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ผลการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ International Mobile Telecommunications
(IMT) ยานความถี่วิทยุ 1920-1980/ 2110-2170 MHz และ ยานความถี่วิทยุ 2010-2025 MHz
วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 – 16.30 น.

1.

ผูเขารับฟงความคิดเห็น
ผูเขารับฟงความคิดเห็นมีทั้งสิ้น 224 ราย แบงเปน 11 กลุม ไดแก
1.1 กทช. และ ผูบริหาร สกทช.
1.2 เจาหนาที่ สกทช. จาก วท. ปก. และ ฉก.
1.3 คณะกรรมการเตรียมการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการ Broadband
Wireless Access (BWA)
1.4 ผูแทนคณะกรรมการกําหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม
1.5 ผูแทนคณะกรรมการมาตรฐาน กทช.
1.6 Mr. Adrian Foster (ที่ปรึกษาจาก Worldbank)
1.7 ผูประกอบการโทรคมนาคม
1.8 ผูผลิตและ ผูจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม
1.9 สถาบันการศึกษา
1.10 ประชาชนทั่วไป
1.11 สื่อมวลชน
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2.

สาระสําคัญของความคิดเห็น และขอชี้แจง
ดานกฎหมาย

ขอคิดเห็น
ขอชี้แจง
2.1 ปจจุบันยังไมมีตารางกําหนดคลื่นความถี่
2.1 กทช. ไดเคยหารือกับคณะกรรมการ
แหงชาติและแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ กฤษฎีกาในประเด็นดังกลาวและกฤษฎีกาไดให
กทช. มีอํานาจในการจัดทําแผนความถี่วิทยุตาม ความเห็นโดยสรุปไดดังนี้
มาตรา 51 หรือไม
ประเด็นที่หนึ่ง “กทช. สามารถที่จะจัดทํา
แผนความถี่วทิ ยุตามมาตรา 51 หากเปนไป
โดยสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ และเปนไปตามขอบังคับวิทยุ
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
ดังกลาวอันเปนหลักการเดียวกับที่
คณะกรรมการรวมจะนํามาจัดทําแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถี่ และตารางกําหนด
คลื่นความถี่แหงชาติ และเมือ่ กทช. จัดทํา
แผนแมบทกิจการโทรคมนาคมและแผน
ความถี่วิทยุแลวก็สามารถนํามาเปนหลักการ
ในการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการ
โทรคมนาคมตามมาตรา 51 (3) ไดตอ ไป”
ประเด็นที่สอง “ระหวางทีย่ งั ไมมีตาราง
กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ ในการปฏิบัตกิ ็
อาจนําตารางกําหนดความถี่วทิ ยุแหง
ขอบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ มาใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเบื้องตนกับกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนไปพลางกอนได”
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ดานการกําหนดชองความถี่วทิ ยุ
ขอคิดเห็น
2.2
เห็นดวยกับการกําหนดชองความถี่วิทยุ
เนื่องจากสอดคลองกับแนวปฏิบัติสากล
(harmonization)
2.3 รางแผนความถี่วิทยุขอ 4.1 ที่ระบุวา “การ
จัดสรรความถี่วิทยุ ขึ้นอยูกับความตองการใชงาน
ของระบบในลักษณะทวีคณ
ู ของจํานวนชอง อาทิ
2 x 5 MHz หรือ 2 x 10 MHz หรือ 2 x 15 MHz
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กทช. ประกาศกําหนด”
ทําไมจึงไมกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรร
ความถี่วิทยุรวมไวในแผนฉบับนี้เลย
2.4 เห็นดวยกับการกําหนดชองความถี่วิทยุ แต
ควรมีหมายเหตุแจงไวใหทราบดวยวา FDD 10,
FDD 11 และ FDD 12 ไดมกี ารจัดสรรใหบริษัท
ไทย โมบาย จํากัด ไปแลว
2.5 ควรกําหนดจํานวนชองที่ผูขอรับการจัดสรร
สามารถครอบครองได ต่ําสุด-สูงสุดเพื่อให
สามารถนําไปใชงานในเชิงธุรกิจไดจริง และ
ปองกันการกักตุนคลื่นความถี่
2.6 ในการใชงานความถี่วิทยุจะมีการกําหนด
Center Frequency ใหกับผูประกอบการหรือไม

ขอชี้แจง
-

2.3
แผนฉบับนี้เปนแผนความถี่วทิ ยุซึ่ง
หมายถึง การกําหนดชองความถี่วิทยุสําหรับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน
หรือกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อใชงานภายใต
เงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งไมรวมถึงหลักเกณฑการ
จัดสรรความถี่วิทยุ

