เอกสารแนบ ๒

สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี ารจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม
ระหวางวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ – วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ไดรบั จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ)
ประเด็น
๑. นิยาม

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
๑.๑ ขอเสนอใหพิจารณาปรับปรุงคํานิยามของคําวา
“จัดสรรคลื่นความถีท่ ดแทนคลื่นความถี่เดิม” เพื่อให
เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
“จัดสรรคลื่นความถีท่ ดแทนคลื่นความถี่เดิม”
หมายความวา การอนุญาตใหสถานีวิทยุคมนาคมใช
ความถี่วิทยุอื่นหรือชองความถี่อื่น ตามตารางกําหนด
คลื่นความถี่หรือแผนความถี่วิทยุ เพื่อทดแทนคลื่น
ความถี่ที่เคยไดรับจัดสรรมากอน ในกรณีที่ กสทช. มี
คําสั่งเรียกคืนคลื่นความถี่ หรือเปนดําเนินการตาม
ประกาศ กสทช. วาดวยใหมีการปรับปรุงการใชคลื่น
ความถี่ หรือเพื่อแกปญหาการใชคลื่นความถี่ทมี่ ีการ
รบกวนซึ่งกันและกัน โดยใหใชงานภายใตเงือ่ นไขที่
กสทช. กําหนด

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๒๐๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๑

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
เห็นควรปรับปรุง (ราง) ประกาศ ดังนี้
“จัดสรรคลื่นความถีท่ ดแทนคลื่นความถี่เดิม”
หมายความวา การอนุญาตใหสถานีวิทยุคมนาคมใช
ความถี่วิทยุหรือชองความถี่วิทยุ ตามตารางกําหนด
คลื่นความถี่หรือแผนความถี่วิทยุ เพื่อทดแทนคลื่น
ความถี่เดิม ในกรณีที่ กสทช. มีคําสั่งเรียกคืนคลื่น
ความถี่ หรือเปนการดําเนินการตามประกาศ กสทช.
วาดวยการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ หรือเพื่อ
แกปญหาการใชคลื่นความถี่ที่มกี ารรบกวนซึ่งกันและ
กัน โดยใหใชงานภายใตเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงคและประเภทของการ
๒. หมวด ๑
การขอรับจัดสรร ขอรับจัดสรรคลื่นความถีเ่ หมาะสม เนื่องจากครอบคลุม
ทุกวัตถุประสงค และประเภทของการขอรับจัดสรร
คลื่นความถี่
ความถี่ ชวยใหกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อ
กิจการวิทยุคมนาคมมีความชัดเจน และอํานวยความ
สะดวกใหแกผขู อรับจัดสรรคลื่นความถี่ได
๒.๒ การกําหนดวัตถุประสงคและประเภทของการ
ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่มีความเหมาะสม/เห็น
สอดคลอง

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่น
แนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) สาขา ๓ (email ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/๗๕๖
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(โทรสาร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (หนังสือที่ พน
๐๕๐๘/๖๕๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
๒

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามเดิม

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๒.๓ หมวด ๑ ขอที่ ๓ ประเภทของการจัดสรรคลื่น
ความถี่ ในกรณีที่หนวยงานไดรับการจัดสรรอยูแลวเมื่อ
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช ก็จะตองมาขอรับการ
จัดสรรใหมอีกครั้ง ซึ่งจะทําใหไมอยูในประเภท ๓.๑ ๓.๖ เพราะเปนการจัดสรรเพื่อใชตอเนื่องจากในอดีต

กรมอุตุนิยมวิทยา (email ลงวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม
กอนวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ ตองดําเนินการตาม
บทเฉพาะกาล ซึ่งกําหนดใหแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การใชคลื่นความถี่ พรอมเอกสารหลักฐานการอนุญาต
ตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ทั้งนี้ หากไมมีการ
ดําเนินการตามบทเฉพาะกาล ยอมไมไดรับการ
คุมครองตามสิทธิเดิมที่ไดรับอนุญาตและตองเขาสู
กระบวนการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ใหม

๒.๔ ในหมวด ๑ ขอ ๒ ขอใหพิจารณาเพิ่มเติม
วัตถุประสงคในการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อ
การบริหารจัดการดานการคมนาคมขนสงและ
การจราจร รวมถึงการอํานวยความสะดวก และความ
ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
(email ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

ปรับแกขอ ๓.๔ (ขอ ๒.๔ เดิม) เปน “เพื่อบริหาร
จัดการภายในหนวยงานหรือสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน”

๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๒.๕ เสนอแกไขในประเด็น ขอ ๕.๑ (ข) และขอ ๖.๑ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
(ข) ขาดการลงนามโดย เจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อวกาศกลาโหม (email ลงวันที่ ๑๘
และอวกาศกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
เนื่องจาก สป.ดูแลรับผิดชอบ หนวยบัญชาการความ
ปลอดภัยรักษาพระองค (นถปภ.) ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ
คลื่นความถี่ที่ใชงานในปจจุบัน

