สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ)
ประเด็น
๑. ภาพรวม

ความเห็นผู้ประกอบการ
๑.๑ บมจ. ทีโอที (คุณมนต์ชัย หนูสงค์)
- การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากต้องสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาแล้ว กสทช. ควรสนับสนุนนโยบายรัฐอื่นๆ ที่ถ่ายทอดมา
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมด้วย เพราะนโยบายและแนวทางเหล่านั้น เป็นกรอบในการพัฒนา
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เช่นกัน

- จากร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒ ตัวชี้วัดหลัก (๒) อัตราค่าบริการ
โทรคมนาคมต่อรายได้มวลรวมประชากรต่อหัวลดลง อาจไม่สามารถสะท้อนถึงการเข้าถึง
บริ ก ารโทรคมนาคมในราคาที่ เ หมาะสมและเป็ น ธรรมได้ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น บริ ก าร
โทรคมนาคมมีความหลากหลายและผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ โดยพิจารณา
จากหลายปัจจัย ทั้งด้านคุณภาพ ความสะดวก ฯลฯ ประกอบกับแนวโน้มอัตราค่าบริการ
โทรคมนาคมในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอยู่แล้ว ในขณะที่รายได้มวลรวมประชากรต่อหัว
ในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น การกาหนดตัวชี้วัดเรื่องอัตราค่าบริการโทรคมนาคม
ต่อรายได้มวลรวมประชากรต่อหัวลดลง จึงอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในกรณีนี้

-๑-

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
- แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒ ได้จัดทาขึ้นบน
พื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนการพัฒนา
ดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม รวมทั้ งนโยบายการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ เป็นนโยบายที่
มุ่ งมั่ นปรั บเปลี่ ยนโครงสร้ างเศรษฐกิ จไปสู่ เศรษฐกิ จที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) เพื่อ
ใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการพั ฒนากิ จการโทรคมนาคม
ต่อเนื่องจากแผนแม่บทกิ จการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ สู่
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
- ตัวชี้วัดอัตราค่าบริการโทรคมนาคมต่อรายได้มวลรวม
ประชากรต่ อ หั ว ลดลง เป็ น การก าหนดเป้ า หมายที่
สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่ อเศรษฐกิจ และสั ง คม โดยในยุ ทธศาสตร์การพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ได้ ก าหนดเป้ าหมายยุ ทธศาสตร์ คื อค่ าบริ การ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้มวล
รวมประชาชาติต่อหัวภายใน ๑๐ ปี
ตามที่กล่าวข้างต้น สานักงานกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้อง

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ

๑.๒ บมจ. กสท โทรคมนาคม (คุณจิตภัทร บุนนาค)
พันธกิจ
- ข้อ (๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการกากับดูแลโดยการประสานความร่ วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและเพื่อประโยชน์สาธารณะ
พันธกิจดังกล่าวควรแยกเป็น (๑) การเพิ่มประสิทธิภาพในการกากับดูแลโดยการประสาน
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและเพื่อประโยชน์ สาธารณะ (๒)
ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
- ข้อ (๕) การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เห็นควรเพิ่มเติมพันธกิจให้มี
การสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคในกิจการทโทรคมนาคม
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมในยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยจะครอบคลุมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (privacy) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
- ข้อ (๖) อภิวัฒน์การอนุญาตและกากับดูแลด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล พันธกิจ
ดังกล่าวควรจะใช้ภาษาให้มีความเข้าใจได้ง่าย หากใช้คาดังกล่าวแล้วนั้น อาจต้องมาแปล
ความอีกครั้งหนึ่ง
- แผนแม่บทดังกล่าวยังไม่มีส่วนใดที่จะเข้าข่ายการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การบูรณาการการกากับดูแล หรือการกากับดูแลแบบประสานความร่ วมมือ ตามหลั ก
Evolution of Regulation ของ ITU ที่ร่างไว้ในเอกสารอย่างเป็นรูปธรรม

-๒-

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
กับแนวทางการกากับดูแลให้มีอัตราค่าบริการ Broadband
ที่ลดลง เพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่ อผู้บริโภค ซึ่ งจะสอดรับกับ
รายได้มวลรวมประชากรต่อหัวที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
- กสทช. ได้กาหนดพันธกิจโดยพิจารณาถึงอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายและความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการ
พั ฒนาประเทศ โดยมี พั นธกิ จที่ ส าคั ญในการจั ดสรร
ทรัพยากรในการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม การกากับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพบนพื้น ฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ สาธารณะ รวมถึงการคุ้มครองผู้ บริโภคให้
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน

- หลักการพัฒนานโยบายการกากับดูแลด้านโทรคมนาคม
ของ กา รก า กั บ ดู แ ล แบ บปร ะส านค วา มร่ ว มมื อ
(Collaborative Regulation) ของ ITU คือ การพัฒนา
เครื่องมือที่จาเป็นในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้
การประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนเป็นไปอย่างมี
ประสิท ธิภาพ เพื่อ สร้างความเข้ม แข็ง ให้แก่ประชาชน
โดยการใช้ไอซีที หรือการกากับดูแลแบบองค์รวม ที่มอง

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
ภาพรวมการพัฒนาที่ครอบคลุมปัจจัยทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ไ อซี ที ในภาคส่ ว นต่ า งๆ ได้ การ
ตั ด สิ น ใจใช้ เ ทคโนโลยี เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คม การวางแผนกลยุ ท ธ์ (strategic
planning) ที่สอดคล้องกัน
การจัดทาแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับที่ ๒ มี
หลั กการและกระบวนการมี ส่ วนร่วมของทุ กภาคส่ วนทั้ ง
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และผู้บริโภค โดยมีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับฟังความเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ เช่น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มู ลนิ ธิ สถาบันวิ จั ย
นโยบายเศรษฐกิ จ การคลั ง ส านั ก งานคณะกรรมการ
นโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ และผู้ แทนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่ ง
ประเทศไทย เพื่อร่วมพิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกัน

๑.๓ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (คุณนฤพล รัตนสมาหาร)
- เห็นด้วยกับการกาหนดยุทธศาสตร์ของ กสทช. ที่ระบุไว้ใน (ร่าง) แผนแม่บทกิจการ - สอดคล้องกับข้อเสนอของสานักงาน
โทรคมนาคม ฉบั บที่ ๒ โดยบริษั ทเห็นว่ าแต่ ละยุ ทธศาสตร์มี ความเกี่ ยวเนื่ องสั มพั นธ์ กั น
โดยเฉพาะในช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของการบังคับใช้แผนแม่บทฉบับนี้ และเห็นว่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ จะมีความสาคัญต่อ
ความสาเร็จของยุทธศาสตร์อื่นๆ กล่าวคือ จะมีผลต่ อความสาเร็จต่ อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนากิจการโทรคมนาคมและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม เนื่องจากการที่การ
แข่งขันระหว่างผู้ประกอบการจะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ผู้ประกอบการละรายจะต้องมีทรัพยากร

-๓-

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
โทรคมนาคมที่เท่าเทียมกันและเพียงพอในการแข่งขัน ทั้งทรัพยากรคลื่นความถี่และเลขหมาย
โทรคมนาคม โดยผลของการแข่งขันจะทาให้เกิดการพัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ และการแข่งขันยังจะมีส่วนเสริมความสาเร็จของยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เนื่องจากผลของการแข่งขันจะทา
ให้ผู้ให้บริการแข่งขันกันในการให้บริการออกไปในพื้นที่ที่ห่างไกล ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และการแข่งขันจะทาเกิดกลไกการ
คุ้มครองผู้ บริโภคอย่ างมี ประสิ ทธิภาพตามเป้าประสงค์ของยุ ทธศาสตร์ที่ ๕ การคุ้ มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการให้บริการเพื่อสังคม และท้ายที่สุดผลของยุทธศาสตร์ที่
๓ ยุ ทธศาสตร์ที่ ๑ ยุ ทธศาสตร์ที่ ๔ และยุ ทธศาสตร์ที่ ๕ ดังกล่ าวจะท าให้ เกิ ดการพั ฒนา
บริการโทรคมนาคมที่ รองรั บการขับเคลื่ อนการพั ฒนาดิ จิ ทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ Qualcomm Incorporate
This submission is intended to support the NBTC towards finalizing and - สอดคล้ องกั บเป้ าหมายและพั นธกิ จของร่ างแผนแม่ บท
eventually implementing the draft Master Plan. This submission highlights
กิจการโทรคมนาคมฉบับที่ ๒
current and expected developments from the perspective of the mobile
industry that are relevant to NBTC’s efforts with regard to :
- promoting of fair competition, transparency and predictability to
foster further investment and innovation, and
- providing for effective and efficient allocation and management of
spectrum resources
Qualcomm believes that there is a continuing need for a close
partnership between industry and Government to develop plans, identify
spectrum requirements and develop a spectrum policy roadmap that
includes mid and long-term arrangements to meet those requirements,
especially to enable the development of 5G. As part of that process,

-๔-

ประเด็น

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนากิจการ
โทรคมนาคมและ
ส่งเสริมการแข่งขันโดย
เสรีอย่างเป็นธรรม

ความเห็นผู้ประกอบการ
Qualcomm appreciates that, the Draft Master Plan public hearing and
consultation will inform the Government and wider industry about the
policies and arrangements in Thailand in the near to medium term.

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.

