้วยว่าการกาหนดค่าพิจารณาคาขอตามนัยข้อ ๑๔ ของ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวข้างต้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ โดยเห็นควร
ต้องคานึงถึงการอานวยความสะดวกและการบริการประชาชนเป็นประการสาคัญ

สานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
(หนังสือที่ ดท ๐๔๐๗/๒๘๕ ลง
วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๙)

๒๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๕.๙ เสนอให้ยกเว้น การเก็บค่าพิจารณาคาขอ ๕,๐๐๐ บาทต่อ ๑ คาขอ เพราะถือเป็น
บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/
การทางานในหน้าที่ประจา ที่ต้องให้บริการที่ดี อีกทั้งอนาคตยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
๗๕๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน
นโยบายการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุ ๒๕๕๙)
คมนาคมอยู่แล้ว ประกอบกับเหตุผลตามหลักกฎหมาย ดังนี้
- ถึงแม้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ (๔) จะ
ให้อานาจ กสทช. ที่จะกาหนดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่และเครื่อง
วิทยุคมนาคม แต่การใช้อานาจตามมาตราดังกล่าวจักต้องใช้อานาจให้สอดคล้องหรือไม่
ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๑ วรรค
สอง ตามนัยที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ วรรคสามด้วย ซึ่งหมายความว่า การที่จะเรียกเก็บ
ค่าพิจารณาคาขอ จักต้องคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความคุ้มค่า ความขาดแคลน และ
วิธีการจัดสรรทรัพยากรเช่นกัน
- ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บของผู้กากับดูแล ย่อมมีผล
โดยตรงกับต้นทุนของผู้ให้บริการ และย่อมถูกส่งผ่านไปยังผู้ ใช้บริการ นอกจากนี้
วัตถุประสงค์ของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ก็ควรเรียกเก็บเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ในการกากับดูแลและไม่เป็นภาระเกินสมควรกับผู้ให้บริการ แต่จากข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
รายได้ที่เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ มีส่วนเกินจานวนมากจนสามารถนาส่ง
เป็นรายได้แผ่นดินทุกปี แสดงให้เห็นถึงการคานวณค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเกินความ
จาเป็นในการกากับดูแล ทาให้ภาระสุดท้ายตกอยู่กับผู้ใช้บริการ อันมิใช่วัตถุประสงค์ของ
การกากับดูแลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
๒๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๕.๑๐ ไม่เห็นด้วย เนื่องจากภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
หน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้า น้าผิว
ดิน ใต้ดิน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย
ไม่เป็นหน่วยงานที่แสวงหาผลกาไรแต่อย่างใด

สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(โทรสาร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๕.๑๑ การกาหนดค่าธรรมเนียม มีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้งาน ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให้มีประกาศ หรือมีหนังสือแจ้งเพื่อให้หน่วยงานทราบ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (หนังสือที่ พน
๐๕๐๘/๖๕๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๕.๑๒ ขอสอบถามความชัดเจนในข้อ ๑๔ การกาหนดค่าพิจารณาคาขอ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ
๑ คาขอ ซึ่งไม่ใช้บังคับกับ (๒) กรณีการยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ ว่าหมายความ
รวมถึง การจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ในกรณีที่ถูกยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เกิดจาก
ความผิดพลาดในการพิจารณาอนุญาตของสานักงาน กสทช. ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ ควร
กาหนดให้ชัดเจนว่า เป็นการยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ในกรณีใดบ้าง เนื่องจากใน
หมวด ๗ กาหนดหลักเกณฑ์การยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ไว้หลายกรณี

บมจ. กสท โทรคมนาคม
(หนังสือที่ กสท รญ.(กร)/
๑๒๙๘ ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๒๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๕.๑๓ บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดค่าพิจารณาคาขอรับจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อ
กิจการวิทยุคมนาคมในอัตรา ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ คาขอ เนื่องจาก บริษัทเอกชนมีภาระ
ค่าธรรมเนียมในการใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมสูงอยู่แล้ว และที่มาของค่า
พิจารณาคาขอ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ คาขอ ไม่ชัดเจน