เห็นควรปรับแกผูมีอํานาจลงนามของหนวยราชการ
ทหาร ใหสอดคลองกับการแบงหนวยงานภายในของ
กระทรวงกลาโหม โดยใหลงนามโดยปลัดกระทรวง
กลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการหนวย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค เจา
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เจากรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก เจากรมการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กองทัพเรือ
เจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ
กองทัพอากาศ หรือผูปฏิบัติราชการแทน แลวแตกรณี

๒.๖ การยื่นคําขอตองผานหนวยงานที่เกี่ยวของหรือไม
เชน บ.เชพรอนฯ ยื่นคําขอผานกรมเชื้อเพลิง
โรงพยาบาลรามาธิบดียื่นคําขอผานมหาวิทยาลัยมหิดล
การขอความถีส่ ําหรับรถพยาบาล สามารถขอที่ กสทช.
หรือ ตองขอผานสถาบันฉุกเฉินแหงชาติ เปนตน

ผูที่มีความประสงคขอใชคลื่นความถี่และมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศ มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงในการยื่นคําขอรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ เวนแตในกรณีการขอใชรวมกับผูที่ไดรับ
จัดสรรอยูแลว ตองขอผานหนวยงานนั้น

คุณธัญลักษณ สวนแกว/บ.เชฟรอน
ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
โรงพยาบาลรามาธิบดี
(แสดงความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๙)

๔

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๒.๗ ขอใหพิจารณากําหนดใช “รหัสประจําตัว” ในการ
ขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับกิจการวิทยุคมนาคม
ทั้งหมด เปนรหัสเดียว

คุณวราภรณ พัชราภา/บ. ทรูมูฟ เอช รับไวประกอบการพิจารณาดําเนินการจัดทําแนวทาง
ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น (แสดง และขั้นตอนการรับคําขอ
ความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๙)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๒๐๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๒.๘ เนือ่ งจากวิธีการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ของ
กสทช. ใชหลักการมากอนไดกอน (first-come firstserved) บริษัทฯ จึงขอเสนอให กสทช. พิจารณา
กําหนดใหมีแบบฟอรมตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสาร (Document check list) ในขั้นตอนการยื่นคํา
ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ พรอมการลงเวลาเมื่อไดรับ
เอกสารที่ครบถวนถูกตองแลว เพื่อใหเกิดความชัดเจน
สรางความเขาใจที่ตรงกัน และอํานวยความสะดวกแกผู
ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่

คุณวราภรณ พัชราภา/บ. ทรูมูฟ เอช รับไวประกอบการพิจารณาดําเนินการจัดทําแนวทาง
ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น (แสดง และขั้นตอนการรับคําขอ
ความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๙)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๒๐๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)
๕

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
๒.๙ ขอใหพิจารณากําหนดขั้นตอนที่เกี่ยวกับการยื่นขอ
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่ชัดเจน
รางประกาศฯ ไมไดกําหนดขั้นตอนที่เกี่ยวกับการ
ยื่นขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมทีช่ ัดเจน บริษัทฯ จึงขอ
เสนอใหเพิ่มเติมรายละเอียดในรางประกาศฯ ขอ ๗.๓
เปน “เมื่อคําขอไดรับการพิจารณาอนุมัติ สํานักงาน
กสทช. จะแจงใหผขู อรับจัดสรรคลื่นความถีช่ ําระ
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาวไม
สามารถเรียกคืนได และสํานักงาน กสทช. จะแจงใหผู
ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ดําเนินการขอรับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคม (ถามี)” ทั้งนี้ ขอเสนอของบริษัทฯ ขางตน
ตั้งอยูบนเหตุผลดังตอไปนี้ ๑) กสทช. มีประกาศที่
เกี่ยวของกับการออกใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
วิทยุคมนาคม ซึ่งกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และกรอบเวลา
ในการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมอยูแลว และ ๒)
หากคําขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ไมไดรับอนุมัติ ผูขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ก็ไมจําเปนตองขอใบวิทยุคมนาคมที่
เกี่ยวของอีกตอไป ซึ่งหาก กสทช. กําหนดใหผูขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ ยื่นขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมไว
กอน อาจเกิดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับระยะเวลาที่

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๒๐๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๖

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
(ราง) ประกาศนี้ ไดรวมขั้นตอนเกี่ยวกับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมไวแลว ดังนั้น หากผูขอมีความพรอม
เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ที่ตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม เมื่อการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ไดรับการ
อนุมัติ สํานักงาน กสทช. จะออกใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมที่เกี่ยวของใหในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ หากผูขอ
ยังไมมีความพรอมเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ
สถานที่ตั้งสถานี ใหดําเนินการตามขอ ๘ (ขอ ๗ เดิม)
ของ (ราง) ประกาศโดยมีรายละเอียดตามผลการ
พิจารณา/แนวทางการดําเนินการขอ ๒.๑๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