๒.๑ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (คุณนฤพล รัตนสมาหาร)
- เห็นว่า การกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบันเป็นการกากับดูแลที่อยู่ภายใต้ - นาความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาการกาหนด
กฎเกณฑ์และระเบียบที่มีลักษณะเป็นการบังคับล่วงหน้าเกินจาเป็นและไม่เหมาะสมกับสภาพ โครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปั จจุ บั น เช่ น การก ากั บดู แลอั ตราค่ าบริการ Retail ของ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ในหลั ก การการก าหนดโครงสร้ า งอั ต รา
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ซึ่ งในปั จจุ บั นมี การแข่งขันกันอย่ างเข้มข้นของผู้ ให้บริการหลายรายทั้ ง ค่าบริการจะพิจารณาถึงความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและ
MNOs และ MVNOs (ผู้ประกอบการประเภท MVNOs เป็นผู้ให้บริการแบบที่หนึ่งที่สามารถ ผู้ให้บริการโดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการและเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว) ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจาเป็นที่
จะต้องมีกฎเกณฑ์กากับอัตรา Retail โดยสมควรให้ผู้ให้บริการแต่ละรายในตลาดได้นาเสนอ
แพ็คเกจค่าบริการตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตน บริษัทเห็นว่าการกากับดูแลที่มากจนเกิน
จาเป็นนี้ จะทาให้อุตสาหกรรมขาดนวัตกรรมในการนาเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่ม บริษัทขอเสนอให้ กสทช. ทดลองยกเลิกการกากับดูแลเป็น
การชั่วคราวระยะหนึ่งโดยอาจเริ่มจากอัตราค่าบริการ Retail และประเมินผลว่าจะทาให้เกิด
การแข่งขันทั้งด้านรูปแบบแพ็คเกจที่หลากหลายและราคาที่ลดลงตามกลไกการแข่งขันของ
ตลาดเสรีหรือไม่เพื่อพิจารณาการลดระดับการกากับดูแลในขั้นต่อไป
- ควรมุ่งเน้นการกากับดูแล (regulate) เพียงเพื่อให้กลไกตลาดสามารถทางานได้อย่างมี - ข้ อ เสนอที่ บ ริ ษั ท เสนอมามี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนว
ประสิ ทธิ ภาพเท่ าที่ จ าเป็ นเท่ านั้ น บริษั ทฯ เห็นว่ าในปั จจุ บั นสภาพการแข่งขันในกิจการ
ทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทฉบับที่ ๒
โทรคมนาคมโดยเฉพาะบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบกิจการที่สูง ทั้ง ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการลงทุนการพัฒนาโครงข่าย
การแข่งขันด้านราคา และด้านคุณภาพการให้บริการ กสทช. จึงควรลดหรือยกเลิกบทบาทการ บรอดแบนด์ความเร็วสูง (incentivise investment)
กากับดูแลเชิงป้องกัน (ex-ante) ซึ่งไม่มีความจาเป็นลงเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปตามกลไก ส่งเสริมให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน รวมทั้งการ
ตลาดตามแนวคิดเศรษฐกิ จเสรี และสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล จะท าให้ต้ นทุ นของผู้
อ านวยความสะดวกในกระบวนการการอนุ ญ าตที่
ประกอบกิจการลดลง และจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคด้วย เนื่องจากโดยกลไกตลาดเองแล้ว ตลาด เกี่ยวข้อง
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ความเห็นผู้ประกอบการ
ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
จะสามารถกาหนดราคาค่าบริการโทรคมนาคมที่เหมาะสมได้เอง
- โดยที่ ก ารลงทุ น สร้ า งสิ่ ง อ านวยความสะดวกโครงสร้ า งพื้ น ฐานและโครงข่ า ย
โทรคมนาคมต้องใช้เงินลงทุนเป็นจานวนมาก ดังนั้นอุตสาหกรรมควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่
ซ้าซ้อนและควรมีการส่งเสริมโดยสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้ร่วมกัน (sharing) ให้มากที่สุดซึ่งจะ
เป็นการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันขึ้นในอุตสาหกรรม กสทช.
ควรส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกันได้ เท่าที่เป็นไปได้ทาง
เทคนิค โดยการขายส่งบริการ เช่น บริการขายส่งความจุโครงข่าย บริการขายส่งบริการจานวน
นาทีของการใช้งาน บริการให้เช่าใช้วงจร และบริการให้เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมทั้งแบบ
passive และ active และการใช้บริการ roaming เป็นต้น ซึ่งจะทาให้ลดการลงทุนที่ซ้าซ้อน
ที่สุดแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากการลดต้นทุนดังกล่าวก็จะตกแก่ผู้บริโภค รวมถึงจะช่วยส่งเสริม
ให้มีผู้ประกอบกิจการรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้
ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) รวมถึงผู้ให้บริการขายต่อบริการต่างๆ เนื่องจากผู้ประกอบกิจการ
เหล่ า นี้ ส ามารถประกอบกิ จ การได้ โ ดยไม่ จ าเป็ น ต้ องลงทุ น เอง ซึ่ ง การสนั บ สนุ น ให้ มี
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจะทาให้เกิดการแข่งขัน ผู้ใช้บริการมีตัวเลือกมากขึ้น อันนาไปสู่การ
แข่งขันกันทั้งในด้านคุณภาพและราคา เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
- บริษัทเสนอให้มีการเพิ่มตัวชี้วัดในเรื่องการเพิ่มขึ้นของการใช้สิ่งอานวยความสะดวก - ข้อเสนอที่ให้มีการเพิ่มตัวชี้วัดในเรื่องการเพิ่มขึ้นของการใช้
การใช้โครสร้างพื้นฐาน การใช้การบริการ Roaming ซึ่งกันและกันของผู้ประกอบกิจการใน สิ่งอานวยความสะดวกการใช้โครสร้างพื้นฐานเป็นตัวชี้วัด
อุตสาหกรรม และเสนอให้สร้างแรงจูงใจสาหรับผู้ประกอบการที่ให้รายอื่นร่วมใช้โครงสร้าง นั้น เห็นว่ าตัวชี้ วัดที่ เสนอเป็นตัวชี้ วัดย่อยระดับ output
พื้นฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม โดยอนุญาตให้นารายได้จากการให้บริการเช่าใช้โครงสร้าง ของการกากับดูแลตามประกาศฯ ซึ่งหลักการส่งเสริมให้
พื้นฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม ไปลดหย่อนการชาระค่าธรรมเนียม USO ด้วย
เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันระหว่าง
- เห็นว่าในการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้ ประกอบการเพื่ อลดการลงทุ นซ้ าซ้ อน ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ผู้
ควรได้รับสิ่งที่ตนควรได้รับ แต่ไม่ควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ควรให้มีการส่งเสริมผู้ประกอบ ประกอบธุรกิจบริการสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการกากับ
กิจการรายใหญ่ที่เป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน นอกเหนือจากการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ ดูแลด้ วยกติกาการแข่ งขั นเสรีเป็ นธรรม ไม่ มีการผู กขาด
รายเล็ก รวมทั้งเสนอให้สร้าง Incentive ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน โดย กสทช. อาจมี หรือการใช้อานาจเหนือตลาดที่กีดกันการแข่งขัน โดยมี
Forum ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และแข่งขันกันในการพัฒนา เป้ า หมายคื อ ผู้ ป ระกอบการสามารถเข้ า ถึ ง และใช้

-๖-

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
โครงข่ายเข้าถึงผู้ใช้บริการ (last mile) และการให้บริการโทรคมนาคมแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ให้
พิจารณาเรื่อง Tower Co และ Network Co ที่มีความเป็นกลาง

- เสนอการกากับดู แลแบบ light regulation โดยปล่ อยให้ตลาดแข่ งขั น โดยไม่
ดาเนินการแทรกแซงเป็นระยะเวลา ๖ เดือน ทั้งนี้ หากการดาเนินการนี้ส่งผลร้ายต่อประชาชน
กสทช. สามารถเข้ามาแทรกแซงได้ทันที
๒.๒ บมจ. กสท โทรคมนาคม (คุณจิตภัทร บุนนาค)
- เสนอให้มียุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนการแข่งขันโดยเฉพาะ ควรทาการแยก
ยุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการโทรคมนาคม และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม เนื่องจากเป็นประเด็นใหญ่และมีความแตกต่างกันในการบรรลุเป้าหมาย
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ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
ประโยชน์จากโครงข่ายบรอดแบนด์ได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างสมดุล
และต่อเนื่อง รวมทั้งให้โครงข่ายบรอดแบนด์เป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
- นาความเห็นที่ได้รับไปประกอบการกากับดูแลและการ
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมต่อไป

- นโยบายการส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์เป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ (critical infrastructure) ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทั ล เป็นยุทธศาสตร์สาคัญเพื่ อ
ยกระดั บความสามารถในการแข่ งขั นของอุ ตสาหกรรม
โทรคมนาคม ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล การส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายบรอด
แบนด์เพื่อยกระดับการเข้าถึงและการเชื่อมโยงยังคงเป็น
นโยบายที่สาคัญและต้องดาเนินการต่อเนื่องไม่เฉพาะกรณี
ของประเทศไทยรวมทั้งประเทศต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโต
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ นโยบายด้านการ
พัฒนาบรอดแบนด์แบ่งออกเป็นได้ดังนี้
๑) นโยบายบรอดแบนด์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ (Broadband policy for economic
development)
มีวัตถุประสงค์ เชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการผลิต
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ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
และสร้า งขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ
และส่ ง เสริ ม การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ มุ่ ง เน้ น ให้
ความสาคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์
ความเร็วสูงในพื้นที่มีศักยภาพเชิงพานิชย์ ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
การพัฒนาศักยภาพของโครงข่ายหลักและโครงข่ายส่วน
เชื่อมต่อ และการส่งเสริมการใช้โครงข่ายร่วมกัน
๒) นโยบายบรอดแบนด์เพื่อส่ง เสริม ความเสมอ
ภาคทางสังคม (Broadband policy for social
equity)
มีวัตถุประสงค์เชิงนโยบายเพื่อความเสมอภาค
ทางสั งคม การส่ งเสริมการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม
พื้น ฐานอย่า งทั่ ว ถึง และเท่ า เที ย ม (basic telecom
service) การพัฒ นาศักยภาพการเข้า ถึง บริการของ
ภาครัฐ เช่น ด้านสาธารณะสุข ด้านการศึกษา เป็นต้น
การเพิ่มศัยภาพของความเท่าเทียมกันทางเพศและความ
มี ส่ ว นรวมของสั ง คม ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึง
การส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยบรอดแบนด์ ไ ปสู่ ง
หมู่บ้าน สถานที่ราชการ โรงเรียน และโรงพยาบาล และ
ส่งเสริมการให้บริการในพื้นที่ยังไม่มีบริการโทรคมนาคม
- ตัวชี้วัดข้อ ๑-๔ ไม่มีเกณฑ์การวัดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
- นาความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาการกาหนด
- แนวทางการขับเคลื่อนฯ ข้ อ (๑.๒) ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริการ โครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
บรอดแบนด์ความเร็วสูง ในราคาที่เหมาะสม โดยมีมาตรการกากับดูแลโครงสร้ างอัตรา ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ในหลั ก การการก าหนดโครงสร้ า งอั ต รา
ค่าบริการที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อย่างทั่วถึง ค่าบริการจะพิจารณาถึงความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้
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ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
ในราคาที่เหมาะสม แนวทางดังกล่ าวไม่สอดคล้องกับการส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่าง ให้บริการโดยคานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ
เป็นธรรม ซึ่งไม่ควรกากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการ ควรให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด
- ในการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่ าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ที่ผ่านมาได้
แบ่งเป็นใบอนุญาตเป็นใบละ ๑๕ MHz และ ๑๐ MHz ตามลาดับ ทาให้ผู้ประกอบการ
รายใหม่และรายเล็กไม่สามารถสู้ราคาได้ เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่และรายเล็กอาจ
มีความต้องการใช้งานคลื่นที่มีความเหมาะสมกับขนาดกิจการของตนเพียง ๕ ถึง ๑๐ MHz
เท่านั้นดังนั้น เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้มีประกอบการรายใหม่ เข้าสู่ในตลาดได้ เห็นควร
จัดสรรคลื่นความถี่โดยแบ่งเป็น Slot Slot ละ ๕ MHz เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกราย
สามารถเลือกประมูล คลื่น ความถี่ตามจานวน Slot ตามความต้ องการใช้ ง านคลื่น ที่
เหมาะสมกับเงินลงทุนและกิจการของตน
(คุณขจรศักดิ์ สิงหเสนี)
- ควรมีมาตรการสนับสนุนให้มีการใช้บริการ International Connectivity เช่น - นาความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาแนวทางการ
กากับดู แลเพื่ อสงเสริมการลงทุ นดานโครงสรางพื้ นฐาน
สามารถนาค่าใช้บริการมาหักลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ มีมาตรการอุดหนุนในการลงทุน
โทรคมนาคม (Incentive Regulation Policy) ต่อไป
ขยายโครงข่าย เป็นต้น เพื่อให้การลงทุนสร้างโครงข่ายระหว่างประเทศเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล
- เพื่อเป็นการลดปัญหาการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์จากปัญหาค่าบริการที่แพง
เห็นควรมีมาตรการในการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิแห่งทาง (Rights of Way) ซึ่งจะเป็น
การลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น อุดหนุนเงินลงทุนในการสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน มี
มาตรการสนับสนุนให้มีการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันโดยใช้มาตรการจูงใจ และ
กากับดูแลอัตราค่าใช้บริการในการเข้าถึงสิทธิแห่งทาง และการใช้บริการสายนาสัญญาณ
ร่วมกันในอัตราที่เป็นธรรม เป็นต้น
- มีมาตรการกากับดูแลผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าใช้โครงข่ายสาย
สื่อสารภายในอาคารและโครงการที่พักอาศัยต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- ส่งเสริมการลงทุนด้านบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่ที่
โครงข่ายทางสายเข้าไม่ถึงโดยการให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึง
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ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
การจัดให้มีบริการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐเพื่อความมั่นคงและเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น
การศึกษาทางไกล การแพทย์ทางไกล การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ฯลฯ
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ควรให้เงินอุดหนุน /เงินชดเชยแก่
หน่วยงานที่ดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึง
บริการของประชาชน เช่น การป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์/แหล่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการนาช่องสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ให้หน่ ว ยงานภาครัฐ ใช้ ง านเพื่ อประโยชน์ แก่ ป ระชาชน เช่ น ที วี รัฐ สภา โทรทั ศ น์ เพื่ อ
การศึกษา ภารกิจที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ภารกิจทางความมั่นคง เช่น เรือตรวจ
การณ์ และแผนการซ้อมรบของกองทัพ เป็นต้น
๒.๓ บจ. เดอะ ไวท์สเปซ์ (คุณชัยยศ จิรบวรกุล)
- อยากเห็นการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการรายเล็กอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถอยู่ - สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของแผน
รอดในตลาด ผู้ประกอบการรายเล็กอาจเป็นทางเลือกในการสนับสนุน Startup หรือ แม่บทฉบับที่ ๒ ทั้งนี้ สานักงาน กสทช. จะนาความเห็นที่
Fintech ให้เกิดขึ้นได้ง่าย เสนอให้เพิ่มเรื่องการสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กอย่างแข็งเร ได้ รับน าไปประกอบการพิ จารณาปรั บปรุง แนวทางการ
งมากขึ้น และเพิ่ม KPI ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการรายเล็กที่จะเกิดขึ้น กากับดูแลการให้บริการโทรศั พท์เคลื่อนที่แบบโครงข่าย
ในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม
เสมือน เพื่ อสนั บสนุนการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม
- ในแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ข้อ (๓) มีการจัดให้มีบริการโครงข่ายแบบแยก ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเพิ่ม
ส่วน เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่หรือรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่ง ระดับการแข่งขันการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเปิด
ในผู้ประกอบการรายใหม่ จึงสนับสนุนแนวทางนี้ และเห็นว่า ในปัจจุบัน ยังมีอุปสรรคที่ทาให้ โอกาสให้ ผู้ ใช้ บ ริ การมี ท างเลื อกในการเข้ า ถึ ง บริ การ
รายใหม่หรือรายย่อย รวมถึง MVNO ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึน้
(Market Barrier) จึ งอยากให้แผนแม่ บทฯ กาหนดวิ ธี การที่ เป็ นรูปธรรม เพื่ อช่ วยให้
ผู้ประกอบการรายใหม่หรือรายย่อย รวมถึง MVNO สามารถเกิดและอยู่รอดได้จริงอย่างยั่งยืน
และขอให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การเกิดรายใหม่หรือรายย่อยรวมถึง MVNO จะมีประโยชน์ช่วย
สนับสนุนธุรกิจประเภท Fin-tech และ Start-up ที่เป็นบริษัทเล็กๆ เพราะอาจไม่ได้รับความ
สนใจจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ในปัจจุบัน แต่ผู้ประกอบการรายใหม่หรือราย

