สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการประจําที่ ย่านความถี่ ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจําที่ ย่านความถี่ ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงาน กสทช.)

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการประจําที่ ย่านความถี่ ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

๑. ขอบข่าย (ข้อ ๑)

ไม่มี

-

ยืนยันตามเดิม

๒. การกําหนดช่อง
ความถี่ (ข้อ ๒)

ไม่มี

-

ยืนยันตามเดิม โดยแก้ไขถ้อยคําและภาษาที่ใช้เล็กน้อยเพื่อให้ชดั เจน
ยิ่งขึ้น

๓. การแบ่งย่าน
ความถี่ (ข้อ ๓)

ไม่มี

-

ยืนยันตามเดิม

๔. ลักษณะทาง
เทคนิค (ข้อ ๔)

ไม่มี

-

ยืนยันตามเดิม โดยแก้ไขถ้อยคําและภาษาที่ใช้เล็กน้อยเพื่อให้ชดั เจน
ยิ่งขึ้น

๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

๕. เงื่อนไขการใช้คลื่น ไม่มี
ความถี่ (ข้อ ๕)

-

ยืนยันตามเดิม โดยแก้ไขถ้อยคําและภาษาที่ใช้เล็กน้อยเพื่อให้ชดั เจน
ยิ่งขึ้น

๖. แผนภูมิความถี่
(ภาคผนวก)

ไม่มี

-

ยืนยันตามเดิม

ประเด็นอื่นๆ

ไม่มี

-

ยืนยันตามเดิม

๒

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจําที่ ย่านความถี่ ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
ประเด็น
๑. คํานิยามของ
คําศัพท์ต่างๆ (ข้อ ๔)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ค่อนข้างชัดเจน เข้าใจง่าย

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน
คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน
Bigger than life

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามเดิม

(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๗)
๒. ขอบข่าย (ข้อ ๕)

กฎหมายมีความไม่ชัดเจนในประเด็นของโทรคมนาคม วิทยุคมนาคม
กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม และการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ควรพิจารณาบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน รวมทั้งมาตรา ๔๕ ของ พรบ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการใช้
บังคับกฎหมายในภายหลัง หากจําเป็นควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การใช้คลื่นความถีถ่ ือเป็นวิทยุคมนาคมอยู่แล้ว หากกฎหมายมี
ปัญหา ควรกําหนดคํานิยามให้ชดั เจน

คุณวิวฒ
ั น์ สุทธิภาค
สมาคมโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่าง
ประกาศฯ นี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุ
คมนาคม ซึ่งมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่น
ความถีฯ่ บัญญัตใิ ห้กิจการโทรคมนาคมไม่รวมถึงกิจการวิทยุ
(ความเห็นจากการประชุม คมนาคม ในขณะที่มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ บัญญัติให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการ
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓
โทรคมนาคมต้
องดําเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ซึ่งไม่
กรกฎาคม ๒๕๕๗)
ครอบคลุมถึงกิจการวิทยุคมนาคม ดังนั้น กสทช. จึงสามารถใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีใ่ นกิจการ
คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน วิทยุคมนาคมตามความเหมาะสม โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗
(๔) แห่งพรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถีฯ่
Bigger than life
(แบบแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม จะรับความเห็นเรื่องความไม่ชัดเจนของนิยามของ
คําศัพท์ต่างๆ ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓
วันที่ ๓ กรกฎาคม
ไปพิจารณาเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร
๒๕๕๗)
๓

ประเด็น

๓.

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน

บมจ. กสท มีความเห็นว่าการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสาธารณชน อย่างไรก็ตาม
กระบวนการจัดสรรคลื่นความถีด่ ังกล่าว บมจ. กสท เห็นว่า กสทช.
ควรพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายให้ถถี่ ้วนและรอบคอบว่าขัดหรือ
แย้งกับมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม ที่กําหนดให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตอ้ ง
ดําเนินการโดยวิธีการประมูลเท่านั้นหรือไม่

บริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ
คลื่นความถี่ฯ ต่อไป

(หนังสือเลขที่ กสท รม.
(กร.)/๑๑๓๙)

การลงทะเบียนแรกเข้า (หมวด ๑)

๓.๑ ข้อกําหนดการ
ลงทะเบียนแรกเข้า
(ข้อ ๖)

ไม่มี

-

ยืนยันตามเดิม

บริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)
(หนังสือเลขที่ กสท รม.
(กร.)/๑๑๓๙)

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามร่าง
ประกาศนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีใ่ นกิจการวิทยุคมนาคม
นิติบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจึงต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากเงื่อนไขต่างๆ มีปรากฏใน
ประกาศหลายฉบับ ในทางปฏิบัตสิ ํานักงานจะรวบรวมเงื่อนไขทีต่ ้อง
ปฏิบัติตามโดยชี้แจงเป็นคู่มือหรือคําแนะนําเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติตามต่อไป

บริษัทฯ ขอเสนอให้ปรับปรุงข้อความย่อยที่ ๒ ภายใต้ข้อ กลุ่มบริษัท ทรู
“๘.๑ แบบคําขอ” ของร่างประกาศฯ จาก “คําขอจะต้องลงนาม (แบบแสดงความคิดเห็น
โดยผู้ขอลงทะเบียนแรกเข้า ผู้มีอํานาจกระทําการ หรือผู้ที่ได้รับมอบ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม

ปรับแก้ไขเป็น “คําขอจะต้องลงนามโดยผูข้ อลงทะเบียนแรกเข้า ผู้มี
อํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอลงทะเบียนแรกเข้า หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อํานาจ เว้นแต่...”

๓.๒ คุณสมบัตขิ องผู้ ตามข้อ ๗ การกําหนดคุณสมบัตผิ ขู้ อลงทะเบียนแรกเข้าให้นิติบุคคล
ขอลงทะเบียนแรกเข้า มีสิทธิขอรับอนุญาตได้ บมจ. กสท เห็นว่าควรมีข้อกําหนดให้ชดั เจน
(ข้อ ๗)
ว่านิติบุคคลดังกล่าวซึ่งไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช. ฉบับ
ใดบ้าง เช่น การกําหนดให้การได้รบั อนุญาตเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะ
โอนแก่กันมิได้ เป็นต้น
๓.๓ การยื่นคําขอ
ลงทะเบียนแรกเข้า
(ข้อ ๘)

๔

ประเด็น

๓.๔ การตรวจสอบ
คําขอลงทะเบียนแรก
เข้า (ข้อ ๙)

๔.

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน
อํานาจ เว้นแต่...” เป็น “คําขอจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจกระทํา ๒๕๕๗)
การผูกพันผู้ขอลงทะเบียนแรกเข้า หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ เว้นแต่
...” เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ขอลงทะเบียนแรกเข้ามี บริษัท เรียล ฟิวเจอร์
ลั ก ษณะเป็ น นิติบุ ค คล ตามคุ ณ สมบัติที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ ๗ ของร่ า ง จํากัด
ประกาศฯ
(หนังสือเลขที่
นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ขอให้ ป รั บ ปรุง ตั ว เลขระบุ ข้อ ย่อ ย REAL/REG/252/2557)
ภายใต้ข้อ “๘.๑ แบบคําขอ” ของร่างประกาศฯ เพื่อให้ชัดเจนและ
ไม่ก่อให้เกิดความสับสน เนื่องจากมีการใช้เลขระบุหัวข้อที่ ๘.๑ และ
๘.๒ ซ้ํา
บริษัทฯ ขอเสนอให้ปรับปรุงข้อ ความในข้อ ๙ ของร่างประกาศฯ
จาก “... หากปรากฏว่าคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ให้
สํานัก งานดําเนินการแจ้ง ให้ผู้ข อรับอนุ ญาตดําเนินการให้ถูก ต้อ ง
ภายใน ๑๕ วันภายหลังจากได้รับแจ้ง” เป็น “... หากปรากฏว่าคํา
ขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ให้สํานักงานดําเนินการแจ้งให้ผู้
ขอลงทะเบียนแรกเข้าดําเนินการให้ถูกต้องภายใน ๑๕ วันนับจาก
วันที่ได้รับแจ้ง” เพื่อให้สอดคล้อ งกับนิยามที่ระบุในข้อ ๔ ของร่าง
ประกาศฯ และเพื่อความชัดเจนของร่างประกาศฯ

กลุ่มบริษัท ทรู
(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๗)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ
ปรับแก้ไขชื่อสถานที่ยื่นคําขอเป็น สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุ
คมนาคม และเปิดช่องให้ใช้ชอ่ งทางอื่นในการยื่นคําขอทีส่ ํานักงาน
กําหนดได้

ปรับแก้ไขเป็น “... หากปรากฏว่าคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้อง ให้สํานักงานดําเนินการแจ้งให้ผขู้ อรับอนุญาตลงทะเบียน
แรกเข้าดําเนินการให้ถูกต้องภายใน ๑๕ วันภายหลังจากนับจาก
วันที่ได้รับแจ้ง”

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์
จํากัด (หนังสือเลขที่
REAL/REG/252/2557)