กําหนดไวตางกันในประกาศที่เกี่ยวของกับการออก
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมฉบับอื่น และอาจเกิดขอ
รองเรียนกรณีเกิดคาธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
ที่ไมอาจเรียกคืนได
๒.๑๐ ขอใหพิจารณาปรับปรุงรางประกาศฯ เพื่อระบุวัน
เริ่มตนการอนุญาตทีช่ ัดเจน
บริษัทฯ ขอเสนอใหปรับขอความในขอ ๗.๔ ของ
รางประกาศฯ เปน “เมื่อสํานักงาน กสทช. ไดรับ
คาธรรมเนียมครบถวน สํานักงาน กสทช. จะออก
หลักฐานการจัดสรรคลื่นความถี่ พรอมใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคม (ถามี) ใหแกผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ โดย
การอนุญาตมีผลตั้งแตวันทีส่ ํานักงาน กสทช. ไดรับ
คาธรรมเนียมครบถวนแลว” หรือเปน “เมื่อสํานักงาน
กสทช. ไดรับคาธรรมเนียมครบถวน สํานักงาน กสทช.
จะออกหลักฐานการจัดสรรคลื่นความถี่ พรอม
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ถามี) ใหแกผขู อรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ทันที” อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อสรางความชัดเจน
ในขั้นตอนดังกลาว

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๒๐๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๗

ปรับแกขอ ๘ (ขอ ๗ เดิม) ของ (ราง) ประกาศโดยมี
รายละเอียดตามผลการพิจารณา/แนวทางการ
ดําเนินการขอ ๒.๑๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๒.๑๑ ยังไมมีรูปแบบคําขอ ใน (ราง) ประกาศนี้ ทําให กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไมสามารถทราบไดวาตองจัดเตรียมเอกสารประกอบ
(email ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
อะไรบาง และตองการขอมูลอะไร ขอใหสํานักงาน
๒๕๕๙)
กสทช. จัดสงแบบคําขอใหดวย และควรกําหนดไวเลย
ในขอ ๖ วา หนวยงานที่จะขอรับการจัดสรรความถี่ ตอง
ดําเนินการตามขอ ๕ กอน
ขอ ๕ และขอ ๖ เนื้อหาสาระกําหนดหนวยงาน และผู
ลงนามโดยมีการแยกรายละเอียดอยางชัดเจนเปนราย
ขอ ทําใหมีเนื้อหาคอนขางมาก นาจะจัดทําเปน
ภาคผนวก ในลักษณะแบบตาราง โดยกําหนดหนวยงาน
และผูม ีอํานาจลงนาม ซึ่งจะทําใหประกาศ มีความ
กระชับ สั้นมากขึ้น

(๑) สํานักงานอยูระหวางเตรียมแบบคําขอ และจะได
จัดใหมีการสัมมนาเตรียมความพรอมกับผูที่เกี่ยวของ
กอนใชงานจริง
(๒) สําหรับขอเสนอใหนําขอ ๖ และขอ ๗ (ขอ ๕ และ
ขอ ๖ เดิม) ใสในภาคผนวกนั้น สํานักงานยืนยัน
ตามเดิม เนื่องจากเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนและการยื่นคําขอ
(๓) ปรับแกขอ ๗ (ขอ ๖ เดิม) ดังนี้
“ขอ ๗ การยื่นคําขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
ผูประสงคจะขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ที่มี
คุณสมบัติตามขอ ๕ และไดดําเนินการตามขอ ๖ แลว
สามารถยื่นคําขอได โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
.... ”

๒.๑๒ ในกรณีที่ยังไมมีสถานที่ใชงานชัดเจน มีเพียง
แผนการดําเนินการวา จะใชงานในพื้นที่ไหนเทานั้น
จะตองกรอกแบบคําขออยางไร
ในกรณีหนวยงานของรัฐ ขอรับการจัดสรรความถี่ แตยัง
ไมมีงบประมาณ หรือไดรับงบประมาณแลว แตอยู
ระหวางจัดซื้อ จะทําอยางไรเนื่องจากยังไมมเี ครื่องวิทยุ

ปรับแกขอวิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
“ขอ ๘ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ มีดังนี้
๘.๑ ใหสํานักงาน กสทช. พิจารณา
ตรวจสอบคําขอ และเอกสารหลักฐานที่จําเปนตองใช
ในการอนุญาตวาถูกตองและครบถวนตามขอ ๗