- ๑๐ -

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
ย่อย รวมถึง MVNO จะให้โอกาสได้ทดลอง และจะเป็นทางเลือกของธุรกิจประเภท Fin-tech
และ Start-up ที่เป็นบริษัทเล็กๆ ทาให้ประเทศไทยเพิ่มโอกาสในการมีธุรกิจประเภท Fin-tech
และ Start-up มากขึ้นวิธีการที่เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายใหม่หรือรายย่อย
รวมถึง MVNO สามารถเกิดและอยู่รอดได้จริงอย่างยั่งยืนนั้น อาจรวมถึง การกาหนดตัวชี้วัด
(KPI) ไว้ในแผนแม่บทฯ อย่างชัดเจนว่า ผู้ประกอบการรายใหม่หรือรายย่อย รวมถึง MVNO
จะต้องมีส่วนแบ่งตลาดเท่าใด เพราะจะเห็นได้ว่า มีการกาหนดให้ต้องแบ่ง capacity ของคลื่น
ความถี่ส่วนหนึ่งให้ผู้ประกอบการ MVNO แต่ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ไม่มีการแบ่ง
capacity ให้แก่ MVNO แต่อย่างใด โดยมีการตั้งกาแพงราคาเป็นอุปสรรค หน่วยงานกากับ
ดูแลควรมีมาตรการบังคับอย่างจริงจัง เพื่อให้ MVNO เกิดและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิด
การแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ
๒.๔ บจ. ดีแทคไตรเน็ท (คุณพิชิต แก้วมาคูณ)
- เห็ นว่าแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบั บที่ ๒ มี ความเชื่ อมโยงกั บแผนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และอยากให้มีการประกาศใช้โดยเร็ว และเสนอให้เพิ่มประเด็นการแข่งขันที่เกี่ยวกับ
กับบริการ OTT เนื่องจากมีแรงกดดันจากผู้ประกอบกิจการ OTT ที่ใช้โครงข่ายของผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมในการให้บริการที่ทับซ้อนกับบริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
๒.๕ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (คุณกนกพร คุณชัยเจริญกุล)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาตร์ที่ ๒ ควรที่จะครอบคลุมถึง การติดตามพัฒนาการ
ด้านการกากับดูแลบริการ OTT ของหน่วยงานกากับชั้นนาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนามาปรับปรุงการออกกฎระเบียบการกากับดูแลให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
การดาเนินธุรกิจ สร้างการแข่งขันให้อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันโดยเสรี เป็นธรรม และ
สมเหตุ ส มผล ซึ่ ง กสทช. ควรน าปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อการแข่ ง ขั น ในตลาดมาร่ ว ม
พิจารณาอย่างรอบด้านและครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- เสนอให้ กสทช. พิจ ารณาถึง แนวโน้ม ของการประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
ประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจอย่างรวดเร็ว (disruption)
ซึ่งเชื่อว่าภายในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้านี้ รูปแบบการให้บริการโทรคมนาคมจะต้องมีการ
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- แผนแม่ บ ทกิ จ การโทรคมนาคมฉบั บ ที่ ๒ มุ่ ง เน้ น ให้
ความส าคัญกับการส่ งเสริมนวัต กรรม โดยได้หลอม
รวมอยู่ในแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของ
แผนแม่บ ทฉบับ ที่ ๒ นอกจากนี้ เป้ าหมายการพัฒ นา
ของแผนแม่บทฉบับที่ ๒ ยังตระหนักถึงโอกาสและความ
ท้าทายใหม่ๆ เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ
หลอมรวมของเทคโนโลยี ตลอดจนผลกระทบของ
เทคโนโลยีที่กาลังเข้ามามีบทบาทต่อผู้ประกอบการใน
อุต สาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่ ง เป็ น ประเด็น ท้ า ทายกับ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยน
รู ป แบบทางธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาของ
เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางรายได้ ใหม่และเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารที่ น ามาสู่ ก ารสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล
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ความเห็นผู้ประกอบการ
ปรับเปลี่ยนไปอย่างมากแน่นอน โดยแรงผลักดันสาคัญเกิดจากผู้ให้บริการระดับโลก (OTT
application providers) อาทิ Facebook, Line, Google, Youtube และ Amazon
เป็นต้น ซึ่งมีเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ใช้บริการทั่วโลกด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทาให้ผู้ใช้บริการบรอด
แบนด์ความเร็วสูงแบบประจาที่หรือเคลื่อนที่ สามารถใช้บริการสื่อสารแพร่ภาพและเสียง
บริการทางการเงิน บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ผู้ให้บริการ OTT ดาเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโครงข่าย
โทรคมนาคมเอง แต่เป็นผู้พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ช่วยผลักดัน
ให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดาเนินธุรกิจ และรูปแบบพฤติกรรม
ของผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ข้ อตกลงที่ เ ป็ น มาตรฐานในการจั ด กลุ่ ม บริก าร
อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับบริการ OTT โดยรูปแบบที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นการจัดกลุ่ม
บริการทางอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมแอพพลิเคชั่นแทบทั้งหมดในปัจจุบัน
ปัจจุบันมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในวงการกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาเกี่ยวกับ ประเด็นและแนวทางที่ควรกากับดูแลบริการ
OTT ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาบทศึกษาและงานวิจัยหลายฉบับ แล้วพบว่าประเด็นสาคัญที่
กสทช. ควรดาเนินการศึกษาเพิ่มเติม มีดังนี้
การกากับดูแล
การออกใบอนุญาต
(Licensing)
การเชื่อมต่อโครงข่าย
(Interconnection)
การตรวจสอบข้อมูลสาร
สนเทศที่เป็นไปตามกฎหมาย
(Legal intercept)
การเข้าถึงบริการฉุกเฉิน
(Access to emergency

ผู้ให้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานกากับ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
เชื่อมต่อฯ ของหน่วยงานกากับ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ภาครัฐและหน่วยงานกากับ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ภาครัฐและหน่วยงานกากับ

ผู้ให้บริการ OTT
Application
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาต
ไม่มีหลักเกณฑ์การเชื่อมต่อฯ
สาหรับ OTT
ต้องปฏิบัติตามในบางกรณีหลาย
ประเทศกาลังวางหลักเกณฑ์เรื่อง
นี้
ต้องปฏิบัติตามในบางกรณี
โดยทั่วไปผู้ให้บริการระดับ peer-
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ความเห็นผู้ประกอบการ
services)
คุณภาพการให้บริการ
(QoS)
ความเป็นกลางในการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
(Net neutrality)

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่อง
คุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานกากับ
ต้องส่งข้อมูลด้วยความพยายาม
อย่างดีที่สุด (best effort) โดย
ปราศจากการกีดกัน

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
to-peer ได้รับการยกเว้น
ไม่มีการับประกัน QoS สาหรับ
บริการ OTT หากเกิดปัญหา QoS
จะร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการ
โครงข่าย
ไม่มีหลักเกณฑ์ใดบังคับ ผู้
ให้บริการ OTT มีอิสระในการ
เลือกหรือควบคุมข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ

๑) การขาดดุลยภาพของการกากับดูแล (Regulation Imbalances)
ปริม าณการใช้ ง านอิน เทอร์เน็ ต ความเร็ว สู ง ที่ เติ บ โตอย่ า งทวี คูณ (Exponential
growth) จากการใช้บริการ OTT เป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้ผู้ให้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม (“Telcos”) ต้ อ งเร่ ง ขยายโครงข่า ยให้ ทั น กั บ ความต้ องการใช้ ง านของ
ผู้ใช้บริการ ซึ่ง Telcos ต้องมีการลงทุนโครงข่ายด้วยเม็ดเงินจานวนมหาศาลอย่างต่อเนื่อง
และต้องให้บริการภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วย
ในขณะที่ผู้ให้บริการ OTT ไม่อยู่ภายใต้การกากับดูแลหรือข้อจากัดใดๆ ตารางด้านล่ าง
สรุป ปัญหาการขาดดุลยภาพของการกากับดูแลระหว่าง Telcos กับ ผู้ให้บริการ TT
เท่าที่พบในปัจจุบัน
กรณีศึกษาที่น่าสนใจของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ที่แม้ว่า EU ไม่ได้กาหนดให้ผู้ให้
บริการ OTT ต้องมีการขออนุญาตให้บริการ อย่างไรก็ตามในบางประเทศ (เช่นฝรั่งเศส
สเปน) ไม่อนุญาตให้ ผู้ให้บริการ OTT ให้บริการสื่อสารทางเสียงที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย
โทรศัพท์ประจาที่ (PSTN) โดยหน่วยงานกากับดูแลใช้หลักพิจารณาว่าผู้ให้บริการ OTT มี
ลักษณะการให้บริการเช่นเดียวกั บ Telcos ดังนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการกากับใน
ลักษณะเดียวกับ Telcos ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ต้องเข้าถึงบริการฉุกเฉินได้ ต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียม USO เป็นต้น
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๒) การแข่งขันและรูปแบบธุรกิจ (Competition and Business Models)
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลของโลก นาไปสู่ความท้าทายที่สาคัญอีกประการหนึ่ง
คือ เรื่องการแข่ง ขัน โดยที่ การเชื่ อมโยงเครือข่ายให้เข้า ถึง กัน ได้ ทั่ว โลกของโครงข่า ย
อินเทอร์เน็ต เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้ให้บริการ OTT มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดน้อย
และใช้ประโยชน์จากต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงอย่างมาก เนื่องจากการประหยัดจากขนาดใน
ระดับที่ครอบคลุมทั้งโลก (global economies of scale) ซึ่งบริษัทที่ทาธุรกิจแบบดั้งเดิม
และที่ทาธุรกิจเฉพาะในประเทศตน แทบไม่สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการ OTT ได้เลย
ยิ่ง ไปกว่ า นั้ น ในกรณี ของ Telcos ซึ่ ง ต้ องใช้ เงิ น ลงทุ น มหาศาล ในการสร้า ง
โครงสร้างพื้นฐานทั้งส่วนของโครงข่ายหลัก และโครงข่ายเชื่อมต่อปลายทาง (core and
access) เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ กลับต้องเผชิญกับเงื่อนไขและ
ข้อจากัดจากกฎเกณฑ์การกากับดูแลจานวนมาก เช่น
- การกาหนดอัตราค่าบริการ ที่หน่วยงานกากับดูแลต้องการควบคุมให้มีราคาต่าลง
เรื่อยๆ และรายได้ของ Telcos จากบริการสื่อสารทางเสียงและข้อความ (Voice and
SMS) กาลังลงอย่างมาก เนื่องจากผู้ใช้บริการหันไปใช้ บริการ OTT Communication ซึ่ง
เป็นบริการทดแทนมากขึ้น
- การกาหนดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ
- การแข่งขันกับผู้ให้บริการในประเทศและผู้ให้บริการ OTT ต่างประเทศ
- รวมไปถึง ต้นทุนการให้บริการที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ จากการประมูลคลื่นใหม่ๆเพื่อ
นามาขยายโครงข่ายการให้บริการ นับเป็นความท้าทายของ Telcos ทั่วโลก ที่ต้องเร่ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ให้ทันกับสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
๓) การลงทุนโครงข่าย (Network Investments)
ในระยะใกล้นี้ ผู้ใช้บริการต่างก็ได้รับความพึงพอใจจากการที่มีผู้เล่นรายใหม่ คือ ผู้
ให้บริการ OTT เข้าสู่ตลาด เพราะทาให้ค่าบริการลดลง โดยหลายกรณีไม่มีค่าบริการเลย
หรือสามารถใช้งานได้อย่างไม่จากัดด้วยค่าบริการแบบเหมาจ่ายเป็นต้น แต่หากพิจารณา
กลไกการทางานของตลาดที่กาลังเป็นอยู่ และแนวโน้มในอนาคตแล้ว สิ่งที่ถือว่าเป็นความ
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๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การอนุญาตและกากับ
ดูแลกิจการ
โทรคมนาคม และ

ความเห็นผู้ประกอบการ
เสี่ยงอย่างสูง ก็คือ การลงทุนสร้างโครงข่ายในอนาคต ของ Telcos เนื่องจาก บริการ
OTT หลายประเภท โดยเฉพาะ OTT media เป็นตัวผลักดันให้มีการใช้ปริมาณข้อมูลสูง
มาก แต่เนื่องจากการแข่งขันของ Telcos ที่ส่วนใหญ่จะใช้โครงสร้างค่าบริการแบบเหมา
จ่าย ดังนั้น การใช้งานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนี้ กลับไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่ Telcos แต่อย่างใด
กรณี ศึก ษาในบางประเทศ หน่ ว ยงานกากั บ ดู แ ลมี แ นวทางแก้ ปั ญ หาการสร้ า ง
โครงข่าย ด้วยการขยายขอบเขตของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง (USO) ให้
ครอบคลุมไปถึงบริการโครงข่าย บรอดแบนด์ความเร็วสูง ซึ่งหมายถึง หน่วยงานกากับดูแล
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการลงทุ น โครงข่ า ย บรอดแบนด์ ใ นพื้ น ที่ ห่ า งไกล ด้ ว ยเงิ น จาก
ค่าธรรมเนียม USO ที่ได้มาจากผู้ให้บริการในตลาดที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม USO นั่นเอง
- สอบถามถึ งสาเหตุ ที่ กสทช. ระบุถึงการฟื้นฟู และซ่อมแซมสายเคเบิลใต้ น้าอย่างมี
ประสิทธิภาพในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม

๓.๑ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร)
- เสนอให้ กสทช. ปรับ ปรุง ระเบี ย บเรื่องกระบวนการ ระยะเวลาการขอรั บ
ใบอนุ ญ าตวิ ทยุ คมนาคมและมีการน าระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ม าใช้ เพื่ อให้มีความสะดวก
รวดเร็วและคล่องตัวทันต่อการแข่งขันและความต้องการของผู้ใช้บริการเนื่องจากความ

- ๑๕ -

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.

- แผนแม่บทฉบั บที่ ๒ ได้เชื่ อมโยงให้ความสาคัญกับการ
ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ที่
เชื่ อมโยงกั บแผนแม่ บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่ อสารอาเซี ยน โดยแนวทางการขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากรอบแนวทางของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการฟื้นฟูและซ่อมแซมสายเคเบิล
ใต้ น้ าในน่ านน้ าของประเทศเพื่ อลดข้ อจ ากั ดในการขอ
อนุ ญาตที่เกี่ยวข้องและต้ นทุ นในการฟื้นฟู และซ่ อมแซม
(ICT Masterplan 2020 : Ensuring an ASEAN
connectivity backbone is in place by promote
cooperation to strengthen the resilience and repair
of submarine cables)
- นาข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการขอรับใบอนุญาตฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประเด็น
กิจการวิทยุคมนาคม

ความเห็นผู้ประกอบการ
ล่าช้ าเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทาให้ผู้ประกอบการไม่ สามารถขยายโครงข่ายได้ทั นตามความ
ต้องการของตลาด
- เสนอให้มีตัวชี้วัดการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการรองรับขั้นตอนการยื่น
ขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคม การติดตามสถานการณ์พิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณา
เห็นด้วยกับหลักการกากับเสาโทรคมนาคมแบบ Small/Medium/Large (S/M/L) แต่
ปัญหาคือค่าพารามิเตอร์ที่ใช้กาหนด S/M/L ซึ่งพิจารณาจากกาลังส่ง เนื่องจากเสาเล็กก็มี
กาลังส่งเกินค่าที่กาหนดและผู้ประกอบกิจการต้องดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ทั้งนี้ จึงเสนอให้เปลี่ยนพารามิเตอร์เป็นเสาสูง
- เห็นควรไม่ต้องขออนุญาตใบตั้ง ใบใช้ แต่ขอตั้งก่อนและดาเนินการแจ้งสานักงาน
กสทช. ให้ทราบ (notify) โดยให้มีการแก้ไขกฎหมาย และเห็นควรให้มีการกาหนดกฎเกณฑ์
และระยะเวลา และจัดทาระบบดิจิทัลในการอนุญาตใบตั้ง ใบใช้ และการกาหนดระยะเวลาที่
ชัดเจนการขอใบตั้ง ใบใช้ การเปิดบริการ การขอใช้เลขหมาย

- ๑๖ -

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
- สานักงานได้กาหนดเป้าหมายที่จะยกระดับการให้บริการ
ภาครัฐเพื่ ออานวยความสะดวกด้ วยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขอรับใบอนุญาตไว้
ในระดับแผนปฏิบัติการของสานักงาน
- คณะกรรมการได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะด าเนิ น การดั ง กล่ า วได้ ท ราบถึ ง
ขั้ น ตอน กระบวนการ ขอบเขตการอนุ ญ าต รวมทั้ ง
เงื่อนไขที่จาเป็นในการมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม เพื่อให้การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
และตั้ ง สถานี วิ ท ยุ ค มนาคม เป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย และให้การใช้คลื่นความถี่ไม่เกิดการรบกวนซึ่ง
กันและกันอย่างรุนแรง
นอกจากนี้กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น มี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ และ
มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทาความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจาเป็นที่ต้องมีกระบวนการ
พิจารณาอนุ ญาตและกากับดูแลถึงผลกระทบต่อสั งคม
สิ่งแวดล้อม และสาธารณะประโยชน์
อย่ า งไรก็ ดี ส านั ก งานได้ มี แ ผนการปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ กระบวนการและขั้นตอนการอนุญาต เพื่อ

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
- เสนอให้กาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าเลขหมายโทรคมนาคม และค่า USO โดย
พิจารณาต้นทุนในการกากับดูแล

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
ยกระดับการให้บริการภาครัฐเพื่ ออานวยความสะดวก
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- ส านั กงาน กสทช. มี การก าหนดอั ตราค่ าธรรมเนี ยมให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกั บค่ าใช้ จ่ ายในการก ากั บดู แล
โทรคมนาคมในภาพรวม และคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง และในปัจจุบัน สานักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการ
ทบทวนค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตและค่ าธรรมเนี ยมเลข
หมาย เพื่อเป็นการลดภาระผู้ประกอบกิจการ โดยเฉพาะ
ผู้ ป ระกอบการรายย่ อย และเพื่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ
ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