การจดทะเบียนข่าย (หมวด ๒)

๔.๑ ข้อกําหนดการ
จดทะเบียนข่าย (ข้อ
๑๐)

ไม่มี

-

ยืนยันตามเดิม

๕

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

๔.๒ สิทธิการ
คุ้มครองการรบกวน
(ข้อ ๑๑)

การจดทะเบียนข่ายซึ่งกําหนดให้ใช้หลักตามลําดับการยื่นขอจด
ทะเบียนก่อน-หลัง (first come, first served) กสทช. จะมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรที่จะไม่ให้ผขู้ อจดทะเบียนข่ายจด
ทะเบียนข่ายใช้งานพื้นที่มากเกินความจําเป็น รวมทั้งการกําหนด
ระยะเวลาหกเดือนหากไม่มีการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวให้ถือว่าการ
อนุญาตสิ้นผล ซึ่งอาจเป็นการกีดกันผู้ขอรับอนุญาตรายอื่นที่
ต้องการใช้งานในพื้นที่นั้นๆ เช่นกัน

บริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)

หากมีการพิจารณาอนุญาตไปแล้ว ในปีที่ ๓ มีรายอื่นขออนุญาตเพิ่ม
ขึ้นมาด้วย พอครบกําหนด ๕ ปีทตี่ ้องต่ออายุการอนุญาต จะ
พิจารณาสิทธิ first come first served อย่างไร ระหว่างผู้รับ
อนุญาตที่ได้รับอนุญาตอยู่กอ่ นกับผู้รับอนุญาตรายที่เพิ่มขึ้นมาทีหลัง

คุณพิชติ แก้วมาคูณ
DTAC

สมมุติว่ารายแรกได้ ๕ ปี แล้วใช้ไป ๓ ปีแล้ว รายที่ ๒ มาขอ จะ
พิจารณาอย่างไร

คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน
Bigger than life

- ปรับแก้ไขโดยเพิ่มถ้อยคําให้ชัดเจนเป็น “ทั้งนี้ ให้พิจารณา
ลําดับการยื่นคําขอจดทะเบียนตามเวลาที่ได้ยื่นคําขอจด
ทะเบียนข่ายในข้อ ๑๒ และในกรณีที่มีการขอขยายระยะเวลา
การอนุญาตหรือต่ออายุการอนุญาตก่อนสิ้นสุดการอนุญาตเดิม
ให้พิจารณาลําดับการยื่นคําขอจดทะเบียนตามเวลาที่ได้ยื่นคํา
ขอจดทะเบียนข่ายเดิมในข้อ ๑๒ ด้วย” เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในกรณีขยายระยะเวลาการอนุญาตหรือต่ออายุการอนุญาตก่อน
สิ้นสุดการอนุญาตเดิม
- การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการ
อนุญาตเดิม จะได้รับสิทธิการคุ้มครองการรบกวนตามเวลาที่
เคยยื่นจดทะเบียนข่ายเดิม แต่การขอขยายระยะเวลาการ
อนุญาตหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตแล้ว ให้ถือว่า
เป็นการจดทะเบียนข่ายใหม่ โดยสิทธิการคุ้มครองการรบกวน
จะต้องเริ่มนับจากเวลาที่ยื่นจดทะเบียนข่ายใหม่ ดังนั้น หากผู้ใช้
คลื่นความถี่ตอ้ งการใช้ความถีต่ ่อเนื่องหลังจากได้รับอนุญาตใน
ครั้งแรกเป็นเวลา ๕ ปีแล้วสามารถดําเนินการขอขยาย
ระยะเวลาการอนุญาตก่อนสิ้นสุดการอนุญาตเดิม
- การกําหนดไม่ให้ผู้ขอจดทะเบียนข่ายจดทะเบียนข่ายใช้งาน
พื้นที่มากเกินความจําเป็นนั้น ในร่างประกาศได้กําหนดเงื่อนไข
ว่า ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ใช้คลืน่ ความถี่สําหรับข่ายที่ได้จด
ทะเบียนไว้ ภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันทีข่ ่ายนั้น
ได้รับการจดทะเบียนสมบูรณ์ หรือหยุดพักการใช้คลื่นความถี่
สําหรับข่ายใดเป็นเวลาเกินกว่า ๖ เดือน ให้ถอื ว่าการจด
ทะเบียนข่ายและการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีส่ ําหรับข่ายนั้น
เป็นอันสิ้นผล ดังนั้น ผูใ้ ช้คลื่นความถี่จึงสามารถจดทะเบียนข่าย

(หนังสือเลขที่ กสท รม.
(กร.)/๑๑๓๙)

(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๗)

(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๗)
เสนอให้สํานักงานพิจารณาการต่ออายุการอนุญาต ซึ่งโดยธรรมชาติ
การใช้ E-band เป็นโครงข่ายภายใน เป็นการใช้งานต่อเนื่อง เป็น
Mobile backhaul สําหรับ cell site พอ cell site ให้บริการแล้วก็
ต้องให้ตอ่ เนื่อง ไม่ใช่ยุบ cell site ส่วนนิติบุคคลที่ใช้ link ก็
คาดหวังว่าหลังจาก ๕ ปี น่าจะใช้ได้ต่อเนื่อง อยากให้พิจารณากรณี

คุณศรัณย์ ผโลประการ
AIS
(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓

๖

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน
ของการขอต่ออายุการอนุญาตหลังจาก ๕ ปี ให้ได้ priority ที่สูงกว่า กรกฎาคม ๒๕๕๗)
กรณีที่ขออนุญาตใหม่

พิจารณาการต่ออายุหลังจาก ๕ ปี ธรรมชาติใช้อย่างต่อเนื่อง cell
site หลังจากผูใ้ ช้ได้ใช้ พวกเขาก็คาดหวังว่าจะได้ใช้อย่างต่อเนือ่ ง
อยากให้ กสทช. พิจารณาว่า ผู้ใช้ ๕ ปีแล้วจะได้สิทธิ์ตอ่ เนื่อง
priority ก่อนผู้มายื่นใหม่
๔.๓ การยื่นคําขอจด บริษัทฯ เสนอให้ปรับปรุงข้อความในข้อ ๑๒ ของร่างประกาศฯ จาก
ทะเบียนข่าย (ข้อ
“... ตามการแบ่งช่วงความถี่ (Band Segmentation) …” เป็น “...
๑๒)
ตามการแบ่งย่านความถี่ (Band Segmentation) …” เพื่อ ให้
สอดคล้องกับที่ระบุในข้อ ๓ ของร่างประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสีย ง กิจการโทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่ อ ง แผนความถี่ วิท ยุ กิจ การประจํ าที่ย่ า นความถี่ ๗๑-๗๖ กิ ก ะ
เฮิรตซ์ (GHz) และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz)

๔.๔ การตรวจสอบ
ฐานข้อมูลและการ
วิเคราะห์การรบกวน
(ข้อ ๑๓)

การวิเคราะห์การรบกวน กรณีประสานงาน ควรกําหนดให้มีหน้าที่
ทั้ง ๒ ฝ่าย ทุกคนต้องร่วมมือกันให้การใช้ความถี่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เนื่องจากร่างประกาศไม่ได้มีการกําหนดหน้าที่ผใู้ ช้ความถี่เดิม
ที่ได้รับการประสานงานว่ามีหน้าที่ต้องตอบในกี่วันว่ารบกวนข่ายเดิม

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ
ได้เท่าที่ตนต้องการใช้งาน สําหรับข่ายที่จดทะเบียนไว้แต่ไม่ได้
ใช้งานก็จะสิ้นผลไป
- แก้ไขถ้อยคําและภาษาทีใ่ ช้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องกัน
“ยื่นคําขอจดทะเบียนข่าย” “ลําดับการยื่นคําขอจดทะเบียน”

คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน
Bigger than life
(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๗)
กลุ่มบริษัท ทรู
(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๗)

ปรับแก้ไขถ้อยคําเป็น “... ตามการแบ่งช่วงย่านความถี่ (Band
Segmentation) …”

(หนังสือเลขที่
REAL/REG/252/2557)

ปรับแก้ไขถ้อยคําเป็น“ข่ายที่ยื่นคําขอจดทะเบียนแล้วให้อยูใ่ น
สถานะรอการตรวจสอบก่อน และให้เวลาขณะที่สํานักงานได้ยื่น
รับคําขอจดทะเบียนข่ายเป็นเวลาที่ใช้ในการพิจารณาสิทธิการ
คุ้มครองการรบกวนของข่ายนั้น” เพื่อให้เป็นเวลาที่อ้างอิงได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในกรณีที่เวลาทีผ่ ู้ขอรับอนุญาตยื่นคําขอ กับเวลาที่สํานักงาน
ได้รับคําขอเป็นเวลาต่างกันมากพอสมควร เช่น กรณีเกิดความ
ขัดข้องทางเทคนิค

คุณวิวฒ
ั น์ สุทธิภาค
สมาคมโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