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๕.๑๔ ในหมวด ๔ ข้อ ๑๔ การกาหนดค่าพิจารณาคาขอ ควรได้รับยกเว้นเพิ่มเติม ในกรณี
การต่ออายุคลื่นความถี่เดิมของหน่วยงาน

สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม (email ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๕.๑๕ ค่าธรรมเนียม ข้อ ๑๔ ค่าพิจารณาคาขอ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ คาขอ ไม่ควรเก็บจาก กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่วนราชการ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐไม่ได้เตรียมงบประมาณในส่วนดังกล่าว และ อวกาศกลาโหม (email ลงวันที่
ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ควรสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวได้
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
- จะเกิดความซับซ้อนในเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ปัจจุบัน กสทช. ได้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม จากผู้ประกอบการอยู่แล้ว

๒๔

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๕.๑๖ เนื่องจาก กองทัพเรือได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการเพื่อความมั่นคงของรัฐที่มิใช่กิจการ
เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Non-commercial use) ซึ่งไม่มีรายได้จากการใช้งานคลื่น
ความถี่ แต่เพื่อประโยชน์ของชาติและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ อย่างไรก็ตาม
หากมีการบังคับใช้ในการกาหนดค่าธรรมเนียม เห็นควรให้กาหนดรายละเอียดให้ชัดเจน
มากขึ้น เช่น ในการขอใช้ความถี่ซ้า ขยายข่ายสื่อสาร หรือตั้งสถานีวิทยุ มีหลักเกณฑ์
อย่างไรบ้าง รวมทั้ง สัดส่วนของการจัดสรรคลื่นความถี่สาหรับหน่วยงานเพื่อความมั่นคง
ของรัฐกับภาคเอกชนที่กาหนดให้มีการแข่งขันโดยการประมูล

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (email
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๖. หมวด ๕ การเปลี่ยนแปลงขอบเขต ๖.๑ ข้อ ๑๙.๔.๒ ในกรณีปกติให้สานักงาน กสทช. ดาเนินการตามข้อ ๑๙.๔.๑ ให้แล้ว
สานักงานนโยบายและแผนการ
การอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้ เสร็จภายใน ๑๒๐ วันทาการ เป็นระยะเวลาดาเนินการที่ค่อนข้างยาวนาน เมื่อเทียบกับข้อ ขนส่งและจราจร (หนังสือที่ คค
เดิม
๑๙.๒ และข้อ ๑๙.๓ ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง ๙๐ วันทาการ และ ๓๐ วันทาการ
๐๘๐๑.๗/๓๔๙๐ ลงวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๙)
๖.๒ ขอให้พิจารณาปรับปรุงวิธีการในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของ
คลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิม
บริษัทฯ เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิมใน
บางลักษณะที่ในทางเทคนิคจะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนใดๆ เพิ่มเติม และเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไว้เดิมตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าการ
จัดสรรคลื่นความถี่ยังไม่สิ้นอายุ เป็นการใช้ความถี่วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุที่ได้รับจัดสรร
ไว้เดิม และเป็นการใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม บริษัทฯ จึงเห็นว่ากรอบระยะเวลา
ทางานจึงไม่น่าจะเท่ากับการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่
๒๕

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม
๖.๓ ควรตัดคาว่า “ในกรณีปกติ” หรือ หากยังยืนยัน ตามข้อ ๑๙.๒.๒ ในกรณีปกติ.......
ควรกาหนด ข้อ ๑๙.๒.๓ ในกรณีไม่ปกติด้วย...