๓.๒ บจ. เดอะ ไวท์สเปซ์ (คุณชัยยศ จิรบวรกุล)
- เสนอให้ทบทวนหรือออกกฎระเบียบที่สนับสนุนผู้ประกอบกิจการรายเล็กเพิ่มขึ้น - นาความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาการปรับปรุง
เช่น กฎระเบียบด้านค่าธรรมเนียม การเข้าถึงโครงข่าย การขอเลขหมายโทรคมนาคมซึ่งความ แนวทางการกากับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
จาเป็นในการใช้งานอาจแตกต่างกัน
- เห็นว่าบทบาทของหน่วยงานกากับดูแล นอกจากการกากับดูแลแล้ว แผนแม่บท - สานักงาน กสทช. จะนาความเห็นที่ได้รับไปประกอบการ
ควรมีการกาหนดบทบาทให้ต้องสนับสนุนให้มีผู้แข่งขันรายใหม่เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็น
พิ จารณาปรับปรุ งแนวทางการก ากั บดู แลการให้ บริ การ
ธรรมและมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกกฎเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
รายใหม่อย่างจริงจัง ในปัจจุบัน บริษัทฯ เห็นว่า กฎเกณฑ์ต่างๆ ไม่เอื้ออานวยต่อการ
ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
ดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ MVNO และไม่มีกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่
ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเพิ่ม
ออกมาเพื่ อช่ ว ยเหลื อ ปกป้ อ งหรือ สนั บ สนุ น ธุ ร กิจ MVNO อย่ า งชั ด เจน การบั ง คั บ ใช้ ระดับการแข่งขันการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเปิด
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานกากับดูแลที่มีลักษณะเป็นข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ
โอกาสให้ ผู้ ใช้ บ ริ การมี ท างเลื อกในการเข้ า ถึ ง บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเป็นการก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายต่อผู้ประกอบการ มีการนามาใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น
บังคับโดยไม่มีข้อยกเว้นสาหรับผู้ประกอบการ MVNO ที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก มี - สานักงาน กสทช. ได้กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เงินทุนไม่เพียงพอ จึงก่อให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ MVNO เป็นอย่างมาก เช่น ในอัตราก้าวหน้า ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการมีรายได้สูง จะมี
อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ก็เป็นอัตราเดียวกันกับรายใหญ่ การเข้าถึงโครงข่าย (๑๐%) ไม่ ภาระค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงกว่าผู้ประกอบกิจการที่มี

- ๑๗ -

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
สามารถบังคับใช้ได้จริง เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่า มีผู้ได้รับใบอนุญาต MVNO มากกว่า ๓๐ รายได้น้อย ในขณะเดียวกัน หากผู้ประกอบกิจการมีระดับ
ราย แต่มีผู้ประกอบธุรกิจ MVNO ไม่ถึง ๕ ราย และผู้ประกอบการ MVNO ส่วนใหญ่ก็ไม่ รายได้ที่เท่ากันก็จะมีภาระค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากัน
สามารถอยู่ ร อดได้ ใ นตลาดโทรคมนาคมที่ มี ก ารแข่ ง ขั น ที่ ค่ อ นข้ า งรุ น แรงมากตลอด
ซึ่งเป็นไปตามหลักของความเสมอภาคและเท่าเทียม
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ข้อเสนอสุดท้ายในส่วนนี้ คือ ในการออกหลักเกณฑ์ใหม่ทุกครั้ง
ควรต้องมีการอ้างอิงถึงแผนแม่บทฯ อย่างชัดเจนไว้ในส่วนของเหตุผลที่ต้องมีการออก
ประกาศแต่ ล ะฉบั บ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้เป็ น ที่ มั่ น ใจว่ า การด าเนิ น การต่ า งๆ ในส่ ว นของการ
อนุญาตและการกากับดูแลเป็นไปตามแนวทางของแผนแม่บทฯ
๓.๓ บมจ. ทีโอที (คุณมนต์ชัย หนูสงค์)
- ควรกาหนดตัวชี้วัดในการพัฒนากลไกขั้นตอนการอนุญาต รวมถึงการดาเนินการ - ตั ว ชี้ วั ด ในการพั ฒ นากลไกขั้ น ตอนการอนุ ญ าต เป็ น
เกี่ยวกับการพิจารณากาหนดเงื่อนไขในการอนุญาตของ กสทช. ให้มีความรวดเร็ว รัดกุม ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศหลั ก เกณฑ์ การ
และลดขั้นตอน
อนุ ญ าตที่ เกี่ ย วข้ อง ที่ มี กรอบระยะเวลาการพิ จ ารณา
กาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งสานักงาน กสทช. มีหน้าที่ต้อง
ดาเนินการตามกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนดไว้
โดยในปั จ จุ บั น ส านั กงานได้ จั ด ท าคู่ มื อในการขอรั บ
ใบอนุญาตเพื่ออานวยความสะดวกให้บริการ และได้รับการ
รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
- ควรกาหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หรือ - หลักการในการพิจารณากาหนดค่าธรรมเนียมมีหลักการ
การพิจารณากาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีความสมเหตุสมผล และไม่เป็นอุปสรรค
พิจารณาจากต้นทุนในการกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่
ต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคม
เป็นภาระเกินสมควรโดยไม่เป็นธรรม
- ควรกาหนดให้ชัดเจนว่า การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ บริการใดที่ต้องขอ - คณะกรรมการฯ ได้ประกาศกาหนดลักษณะและประเภท
ใบอนุญาต เพื่อลดความเหลื่อมล้าระหว่าง ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตและมีภาระ
ของกิจการโทรคมนาคมที่ ต้ องได้ รับใบอนุ ญาตประกอบ
การจ่ายค่าธรรมเนียม กับผู้ประกอบกิจการที่ประกอบกิจการโดยไม่ต้องขอใบอนุญาต เช่น
กิจการโทรคมนาคมเพื่อให้ทราบโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี ด้วย
บริการให้เช่าพื้นที่ อาคาร เสา สาหรับบริการโทรคมนาคม มีหลักเกณฑ์อย่างไร ต้องขอ
ความก้ าวหน้ า ของการพั ฒนานวั ฒ กรรมทางธุ รกิ จ ใน
ใบอนุญาตหรือไม่ เป็นต้น
รูปแบบใหม่ๆ กสทช. มีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนา
หลั กเกณฑ์ การกาหนดลั กษณะและประเภทของกิจการ

- ๑๘ -

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
โทรคมนาคมที่ ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวั ฒ กรรมเทโนโลยี การ
ประยุ กต์ ใช้ งานใหม่ๆ และรองรั บการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
- ควรกาหนดแนวทางการอนุญาตและกากับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวกับการ - กสทช. พิจารณาอนุญาตและกากับดูแลการประกอบกิจการ
ให้บริการตามนโยบายรัฐ และ/หรือ เพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น นโยบายการตั้งบริษัท
โทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับรับบริการที่มีคุณภาพ
NBN โดยลดขั้นตอนการพิจารณา หรือลดภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม และกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต เงื่อนไข และค่าธรรมเนียม
การอนุญาตให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้
ลงทุน หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยคานึงถึง
ประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ
๓.๔ บมจ. กสท โทรคมนาคม (คุณกรรภิรมย์ วานิชโช)
- ควรมีมาตรการในการกากับดูแลและป้องกัน operator จากต่างประเทศที่เข้ามา - กสทช. ส่งเสริมให้มี การประกอบกิจการโทรคมนาคมบน
ขายวงจรระหว่างประเทศ signaling gateway และ IP Port ในประเทศไทยโดยไม่มี พื้นฐานของการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม กรณีการ
ใบอนุญาต เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตมีภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม USO ประกอบการที่เข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคม
และอื่ น ๆ ท าให้ มี ต้ น ทุ น สู ง กว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจึ ง ไม่ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ operator ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
ต่างประเทศเหล่านั้นได้
โทรคมนาคมและมี หน้ าที่ ต้ องปฏิ บั ติ ตามกฎหมายและ
เงื่อนไขการอนุญาตที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีแนวทางการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบสัญญาหรือความตกลงข้างต้นที่
ชั ดเจน อั นเป็ นการคุ้ มครองผู้ ใช้ บริ การและประโยชน์
สาธารณะ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่าง
เป็ นธรรมในกิ จการโทรคมนาคม คณะกรรมการฯ ได้
กาหนดแนวปฏิ บัติ การพิจารณาให้ความเห็ นชอบสั ญญา
หรือความตกลงใดๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการและการ
ให้ บริการโทรคมนาคมที่ผู้ รับใบอนุ ญาตจะท ากับรัฐบาล

- ๑๙ -

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ

- ๒๐ -

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่อยู่ในต่างประเทศไว้ ดังต่อไปนี้
๑) สัญญาหรือความตกลงจะต้องไม่มีข้อกาหนดที่ทา
ให้ บริ ษั ทคู่ สั ญญามี อ านาจทั้ งหมดหรื อบางส่ วนในการ
บริหารงานที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการของบริษัท
ผู้รับใบอนุญาต
๒) สัญญาหรือความตกลงจะต้องไม่มีข้อกาหนดที่อาจ
ก่อให้ เกิ ดการผู้กขาด หรือลด หรือจ ากัดการแข่ งขั นการ
ให้บริการโทรคมนาคม
๓) สัญญาหรือความตกลงจะต้องไม่มีข้อกาหนดที่ทา
ให้ บริ ษั ทคู่ สั ญญามี อ านาจทั้ งหมดหรื อบางส่ วนในการ
บริหารงานที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการของบริษัท
ผู้รับใบอนุญาต
๔) สัญญาหรือความตกลงจะต้องไม่มีข้อกาหนดที่อาจ
ก่อให้ เกิ ดการผู้กขาด หรือลด หรือจ ากัดการแข่ งขั นการ
ให้บริการโทรคมนาคม
๕) สัญญาหรือความตกลงจะต้องไม่มีข้อกาหนดที่อาจ
ทาให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ
ความมั่นคงของชาติ
๖) สัญญาหรือความตกลงจะต้องไม่มี ข้อกาหนดที่ มี
ลั ก ษณะเป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ แบ่ ง แยก หรื อ กี ด กั น
ผู้ใช้บริการหรือผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
๗) สัญญาหรือความตกลงจะต้องไม่มีข้อกาหนดที่ทา
ให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์
๘) สัญญาหรือความตกลงจะต้องมี ข้อกาหนดหน้าที่

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
- ควรมีการกากับดูแลผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) และผู้ให้บริการ
Application (Over The Top) เนื่องจากเป็นการให้บริการบนโครงข่ายของผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมโดยไม่มีภาระค่าใช้โครงข่ายในขณะทีผ่ ู้ให้บริการโทรคมนาคมมีภาระในการ
ลงทุนขยายโครงข่าย

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
และความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน
- คณะกรรมการฯ ได้ประกาศกาหนดลักษณะและประเภท
ของกิจการโทรคมนาคมที่ ต้ องได้ รับใบอนุ ญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อให้ทราบโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี ด้วย
ความก้ าวหน้ า ของการพั ฒนานวั ฒ กรรมทางธุ รกิ จ ใน
รูปแบบใหม่ๆ กสทช. มีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนา
หลั กเกณฑ์ การกาหนดลั กษณะและประเภทของกิจ การ
โทรคมนาคมที่ ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นวั ฒ กรรมเทโนโลยี การ
ประยุ กต์ ใช้ งานใหม่ๆ และรองรั บการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