เพื่อกําหนดหน้าทีข่ องผูใ้ ช้ความถี่เดิมที่ได้รับการประสานงาน และ
กําหนดระยะเวลาที่ผู้ใช้ความถี่เดิมต้องตอบกลับเป็น ๓๐ วัน ให้
สอดคล้องกับกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันที่ว่าด้วยการคัดค้าน
เพื่อรับรองสิทธิของตนเองที่มีอยู่เดิม เช่น พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อ

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์
จํากัด

๗

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
หรือไม่
เนื่องจากการกําหนด Coordination area ค่อนข้างกว้าง ดังนั้น
จะต้องมีการวิเคราะห์การรบกวนค่อนข้างมากตามไปด้วย ควร
กําหนดขั้นตอนให้มีการตอบหรือแจ้งกลับผลการวิเคราะห์การ
รบกวน โดยต้องกําหนดระยะเวลาที่ต้องตอบรับ และเหตุผลในการ
ตอบปฏิเสธ

ผู้แสดงความเห็น/
ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ
หน่วยงาน
(ความเห็นจากการประชุม พัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๓ วรรคสาม๑ พ.ร.บ. การจัดสรร
๒
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓
ที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง จึงปรับแก้ไขเพิ่มถ้อยคํา
กรกฎาคม ๒๕๕๗)
ดังนี้

การประสานงานกับผู้ใช้คลื่นความถี่ เรื่องนี้อยู่กึ่งกลางระหว่าง
license กับ unlicensed การประสานงาน co-ordination ควรมี
หน้าที่ตอบว่ารบกวนกันหรือเปล่า ให้บอกภาระหน้าที่ของผูใ้ ช้ทั้ง
รายแรกและรายที่ ๒ ที่ทําการรบกวน ควรมีกระบวนการระงับข้อ
พิพาทด้วย สมมุติว่ารายแรกบอกปัญหาการรบกวนให้รายที่ ๒ แล้ว
รายที่ ๒ ไม่ตอบ จะต้องทําอย่างไร? ควรมีขั้นตอนรับรู้ ตกลงคุยกัน
อย่างไร การประสานงานและระงับข้อพิพาท

คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน
Bigger than life

การแจ้งยืนยันการประสานงานกับผู้ใช้คลื่นความถี่รายอื่นอาจจะ
ยากกว่าการทํารายงานการคํานวณผลการวิเคราะห์การรบกวน

คุณอธิป กีรติพชิ ญ์ DTN

(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๗)

“ในกรณีที่ใช้วิธีการประสานงานกับผู้รับอนุญาตที่ใช้ข่ายที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการรบกวน หากผู้รับอนุ ญาตที่ใ ช้ข่ ายที่อ าจได้รั บ
ผลกระทบจากการรบกวนดั ง กล่ า วไม่ แ จ้ งคั ด ค้ า นมายั ง ผู้ ข อรั บ
อนุ ญ าตภายในสามสิ บ วั น นับ จากวั น ที่ ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตได้ ติ ด ต่ อ
ประสานงานไป ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตที่ใช้ข่ายที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการรบกวนนั้นให้การยอมรับข่ายที่รอการตรวจสอบของผู้ขอรับ
อนุญาตแล้ว”

ประกาศ กสทช. เปิดโอกาสให้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์การรบกวนได้
(ความเห็นจากการประชุม ทั้งการคํานวณและการประสานงานกับผู้ใช้คลื่นความถี่รายอื่น ตาม
ความสะดวกของผู้ใช้คลื่นความถี่
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓

๑

มาตรา ๔๓ วรรคสาม ให้เจ้าของที่ดินในบริเวณโครงการจัดรูปที่ดินแจ้งการยินยอมที่ให้ดําเนินการตามมาตรา ๕๘ หรือยื่นคัดค้านหรือเสนอข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่
วันได้รับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่ง

๒

มาตรา ๕๖ ให้ผู้ซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินประสงค์จะคัดค้านคําขอยกเลิกการจัดสรรที่ดิน ยื่นคําคัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาภายในสามสิบวันนับแต่วันครบ
กําหนดปิดประกาศตามมาตรา ๕๕

๘

ประเด็น

๔.๕ การยืนยันการ
จดทะเบียนข่าย (ข้อ
๑๔)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน
กรกฎาคม ๒๕๕๗)
-

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

เนื่องจากหลังจากที่ผขู้ อรับอนุญาตได้รับความยินยอมจากผู้รับ
อนุญาตที่ได้ประสานงานด้วยแล้ว ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องส่งเอกสาร
แสดงหลักฐานการประสานงานดังกล่าวให้แก่สํานักงาน กสทช. เพื่อ
ยืนยันการจดทะเบียนข่ายด้วย ดังนั้น เพื่อให้มีระยะเวลาพอสมควร
ในการดําเนินการส่งเอกสารแสดงหลักฐานการประสานงานดังกล่าว
หลังจากที่ได้ดําเนินการประสานงานกับผู้รับอนุญาตรายอื่น จึงได้
แก้ไขระยะเวลาที่ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องยืนยันการจดทะเบียนข่าย
ในข้อ ๑๔ ของร่างประกาศ จาก ๓๐ วัน เป็น ๓๕ วัน ให้รองรับการ
แก้ไขระยะเวลาการคัดค้านเพื่อรับรองสิทธิของตนเองที่มอี ยู่เดิมใน
ข้อ ๑๓ ดังนี้
“ในกรณีที่ผขู้ อรับอนุญาตไม่ดําเนินการยืนยันการจดทะเบียนข่าย
ตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบห้าวัน นับจากวันที่ได้ยื่นคําขอจด
ทะเบียนข่าย ให้ยกเลิกคําขอจดทะเบียนข่ายนั้น”

๔.๖ การอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ (ข้อ
๑๕)

ข้อคิดเห็น
จากข้อความ “เมื่อสํานักงานได้รับการยืนยันการจดทะเบียนข่าย
จากผูข้ อรับอนุญาตตามข้อ ๑๔ แล้ว ให้ถอื ว่าข่ายนั้นได้รับการจด
ทะเบียนสมบูรณ์แล้ว โดยสํานักงานจะออกหลักฐานการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่สําหรับข่ายที่จดทะเบียนสมบูรณ์แล้วให้แก่ผู้รับ
อนุญาต” ซึ่งยังไม่มีการกําหนดระยะเวลาการออกหลักฐานการ
อนุญาต

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จํากัด
(มหาชน)
(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๗)

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากตามประกาศ กสทช. กําหนดให้สิทธิการ
ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีข่ องผู้รับอนุญาตเริ่มนับจากวันที่การ
จดทะเบียนข่ายสมบูรณ์แล้ว แม้วา่ สํานักงานฯ จะยังมิได้ออก
หลักฐานการอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ผู้รับอนุญาตโดยทันทีก็ตาม
โดยการที่สํานักงานฯ ออกหลักฐานการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงทางกฎหมายใน
ภายหลังได้โดยสะดวกเท่านั้น มิได้มีผลต่อการเริ่มนับวันที่ผู้รับ
อนุญาตได้รับสิทธิการใช้คลื่นความถี่

๙

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

ข้อเสนอแนะ
สํานักงานจะออกหลักฐานการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีส่ ําหรับข่ายที่
จดทะเบียนสมบูรณ์แล้วให้แก่ผู้รับอนุญาตภายใน ๑๐ วัน นับจาก
วันที่ได้ยืนยันการจดทะเบียนข่าย
๔.๗ การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข่ายที่ได้รับอนุญาต
และการยกเลิกข่ายที่
ได้รับอนุญาต (ข้อ
๑๖)

ไม่มี

-

ยืนยันตามเดิม

๔.๘ การขอขยาย
ระยะเวลาการ
อนุญาต และการต่อ
อายุการอนุญาต (ข้อ
๑๗)

การขอขยายระยะเวลาการอนุญาต และการต่ออายุการอนุญาต
บมจ. กสท เห็นว่าจะทําให้เกิดความได้เปรียบสําหรับผู้ทขี่ ออนุญาต
ก่อนที่จะทําให้สามารถครองสิทธิการใช้งานไปเรื่อยๆ ทําให้ผู้ที่ยื่นคํา
ขออนุญาตในภายหลังไม่มีโอกาสได้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว

บริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)

- ปรับแก้ไขเพิ่มถ้อยคําเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขอขยายระยะเวลา
ต่อเนื่องโดยไม่มีการใช้งานจริง ดังนี้

ผู้ประกอบการอาจจะยื่นขอไว้กอ่ นในครั้งแรก เพราะไม่มีภาระต้อง
พิสูจน์การรบกวน อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาประเด็นกรณี
ผู้ประกอบการยื่นต่อเนื่องว่าจะเป็นการจํากัดสิทธิ์หรือไม่ และกรณี
ของผู้ประกอบการรายใหม่ หากจะยื่นแทนที่จะเป็นอย่างไร

คุณอธิป กีรติพชิ ญ์ DTN

(หนังสือเลขที่ กสท รม.
(กร.)/๑๑๓๙)

(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๗)

“ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอขยายระยะเวลา
การอนุ ญ าต หรื อ ต่ อ อายุ ก ารอนุ ญ าต ให้ ยื่ น คํ า ขอขยาย
ระยะเวลาการอนุญ าต หรื อ ต่ อ อายุ ก ารอนุ ญ าตตามแบบที่
สํานักงานกําหนด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ดําเนินการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนครบกําหนดระยะเวลาการอนุญาต
การขอขยายระยะเวลาการอนุญาต หรือต่ออายุการ
อนุญาตสําหรับข่ายที่ไม่มีการใช้คลื่นความถี่จะกระทํามิได้”
- ย่านความถี่นี้มีความขาดแคลนของคลื่นความถี่ (spectrum
scarcity) ต่ํา กล่าวคือ การใช้คลืน่ ความถีข่ องผูใ้ ดผู้หนึ่งจะกีด
๑๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน

จดทะเบียนข่ายแบบขอก่อนได้กอ่ น ถามว่าผูใ้ ช้งานยื่นต่อเนือ่ งจะทํา คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน
อย่างไร
Bigger than life
(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๗)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ
กันไม่ให้ผอู้ ื่นใช้คลื่นความถี่ได้ยาก เนื่องจากคุณลักษณะของ
คลื่นความถี่ที่มโี อกาสเกิดการรบกวนซึ่งกันและกันต่ํา จากการที่
มีการลดทอนสัญญาณ (attenuation) สูง และจากคุณลักษณะ
ที่สายอากาศมีลําคลื่นเป็นมุมแคบ (pencil beam) ทําให้ผใู้ ช้
ความถี่ทมี่ าขออนุญาตภายหลังสามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนกับ
ผู้ที่มาก่อนได้ โดยการนําความถีม่ าใช้ซ้ํา (reuse) เช่น ใช้ความถี่
เดียวกัน ในพื้นที่ที่ห่างไกลกัน หรือใช้ความถี่เดียวกันในพื้นที่
ใกล้เคียงกัน แต่หันทิศทางสายอากาศไปคนละทิศทางกัน
- นอกจากนี้ การจองหรือกักตุนคลืน่ ความถีโ่ ดยยื่นจดทะเบียน
ข่ายไว้ แต่ไม่มีการใช้งานจริงยังทําได้ยาก เนื่องจากร่างประกาศ
กําหนดเงื่อนไขไว้ว่า ในกรณีที่ผู้รบั อนุญาตไม่ใช้คลื่นความถี่
สําหรับข่ายที่ได้จดทะเบียนไว้ ภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับ
จากวันที่ข่ายนั้นได้รับการจดทะเบียนสมบูรณ์ หรือหยุดพักการ
ใช้คลื่นความถี่สําหรับข่ายใดเป็นเวลาเกินกว่า ๖ เดือน ให้ถอื ว่า
การจดทะเบียนข่ายและการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีส่ ําหรับ
ข่ายนั้นเป็นอันสิ้นผล อีกทั้งผูใ้ ช้ความถีย่ ังต้องชําระค่าตอบแทน
การใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตด้วย ซึ่งจะทําให้ผใู้ ช้คลื่น
ความถีม่ ีแรงจูงใจในการจองหรือกักตุนความถี่ต่ํา

๕. ข้อกําหนดและเงื่อนไขในการอนุญาต (หมวด ๓)
๕.๑ ระยะเวลาการ
อนุญาต (ข้อ ๑๘)

บริษัทฯ มีความเห็นว่าสิทธิการใช้คลื่นความถี่ของผู้รับอนุญาตที่มี กลุ่มบริษัท ทรู
คุณสมบัติตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ควรหมดไปเมื่อผู้รับอนุญาตสิ้นสุด (แบบแสดงความคิดเห็น
การมีสถานะตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ แล้ว เนื่องจากตามข้อ ๓ ของ

ปรับแก้ไขเป็น “กําหนดระยะเวลาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๕ ปี
นับจากวันที่ข่ายได้รับการจดทะเบียนสมบูรณ์ เว้นแต่กรณีผไู้ ด้รับ
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายจากส่วน
๑๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศ น์ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
และกิจ การโทรคมนาคมแห่ง ชาติ เรื่ อ ง แผนความถี่ วิท ยุ กิ จ การ ๒๕๕๗)
ประจําที่ย่านความถี่ ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ ๘๑-๘๖ กิกะ
เฮิรตซ์ (GHz) นั้น กําหนดให้ผู้รับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗.๑ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์
และ ๗.๒ ของร่างประกาศฯ ใช้ช่วงความถี่แตกต่างจากผู้รับอนุญาต จํากัด
ประเภทอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ปรับปรุงข้อความในข้อ (หนังสือเลขที่
๑๘ ของร่างประกาศฯ จาก “กําหนดระยะเวลาอนุญาตให้ใช้คลื่น REAL/REG/252/2557)
ความถี่ ๕ ปี นับจากวันที่ข่ายได้รับการจดทะเบียนสมบูรณ์ เว้นแต่
กรณีผู้ได้รับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย
จากส่วนราชการ รั ฐวิส าหกิจ หรือ หน่ วยงานของรั ฐตามข้ อ ๗.๒
กําหนดระยะเวลาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จนสิ้นสุดระยะเวลาการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น” เป็น “กําหนดระยะเวลาอนุญาต
ให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ๕ ปี นั บ จากวั น ที่ ข่ า ยได้ รั บ การจดทะเบี ย น
สมบูรณ์ สําหรับผู้รับอนุญาตที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม หรือแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
ตามข้อ ๗.๑ กําหนดระยะเวลาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๕ ปี หรือ
เท่ า กั บ ระยะเวลาที่ เ หลื อ อยู่ ข องใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมของผู้รับอนุญาต แล้วแต่กรณีใดน้อยกว่า สําหรับผู้รับ
อนุญาตที่เป็นผู้ได้รับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบด้วย
กฎหมายจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐตามข้อ
๗.๒ กําหนดระยะเวลาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๕ ปี หรือเท่ากับ
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาของผู้รับ
อนุญาต แล้วแต่กรณีใดน้อยกว่า”
ควรกําหนดระยะเวลาการอนุญาตให้ใ ช้คลื่นความถี่ ให้เป็นกรอบ คุณวิวฒ
ั น์ สุทธิภาค
ระยะเวลาเดียวกัน โดยไม่จําเป็นต้องกําหนดให้แตกต่างระหว่างผู้รับ สมาคมโทรคมนาคมแห่ง

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๗.๒ กําหนด
ระยะเวลาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จนสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญานั้นแต่ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกินกว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม สําหรับผู้รับอนุญาตที่
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม หรือ
แบบที่สองซึ่งมีโครงข่ายเป็นของตนเองตามข้อ ๗.๑ หรือระยะเวลา
ที่เหลืออยูข่ องการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย
สําหรับผู้รับอนุญาตที่เป็นผู้ได้รับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่
ชอบด้วยกฎหมายจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ
รัฐตามข้อ ๗.๒ แล้วแต่กรณี”
ทั้งนี้ เนื่องจากกรณีการใช้คลื่นความถี่ E-band ของผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม (ไม่ว่าจะมีสิทธิตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม หรือตามที่ได้รับสัญญา/สัมปทานก็ตาม) นั้นมีลักษณะ
การนําไปใช้ในโครงข่าย Mobile Backhaul ซึ่งเป็นโครงข่ายภายใน
ของผู้ประกอบการ เมือ่ สิทธิการให้บริการโทรคมนาคมสิ้นสุดลง
ผู้ประกอบการดังกล่าวก็ย่อมไม่มคี วามจําเป็นในการใช้คลื่นความถี่
E-band อีกต่อไป จึงเห็นควรให้สทิ ธิการใช้คลื่นความถี่ E-band
สิ้นสุดลงพร้อมกับสิทธิการประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย โดย
เนื่องจากสิทธิการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการมี
ที่มาแตกต่างกัน ระหว่างกรณีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม กับกรณีสญ
ั ญาสัมปทาน จึงเขียนถ้อยคําแยกกรณีกัน
แต่แท้ที่จริงแล้วก็มีความมุ่งหมายให้สิทธิการใช้คลื่นความถี่ E-band
สิ้นสุดลงพร้อมกับสิทธิการประกอบกิจการโทรคมนาคมเช่นเดียวกัน
ทั้งสองกรณี

๑๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ได้รับอนุญาต สัญญา ประเทศไทยในพระบรม
สัมปทานที่มีอยู่เดิม
ราชูปถัมภ์

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๗)
การติ ด ตั้ ง และใช้ ง านข่ า ย ให้ใ ช้ห ลั ก เกณฑ์ ทั่ ว ไปในการกํ า หนด คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน
ระยะเวลาการอนุญาต
Bigger than life
(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๗)
๕.๒ การอนุญาตตาม
ตามที่ ๑๙ ของร่างประกาศฯ ระบุว่า การขอรับใบอนุญาต
กฎหมายว่าด้วยวิทยุ ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมให้
คมนาคม (ข้อ ๑๙)
ดําเนิ นการตามกระบวนการขั้ นตอนที่กําหนดในประกาศว่ าด้ วย
กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบ
อัตโนมัติ (Automatic License) ซึ่งตามประกาศ กสทช. เรื่อ ง
กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบ
อั ต โนมั ติ (Automatic
License) (“ประกาศ Automatic
License”) กําหนดระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จภายในสามวันทํา
การนับแต่วันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต บริษัทฯ เห็นว่าการเริ่มนับว่า
ผู้ ข อรับ อนุ ญ าตได้ ยื่ น คํ าขอใบอนุ ญ าตตามประกาศ Automatic
License นั้น ควรเริ่มจากวันที่ผู้ขอรับอนุญาตตามร่างประกาศฯ จด
ทะเบี ย นสมบู ร ณ์ แ ล้ ว บริ ษั ท ฯ จึ งขอเสนอให้ กสทช. พิ จ ารณา