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๖.๔ ตามข้อ ๑๗ สามารถดาเนินการได้ ๒ กรณี
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่
กรณีที่ ๑ หน่วยงานหรือผู้ขอรับการจัดสรรขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ใช้งาน ซึ่ง
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
หน่วยงาน ต้องดาเนินการต้องยื่นคาขอเปลี่ยนคลื่นความถี่
กรณีที่ ๒ หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานด้านความมั่นคง ใช้คลื่นความถี่ในย่านที่ถูกกาหนดให้
ใช้เฉพาะหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานนั้น จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ไปใช้ย่าน
อื่นที่กาหนดไว้ให้ถูกต้องตามแผนความถี่ ซึ่งหน่วยงานต้องดาเนินการยื่นคาขอตามข้อ ๖
ในกรณีที่ ๒ อาจจะไม่เป็นธรรมต่อหน่วยงานนั้น ที่ต้องยื่นคาขอรับการจัดสรร และเสียค่า
พิจารณาคาขอ
๗. หมวด ๖ การต่ออายุการจัดสรร
คลื่นความถี่

๗.๑ ข้อ ๒๐ ขอให้ทบทวนการแจ้งให้ดาเนินการต่ออายุ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน เป็น
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน เนื่องจาก หน่วยงานต้องจัดส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการ
พิจารณาจานวนมาก เช่น จานวนเครื่อง ยี่ห้อ/รุ่น (สาหรับการตรวจสอบเทคนิคเครื่อง)
สถานที่ใช้งาน อื่นๆ เป็นต้น

๒๖

นายศรณ์รังสรรค์ วงศ์สมุทร/
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แสดงความเห็น
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๗.๒ การต่ออายุทาง กสทช. ควรมีหนังสือแจ้งเพื่อให้ดาเนินการก่อนสิ้นอายุใบอนุญาต
ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่สามารถต่ออายุได้ทันในระยะเวลาที่กาหนด ให้มีหนังสือแจ้ง
เหตุขัดข้องเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ดังกล่าว

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (หนังสือที่ พน
๐๕๐๘/๖๕๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๗.๓ ขอให้พิจารณาปรับปรุงระยะเวลายื่นขอต่ออายุการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้เป็น
ระยะเวลาเดียวกับประกาศ กสทช. ฉบับอื่นๆ
จากข้อ ๒๐ ของร่างประกาศฯ กาหนดให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ดาเนินการต่ออายุการ
จัดสรรคลื่นความถี่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนวันที่สิ้นอายุนั้น บริษัทฯ ขอเสนอให้
กสทช. พิจารณาปรับปรุงเป็น ๓๐ วัน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราวใน
กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจาที่ย่านความถี่ ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ทีก่ าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ขอต่ออายุการ
อนุญาต ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ก่อนวันที่การอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๗.๔ ข้อ ๒๑ ได้กาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในนิยามดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์เท่านั้น หากมีข้อกาหนดใดเพิ่มเติมตามมาตรฐานที่ สานักงาน
กสทช. กาหนดนั้น ควรครอบคลุมในส่วนงานระบบอาณัติสัญญาณของระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางราง หรือไม่อย่างไร ควรอ้างอิงเพิ่มเติม

สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (หนังสือที่ คค
๐๘๐๑.๗/๓๔๙๐ ลงวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๙

๒๗

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๗.๕ มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่อายุของการจัดสรรคลื่นความถี่ของหน่วยงานที่จะหมดอายุ กรมอุตุนิยมวิทยา (email ลง
ในวันเดียวกันหรือช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการต่อใบอนุญาตการจัดสรรคลื่น วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ความถี่ทั้งหมดของหน่วยงานภายในครั้งเดียว หากมีการขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมก็ให้อิงกับ
วันหมดอายุเดิมของหน่วยงาน
๘. หมวด ๗ การยกเลิกการจัดสรร
คลื่นความถี่

๘.๑ น่าจะมีข้อหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการขออุทธรณ์คลื่นความถี่คืน
หลังจากถูกยกเลิก เช่น สามารถอุทธรณ์คลื่น ความถี่ที่ถูกยกเลิกภายใน ๑๘๐ วัน