(คุณจิตภัทร บุนนาค)
- ตัวชี้วัดข้อ ๒ และ ๓ ไม่มีเกณฑ์การวัดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
- กรณีการให้บริการโครงข่ายหรือบริการขายส่งบริการ (Wholesale) แก่ผู้ให้บริการ - อยู่ระหว่างการจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการพักหรือหยุด
ที่เป็นผู้เช่าโครงข่าย (MVNO) หากมีการผิดนัดค้างชาระหนี้ระหว่างกันทาให้ผู้ให้บริการ
การให้บริการโทรคมนาคมตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราช
โครงข่ายจะต้องพักหรือหยุดการให้บริการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายจากหนี้สิน แม้ว่าตาม
บัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กาหนดให้
ผู้ ให้บ ริ การไม่ อาจพั กหรื อหยุ ด การให้บ ริก ารได้ ทั้ ง หมดหรือบางส่ ว น เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ
อนุญาตจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด หากแต่ในปัจจุบันไม่มีการ
ออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงไม่มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติทาให้ผู้ให้บริการโครงข่าย
ได้รับความเสียหายและผู้ใช้บริการปลายทางได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการโดยไม่
มี การแจ้ ง เตื อน จึ ง เห็น ควรกาหนดให้มี ม าตรการแก้ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วโดยเร่ง รัด ออก
หลักเกณฑ์และวิธีการพักและหยุดการให้บริการ พร้อมทั้งกาหนดเป็นตัวชี้วัดด้วย
- ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม - แผนแม่บทฉบับที่ ๒ ให้ความสาคัญกับประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนงานข้อ ๒) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อ
การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการเชื่อมโยง

- ๒๑ -

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิภาคอาเซียนโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางทั้งการเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลสาหรับภูมิภาคและเป็นทีต่ งั้
สาหรับผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก จึงเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขเงื่อนไขการ
อนุญาตประกอบกิจการ NIX ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานดังกล่าวเพื่อให้ผู้
ให้บริการเนื้อหาจากต่างประเทศสามารถตั้ง server ให้บริการในประเทศไทยได้เพื่อลด
การสูญเสียเงินตราให้กับ Carrier ต่างประเทศ

- ๒๒ -

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
โครงข่ ายโทรคมนาคมระหว่ างประเทศ ทั้ งนี้ กรณี การ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการ
ชุมสายอินเทอร์เน็ต ผู้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการโดยมี
ขอบเขตลักษณะการให้บริการ ดังนี้
(๑) บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ มี
ลักษณะการให้บริการศูนย์กลางการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศสาหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
(ISP) ภายในประเทศ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต
(๒) บริ ก ารชุ ม สายอิ น เทอร์ เ น็ ต การให้ บ ริ ก าร
ศู น ย์ ก ลางการใช้ ห รื อ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต (ISP) ภายในประเทศ หรือการใช้หรือเชื่อมต่อ
ของผู้ ให้บริการอินเทอร์ เน็ต (ISP) ภายในประเทศด้วย
กั นเองตั้ งแต่ สองรายขึ้ นไป เพื่ อการรั บ ส่ ง ข้ อมู ลหรื อ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
คณะกรรมการฯ ได้ ก าหนดเงื่ อนไขในการอนุ ญ าต
ประกอบด้ วยสิ ทธิ และหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของผู้ รั บ
ใบอนุ ญาตให้ทราบล่ วงหน้ าเกี่ ยวกับเงื่ อนไขมาตรฐานที่
จ าเป็ นส าหรับการประกอบกิ จการ ทั้ งนี้ เงื่ อนไขการ
อนุ ญาต ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มิ ได้ มี
ข้อจากัดหรือเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ data center
แต่อย่างใด
กรณี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเนื้ อ หาจากต่ า งประเทศมี ค วาม
ประสงค์จะตั้ง server และให้บริการในประเทศไทย
สามารถเช่าใช้บริการ data center จากผู้รับใบอนุญาต
หรือกรณีที่มีความประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการ data center

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ

๓.๔ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (คุณอนันต์ รัชตมุทธา)
- เสนอให้เพิ่ม KPI ในการออกใบตั้ง ใบมี ใบใช้ ใบมี ให้เป็นระบบดิจิทัล โดยมีการ
กาหนดระยะเวลาและกระบวนการการออกใบอนุญาต

- เสนอให้ บู ร ณาการกฎหมายและกฎระเบี ย บในการอนุ ญ าต เช่ น การให้ มี
International Roaming ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ทั้ง
กฎหมาย DE และกฎหมาย กสทช. ดังนั้น จึงอยากเห็นการบูรณาการกฎหมายให้เป็นข้อเดียว
และเสนอให้วาระการประชุมและมติที่ประชุมของการประชุมต่างๆ ทันเหตุการณ์
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบริหารทรัพยากร
โทรคมนาคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๔.๑ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร)
- ตามที่บริษัทฯ ได้กล่าวข้างต้นในเรื่องความสาคัญของทรัพยากรโทรคมนาคมที่
เป็นพื้นฐานของการให้บริการโทรคมนาคม เป็นพื้นฐานของการแข่งขัน แต่เป็นทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจากัด (scarce resource) จึงจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการใช้งานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- เห็นว่าในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ตามแผนแม่บทการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมฉบับที่ ๒ เป็นช่วงเวลาของการเติบโตของบริการโมบายบรอดแบนด์
โดย ITU ได้จัดทาประมาณการความต้องการใช้ spectrum ในเอกสาร Future
spectrum requirements estimate for terrestrial IMT พบว่าของประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกมีความต้องการใช้ Spectrum ในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) อยู่ระหว่าง ๑,๓๔๐ MHz
ถึง ๑๙๖๐ MHz ในขณะที่ในปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณคลื่นความถี่ในอุตสาหกรรม

- ๒๓ -

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
สามารถที่ จ ะยื่ นขอรั บใบอนุ ญ าตการประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานได้กาหนด KPI ในกระบวนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตไว้ในระดับแผนปฏิบัติงานของสานักงาน โดยมี
กรอบระยะเวลาการดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดไว้
นอกจากนี้ ยังมีแผนที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบให้รองรับการ
ให้ บริ การดิ จิ ทั ล ภาครั ฐ ซึ่ ง จะน าความเห็ น ที่ ไ ด้ รั บ ไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป
- นาความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณากาหนดแนว
ทางการกากับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป

- นาความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาการจัดทา
หลั กเกณฑ์ การจั ดสรรคลื่ นความถี่และการกากับดู แลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และ GSMA
ได้คาดการณ์ว่ากลุ่ มประเทศเอเชียแปซิฟิกปริมาณความ
ต้องการใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
ประมาณ ๔๐๐ MHz – ๖๐๐ MHz นอกจากนี้ ITU ได้มี
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ว่ า
หน่วยงานกากับดูแลควรมีแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ใน

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
รวมกันเพียง ๔๒๐ MHz ดังนั้นประเทศไทยยังมีความต้องการใช้คลื่นความถี่อีกเป็น
จานวนมากเพื่อรองรับการเติบโตของบริการโมบายบรอดแบนด์
การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ตั ว แปรส าคั ญ ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย โดย กสทช. ควรบริหารจัดการคลื่นความถี่อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการกาหนดให้มีแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ (spectrum roadmap) ที่ ชัดเจนระบุข้อมูลต่างๆ ที่สาคัญ เช่น การใช้คลื่นความถี่ในปัจจุบันและกาหนดการนาคลื่น
ความถี่ ความถี่ ย่ า นต่ า งๆ ที่ ว่ า งมาจั ด สรรโดยวิ ธี ก ารประมู ล (spectrum auction
schedule) เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ความถี่และการลงทุนในระยะยาว
ของผู้ ป ระกอบการ และที่ ส าคัญ กสทช. จะต้ อ งก าหนดให้มี ก ารประมู ล คลื่ น ความถี่
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนก่อนการอนุญาต สัมปทาน หรือ สัญญาสิ้นสุด
ลงเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างผู้ให้บริการรายเก่าและรายใหม่บนคลื่นความถี่เดียวกัน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการที่ต้องจัดให้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการฯ อันจะนามาซึ่งปัญหาข้อพิพาทในเรื่องต่างๆ
ในการเปลี่ยนผ่านการให้บริการจากผู้ให้บริการรายเดิมไปยังผู้ให้บริการรายใหม่นั้น
ควรเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสาคั ญคือการนาคลื่นความถี่มาประมูล ล่วงหน้า
โดยกาหนดให้สิทธิการใช้คลื่นความถี่ของผู้ให้บริการรายใหม่เริ่มตั้งแต่เมื่อการอนุญาต
สัญญา หรือสัมปทานของรายเดิมสิ้นสุดลง เพื่อให้การเปลี่ยนการให้บริการจากรายเดิมไป
ยังรายใหม่ปราศจากผลกระทบต่อประชาชน
ข้อเสนอ
- เสนอให้มีการเพิ่มเติมตัวชี้วัดกาหนดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๖ เดือนก่อนการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาสิ้นสุด
ลง เพื่อให้การถ่ายโอนผู้ใช้บริการไปยังผู้รับใบอนุญาตรายใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- เสนอให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ (action plan) รองรับแผนการจัดสรรคลื่น
ความถี่ (spectrum roadmap) เพื่อให้กรอบเวลาและแนวทางการบริหารจัดการคลื่น ความถี่แต่ละคลื่นความถี่มีความชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนการเรียกคืนคลื่นความถี่ การชดเชย

- ๒๔ -

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
กิ จการโทรคมนาคมเคลื่ อนที่ สากลขั้ นอย่ างน้ อย ๗๖๐
MHz - ๘๔๐ MHz ภายในปี ๒๕๖๔ (Guidelines for the
preparation of National wireless broadband
masterplans for Asia Pacific Region)

- นาความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาจัดทาแนว
ทางการอนุ ญาตให้ใช้ คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม
ต่อไป

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
การเรียกคืนคลื่นความถี่ จนถึงการจัดสรรคลื่นความถี่
- เห็นควรจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมให้เพียงพอภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม โดยไม่
ควรตั้งเป้าความสาเร็จไปที่การหารายได้เข้ารัฐในจานวนมาก
- เห็นด้วยกับการมีแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม (Spectrum
Roadmap) แต่เห็นควรให้มีรายละเอียด เช่น กิจการที่จะนาคลื่นความถี่ ไปใช้งาน หรือ
ปริมาณคลื่นความถี่
- เห็นควรให้มีการประมูลล่วงหน้า ทั้งนี้ เห็นว่าคลื่นความถี่ชนาด Block ละ ๕ MHz
เป็นมาตรฐานโลกโดยทั่วไป และราคาคลื่นความถี่ควรสะท้อนราคาที่เป็นจริง และเห็นควร
เตรียมการเรื่องเทคโนโลยี ๕G
- เสนอให้สนับสนุนผู้ประกอบกิจการไทย ในเรื่องการรบกวนของคลื่นความถี่ ระหว่างประเทศ ( Interference)
- เสนอให้นาเลขหมายโทรคมนาคมที่ไม่เต็มกลุ่มมาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยไม่ต้องปรับหลักเลขหมายเพิ่ม
- ควรมีหลักเกณฑ์การกากับดูแลให้ชัดเจนและเหมาะสม โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
ทรัพยากรโทรคมนาคมที่มีอยู่และการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ ดังเช่น
ความชั ดเจนในเรื่ องการจั ดสรรคลื่ นความถี่ ที่ ใช้ ในกิ จการโทรคมนาคม การใช้ โครงข่ าย
โทรคมนาคมร่วมกัน หรื อการกาหนดราคาค่าบริการโทรคมนาคม กสทช. ควรส่ งเสริ มให้
อุตสาหกรรมเกิดการแข่งขันและพัฒนาตามกลไกตลาดมากกว่าแทรกแซงกลไกตลาด เพราะ
การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมจะเป็ นแรงขั บเคลื่ อนที่ ส าคัญของการพั ฒนาระบบเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศให้ก้าวหน้า
๔.๒ บมจ. กสท โทรคมนาคม (คุณจิตภัทร บุนนาค)
- เสนอให้ระบุในเป้าหมายหรือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้มีการประมูล
- นาความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาจัดทาแนว
คลื่นความถี่ล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ
ทางการอนุ ญาตให้ใช้ คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม
- ควรให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ โดยคานึงถึงประกอบ
ต่อไป