กลุ่มบริษัท ทรู
(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๗)
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์
จํากัด
(หนังสือเลขที่
REAL/REG/252/2557)

-

พิจารณาทบทวนแล้วเห็นควรปรับแก้ไขเป็น
“การขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และ
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้ดําเนินการตาม
กระบวนการขั้นตอนที่กําหนดในประกาศว่าด้วยกระบวนการ
ออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบ
อัตโนมัติ (Automatic License) หรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่าการยื่นคําขอจดทะเบียนข่ายเป็นการยื่น
คําขอใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมด้วย
แล้ว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม และที่ตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมที่ระบุไว้ในคําขอจดทะเบียนข่ายนั้นให้
ผู้รับอนุญาตขอรับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และ
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมภายใน ๖๐ วันนับจาก
๑๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน

เพิ่มเติมข้อความในร่างประกาศฯ ข้อ ๑๙ จาก “ ... ทั้งนี้ ให้ถือว่า
การยื่นคําขอจดทะเบียนข่ายเป็นการยื่นคําขอใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมด้วยแล้ว ...” เป็น “ ... ทั้งนี้ เมื่อ ข่าย
ได้รับการจดทะเบียนสมบูรณ์ให้ถือว่าการยื่นคําขอจดทะเบียนข่าย
เป็นการยื่นคําขอใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ด้วยแล้ว ...” เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความและสร้างความชัดเจนในการ
บังคับใช้ต่อไป
บริษัทฯ เห็นว่ากระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิทยุคมนาคมอาจไม่มีความจําเป็นสําหรับกรณีการจด
ทะเบียนข่ายด้วยเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมอยู่แล้ว หรือกรณีการจดทะเบียนข่ายบนพิกัดทีต่ ั้งของ
สถานีวิทยุคมนาคมที่มใี บอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยู่แล้ว
ทั้งนี้ บริษัทฯ เสนอให้เพิ่มข้อความในข้อ ๑๙ ของร่างประกาศฯ ว่า
“กรณีการยื่นคําขอจดทะเบียนข่ายด้วยเครื่องวิทยุคมนาคมที่มี
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมอยู่แล้ว หรือทีส่ ถานีวิทยุ
คมนาคมที่มใี บอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยู่แล้ว ให้ผขู้ อรับ
อนุญาตแจ้งข้อมูลการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมที่มี
อยูใ่ นขั้นตอนการยื่นคําขอจดทะเบียนข่ายตามข้อ ๑๒ ของ
ประกาศ” นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้เพิ่ม “ข้อมูลการอนุญาต
ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (ถ้ามี)” และ “ข้อมูลการอนุญาตให้ตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม (ถ้ามี)” ในข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนข่าย
ตามภาคผนวก ก ด้วย
๕.๓ ข้อกําหนดการ
ติดตั้งและใช้งานข่าย

บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. พิจารณาเพิ่มขั้นตอนการแจ้งเตือนผู้รับ กลุ่มบริษัท ทรู
อนุญาตก่อนดําเนินการตัดสิทธิการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับ (แบบแสดงความคิดเห็น

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ
วันที่ข่ายได้รับการจดทะเบียนสมบูรณ์ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หรือใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมแล้ว” เนื่องจากข้อมูลทีใ่ ช้ในการจดทะเบียนข่ายนั้น
ยังไม่ครอบคลุมหมายเลขประจําเครื่อง (serial number)
โดยในการจดทะเบียนข่าย ผูข้ อรับอนุญาตอาจจะยังไม่ได้ซอื้
เครื่องวิทยุคมนาคม จึงยังไม่ทราบหมายเลขประจําเครื่อง แต่
ในการขอใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมจะต้องแจ้ง
ข้อมูลหมายเลขประจําเครื่องด้วย นอกจากนี้ ในขั้นตอนการ
จดทะเบียนข่าย ผูข้ อจดทะเบียนข่ายยังมิได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคมด้วย อันเป็นผลให้การ
ยื่นคําขอจดทะเบียนข่ายไม่สามารถครอบคลุมการยื่นคําขอ
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมได้
- อย่างไรก็ตาม เพื่อคงเจตนารมณ์ในการลดการกรอกข้อมูล
ซ้ําซ้อน สํานักงานจะรับไปพิจารณาในขั้นตอนการปฏิบัตไิ ม่ให้
มีการกรอกข้อมูลที่ใช้ในการขอใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมซ้าํ ซ้อนกับ
ข้อมูลที่แจ้งในคําขอจดทะเบียนข่ายแล้วต่อไป

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากผู้รับอนุญาตควรมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการ
ใช้คลื่นความถี่ของตน เพื่อประโยชน์ของผู้รับอนุญาตเอง
๑๔

ประเด็น
(ข้อ ๒๐)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน
ข่ายที่จดทะเบียนแล้วแต่ไม่มีการใช้หรือพักใช้คลื่นความถี่เกินกว่า ๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
เดือน ด้วยเหตุผลหลักที่ว่าสถานะการใช้งานคลื่นความถี่ข่ายใดข่าย ๒๕๕๗)
หนึ่งที่บันทึกไว้ใ นฐานข้อ มูลอาจไม่สะท้อ นสถานะการใช้งานคลื่น
ความถี่ที่แ ท้จริ ง การยกเลิ กการอนุญ าตให้ใ ช้ คลื่น ความถี่ข่ ายด้ ง บริษัท เรียล ฟิวเจอร์
กล่าว โดย กสทช. อนุมานจากฐานข้อมูลว่าไม่มีการใช้งานหรือ มี จํากัด
พฤติ ก รรมไม่ ป ระสงค์ ใ ช้ งานนั้น จึ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ (หนังสือเลขที่
บริการหรือการใช้งานจริงของผู้รับอนุญาตได้
REAL/REG/252/2557)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

๕.๔ การปฏิบัตติ าม
ข้อกําหนดและ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
(ข้อ ๒๑)

ไม่มี

-

ยืนยันตามเดิม

๕.๕ การชําระ
ค่าธรรมเนียม (ข้อ
๒๒)

ไม่มี

-

ตัดถ้อยคํา “ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ดําเนินการชําระค่าธรรมเนียม
ข้างต้นภายในเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ข่ายได้รับการจดทะเบียน
สมบู รณ์ ให้ถื อ ว่ าการจดทะเบีย นข่ ายและการอนุญ าตให้ ใ ช้ คลื่ น
ความถี่ สํ าหรั บ ข่ า ยนั้ น เป็ น อั น สิ้ น ผล” เพื่ อ ให้ เงื่ อ นไขการชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม

๕.๖ การปรับปรุง
ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาต (ข้อ ๒๓)

-

ยืนยันตามเดิม

๑๕

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

๖. การกํากับดูแล (หมวด ๔)
๖.๑ ฐานข้อมูลการ
จดทะเบียนข่าย (ข้อ
๒๔)

เนื่ อ งจากฐานข้ อ มู ล การจดทะเบี ย นข่ า ยจั ด เป็ น ปั จ จั ย แห่ ง
ความสําเร็จ (Key Success Factor) ของกระบวนการอนุญาตใน
รูปแบบนี้ ซึ่งฐานข้อ มูลการจดทะเบีย นข่ายดังกล่าวต้อ งสามารถ
ตอบสนองการใช้งานในทางปฏิบัติทั้งของผู้ประสงค์ขอรับอนุญาต
ผู้ รั บ อนุ ญ าต และ กสทช. เอง บริ ษั ท ฯ จึ ง ขอเสนอให้ กสทช.
พิจ ารณากระบวนการสร้ างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารูปแบบ แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการ
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่อ นํา ไปสู่ ระบบฐานข้ อ มู ล การจดทะเบี ย นข่ า ยที่ มี
ประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มบริษัท ทรู
(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๗)

สํานักงาน กสทช. ได้ดาํ เนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลการจด
ทะเบียนข่ายแล้วหรือไม่ อย่างไร

คุณวิวฒ
ั น์ สุทธิภาค
สมาคมโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์
จํากัด
(หนังสือเลขที่
REAL/REG/252/2557)

เห็นด้วยว่าฐานข้อมูลการจดทะเบียนข่ายเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ
ซึ่งสํานักงาน กสทช. อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลการจดทะเบียนข่าย และจะเชิญผู้ที่สนใจ
จะขอรับอนุญาตเข้ามาร่วมซักซ้อมความเข้าใจและทดลองการใช้
งานระบบก่อนที่จะเริ่มการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการทดสอบการใช้งานและซัก ซ้อ ม
ความเข้า ใจดั ง กล่ า วให้ เป็ น ไปอย่ างเรี ย บร้ อ ย จึ งปรั บแก้ ไ ขวั น ที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับในข้อ ๒ เป็น “ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป”

