สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกจิ การโทรคมนาคมเคลื่อนทีส่ ากล (International Mobile Telecommunications - IMT)
ย่านความถี่วทิ ยุ ๑๙๒๐-๑๙๘๐/๒๑๑๐-๒๑๗๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และย่านความถี่วทิ ยุ ๒๐๑๐-๒๐๒๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ประเด็น
ความเห็น
๑. ความเหมาะสมและความชัดเจนในการกําหนดช่องความถี่วทิ ยุ ๑๙๒๐-๑๙๘๐/๒๑๑๐-๒๑๗๐ MHz (paired frequency)
๑.๑ เห็นด้วยกับข้อกําหนด
กลุ่มประชาชน/ผู้บริโภค
๑) คุณอํานาจ ทองทิพย์ (กระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศ)
ข้อกําหนดมีความชัดเจนและเหมาะสม
กลุ่มผู้ประกอบการ
๑) บมจ. กสท โทรคมนาคม
มีความเห็นว่าเหมาะสม
กลุ่มอื่นๆ
๑) คุณดิเรก เจริญผล (สํานักงาน กสทช.)
ข้อกําหนดมีความเหมาะสม สอดรับกับปฏิบัตสิ ากล
๒. ความเหมาะสมและความชัดเจนในการกําหนดช่องความถี่วทิ ยุ ๒๐๑๐-๒๐๒๕ MHz (unpaired frequency)
๒.๑ เห็นด้วยกับข้อกําหนด
กลุ่มผู้ประกอบการ
๑) บมจ. กสท โทรคมนาคม
มีความเห็นว่าเหมาะสม
กลุ่มอื่นๆ
๑) คุณดิเรก เจริญผล (สํานักงาน กสทช.)
เหมาะสม แต่ ค วรมุ่ ง ใช้ ป ระโยชนื ใ นอนาคตต่ อ ไป และควรมี ก ระบวนการจั ด สรรและการใช้ ร วมถึ ง
ค่าตอบแทนต่างหากจากข้อ ๑. ข้างต้น
๓. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการใช้งานความถี่วิทยุ
๓.๑ เห็นด้วยกับข้อกําหนด
กลุ่มผู้ประกอบการ
๑) บมจ. กสท โทรคมนาคม
มีความเห็นว่าเหมาะสม
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เห็นควรคงข้อกําหนดเช่นเดิม

เห็นควรคงข้อกําหนดเช่นเดิม

๑) ในแผนแม่ บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ พ.ศ.
๒๕๕๕ มี ห มายเหตุ ๓ ที่ ระบุ ว่า “คลื่นความถี่ ที่
กําหนดให้ใช้ในกิจการโทรคมนาคม อาจนําไปใช้ใน
กิ จ การวิ ท ยุ ค มนาคม ตามที่ กสทช. กํ า หนด”
หน้า ๑

ประเด็น
๓.๒ ไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนด

๔. ประเด็นอื่นๆ
เงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุขอ้
๔.๑ กําหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีใดก็ได้ (Neutral
Technology) ตามข้อเสนอแนะของ
ITU-R ที่เกี่ยวกับ IMT

ความเห็น
กลุ่มผู้ประกอบการ
๑) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
หมายเหตุของเงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุที่ระบุว่า “ความถี่วิทยุ ๒๐๑๐-๒๐๒๕ MHz ซึ่งเป็นความถี่
วิทยุแบบไม่เป็นคู่ สามารถอนุญาตให้ใช้เพื่อกิจการอื่นที่มิใช่การประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้ พ.ร.บ.
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ขัดแย้งกับแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กําหนดให้ย่านความถี่ ๒.๑ GHz ดังกล่าวใช้สําหรับกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น จึงเสนอ
ให้ตัดหมายเหตุนี้ออก
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
๑) คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
ควรตัดหมายเหตุของเงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุในข้อ ๔ ออกเพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับแผน
แม่บทการบริหารคลื่นความถี่ เนื่องจากหมายเหตุดังกล่าวกําหนดว่า “ความถี่วิทยุ ๒๐๑๐ - ๒๐๒๕ MHz ซึ่ง
เป็นความถี่วิทยุแบบไม่เป็นคู่ (unpaired frequency สามารถอนุญาตให้ใช้เพื่อกิจการอื่นที่มิใช่การประกอบ
กิจการโทรคมนาคมภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม”
ในขณะที่ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศฯ ข้อ ๒.๑.๗
กําหนดให้คลื่นความถี่วิทยุย่าน ๒๐๑๐-๒๐๒๕ MHz เป็นคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมสําหรับกิจการ
เคลื่อนที่และกิจการประจําที่เท่านั้น
กลุ่มผู้ประกอบการ
๑) บมจ. กสท โทรคมนาคม
เงื่อนไขดังกล่าวกําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีใดก็ได้ ในขณะที่เงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสท. หากประสงค์จะปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีต้องขออนุญาต กสทช. ก่อน ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติ ดังนั้น การกําหนดเงื่อนไขการอนุญาต
ประกอบกิจการสําหรับผู้ให้บริการรายเดิมหรือรายใหม่ จึงควรกําหนดให้อยู่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันด้วย
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
๑) คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
การกําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใดก็ได้
ซึ่งต่างจากเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตรายเดิมที่จะต้องขออนุญาต กสทช.
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ดังนั้น หมายเหตุของเงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุ
ดังกล่าว ไม่ได้ขัดแย้งกับแผนแม่บทฯ
๒) อย่ า งไรก็ ต าม เห็ น ควรตั ด หมายเหตุ ข อง
เงื่ อ นไขการใช้ ง านความถี่ วิ ท ยุ ดั ง กล่ า วออก
เนื่องจากประเด็นนี้เป็นเรื่องการอนุญาตซึ่งไม่ควร
นํามาใส่ไว้ในแผนความถี่วิทยุ

ข้ อ กํ า หนดให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตสามารถเลื อ กใช้
เทคโนโลยีใดก็ได้นั้นใช้กับผู้รับใบอนุญาตทุกราย
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งได้ รั บ ความ
เห็นชอบจาก กสทช. ก่อนการดําเนินการดังกล่าว
ซึ่งเป็นเงื่อนไชที่เท่าเทียมสําหรับผู้รับใบอนุญาตทุก
ราย

หน้า ๒

ประเด็น

ความเห็น
ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ จึงมีความเห็นว่า กสทช. ควรกําหนดเงื่อนไขให้อยู่บน
พื้นฐานที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมกับผู้ให้บริการทุกราย
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หน้า ๓