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๘.๒ ขอให้พิจารณาปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการยกเลิกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ เนื่องจาก บริษัทฯ มีการใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการวิทยุคมนาคม เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการของบริษัทฯ ใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การนาคลื่นความถี่มาใช้เป็นข่ายสื่อสารไร้สายชั่วคราวก่อนข่าย
สื่อสารแบบมีสายจะดาเนินการติดตั้งเสร็จ เพื่อให้สามารถขยายโครงข่ายการให้บริการได้
โดยเร็ว โดยเมื่อข่ายสื่อสารแบบมีสายดาเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ ว ก็อาจจะยกเลิกการใช้
ข่ายสื่อสารไร้สายดังกล่าว (ยกเลิกการใช้คลื่นความถี่) และนาเครื่องวิทยุคมนาคมไปใช้
สาหรับข่ายสื่อสารไร้สายเส้นทางอื่นแทน ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าหากต้องดาเนินการตามร่าง
ประกาศดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มอุปสรรคต่อการดาเนินกิจการของบริษัทฯ และก่อให้ เกิด
ต้นทุนอันเกิดจากการกากับดูแลเพิ่มมากขึ้น

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๒๘

ประเด็น
๙. บทเฉพาะกาล

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๙.๑ ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการอนุญาต จะต้องดาเนินการอย่างไร

นายธัญญ ทองนา/กองวังสวน
จิตรลดา
นาวาโท ธนาธิป ชูทัย/กรมการ
สื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ
(แสดงความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๙)

๙.๒ ขอให้ทบทวนการกาหนดให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ภายใน ๖๐ วัน คุณธัญลักษณ์ สวนแก้ว/บ.เชฟ
สาหรับกรณีที่การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และ/หรือ การอนุญาตให้ใช้ รอนประเทศไทยสารวจและ
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ชอบด้วยกฎหมาย มีการกาหนดวันสิ้นอายุการอนุญาต
ผลิต จากัด (แสดงความเห็นเมื่อ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๙.๓ ขอให้ทบทวนการกาหนดให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ภายใน ๑๘๐
วัน สาหรับกรณีที่การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม หรือ การอนุญาตให้ใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้กาหนดวันสิ้นอายุการอนุญาต

๒๙

นาวาโท ธนาธิป ชูทัย/กรมการ
สื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (แสดง
ความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๙)

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๙.๔ เสนอเพิ่มเวลาในร่างประกาศ ข้อ ๒๕.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้ บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/
มีผลใช้บังคับ... เพื่อให้มีเวลาดาเนินการรวบรวมข้อมูลทั่วประเทศได้ครบถ้วน
๗๕๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)
๙.๕ การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ และเอกสารหลักฐานการอนุญาต
เนื่องจากกองทัพเรือมีการใช้คลื่นความถี่ที่มีทั้งได้รับใบอนุญาตและไม่ได้รับใบอนุญาต ใช้
งานมาเป็นระยะเวลานาน ในบางส่วนไม่สามารถหาหลักฐานได้และได้แจ้งขอรับการจัดสรร
ใหม่ในส่วนที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วกับ กสทช. (ผ่านทางคณะอนุกรรมการประสานงาน
การบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ
คมนาคม) ซึ่งยังไม่มีผลการพิจารณาของ กสทช. ดังนั้น ในหัวข้อนี้ ควรที่จะใช้บังคับกับ
การจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ หรือพิจารณาในประเด็นนี้อีกครั้ง

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (email
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๙.๖ ข้อ ๒๕ และ ๒๖ คือทุกหน่วยต้องขอรหัส พร้อมแจ้งจานวนเครื่องที่ใช้ หน่วยงาน
ของรัฐ ๑๘๐ วัน สาหรับการอนุญาตที่ไม่กาหนดอายุ ถ้าหน่วยงานไหนไม่ทา ถือว่าสิ้นสุด
การจัดสรร ตามข้อ ๒๗ สานักงาน กสทช. เริ่มกาหนดอายุ คราวละ ๕ ปี และในปีที่ ๑๐
ทุกหน่วยต้องเสีย ๕,๐๐๐ บาท แล้วใช่หรือไม่