(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๗)
๖.๒ การแก้ไขการ
รบกวน (ข้อ ๒๕)

ข้อคิดเห็น
จากข้อความ “ในกรณีที่การประสานงานตามวรรคหนึ่งไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาการรบกวนให้ได้ขอ้ ยุติอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันของผู้รับ
อนุญาตได้ ให้ผู้รับอนุญาตที่จดทะเบียนข่ายภายหลังระงับการใช้
คลื่นความถี่โดยทันที ไม่ว่าข่ายที่จดทะเบียนภายหลังนี้จะเป็นข่ายที่

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จํากัด
(มหาชน)

อธิบายแล้วในข้อ ๔.๒

(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๑๖

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ก่อให้เกิดการรบกวนหรือถูกรบกวนก็ตาม”

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน
๒๕๕๗)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการระบุ สิทธิคุ้มครองสําหรับกรณีผู้รับอนุญาตที่ “ต่ออายุการ
อนุญาต” ที่แม้จะจดทะเบียนข่ายอีกครั้งในภายหลัง แต่เกิดจากการ
ต่ออายุการอนุญาตข่ายทีใ่ ช้งานมาแล้ว ๕ ปี เพราะผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม ทีม่ ีโครงข่ายจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเป็น
เวลาอย่างน้อย ๑๕ ปี หากต้องระงับการใช้คลื่นความถี่ E band
เนื่องจากเกิดปัญหาการรบกวนหลังจากการต่ออายุใบอนุญาต ก็จะ
กระทบต่อการให้บริการ
วรรคสอง “ในกรณีที่การประสานงานตามวรรคหนึ่งไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาการรบกวนให้ได้ขอ้ ยุตอิ ันเป็นที่ยอมรับร่วมกันของผู้รับ
อนุญาตได้ ให้ผู้รับอนุญาตที่จดทะเบียนข่ายภายหลังระงับการใช้
คลื่นความถี่โดยทันที ไม่ว่าข่ายที่จดทะเบียนภายหลังนี้จะเป็นข่ายที่
ก่อให้เกิดการรบกวนหรือถูกรบกวนก็ตาม”
ให้เพิ่มเติม
- ให้กําหนดระยะเวลาให้ผู้รับอนุญาตทีใ่ ช้ข่ายเดิม (ผู้จดทะเบียน
ข่ายก่อน) ต้องมีหน้าที่ตอบภายในกี่วัน

บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)
(หนังสือเลขที่ ทีโอที/
๖๐๐)

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการแก้ไขการรบกวนในเรื่อ ง
ของกรอบเวลา และบทบาทของสํานักงานในการมีส่วนช่วยในการ
ยุติข้อพิพาท อีกทั้งเพื่อเปิดช่องให้สํานักงาน กสทช. ใช้ดุลพินิจใน
การพิจารณากําหนดมาตรการแก้ไขการรบกวนได้ ในกรณีที่ก าร
รบกวนเกิดจากความผิดของผู้รับอนุญาตที่ยื่นคําขอจดทะเบียนข่าย
ก่อน หรือกรณีที่ผู้รับอนุญาตที่ยื่นคําขอจดทะเบียนข่ายก่อนอ้างว่า
เกิดการรบกวนเพื่อ กลั่นแกล้งผู้รับอนุญาตที่ยื่นคําขอจดทะเบียน
ข่ายภายหลัง จึงปรับแก้ไขถ้อยคําดังนี้

“ในกรณีที่การประสานงานตามวรรคหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหา
การรบกวนให้ได้ข้อยุติอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันของผู้รับอนุญาตได้ให้
ผู้รับอนุญาตที่จดทะเบียนข่ายภายหลังระงับการใช้คลื่นความถี่โดย
ทันที ไม่ว่าข่ายที่จดทะเบียนภายหลังนี้จะเป็นข่ายที่ก่อให้เกิดการ
รบกวนหรือถูกรบกวนก็ตามภายใน ๓๐ วัน ให้สํานักงานสั่งการให้
ร่างประกาศ กสทช. ไม่ได้มขี อ้ กําหนดในการช่วยยุติปญ
ั หาข้อพิพาท ผู้แทนบริษัท ทีโอที จํากัด ผู้รับอนุญาตที่ยื่นคําขอจดทะเบียนข่ายภายหลังมีหน้าที่ดําเนินการ
มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้คลื่นความถี่เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจนําไปสู่การ
- เพื่อแก้ไขปัญหาการรบกวนให้ได้ขอ้ ยุติ ควรเพิ่มกระบวนการไกล่
เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

๑๗

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
กลั่นแกล้งเพื่อไม่ให้สามารถใช้คลืน่ ความถีไ่ ด้

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน
(มหาชน)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

เพื่อแก้ไขการรบกวนหรือระงับการใช้คลื่นความถี่ เว้นแต่สํานักงาน
(ความเห็นจากการประชุม เห็นสมควรเป็นอย่างอื่น”
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ควรมีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในกรณีเกิดการรบกวน
เพราะ (ร่าง) ประกาศระบุไว้เพียงว่า ในกรณีที่การประสานงานไม่
สามารถแก้ไขปัญหาการรบกวนให้ได้ขอ้ ยุตอิ ันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ของผู้รับอนุญาตได้ ให้ผู้รับอนุญาตที่จดทะเบียนข่ายภายหลังระงับ
การใช้คลื่นความถี่โดยทันที ซึ่งเห็นว่าไม่เพียงพอ

คุณวิวฒ
ั น์ สุทธิภาค
สมาคมโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

เนื่องจากข้อกําหนดระบุไว้ว่า ในกรณีที่การประสานงานไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาการรบกวนให้ได้ขอ้ ยุติอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันของผู้รับ
อนุญาตได้ ให้ผู้รับอนุญาตที่จดทะเบียนข่ายภายหลังระงับการใช้
คลื่นความถี่โดยทันที ในกรณีนี้ สํานักงาน กสทช. จะคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมให้ผู้ที่ถูกระงับการใช้คลื่นความถี่หรือไม่

ผู้แทนบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)

การแก้ไขการรบกวนจากผู้ที่ยื่นขอในภายหลัง แล้วรบกวน จะคืน
เงินให้รายหลังหรือไม่ รายแรกอาจแกล้งเพื่อไม่ให้มีขอ้ ยุติ

คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน
Bigger than life

(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๗)

(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๗)

(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๓ กรกฎาคม
๑๘

ประเด็น

๗. ข้อมูลทีใ่ ช้ในการ
จดทะเบียนข่าย
(ภาคผนวก ก)

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน
๒๕๕๗)

บริษัทฯ เสนอให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่า กลุ่มบริษัท ทรู
ด้วยวิทยุคมนาคม ด้วยเหตุผลตามที่ระบุในหัวข้อ ๕.๒
(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๗)
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์
จํากัด
(หนังสือเลขที่
REAL/REG/252/2557)

๘. บริเวณที่ตอ้ ง
ประสานความถี่
(ภาคผนวก ข)

เนื่องจากการใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่นี้มีโ อกาสเกิด
การรบกวนต่ํ า อี กทั้ง ระยะทางสํ าหรับการส่ งคลื่นเพื่อ ให้มีอัต รา
ความเร็ ว ในการรั บ -ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ ที่ ป ระมาณ ๓
กิโลเมตร โดยหากระยะทางไกลขึ้น อัตราความเร็วในการส่งข้อมูลก็
จะยิ่ ง ลดลง ดั ง นั้ น เมื่ อ การใช้ ง านของคลื่ น อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ไ ด้
แพร่กระจายในวงกว้าง การกําหนดระยะทางประสานงานที่ ๒๗
กิ โ ลเมตร ในพื้ น ที่ ด้ า นเดี ย วกั บ ลํ า คลื่ น หลั ก และระยะทาง ๒
กิโลเมตร ในพื้นที่ด้านตรงข้ามกับลําคลื่นหลัก จึงเป็นระยะทางที่
กว้า งเกิ น ไป และเมื่อ พิ จ ารณาจากคุณ สมบั ติ ข องคลื่ น ย่ า นนี้ ที่ มี

กลุ่มบริษัท ทรู
(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๗)
บริษัท เรียล ฟิวเจอร์
จํากัด
(หนังสือเลขที่

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

-

-

ปรับแก้ไขโดยเพิ่มเติม “ข้อมูลการอนุญาตวิทยุคมนาคมที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)” ตามที่เสนอ
ปรับแก้ไขโดยเพิ่มเติม “พิกัดที่ตั้งและที่อยูข่ องสถานีวิทยุ
คมนาคม” เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบที่ตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมมากยิ่งขึ้น
ปรับแก้ไขโดยเพิ่มเติม “อัตราส่วนของขีดต่ําสุดของ
สัญญาณที่รับได้ตอ่ สัญญาณรบกวน (Threshold-tointerference: T/I)” เพื่อให้มคี วามชัดเจนในการคํานวณ
วิเคราะห์การรบกวน
ปรับแก้ไขโดยเพิ่มเติมถ้อยคํา “ให้สํานักงานมีอํานาจ
พิจารณาทบทวนข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนข่ายได้ตาม
ความจําเป็น” เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในกรณีที่มีความ
จําเป็นต้องทบทวนข้อมูลที่ใช้