นายศรณรังสรรค วงศสมุทร/
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(แสดงความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๙)
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(email ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๘

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

คมนาคมใชงาน สามารถใชกําหนดจุดติดตั้งที่กําหนดไว ๒๕๕๙)
ในแผนงานทีจ่ ะดําเนินการไดหรือไม

๙

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
หรือไม กอนเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรคลื่น
ความถี่
หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่
จําเปนตองใชประกอบการพิจารณาตามขอ ๗ ไม
ถูกตอง ไมครบถวน หรือไมเพียงพอ ใหสํานักงาน
กสทช. แจงเปนหนังสือไปยังผูข อรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ภายในเวลา ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ
เพื่อใหจัดสงเอกสารหลักฐานที่จําเปนเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลา ๗ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง หากผู
ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ไมจัดสงเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมตามทีส่ ํานักงาน กสทช. แจง ใหสํานักงาน
กสทช. คืนคําขอใหแกผขู อรับจัดสรรคลื่นความถี่ โดย
แจงเปนหนังสือพรอมระบุเหตุแหงการคืนใหผูขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ทราบดวย ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของผู
ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ในการทีจ่ ะยื่นคําขอใหม
๘.๒ กรณีที่คําขอพรอมเอกสารหลักฐาน
ถูกตองครบถวน สํานักงาน กสทช. จะแจงใหผูขอรับ
จัดสรรคลื่นความถีช่ ําระคาพิจารณาคําขอตามที่
กําหนด

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
๘.๓ ใหสํานักงาน กสทช. แจงผลการ
พิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ใหผูขอรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่การพิจารณา
แลวเสร็จ
๘.๔ กรณีที่คําขอไดรับการพิจารณา
อนุมัติ สํานักงาน กสทช. จะแจงใหผขู อรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ชําระคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ และเมื่อ
สํานักงาน กสทช. ไดรับคาธรรมเนียมครบถวน
สํานักงาน กสทช. จะกําหนดวันเริ่มตนการจัดสรรคลื่น
ความถี่ อายุการจัดสรรคลื่นความถี่ และออกหลักฐาน
การจัดสรรคลื่นความถี่ พรอมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
(ถามี) ใหแกผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
๘.๕ กรณีที่ผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ อยู
ระหวางเตรียมการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม และ/
หรือ ที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใหดําเนินการเพิ่มเติม
จากขอ ๘.๑-๘.๔ ดังนี้
๘.๕.๑ ผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
ระบุวันเริ่มตนการจัดสรรคลื่นความถี่ และรายละเอียด
เบื้องตนของเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ที่ตั้งสถานี

๑๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
วิทยุคมนาคม ลงในคําขอ โดยวันเริ่มตนการจัดสรร
คลื่นความถี่ จะตองไมเกิน ๑ ป นับจากวันยื่นคําขอ
๘.๕.๒ เมื่อคําขอไดรับการ
พิจารณาอนุมัติ สํานักงาน กสทช. จะออกหลักฐาน
แสดงสิทธิที่จะใชคลื่นความถี่เบื้องตน ใหแกผูขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่
๘.๕.๓ สําหรับหนวยงานที่ไดรับ
ยกเวนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามมาตรา ๕ ของ
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่
แกไขเพิ่มเติม ใหแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการมี ใช
เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามที่
สํานักงาน กสทช. กําหนด กอนวันเริ่มตนการจัดสรร
คลื่นความถี่ที่ระบุไวตามขอ ๘.๕.๑ ไมนอยกวา ๕ วัน
๘.๕.๔ สําหรับหนวยงานอื่นที่มิได
รับยกเวนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามมาตรา ๕ ของ
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่
แกไขเพิ่มเติม ใหยื่นคําขอตามประกาศ กสทช. เรื่อง
การมี ใชเครื่องวิทยุคมนาคม และตัง้ สถานีวิทยุ
คมนาคม ในสวนที่เกี่ยวของ กอนวันเริ่มตนการจัดสรร

๑๑

ประเด็น

๓. หมวด ๒
หลักเกณฑและ
วิธีการในการ
พิจารณาจัดสรร
คลื่นความถี่

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

๒.๑๓ เสนอใหปรับขอ ๗ ในรางประกาศ ใหครอบคลุม
การดําเนินการของ กสทช. ในกรณีที่ไมอนุมัติการ
จัดสรร

นายศรณรังสรรค วงศสมุทร/
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(แสดงความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๙)

๓.๑ หลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ไม
เหมาะสม เชน ไมสามารถเชาใชบริการเครื่องวิทยุ
คมนาคมได ไมมีการใหบริการโทรคมนาคมทางเลือกอื่น
ในพื้นที่ที่ประสงคจะใชงาน มีปญหาการรบกวนคลื่น
ความถี่ โดยเปนผูไดรับการรบกวน คลื่นความถี่ที่ไดรับ
การจัดสรรไวเดิมไมเพียงพอ