- ๒๕ -

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
กิจการรายเล็กที่อาจไม่ได้ต้องการคลื่นความถี่ที่มปี ริมาณมาก
- เสนอให้คานึงถึงกฎระเบียบที่ใช้กับผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ เช่น การขอจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคม บางครั้งใช้กับผู้ประกอบกิจการรายเล็กได้ลาบาก
- ตัวชี้วัดข้อ ๑ “มีการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมและกากับให้มีการใช้ทรัพยากร
โทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ” ไม่มีเกณฑ์การวัดตัวชี้วัดที่ชดั เจน
- แนวทางการขับเคลื่อนฯ ข้ อ (๑.๑) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ ไร้สาย
ความเร็วสู งที่ ครอบคลุ ม โดยจั ดท าแผนการอนุ ญาตให้ ใช้ คลื่ นความถี่ ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลระยะ ๕ ปี (spectrum roadmap) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
บริหารคลื่นความถี่ โดยกาหนดกรอบระยะเวลาในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ชัดเจนเพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจไว้ ล่วงหน้ า เพื่อการสื่ อสาร โทรคมนาคมที่ ยั่งยื น
แนวทางดังกล่าวควรระบุระยะเวลาเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจไว้ลว่ งหน้าได้
- แนวทางการขับเคลื่อนฯ ข้อ (๔) “พัฒนากลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาคม เพื่อให้มีกระบวนการที่มีส่วนร่วมที่
เชื่อมโยงการตัดสินใจการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตลอดจนการจัดระเบียบเสาโทรคมนาคมเพื่อ
ลดมลทัศน์และสอดคล้องกับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายรัฐ” แนวทางดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ แทน
- เห็นควรมีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อรองรับการดาเนินการ
ตามแผนพัฒ นาดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คมของรัฐบาล ความมั่นคงของรัฐและเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ
- เสนอให้ปรับคลื่นความถี่ที่นามาประมูลเป็นชนาด Block ละ ๕ MHz เนื่องจากผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมอาจต้องการคลื่นความถี่ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน เห็นควรให้จัดสรร
คลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับสากล เช่น คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐MHz เนื่องจากจะทาให้อุปกรณ์
มีราคาที่ถูกลง

- ๒๖ -

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
๔.๓ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (คุณกนกพร คุณชัยเจริญกุล)
- ขอให้ชี้แจงเรื่องการกาหนดระยะเวลาในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒
เนื่องจากบางตัวชี้วัดไม่ได้กาหนดระยะเวลา
- สอบถามถึงการเตรียมรับมือกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

๔.๔ บจ. ดีแทค ไตรเน็ต (คุณพิชิต แก้วมาคูณ)
- เสนอให้การประมูลคลื่นความถี่ล่วงหน้าภายในระยะเวลา ๖ เดือนก่อนหมดอายุ
ใบอนุญาต เป็น KPI ในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒
- เสนอให้ มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ แผนการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ใ นกิ จ การ
โทรคมนาคม (Spectrum Roadmap) โดยมีรายละเอียด เช่น กระบวนการนาคลื่นความถี่
มาจัดสรรใหม่

- ๒๗ -

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
- เป็ นกรณี การก าหนดระยะเวลาของแผนกลยุ ท ธ์
(strategic plan) เพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้ ส่ วนเสี ยทราบเป็ นการล่ วงหน้ าเพื่ อประกอบวางแผน
ธุรกิจของอุตสาหกรรม
- สานักงาน กสทช. อยู่ในระหว่างการจัดทาร่างประกาศ
กสทช. ว่ า ด้ ว ยมาตรการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็ น
ส่ ว นตั ว และเสรี ภ าพในการสื่ อ สารถึ ง กั น โดยทาง
โทรคมนาคม โดยมีเป้าประสงค์ให้การจัดทาร่างประกาศฯ
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
- นาความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาจัดทาแนว
ทางการอนุ ญาตให้ใช้ คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม
ต่อไป

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
๔.๕ บมจ. ทีโอที (คุณมนต์ชัย หนูสงค์)
- แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ข้อ (๑.๒) บมจ.ทีโอที ขอเสนอความเห็นให้เพิ่ม - คณะกรรมการได้ กาหนดตารางกาหนดคลื่ นความถี่เพื่ อ
เหตุผลเพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศ
ความมั่นคงของรัฐ กาหนดย่านความถี่วิทยุของกิจการวิทยุ
คมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐและการอื่นเพื่อการใช้งาน
ภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด และได้จัดทาแนว
ทางการจัดสรรคลื่นความถี่สาหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อ
ความมั่นคงของรัฐ เพื่อให้การใช้งานคลื่นความถี่อันเป็น
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นไป
๔.๖ บมจ. กสท โทรคมนาคม (คุณกรรภิรมย์ วานิชโช)
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
- เห็นควรมีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อรองรับการดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงไปทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ตามแผนพัฒ นาดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คมของรัฐบาล ความมั่นคงของรัฐและเพื่ อ
ทั้งนี้ การพิจารณาจั ดสรรคลื่ นความถี่ส าหรับกิจการ
ประโยชน์สาธารณะ
วิ ทยุ คมนาคมเพื่ อความมั่ นคงของรั ฐจะต้ องเป็ นไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่ อให้เกิดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อความมั่ นคงของรั ฐ
โดยรวม ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ
(๒) เพื่ อให้กระบวนการจั ดสรรคลื่ นความถี่เพื่ อความ
มั่ นคงของรัฐเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นธรรมและ
โปร่งใส
(๓) เพื่ อให้ เป็ นมาตรฐานเดี ยวกั นในการจั ดสรรคลื่ น
ความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ
(๔) เพื่ อ ให้ มี ก ารใช้ ค ลื่ น ความถี่ เ ท่ า ที่ จ าเป็ น และ
เหมาะสม ด้วยการจัดกลุ่มความถี่ใหม่ (Refarming) โดยให้
มีการใช้คลื่นความถี่ร่วมกัน (Frequency sharing) การใช้
คลื่นความถี่ซ้า (Reuse)
(๕) เพื่อให้ มี คลื่ นความถี่เดียวกั นที่ ใช้งานร่วมกันของ

- ๒๘ -

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ

๔.๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (คุณธัชพงษ์ มีเชื้อ)
- ให้ กสทช. จัดสรรคลื่นความถี่สาหรับการใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัย
พิบัติ (public safety) ปัจจุบัน telco รายใหญ่ มีการพัฒนาและผลิต solution รองรับ
ด้านนี้ซึ่งเรียกว่า LTE Network for public safety เช่น Nokia, Sumsung, Huawei
เป็นต้น

- ๒๙ -

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
หน่วยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) เพื่ อให้ มี การใช้ คลื่ นความถี่ เดี ยวกั นส าหรั บการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งภัยพิบัติที่มีผลต่อ
ความมั่นคงของรัฐ
ทั้งนี้ การดาเนินการเป็นไปเพื่อบริการสาธารณะ โดยไม่
มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกาไร หรือไม่อาจค้าหรือ
หากาไรในเชิงพาณิชย์ได้ เช่น การดาเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน การดาเนินการในเครือข่ายสื่อสาร
เฉพาะกิจเพื่ อสาธารณกุศล การด าเนิ นการเกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ หรือบรรเทา สาธารณภัย หรือการ
ดาเนินการเพื่อบริการสาธารณะอื่นใดโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- คณะกรรมการฯ ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ การอนุญาตและ
การกากับดูแลการใช้ คลื่นความถี่กลางสาหรับการติดต่ อ
ประสานงานระหว่ างหน่ ว ยงานของรั ฐ และประชาชน
เพื่อให้ทุ กภาคส่ วนสามารถใช้ เครื่องวิ ทยุ คมนาคมโดยมี
คลื่นความถี่กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหาใน
กรณี ที่ ประเทศเกิ ดภั ยพิ บั ติ หรื อเหตุ ฉุ กเฉิ น ก่ อให้ เกิ ด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายประชาชน หรือความเสียหายแก่
ทรัพย์ สิ นของประชาชนหรือหน่ วยงานของรัฐได้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดต่อประสานงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจเร่งด่วนร่วมกันในการสนับสนุ น
งานของทางราชการทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติให้
เกิดความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด

ประเด็น

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม

ความเห็นผู้ประกอบการ

๕.๑ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร)
- เห็นว่า การจัดตั้งกองทุน USO เป็นสิ่งที่สมควรทาแต่ค่าธรรมเนียมเพื่อสมทบทุน
เข้ากองทุน USO นั้นไม่ควรจะสูงจนสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภค และ
สามารถใช้เงินกองทุน USO ในการรองรับการขับเคลื่อนการดาเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เห็นสมควรเพิ่มเติมแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยอนุญาตให้ผู้ให้บริการน า
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีระบบหรือบริการตามนโยบายภาครัฐมาหักออกจากภาระ
ค่าธรรมเนียม USO เต็มจานวน เช่น ภาระเงินลงทุนในระบบตรวจสอบการครอบครองเลข
หมายระบบ “๓ ชั้น” หรือ การพิสูจน์ตัวตนโดยการ “ตรวจสอบลายนิ้วมือ” ซึ่งการพิสูจน์
ตัวตน (know your customer – KYC) จะเป็นพื้นฐานสาคัญรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
ดิจิตอลให้เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในวงกว้างต่อไป
- เห็น ควรเน้ น เรื่อง Digital Literacy เนื่ องจากหากมี โ ครงสร้า งพื้ น ฐาน แต่
ประชาชนไม่สามารถใช้ก็ไม่มีประโยชน์
๕.๒ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (คุณกนกพร คุณชัยเจริญกุล)
- สนับสนุนการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ซึ่ง
สอดคล้องกับกรณีศึกษาในบางประเทศ ที่หน่วยงานกากับดูแลมีแนวทางแก้ปัญหาการ
สร้างโครงข่าย ด้วยการขยายขอบเขตของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง (USO) ให้
ครอบคลุมไปถึงบริการโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง ดังที่ได้อธิบายในหัวข้อที่ ๓) การ
ลงทุนโครงข่าย (Network Investments) ข้างต้น

- ๓๐ -

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
โดยปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การจั ด ท าราง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการใชงานคลื่นความถี่
เพื่อสนับสนุนภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
- นาความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาการจัดทา
นโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์เพื่อ
การบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ
สังคมที่เกี่ยวข้องต่อไป

- สอดคล้องกับข้อเสนอของสานักงาน

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
๕.๓ บมจ. กสท โทรคมนาคม
- ตัวชี้วัดข้อ (๒) ไม่มีเกณฑ์การวัดตัวชี้วัดทีช่ ัดเจน
- แนวทางข้อ (๒.๑) จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก ในการใช้บริการโทรคมนาคม
สาธารณะสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม แนวทางดังกล่าวควรระบุ
ถึงเยาวชนด้วย