ระบุว่าข่ายที่อาจได้รับผลกระทบจากการรบกวนต้องเป็นข่ายที่มี
ความถี่ทับซ้อนกับข่ายที่ตอ้ งการจะจดทะเบียนด้วย เพื่อความ
ชัดเจน และปรับลดระยะของบริเวณที่ตอ้ งประสานความถีใ่ นด้าน
เดียวกับ Main Beam เป็น ๕ กิโลเมตร โดยอ้างอิงตามข้อตกลงใน
การประสานงานคลื่นความถี่บริเวณชายแดน (JTC) ไทย-มาเลเซีย
แต่ให้อํานาจสํานักงานฯ พิจารณาทบทวนระยะดังกล่าวได้ หากมี
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการรบกวนกับข่ายทีอ่ ยู่นอกเหนือพื้นที่ตาม
ระยะดังกล่าว ดังนี้
๑๙

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน
ลักษณะ Pencil Beam การกําหนดพื้นที่ซึ่งเป็นเซกเตอร์ของวงกลม REAL/REG/252/2557)
ที่ทํามุมถึง ±๑๐๐ องศาด้านเดียวกับลําคลื่นหลัก (Main Beam)
นั้นเป็นการกําหนดมากเกินไป การกําหนดบริเวณที่ต้องประสานงาน
ความถี่ (Coordination area) ที่กว้างเกินไปนี้ก่อให้เกิดภาระต่อผู้
ขอรับอนุญาตในขั้นตอนการจดทะเบียนข่ายซึ่งจะต้องประสานงาน
ผู้ รับ อนุ ญ าตที่ ใ ช้ข่า ยที่ อ าจได้รั บ ผลกระทบจากการรบกวนเป็ น
จํานวนมาก และหากการประสานงานดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาที่
นานเกินกว่า ๓๐ วันก็จะเป็นการยกเลิกคําขอจดเบียนข่ายของผู้
ขอรับอนุญาตรายนั้นไปในทันที
ในกรณี นี้ บริ ษั ท ฯ จึ ง ขอเสนอให้ กํ า หนดพื้ น ที่ ซึ่ ง เป็ น
เซกเตอร์ของวงกลมที่ทํามุม ±๓๐ องศาด้านเดียวกับลําคลื่นหลัก
(Main Beam) ระยะทางที่ ๕ กิโลเมตรสําหรับในพื้นที่ด้านเดียวกับ
ลําคลื่นหลัก และระยะทาง ๑ กิโลเมตร สําหรับในพื้นที่ด้านตรงข้าม
กับลําคลื่นหลักเพื่อให้มีความเหมาะสมและไม่เป็นภาระต่อผู้ขอรับ
อนุญาตมากนัก

ขอให้พิจารณาทบทวน coordination area ซึ่งระบุรัศมีในกรณี
main beam ไว้ ๒๗ กิโลเมตร กว้างไปหรือไม่ เนือ่ งจากเห็นว่า
Beam เล็กอยู่แล้ว อีกทั้งชายแดนไทย-มาเลเซีย cellular ยังใช้
coordination distance เล็กกว่านี้ อย่างไรก็ตาม สําหรับ
coordination area ทีอ่ ยู่ดา้ นหลังจานสายอากาศนั้น อยูใ่ นเกณฑ์ที่
ยอมรับได้

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ
“ในกรณีที่ตอ้ งการจะจดทะเบียนข่าย ให้ระบุข่ายอื่นทีอ่ าจได้รับ
ผลกระทบจากการรบกวน ได้แก่ ข่ายที่มคี วามถี่ทับซ้อนกับข่ายที่
ต้องการจะจดทะเบียน และมีเครื่องรับอยูภ่ ายในบริเวณที่ต้อง
ประสานความถี่ (Coordination Area) ทั้งข่ายที่จดทะเบียน
สมบูรณ์แล้วและข่ายที่อยู่ในสถานะรอการตรวจสอบ
กําหนดบริเวณประสานความถี่เป็นพื้นที่ 2 ส่วน ประกอบด้วยพื้นที่
อย่างน้อยดังนี้
1) พื้นที่ซึ่งเป็นเซกเตอร์ (Sector) ของวงกลม ซึ่งทํามุม ±100
องศา รัศมี 275 km ด้านเดียวกันกับลําคลื่นหลัก (Main
Beam) รอบสถานีวิทยุคมนาคมของข่ายที่ตอ้ งการจะจด
ทะเบียน
2) พื้นที่ซึ่งเป็นเซกเตอร์ (Sector) ของวงกลม ซึ่งทํามุม ±80
องศา รัศมี 2 km ด้านตรงข้ามกับลําคลื่นหลัก (Main Beam)
รอบสถานีวิทยุคมนาคมของข่ายทีต่ ้องการจะจดทะเบียน
ทั้งนี้ ให้สํานักงานมีอํานาจพิจารณาทบทวนพื้นที่บริเวณประสาน
ความถีไ่ ด้ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการรบกวนกับข่ายที่อยู่
นอกเหนือพื้นที่ดังกล่าว”

ในการพิจารณาบริเวณที่ต้องประสานความถี่ สํานักงาน กสทช. ได้
พิจารณาจากข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ITU-R F.1095 ซึ่งระบุวิธีการคํานวณระยะที่ต้องประสานความถี่
(Coordination distance) กล่าวโดยสรุปคือ ระยะและมุมที่ต้อง
ประสานความถีข่ ึ้นอยู่กับตัวแปรทางเทคนิคต่างๆ ได้แก่ กําลังส่ง
(ความเห็นจากการประชุม ของสถานีทอี่ าจก่อให้เกิดการรบกวน (Interfering Station) ระดับ
ความไวของเครื่องรับ (Receiver Sensitivity) อัตราส่วนของขีด
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓
คุณวิวฒ
ั น์ สุทธิภาค
สมาคมโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

๒๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เสนอให้สํานักงานพิจารณาว่ามุมของ coordination area ๒๐๐
องศา เป็นมุมกว้างไปหรือไม่ เพราะ pencil beam side lobe ไม่
กว้าง ระดับสัญญาณ side lobe เทียบกับ main beam ไม่สูง
มิฉะนั้นถ้าตั้ง ๔-๕ links อาจต้อง coordinate ทั่วทั้งกรุงเทพฯ

๒๗ กิโลเมตรนั้นเป็นระยะที่เหมาะสมหรือไม่ บริเวณชายแดน เช่น
ไทย-มาเลเซีย เป็นระยะทางมากเกินไปหรือเปล่า (ลองคํานวณดู)
แบบ cellular
เสนอว่า ๒๐๐ องศาเป็นมุมกว้างไปหรือไม่ ตามประกาศตัวนี้

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน
กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

ต่ําสุดของสัญญาณที่รับได้ตอ่ สัญญาณรบกวน (Threshold-tointerference: T/I) อัตราขยายของสายอากาศ (Antenna Gain)
และรูปแบบการแผ่คลื่นของสายอากาศ (Antenna Radiation
Pattern) โดยตัวแปรแต่ละตัวดังกล่าวมีค่าที่แปรเปลี่ยนไปได้
คุณพิชติ แก้วมาคูณ
(variable) ตามลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์แต่ละตัวทีอ่ าจ
DTAC
แตกต่างกันได้ ซึ่งส่งผลให้ระยะและมุมที่ต้องประสานความถี่มีค่าอยู่
(ความเห็นจากการประชุม
เป็นช่วง (interval) มิใช่เพียงค่าเดียว
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓
จากการที่ระยะที่ต้องประสานความถี่ที่แน่นอนมีคา่ เป็นช่วงนั้น หาก
กรกฎาคม ๒๕๕๗)
เลือกค่าต่ําสุด (lower limit) ซึ่งเป็นการพิจารณากรณีดีที่สุด (best
case) และมีโอกาสเกิดขึ้นต่ํา ก็จะทําให้เกิดการรบกวนเป็นจํานวน
คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน มากจากข่ายทีอ่ ยู่นอกระยะประสานความถี่ที่ไม่ได้นํามาพิจารณาได้
แต่หากเลือกระยะประสานความถีเ่ ป็นค่าสูงสุด (upper limit) ซึ่ง
Bigger than life
เป็นการพิจารณากรณีเลวร้ายที่สุด (worst case) และมีโอกาส
(แบบแสดงความคิดเห็น เกิดขึ้นต่ําเช่นกัน ก็จะทําให้การประสานความถี่ส่วนใหญ่มีภาระมาก
วันที่ ๓ กรกฎาคม
เกินความจําเป็นได้ ดังนั้น สํานักงานจึงใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วเห็น
๒๕๕๗)
ว่า ระยะ ๕ กิโลเมตร ซึ่งอ้างอิงจากข้อตกลงการประสานงานความถี่
บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนั้น เป็น
ค่าปานกลางที่อยูใ่ นช่วงระหว่างค่าต่ําสุดและค่าสูงสุด ซึ่งเป็นค่าที่สูง
เพียงพอสําหรับการประสานความถี่ส่วนใหญ่ แต่ไม่สูงเกินไปที่จะทํา
ให้เกิดภาระเกินความจําเป็นแก่ผู้ขอรับอนุญาตได้ ทั้งนี้ มีโอกาสที่จะ
เกิดการรบกวนเกิดขึ้นได้จากการที่ไม่เลือกใช้ค่าสูงสุดในกรณี
เลวร้ายที่สุด แต่โอกาสดังกล่าวมีตา่ํ อีกทั้งร่างประกาศยังได้ให้
อํานาจสํานักงานพิจารณาทบทวนพื้นที่บริเวณประสานความถีไ่ ด้
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการรบกวนกับข่ายทีอ่ ยู่นอกเหนือพื้นที่
ดังกล่าว
๒๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๙. แนวทางการ
คํานวณเพื่อวิเคราะห์
การรบกวน
(ภาคผนวก ค)