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่น
แนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) สาขา ๓ (email ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

๑๒

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
คลื่นความถี่ที่ระบุไวตามขอ ๘.๕.๑ ไมนอยกวา ๕ วัน
๘.๕.๕ หากผูขอรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ไมดําเนินการตามขอ ๘.๕.๓ หรือ ๘.๕.๔
แลวแตกรณี ใหถือวา สิทธิที่จะใชคลื่นความถี่เปนอัน
สิ้นผล”
ปรับแกขอ ๘ (ขอ ๗ เดิม) ของ (ราง) ประกาศโดยมี
รายละเอียดตามผลการพิจารณา/แนวทางการ
ดําเนินการขอ ๒.๑๒
ยืนยันตามเดิม เนื่องจาก หลักเกณฑในการพิจารณา
จัดสรรคลื่นความถี่ กําหนดใหผูขอรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ ระบุเหตุผลความจําเปนของการขอรับจัดสรร
คลื่นความถี่ เชน ไมสามารถเชาใชบริการเครื่องวิทยุ
คมนาคมได ไมมกี ารใหบริการโทรคมนาคมทางเลือก
อื่นในพื้นที่ที่ประสงคจะใชงาน เปนตน เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาคําขอวา สมควรจะจัดสรรคลื่น
ความถี่ใหใชงานหรือไม

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๓.๒ ขอ ๘ สําหรับหลักการมากอนไดกอน (first-come สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
first-served) ตองการความชัดเจนสําหรับการตีความ และจราจร (หนังสือที่ คค ๐๘๐๑.๗/
การจัดสรรคลื่นความถี่ในขอ ๘.๒.๔ การจัดสรรคลื่น
๓๔๙๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐวาอยูในนโยบายที่จะ
ปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ยาน ๘๐๐/๙๐๐ MHz ให
เหมาะสมกับสถานการณใชคลื่นความถี่เพื่อรองรับระบบ
คมนาคมขนสงทางรางตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม
และควรเขาขาย “การจัดสรรคลื่นความถี่ใหม” หรือไม

หากหนวยงานไมเคยไดรับจัดสรรคลื่นความถี่ในยาน
๘๐๐/๙๐๐ MHz เพื่อรองรับระบบคมนาคมขนสงทาง
รางมากอน และประสงคจะใชงาน การขอรับจัดสรร
คลื่นความถี่ดังกลาว จะอยูในประเภท “การขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ใหม” ทัง้ นี้ คลื่นความถี่ยาน ๘๐๐/
๙๐๐ MHz มิใชคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ
ตามประกาศวาดวยแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่
สําหรับกิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐที่
เกี่ยวของ

๓.๓ เสนอแกไขขอ ๘ การจัดสรรคลื่นความถีเ่ พื่อกิจการ บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/๗๕๖
วิทยุคมนาคมทุกประเภท ควรใชหลักการกําหนด
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ชวงเวลาใหผขู อรับจัดสรรคลื่นความถี่ ยื่นคําขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ พรอมเสนอแผนให กสทช. พิจารณา
ความเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กําหนด และควร
พิจารณาเพื่อประโยชนสาธารณะดวย

การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม ใช
หลักการมากอนไดกอน (first-come first-served)
เนื่องจากชวงเวลาและยานความถีท่ ี่แตละหนวยงาน
ตองการใชงานไมเหมือนกัน และความตองการใชงาน
ไมไดมากพอ ที่จะจัดสรรคลื่นความถี่ดวยการคัดเลือก
หรือวิธีการอื่น ดังนั้น หลักการมากอนไดกอน (firstcome first-served) จึงเหมาะสมสําหรับการจัดสรร
คลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

๑๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๓.๔ ควรมองถึงความจําเปนตองใชงานจริงๆ รวมทั้งใน
สภาวะฉุกเฉิน

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(โทรสาร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

ยืนยันตามเดิม เนื่องจาก หลักเกณฑในการพิจารณา
ครอบคลุมความจําเปนในการใชงานแลว สําหรับการ
ใชคลื่นความถี่สําหรับสภาวะฉุกเฉินนั้น เปนไปตาม
(ราง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑการใชคลื่น
ความถี่ในภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ซึ่งอยู
ระหวางการพิจารณาของ กสทช.