2.4 แผนความถี่วิทยุเปนการกําหนดชอง
ความถี่วิทยุทางเทคนิค ซึ่งยังไมมีการระบุ
ความเปนเจาของ
2.5 การกําหนดจํานวนชองที่ผูขอรับการ
จัดสรรสามารถครอบครองได ต่ําสุด-สูงสุด
เพื่อใหสามารถนําไปใชงานในเชิงธุรกิจไดจริง
และปองกันการกักตุนคลื่นความถี่ นั้น อยูใ น
หลักเกณฑการจัดสรรความถี่วิทยุ
2.6 ไมมีการกําหนด Center Frequency
เนื่องจากผูประกอบการสามารถใชเทคโนโลยี
ใดก็ได (Neutral Technology) และเพื่อใหการ
ใชทรัพยากรความถี่วิทยุเกิดประโยชนสูงสุด
ประกอบกับไดมีการกําหนด Spectrum
emission mask และ Adjacent Channel
Leakage Power Ratio (ACLR) เพื่อควบคุม
สัญญาณรบกวนระหวางชองสัญญาณ ไวใน
ประกาศ กทช. วาดวยมาตรฐานทางเทคนิค
แลว
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ดานการกําหนดชองความถี่วทิ ยุ
ขอคิดเห็น
2.7 การกําหนดยานความถี่วทิ ยุสําหรับมาตรฐาน
GSM 1900 และ UMTS 2100 มีรายละเอียด ดังนี้
GSM 1900
- Uplink 1850-1910
MHz
- Downlink 1930-1990 MHz
UMTS 2100
- Uplink 1920- 1980 MHz
- Downlink 2110-2170 MHz
Downlink ของ GSM 1900 ทับซอนกับ Uplink
ของ UMTS 2100 ดังนั้นทั้งสองระบบไมควรใช
งานพรอมกัน เนื่องจากจะกอใหเกิดการรบกวน
อยางรุนแรง

ขอชี้แจง
2.7 บมจ. ทีโอที (ไทย โมบาย)ไดรับการ
จัดสรรความถี่วิทยุทั้งในระบบ GSM 1900
และ UMTS 2100 คือ ความถี่วิทยุ 1885-1900
MHz, 1965-1980 MHz และ 2155-2170 MHz
ซึ่งเดิมไดใหบริการในระบบ GSM 1900 โดย
ใชความถี่วิทยุ 1885-1900 MHz คูกับ 19651980 MHz
ตอมา บมจ. ทีโอที ไดรับการอนุมัติจาก กทช.
ใหติดตั้งโครงขาย 3G ในยานความถี่วิทยุ
1965-1980 MHz คูกับ 2155-2170 MHz แลว
ดังนัน้ เมื่อ กทช. ออกใบอนุญาตใชคลื่น
ความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่
IMT หรือ 3G and beyond แลว บมจ. ทีโอที
ควรระงับการใหบริการในระบบ GSM 1900
มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรง
ตอระบบ IMT หรือ 3G and beyond ในยาน
ความถี่วิทยุ 2100 MHz ได
C
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ดานเงื่อนไขการใชงานความถี่วิทยุ
ขอคิดเห็น
2.8 สนับสนุนความเปนกลางทางเทคโนโลยี
(neutral technology)และความเปนกลางดาน
บริการ (neutral service)
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเวลาเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีตองขออนุญาต กทช. ทุกครั้ง จึง
ขอใหเปนดุลยพินิจของผูประกอบการ ไมควร
ตองขอความเห็นชอบจาก กทช. กอน และขอให
ใชวิธีการนีก้ ับยานความถีว่ ิทยุอื่นๆ ดวย
2.9 เห็นดวยกับเงื่อนไขการใชงานความถีว่ ิทยุ
ตามรางประกาศ ทั้งนี้เห็นวาหากผูประกอบการ
ไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่แลวก็ควร
ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมอีก เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติ
2.10 ในกรณีที่มีการรบกวนระหวางระบบผู
ไดรับใบอนุญาตใหใชความถี่วิทยุจะตอง
ประสานงานกัน กทช.ควรมีสวนรวมในการตก
ลง

ขอชี้แจง
2.8 สําหรับนโยบาย Neutral Technology ของ
แผนความถี่วทิ ยุนี้
ผูป ระกอบการสามารถ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีไดโดยแจง กทช. มาเทา
นั้นเอง

2.9 จะรับไวพจิ ารณาเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ
ใหเหมาะสม

2.10 ผูไดรับการจัดสรรความถี่วิทยุอยูก อน
จะไดรับความคุมครอง อยางไรก็ตาม กรณีที่ไม
สามารถตกลงกันได กทช. จะเปนหนวยงาน
กลางในการประสาน