เนื่องจากในขั้นตอนการพิสูจน์การรบกวน ผู้ขออนุญาตที่จะตั้ง link
ใหม่ ต้องทํารายงานพิสูจน์การรบกวน ซึ่งตามภาคผนวก ค สูตร
ค่อนข้างซับซ้อน เสนอให้มีตัวอย่าง report เพื่อพิสูจน์การรบกวน

คุณอธิป กีรติพชิ ญ์ DTN

๑๐. การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
รายละเอียดทาง
เทคนิคของข่าย
(ภาคผนวก ง)

ไม่มี

-

ยืนยันตามเดิม

ใน (ร่าง) ประกาศฯ ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ทําให้ กสทช. สามารถเรียก
คืนการใช้งานคลื่นความถีไ่ ด้ บมจ. กสท จึงเห็นว่า กสทช. ควร
กําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ด้วย เช่น การใช้งานผิดวัตถุประสงค์
เป็นต้น

บริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)

ปรับแก้ไขโดยเพิ่มถ้อยคํา ในข้อ ๒๖ การกํากับดูแลให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไข ดังนี้ “ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ให้สํานักงานสั่งการ
ให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเสนอให้คณะกรรมการมีคําสั่งเพิกถอน

ประเด็นอื่นๆ

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

ปรับแก้ไขถ้อยคํา โดยกําหนดเพียงเงื่อนไขป้องกันการรบกวน
(ความเห็นจากการประชุม (Interference Protection Criteria) และแบบจําลองการ
แพร่กระจายคลื่น (Propagation Model) และตัดทอนรายละเอียด
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓
ขั้นตอนการคํานวณโดยละเอียดออกไป เนื่องจากข้อความขั้นตอน
กรกฎาคม ๒๕๕๗)
การคํานวณเดิมสรุปโดยย่อมาจากเอกสารอ้างอิง อาจทําให้ไม่
ชัดเจนนัก อีกทั้งวิธีการคํานวณซึ่งอ้างอิงจากต่างประเทศนั้นอาจมี
การปรับเปลี่ยนได้หากเอกสารอ้างอิงดังกล่าวมีการปรับปรุง
การพิสูจน์การรบกวน มีตัวอย่าง report เพื่อพิสูจน์การรบกวนก็จะ คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุน่ ในการคํานวณในทางปฏิบัตซิ ึ่ง
ดีมาก แจ้งยืนยันการ coordinate
Bigger than life
อาจใช้วิธีการที่แตกต่างออกไป แต่ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน เช่น การ
(แบบแสดงความคิดเห็น ใช้ software คํานวณอย่างอัตโนมัติ แทนการคํานวณด้วยมือ
วันที่ ๓ กรกฎาคม
(manual) เป็นต้น
๒๕๕๗)
ดังนั้น ในส่วนของขั้นตอนการคํานวณจึงเห็นควรไม่กําหนด
รายละเอียดในร่างประกาศ โดยให้สํานักงานกําหนดรายละเอียดใน
การปฏิบัติตอ่ ไป เช่น ตัวอย่างการคํานวณ เป็นต้น

(หนังสือเลขที่ กสท รม.

๒๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ขอเรียนว่ าการกําหนดค่าตอบแทนการใช้ค ลื่ น
ความถี่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารคํ า นวณตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่อง กําหนดให้ผู้ใช้ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนใน
การใช้ความถี่วิทยุ ซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดย
ได้พิจารณาจากค่าความกว้างของแถบคลื่น ค่าคงที่ของความถี่วิทยุ
ค่าคงที่การนําไปใช้งาน และจํานวนเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น ยังไม่มี
การทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้
งานและเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้ง การที่สามารถ
นําเอาคลื่นความถี่ใช้งานซ้ําได้ (reuse) ไม่ได้ทําให้มูลค่าของคลื่น
ความถี่ต้อ งสูงจนเกินไป เนื่อ งจากการกําหนดค่าตอบแทนการใช้
คลื่นความถี่ที่สูงจะสะท้อนถึงต้นทุนการให้บริการของผู้รับอนุญาตที่
ต้องกําหนดให้สูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะขัดต่อนโยบายของ กสทช.
ที่ต้อ งการลดอัตราค่าบริการให้กับผู้ใ ช้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึง
ขอให้ กสทช. พิจารณาการกําหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้คลื่น
ความถี่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน
(กร.)/๑๑๓๙)
กลุ่มบริษัท ทรู
(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๗)

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน”
รับความเห็นไว้พิจารณาเสนอแนะการปรับปรุงค่าตอบแทนการใช้
คลื่นความถี่ โดยที่ประกาศกระทรวงฯ ได้มีการบังคับใช้มาเป็นเวลา
๑๐ ปีแล้ว จึงอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้คลื่นความถี่ที่ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบนั

บริษัท เรียล ฟิวเจอร์
จํากัด
(หนังสือเลขที่
REAL/REG/252/2557)

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากการกําหนดค่าธรรมเนียมการ
ใช้งานคลื่นความถี่ของคลื่นย่านนี้ในประเทศต่าง ๆ1

๒๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Country
USA
UK
Czech
Republic
Russia
Australia
UAE

E-band license
structure
On-line light
license
Light license
Unlicensed

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

Typical E-Band license
fee
$75 for 10-year license
£50 per year (~$100)
Free of charge

Light license
Light license
Traditional PTP

Minimal registration fee
AU$187 per year (~$175)
4,500 Dirhams per year
(~$1,200)
Ireland Traditional PTP €952.30 per year (~$1,500)
Jordan Traditional PTP
JD200 per year (~$300)
Bahrain Traditional PTP
1% of generated link
revenue
จากข้ อ มู ล ข้า งต้ นสรุ ปได้ ว่า ค่าธรรมเนี ยมที่ส ะท้อ นการ
อนุญาตแบบ Light License นี้มูลค่าเฉลี่ยต่ําว่าค่าธรรมเนียมจาก
การอนุญาตแบบดั้งเดิม (Traditional Point-to-Point) มาก ซึ่งใน
หลายประเทศการกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ย่าน Eband ด้วยการอนุญาตแบบ Light License นี้มีการกําหนดสูตร
คํ านวณขึ้ นมาโดยเฉพาะ ดั ง นั้ น บริ ษั ทฯ จึ ง ขอเสนอให้ กสทช.
พิจารณาทบทวนการคํานวณค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ย่าน Eband นี้เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายในการกํากับดูแลแบบผ่อนคลายด้วย

1

E-Band Communications Corp. Light Licensing: Light licensing
benefits of the 71-76 & 81-86 GHz frequency bands. 2010.

๒๔

ประเด็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ไม่มีความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เนื่อ งจาก บวท. ไม่มี
คลื่นความถี่ ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ์ และ ๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ์ใช้งาน
และไม่มีแผนนํามาใช้สําหรับสนับสนุนภารกิจในการควบคุมจราจร
ทางอากาศแต่อย่างใด

ผู้แสดงความเห็น/
หน่วยงาน

ผลการพิจารณา / แนวทางการดําเนินการ

บริษัท วิทยุการบินแห่ง
รับทราบ
ประเทศไทย จํากัด (บวท.)
(หนังสือเลขที่ บวท ๙๕๐/
๒๕๕๗)

ควรแจกจ่ายเอกสารประกอบการพิจารณารับฟังความคิดเห็น
คุณวิวฒ
ั น์ สุทธิภาค
สาธารณะในที่ประชุมด้วย ไม่ควรกําหนดให้ download เอกสารแต่ สมาคมโทรคมนาคมแห่ง
เพียงอย่างเดียว
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

รับไว้พิจารณาปรับปรุงในการจัดประชุมในโอกาสต่อไป

(ความเห็นจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็นฯ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๗)
เวลารับฟังความเห็นเต็มรูปแบบควรมีเอกสารครอบคลุมทุกอย่าง

คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน
Bigger than life
(แบบแสดงความคิดเห็น
วันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๗)

๒๕