๓.๕ หมวด ๒ ขอที่ ๘ การจัดสรรใชหลักการมากอนได กรมอุตุนิยมวิทยา (email ลงวันที่
กอน (first-come first-served) ถาหนวยงานไดรับการ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
จัดสรรอยูแลว เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช ก็
จะตองมาขอรับการจัดสรรใหมอีกครั้ง จะถือวาเปนผูมา
กอนตาม"หลักการมากอนไดกอน" ไดหรือไม

๑๔

ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม
กอนวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ ตองดําเนินการตาม
บทเฉพาะกาล ซึ่งกําหนดใหแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การใชคลื่นความถี่ พรอมเอกสารหลักฐานการอนุญาต
ตามที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ทั้งนี้ หากไมมีการ
ดําเนินการตามบทเฉพาะกาล ยอมไมไดรับการ
คุมครองตามสิทธิเดิมที่ไดรับอนุญาตและตองเขาสู
กระบวนการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๓.๖ การกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรคลื่น
ความถี่ มีความเหมาะสมตอการนําไปใชงาน

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

๓.๗ เพื่อใหรางประกาศฯ มีความสมบูรณ ชัดเจน และ
ไมเกิดขอถกเถียงในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ขอเสนอให
กสทช. พิจารณาเพิ่มเติมขอยกเวนของรางประกาศฯ ให
ครอบคลุมกรณีที่ กสทช. มีประกาศ กสทช. วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถีเ่ พื่อใชใน
กิจการวิทยุคมนาคมที่มกี ารกําหนดหลักการเปนการ
เฉพาะ และกรณีที่ลักษณะการใชงานเครื่องวิทยุ
คมนาคมเขาขายการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมและ

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๒๐๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๑๕

เพิ่มขอความนี้ เปนขอ ๑
“ขอ ๑ บรรดาประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑการอนุญาตและ
กํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน หลักเกณฑและวิธีการ
อนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในกิจการประจําที่ ยาน
ความถี่ ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ (GHz) และ ๘๑-๘๖
กิกะเฮิรตซ (GHz) หลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่น

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

สถานีวิทยุคมนาคมที่ไดรับยกเวนใบอนุญาตดวย

๓.๘ บุคคลทุกคน ทุกหนวยงาน ทุกนิติบุคคล ที่ขอ
ความถี่ จะไดรับความถี่ทุกคําขอ ใชหรือไม แลวคลื่น
ความถี่มีเพียงพอตอการจัดสรรหรือไม เนื่องจาก
สํานักงาน กสทช. ระบุเพียง ใครขอรับการจัดสรรกอน
จะไดรับกอน โดยไมไดกําหนดถึงความจําเปนเรงดวน
กอน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเปนการ
ชั่วคราวในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ
โทรคมนาคม และเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต ซึ่งได
ประกาศใชบังคับอยูกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ
ใหมีผลใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงตอ
หลักเกณฑที่ประกาศกําหนดในประกาศนี”้

กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๑๖

หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ ครอบคลุม
ถึงเหตุผลความจําเปน ความสอดคลองกับแผนแมบท
การบริหารคลื่นความถี่ ตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติ แผนความถี่วิทยุ และประกาศ กททช. ที่
เกี่ยวของ ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและภารกิจ
ของหนวยงาน ความสอดคลองของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณกับประกาศวาดวยมาตรฐานทางเทคนิค
และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทีเ่ กี่ยวของ
ความสอดคลองกับขอตกลงการประสานและจัดสรร
คลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดนประสิทธิภาพและ
ความคุมคาในการใชประโยชนคลื่นความถี่ไวดวยแลว

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

๓.๙ ในกรณีที่หนวยงานมีคําขอรับการจัดสรรความถี่ไป กรมปองกันและบรรเทา
๑๐ ความถี่ ไดรับการพิจารณาเพียง ๔ ความถี่ เมื่อ
สาธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
หนวยงานนําความถี่ไปใชงานแลว ไมเพียงพอ ในการ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
จะขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม อีก ๖ จะตองขอใหมหรือไม
หรือใชอางอิงคําขอเดิม ซึง่ อาจจะไมเปนธรรมตอ
หนวยงาน ที่ไดรับความถี่ไปไมตรงตามที่ตองการแลว
ตองเสียคาคําขออีกครั้ง
๓.๑๐ การกําหนดวิธีการในการพิจารณาจัดสรรคลื่น
ความถี่เหมาะสม เชน ทําใหรูขาวสารไดงาย จากการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และอํานวยความสะดวก
ใหแกผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ได และมีความเขาใจใน
กระบวนการพิจารณาของ กสทช. เปนไปมาตรฐาน
เดียวกัน และมีความโปรงใส

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ กสทช. พิจารณา
ความมีประสิทธิภาพและความคุมคาในการใช
ประโยชนคลื่นความถี่ไวดวยแลว อยางไรก็ตาม หาก
หนวยงานมีความประสงคขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
เพิ่มเติม สามารถยื่นคําขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ใหมได

ยืนยันตามเดิม
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่น
แนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) สาขา ๓ (email ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม (email ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๑๗