2.11 การกําหนดเงื่อนไขการใชงานความถี่วิทยุ
บริเวณชายแดนที่จํากัดความแรงของสัญญาณ
มิใหล้ําเขาไปในเขตแดนของประเทศเพื่อนบาน
นั้น หากสัญญาณจากประเทศเพื่อนบานล้ําเขามา
ในเขตแดนประเทศไทยจะดําเนินการอยางไร

2.11 คณะกรรมการรวมทางเทคนิควาดวยการ
ประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณ
ชายแดน มีหนาที่ในการประสานงานเพื่อวาง
แผนการใชความถี่วิทยุและแกไขปญหาการ
รบกวนความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบาน
2.12 สําหรับเงื่อนไขการใชงานความถี่วิทยุที่
2.12 ไดปรับปรุงเงื่อนไขการใชงานความถี่วิทยุ
กําหนดใหเครื่องวิทยุคมนาคมมีลักษณะทาง
ดังกลาวเปน ดังนี้
เทคนิคเปนไปตามประกาศ กทช. ดังนี้
“เครื่องวิทยุคมนาคมลูกขาย เครื่องวิทยุ
“ 5.5.1.1 ประกาศกทช. วาดวยมาตรฐาน คมนาคมสําหรับสถานีฐานและสถานีทวน
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ สัญญาณ ตองมีลกั ษณะทางเทคนิคเปนไปตาม
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐาน และ ประกาศ กทช. วาดวยมาตรฐานทางเทคนิค ของ
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ดานเงื่อนไขการใชงานความถี่วิทยุ
ขอคิดเห็น
สถานี ทวนสัญญาณในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
ระบบโทรศัพท เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular)
ซึ่งใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Direct
Spread (WCDMA)
5.5.1.2 ประกาศกทช. วาดวยมาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับสถานีฐาน และ
สถานีทวนสัญญาณในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่ง
ใชเทคโนโลยี IMT-2000 CDMA MultipleCarrier (CDMA 2000) หรือ
5.5.1.3 ที่ กทช. จะประกาศกําหนด
เพิ่มเติม”
ขอให กทช. ระบุมาตรฐานทางเทคนิค
ทั้งหมดของ IMT Family แทนที่ จะระบุเพียง
มาตรฐาน WCDMA หรือ CDMA 2000
2.13 เครื่องวิทยุคมนาคมของสถานีฐานและ
สถานีทวนสัญญาณ ตองไดรบั ใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคม ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
นั้น มีระเบียบที่ยุงยาก ซับซอน ดังนั้น กทช. ควร
ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ
เพื่อใหผูประกอบการไดรับความสะดวกมากขึ้น
หรือ ไดรับยกเวนไมตองไดรบั ใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมอีก หากผูประกอบการไดรับใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่แลว
2.14 กทช. ควรยกเวนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
สําหรับสถานีฐานที่ใชกําลังสงต่ํา อาทิ femtocell
เพื่อความสะดวกในการใหบริการ
2.15 ไมควรเก็บคาธรรมเนียมในการขออนุญาต
ใชและติดตั้งสถานี

ขอชี้แจง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณที่เกีย่ วของ”
ทั้งนี้ เพื่อใหครอบคลุมทุกมาตรฐานที่ กทช.
ประกาศกําหนด
สําหรับการจัดทํามาตรฐานทางเทคนิคนั้นจะ
ดําเนินการไดตอเมื่อ (1) มีผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
ออกสูตลาดแลว หรือ (2) ผูป ระกอบการได
เลือกเทคโนโลยีนั้นๆแลว
(ไดปรับปรุงเงือ่ นไขการใชงานในแผนความถี่
วิทยุแลว)

2.13 จะรับไวพิจารณาเพื่อปรับปรุง
กระบวนการใหงายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.14 จะรับไวพิจารณาเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ
ใหเหมาะสม
2.15 การจัดเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวเปนไป
ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 อยางไรก็
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ดานเงื่อนไขการใชงานความถี่วิทยุ
ขอคิดเห็น

ขอชี้แจง
ตาม จะรับไวพิจารณาเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ
ใหเหมาะสม
2.16 หากในอนาคต กทช. จะประกาศกําหนด 2.16 เปนไปตามระเบียบ กทช. วาดวยการรับ
เงื่อนไขเพิ่มเติม ขอสนับสนุนใหกทช. หารือโดย ฟงความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548 อยูแลว
เปดเผยกับผูมสี วนไดเสียเกีย่ วกับ 3G กอนที่จะ
กําหนดลักษณะและเงื่อนไขเพิ่มเติม
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