๕.๔ บมจ. ทีโอที (คุณมนต์ชัย หนูสงค์)
- แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ข้อ (๑.๑) (๑.๒) และ (๑.๓) บมจ.ทีโอที ขอ
เสนอความเห็นว่า ควรกาหนดลงในแผนแม่บทให้ชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต
ทุกรายร่วมกัน มิใช่เป็นเพียงหน้าที่ของรายหนึ่งรายใด เพราะเป็นการดาเนินการที่ต้อง
ลงทุนสูงแต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อมิให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดต้องรับภาระเกินสมควร จน
ทาให้เกิดผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
คุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการโทรคมนาคม และ
การให้บริการเพื่อ
ประโยชน์สังคมและ
สาธารณะ

๖.๑ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
- เสนอให้เพิ่มตัวชี้วัดสาหรับการสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภค โดยเห็นว่าต้องมีระบบ
เรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้
ผู้บริโภค
- เห็นควรกาหนดระยะเวลา และจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินการตามแผน
แม่บทกิจการโทรคมนาคม
- เห็นควรให้มีการจัดการเรื่องร้องเรียนแบบปัญหาทั่วไป เนื่องจากที่ผ่านมาการ
แก้ปัฐหาเป็นแบบรายบุคคล
- อยากเห็นผู้ประกอบกิจการรายใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น

- ๓๑ -

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
- ตัวชี้วัดข้อ ๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม
การใช้งานและใช้ประโยชน์จากบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
ตามที่ กาหนดไว้ ในแผนการจัดให้มี บริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ทั้งนี้ กสทช. จะ
ร่วมกั บกระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคมก าหนด
รายละเอียดของพื้นที่เป้าหมายของการจัดให้มีบริการ USO
ต่อไป
- สอดคล้องกับแนวการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

- นาความเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาการปรับปรุง
กระบวนการและแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
๖.๒ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร)
- เห็นด้วยว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสิ่งจาเป็นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม แต่ - สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ การ
ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการกากับดูแลที่เกินความจาเป็นต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งใน
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการให้บริการ
ปัจ จุ บัน จะเห็น ว่า กสทช. เข้ามากากับ ดู แลและออกกฎเกณฑ์ ในการกากับ ดู แ ลอัต รา เพื่อประโยชน์สังคมและสาธารณะของแผนแม่บทฉบับที่ ๒
ค่าบริการ วันหมดอายุของบัตรเติมเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และสิทธิของ
และน าความเห็นที่ ได้ รับไปประกอบการกากับดู แลและ
ผู้ใช้บริการมากเกิน บริษัทฯ ขอเรียนว่า กสทช. ไม่จาเป็นต้องเข้ามากากับดูแลมากเท่านี้
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพิจารณา
หากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้นมีการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม ในตลาดที่มีการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้ปริโภคต่อไป
แข่งขันอย่างสมบูรณ์นั้น กลไกการแข่งขันนั้นจะทาให้ราคาค่าบริการนั้นลดลงเอง
- เห็นสมควรเพิ่ มเติมในแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยกาหนดให้มีเวทีการ
พูดคุยเพื่อทาความเข้าใจกันระหว่าง กสทช. ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ หรือ องค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพื่อทาความเข้าใจและหาทางออกร่วมกันโดยที่ยังไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการระงับ
ข้อพิพาท
- เสนอให้สร้างกลไกหรือบรรยากาศในการปรึกษาหารือระหว่างผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและกลุ่มผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคบางรายอาจรู้ข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยอาจ
มีการจัด Forum เพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาผู้บริโภค
๖.๓ บมจ. กสท โทรคมนาคม
- แนวทางการขับเคลื่อนฯ ข้อ (๑) การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคในกิจการ - สอดคล้องกับข้อเสนอของสานักงาน
โทรคมนาคม จะเน้นการคุ้มครองให้กับผู้บริโภคจากผู้ประกอบการในกิจการโทรคมนาคม
ซึ่ ง ควรสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่อ งสิ ท ธิ ขั้น พื้ น ฐานในการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ต่ อ
ประชาชนด้วย
๖.๔ บริษัท ทีโอที จากัด (คุณมนต์ชัย หนูสงค์)
- ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ ๕ ควรเน้นไปที่ “มีกลไกในการตรวจสอบและกากับดูแล
การให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพและนามาใช้อย่างจริงจัง”

- ๓๒ -

- สอดคล้องกับข้อเสนอของสานักงาน

ประเด็น
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๖
สนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ความเห็นผู้ประกอบการ
ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
๗.๑ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (คุณอนันต์ รัชตมุทธา)
- เสนอให้มีแผนการคุ้มครองผู้บริโภค ในเรื่อง Net Neutrality ในส่วนที่ไม่ใช่ live - สอดคล้ องกั บแนวทางการสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อนการ
แต่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนาความเห็นที่
ได้รับไปประกอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป
๗.๒ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น (คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร)
- สอบถามถึงความสัมพันธ์ระหว่าง กสทช. และ DE
- เห็น ว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๓ มี ความร่ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ไม่มีความชัดเจน
- เห็นควรให้มีการสร้างเครือข่ายฝึกอบรมคนทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา
- เห็นว่ายุทธศาสตร์ที่ ๖ ไม่สอดรับกับแผน DE ในการเชื่อมต่อข้อมูลในภูมิภาค
อาเซียน
๗.๔ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น (คุณกนกพร คุณชัยเจริญกุล)
- เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม จึ ง เสนอให้ กสทช. มี
การศึกษาวิ จั ย เชิ ง ลึ กในเรื่องต่ า งๆ และรวบรวมองค์ความรู้ต่ า งๆ รวมทั้ ง เผยแพร่ผ ล
การศึกษาและองค์ความรู้นั้น
- เสนอให้ กสทช. พิจารณาเพิ่มหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้ครอบคลุม - สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
การพั ฒ นาดิจิ ทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมของร่างแผน
ถึงการเสริมสร้างองค์กรกากับดูแล ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ซึ่ งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(Stakeholders) กับกิจการโทรคมนาคม ให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท แม่บทฉบับที่ ๒ ทั้งนี้ สานักงานจะนาความเห็นที่ได้รับ
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละองค์ประกอบอย่างแท้จริง ส่งเสริมงานวิจัย การจัดทา ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทฉบับที่
บทศึกษาเชิงลึกและเผยแพร่ผลการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เพิ่มมากขึ้น สร้างวัฒนธรรมการ ๒ ต่อไป
เรียนรู้ เพื่ อสนั บสนุนให้เกิ ดการพั ฒนาของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทุ กภาคส่ วนได้ รับ
ประโยชน์ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายมากขึ้นในอนาคตได้ อันจะนาไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อให้ประเทศก้าวเข้าสู่ยุค “Thailand ๔.๐” ตาม
นโยบายภาครัฐ ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนได้ในที่สุด

- ๓๓ -

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
๗.๕ บมจ. กสท โทรคมนาคม (คุณจิตภัทร บุนนาค)
- เห็นควรตัดยุทธศาสตร์ที่ ๖ ออก เนื่องจากตัวชี้วัดและแนวทางการขับเคลื่อน
- แผนแม่ บทฉบั บที่ ๒ ให้ ความส าคั ญกั บการสนั บสนุ น
ยุทธศาสตร์สามารถสอดแทรกอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ถึง ๕ ได้ เช่น
นโยบายการพั ฒนาดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม โดย
(๑) ชี้วัดข้อ (๑) และ (๒) ควรอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ ตามลาดับ
นโยบายบางส่ ว นได้ ถู ก หลอมรวมอยู่ ใ นแนวทางการ
(๒) แนวทางการขับเคลื่อนฯ ข้อ (๑) ควรอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เนื่องจากมีเนื้อหาที่
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เดิมเพื่อให้เกิดความเชื่อมเชื่อมโยง
สอดคล้องกัน
อย่างบูรณาการ แต่ในขณะเดียวกันและตระหนักถึงความ
(๓) แนวทางการขับเคลื่อนฯ ข้อ (๒) ควรอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ เนื่องจากมีเนื้อหาที่
ท้ าทายใหม่ ๆ เกี่ ยวกับเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลในอนาคตจึ งได้
สอดคล้องกัน
ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ
(๔) แนวทางการขับเคลื่อนฯ ข้อ (๓) ควรอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ เนื่องจากมีเนื้อหาที่
เศรษฐกิจและสังคมใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
สอดคล้องกัน
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ อย่างเป็นรูปธรรม
(๕) แนวทางการขับเคลื่อนฯ ข้อ (๔) ไม่ควรกาหนดเรื่อง CSR หากต้องการยึดแนว
ทางการแข่งขันเสรีแนวทางของยุทธศาสตร์นี้ ควรมีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกับยุทธศาสตร์อื่นๆ
๗.๖ บจ. เดอะ ไวท์สเปซ์ (คุณชัยยศ จิรบวรกุล)
- เห็นว่ า ควรมีการกาหนดหนึ่ง ในยุท ธศาสตร์ให้มีการกาหนดแผนการพั ฒนา - แผนแม่ บ ทกิ จ การโทรคมนาคมฉบั บ ที่ ๒ มุ่ ง เน้ น ให้
Internet of Things (IoT) อย่างชัดเจน รวมถึง
ความสาคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรม โดยได้หลอมรวมอยู่
(๑) แผนงานสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยี LoRa, NB, IOT เป็นต้น
ในแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของแผนแม่บท
(๒) การจัดสรรคลื่นความถี่ไว้โดยเฉพาะเพื่อเทคโนโลยีใหม่
ฉบับที่ ๒ นอกจากนี้ เป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บท
(๓) การวางแผนการจัดสรรเลขหมาย และหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายเพื่อ
ฉบั บที่ ๒ ยั งตระหนั กถึ งโอกาสและความท้ าทายใหม่ ๆ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพราะวัตถุประสงค์ในการใช้เลขหมายจะแตกต่างจาก เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การหลอมรวมของ
การนาเลขหมายไปใช้เพื่อการสื่อสารผ่านโทรศัพท์
เทคโนโลยี ตลอดจนผลกระทบของเทคโนโลยีที่กาลังเข้ามา
มีบทบาทต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมา
ประกอบการจัดทาหลักเกณฑ์การอนุญาตและกากับดูแลที่
เหมาะสม

- ๓๔ -

ประเด็น

ความเห็นผู้ประกอบการ
๗.๗ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (คุณนฤพนธ์ รัตนสมาหาร)
- เสนอให้ กสทช. ทบทวน ปรับปรุง และ/หรือ ออกหรือยกเลิกระเบียบที่ไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมไทย เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของโลกและเป็นไปตามหลักกติกาสากล ทั้งนี้ บริษัท ฯ
สนับสนุนให้มีการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการนาเข้าเทคโนโลยีทันสมัย
จากต่างประเทศ เพื่อให้อุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้า สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ดิ จิ ต อลเพื่ อเศรษฐกิ จ และสั ง คมและสามารถแข่ง ขั น ได้ อ ย่ า งทั ด เที ย มกั บ ประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- ๓๕ -

ร่างความเห็นสานักงาน กสทช.
- สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ร่าง
แผนแม่บทฉบับที่ ๒