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๓.๑๑ ระยะเวลาในการพิจารณาไมเกิน ๑๕๐ วัน อาจ
เปนอุปสรรคตอการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการติดตั้งโครงขาย
สนับสนุน (โครงขาย microwave link) ซึ่งตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับ roll out plan ของคลื่น
ความถี่โทรคมนาคม

คุณวราภรณ พัชราภา/
บ. ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอม
มิวนิเคชั่น (แสดงความเห็นเมื่อวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ยืนยันตามเดิม เนื่องจาก การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่
สําหรับโครงขาย microwave link เปนการขอรับการ
จัดสรรคลื่นความถี่ ตามแผนความถี่วิทยุ ซึ่งมี
ระยะเวลาในการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ หาก
เปนการใชคลื่นความถี่ตามบริเวณชายแดน ซึ่งตอง
ดําเนินการตามขอตกลงที่เกี่ยวของ จะตองใชเวลา
เพิ่มเติมนานกวา ๓๐ วัน แตไมเกิน ๑๕๐ วัน

๓.๑๒ เสนอตัดทิ้งขอความ “ในกรณีปกติ” ขอ
๘.๒.๒.๒, ๘.๒.๓.๒, ๘.๒.๔.๒, ๘.๒.๕.๒

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

เห็นควรปรับแกตามที่เสนอ โดยตัดทิง้ ขอความ “ใน
กรณีปกติ” ทั้งหมดในรางประกาศ เนื่องจาก มี
ขอความ “ทั้งนี้ หากการดําเนินการมีความลาชาเกิน
กวาระยะเวลาที่กําหนด ให สํานักงาน กสทช. แจงผู
ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบในทันที พรอมเหตุผล”
ซึ่งครอบคลุมกรณีไมปกติแลว

๓.๑๓ เสนอแกไขทุกขอความ “วันทําการ” เปน “วัน” บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/๗๕๖
เพื่อใหขอความเหมือนกันทุกขอ ดังตอไปนี้ ขอ ๗.๒ ขอ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
๘.๒.๒.๒ ขอ ๘.๒.๓.๒ ขอ ๘.๒.๔.๒ ขอ ๘.๒.๕.๒ ขอ
๑๙.๒.๒ ขอ ๑๙.๓.๒ ขอ ๑๙.๔.๒ ขอ ๑๙.๕.๒ ขอ
๒๔.๒.๑ ขอ ๒๔.๒.๓
๑๘

ปรับแกตามที่เสนอ

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

๓.๑๔ อยากใหพิจารณาถึงภารกิจของแตละหนวยงาน
เชน ความมั่นคง ชวยเหลือสังคม อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ควรใหความสําคัญในลําดับตนๆ
ความถี่ไมควรสูงมากและมีความเหมาะสม

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(โทรสาร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

กสทช. เห็นความสําคัญของทุกภารกิจ จึงไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการใหมีความโปรงใส รวมถึง
กําหนดกรอบเวลาที่มีความเหมาะสม

๓.๑๕ การกําหนดวิธีการในการพิจารณาจัดสรรคลื่น
ความถี่ มีความเหมาะสมตอการนําไปใชงาน

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

ยืนยันตามเดิม

๓.๑๖ กรณี การพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ที่ไมเปนไป กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
ตามกําหนดเวลาที่ กสทช. กําหนด จะมีมาตรการในการ สารสนเทศทหารเรือ (email ลงวันที่
กํากับดูแลอยางไร
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ควรแยกการพิจารณาสําหรับหนวยงานเพื่อความมั่นคง
ของรัฐ ออกจากประกาศฉบับนี้ เนื่องจากมีประกาศ
กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดสรรคลื่นความถีส่ ําหรับ
กิจการวิทยุคมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
และแผนความถี่วิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ อยูแลว ซึง่ จะทําใหเกิดความ
สับสน
๑๙

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

(๑) ปรับแกขอ ๘ (ขอ ๗ เดิม) ของ (ราง) ประกาศโดย
มีรายละเอียดตามผลการพิจารณา/แนวทางการ
ดําเนินการขอ ๒.๑๒
(๒) ยืนยันตามเดิม เนือ่ งจาก (ราง) ประกาศนี้ เปน
ภาพรวมของการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุ
คมนาคม ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองรวมถึงคลื่น
ความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐซึง่ เปนกิจการวิทยุ
คมนาคมไวดวย และอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยน
ประกาศทั้งสองฉบับใหสอดคลองกับหลักการโดยรวม
ของประกาศนี้

ประเด็น

๔. หมวด ๓
ขอกําหนดและ
เงื่อนไขการ
จัดสรรคลื่น
ความถี่

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๓.๑๗ สนับสนุนแนวทางกําหนดระยะเวลาการพิจารณา กรมปองกันและบรรเทา
เพราะจะทําใหหนวยงานที่ขอรับการจัดสรรความถี่
สาธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
สามารถบริหารจัดการระยะเวลาในการดําเนินการ จัด พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
วางโครงขายสือ่ สารได