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๓๐

ประเด็น
๑๐. ภาคผนวก

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม
๑๐.๑ ขอให้พิจารณาปรับปรุงรายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ ตามภาคผนวกของร่างประกาศฯ
ตามภาคผนวกของร่างประกาศฯ ที่กาหนดรายการเอกสารหลักฐานในกรณีการตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมทั่วไป ประกอบด้วย ๑) สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุ
คมนาคม และ ๒) หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
นั้น บริษัทฯ เห็นว่าในกรณีที่ผู้ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ต้องการขยายข่ายสื่อสารโดยใช้
สถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยู่แล้ว ก็น่าจะใช้เอกสาร
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวแทนรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ บริษัทฯ
จึงขอเสนอให้ปรับปรุงรายการเอกสารหลักฐานในกรณี การตั้งสถานีวิทยุคมนาคมทั่วไป
เป็น “๑) สาเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม ๒) หนังสือยินยอมให้ตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม กรณีไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ๓) หรือ ใช้สาเนาใบอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมแทนเอกสาร ๑) และ ๒) ได้”

๓๑

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม
๑๐.๒ รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ กรณีใช้งานคลื่น
ความถี่สาหรับ Programme Making and Special Events (PMSE)/ Broadcast
auxiliary service (BAS)
บริษัทฯ ขอให้ กสทช. พิจารณารายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับจัดสรร
คลื่นความถี่ในกรณีใช้งานคลื่นความถี่สาหรับ PMSE และ BAS ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ที่ต้องการข่ายสื่อสาร
ชั่วคราวแบบเร่งด่วนและไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยมีลักษณะการใช้งานคลื่น
ความถี่เมื่อมีกิจกรรมพิเศษบางประเภทในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นการชั่วคราว ไม่มี
สถานที่ใช้งานคลื่นความถี่ที่แน่นอน หรือในบางกรณีเป็นการใช้งานคลื่นความถี่ติดกับ
อุปกรณ์หรือยานพาหนะที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งอาจเป็นการติดตั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรแล้วแต่
กรณีนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้พิจารณายกเว้นไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของ
สถานีวิทยุคมนาคม ประกอบการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ในกรณีนี้

๓๒

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/
๑๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ประเด็น
๑๑. ประเด็นอื่นๆ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๑๑.๑ ทาไมในประกาศ ไม่มีข้อความ “ถ้าประกาศอื่นขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน”
หากสานักงาน กสทช. เคยมีประกาศที่กาหนดแนวทาง หรือหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร
คลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมใช้งานอยู่ควรยกเลิกไปในคราวเดียวกันจะได้ไม่สับสน
เวลาใช้งานหรือถือปฏิบัติ

นายศรณ์รังสรรค์ วงศ์สมุทร/
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แสดงความเห็น
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๑๑.๒ เสนอให้ยกเลิก Type Approval ของเครื่องวิทยุคมนาคมรุ่นเก่า ที่ไม่รองรับ
channel spacing เท่ากับ ๑๒.๕ kHz

นายศรณ์รังสรรค์ วงศ์สมุทร/
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แสดงความเห็น
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑๑.๓ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล ออกนอกระบบแล้ว สามารถขอ
ความถี่ของทางราชการได้หรือมไม่

โรงพยาบาลรามาธิบดี (แสดง
ความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๙)

๓๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม

ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน

๑๑.๔ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ประกาศฯ เนื่องจากได้ กรมการทหารสื่อสาร (หนังสือที่
อ้างอิงถึงตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของประกาศ กสทช. เรื่อง
กห ๐๔๔๒/๖๑๑๖ ลงวันที่ ๓๑
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งศาลปกครองกลางได้รับฟ้อง ตุลาคม ๒๕๕๙)
และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลในกรณีที่กองทัพบกยื่นฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอน
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) จนกว่า
คดีความจะสิ้นสุด
๑๑.๕ อยากให้จัดกลุ่มความถี่ให้ชัดเจน เช่น ด้านความมั่นคง กลุ่ม A ด้านช่วยเหลือสังคม
กลุ่ม B สภาวะฉุกเฉิน กลุ่ม C เป็นต้น

สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(โทรสาร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๑๑.๖ ควรปรับลาดับข้อให้เป็นลักษณะเดียวกัน

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๓๔