ยืนยันตามเดิม

๓.๑๘ เห็นดวยตามขอ ๘.๒.๑ ในการพิจารณาจัดสรร กรมปองกันและบรรเทา
ความถี่ใหหนวยงาน ควรสอบถามหนวยงานกอนวา
สาธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
พอใจหรือไม เนื่องจากในกรณีที่จัดสรรความถี่มาใหโดย พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ที่ความถี่ที่ไดรับใหม อยูหางจากความถี่เดิมมากเกินไป
จะทําใหไมสามารถใชงานได เนื่องจากขอจํากัดของ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ

ยืนยันตามเดิม

๓.๑๙ ควรจัดสรรคลื่นความถี่ใหเพียงพอตอการใชงาน
สอดคลองกับภารกิจของแตละหนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(โทรสาร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

หลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ ได
กําหนดไวแลววา การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่จะตอง
สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน

๔.๑ การกําหนดอายุการจัดสรรคลื่นความถี่คราวละไม
เกิน ๕ ป เหมาะสม แตควรมีการตรวจสอบจาก กสทช.
เพื่อปองกันปญหา เชน การใชคลื่นความถีเ่ กินกําหนด
กสทช. ควรมีการตกลงวันเวลา ตรวจสอบ ในตลอด
ระยะเวลา ๕ ป

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่น
แนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) สาขา ๓ (email ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

ยืนยันตามเดิม

๒๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
๔.๒ การกําหนดอายุการจัดสรรคลื่นความถี่คราวละไม
เกิน ๕ ป มีความเหมาะสม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/๗๕๖ ยืนยันตามเดิม
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(โทรสาร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม (email ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (หนังสือที่ พน
๐๕๐๘/๖๕๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๒๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

๔.๓ ตามขอ ๑๐ กําหนดอายุการจัดสรรคลื่นความถี่
กรมปองกันและบรรเทา
คราวละไมเกิน ๕ ป อาจเปนปญหาในทางปฏิบัติสําหรับ สาธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
หนวยงานของรัฐ ที่มีการใชงานคลื่นความถี่ตอเนื่อง ซึ่ง พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
หากมีการยกเลิกใบอนุญาต หรือใบอนุญาตหมดอายุ
๔.๔ การกําหนดเงื่อนไขการจัดสรรคลื่นความถี่ มีความ
เหมาะสม เนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการในการ
พิจารณา ในการจัดสรรคลื่นความถี่นั้น เปนไปอยาง
มาตรฐาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามเดิม เนื่องจากสามารถตออายุได ทั้งนี้ หาก
กสทช. มีนโยบายไมตออายุการจัดสรรคลื่นความถี่ใน
ยานใด กสทช. จะแจงลวงหนาเปนระยะเวลาที่
เหมาะสม

ยืนยันตามเดิม
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่น
แนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) สาขา ๓ (email ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อวกาศกลาโหม (email ลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ (email ลงวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๒๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๔.๕ เห็นดวย ตามขอ ๑๓(๓) วาในกรณีที่หนวยงานอื่น
จะมารวมใชคลื่นความถี่ตองไดรับการอนุญาตจาก
หนวยงานเจาของคลื่นความถี่กอน และไดรับความ
เห็นชอบจาก สํานักงาน กสทช. แตมีขอสังเกตวา จะไป
ขัดแยงกับประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑการใชคลื่น
ความถี่ในภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้ง
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ที่ไดกําหนดไวใน
“ขอ ๑๐ อนุญาตใหหนวยงานที่มีภารกิจปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัย
พิบัติใหใชคลื่นความถี่ที่หนวยงานไดรับการจัดสรรไว
สําหรับหนวยงานนั้น เพื่อประสานงานภายในหนวยงาน
และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ซึ่งอาจสงผล
ใหขอ ๑๓(๓) ไมสามารถถือปฏิบัติได

นายศรณรังสรรค วงศสมุทร/กรม
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แสดงความเห็นเมื่อ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(email ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

ยืนยันตามเดิม เนื่องจาก ขอ ๑๓ (๓) ระบุวา “ในกรณี
ที่สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบพบวา ใหผูอื่นใชคลื่น
ความถี่บางสวนหรือทั้งหมด โดยไมไดรับความ
เห็นชอบจาก กสทช. ใหสํานักงาน กสทช. โดย
เลขาธิการ กสทช. มีคําสัง่ ระงับการจัดสรรคลื่นความถี่
…..” สอดคลองกับการใชคลื่นความถี่รวมกันตามราง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการใชงานคลื่น
ความถี่ เพื่อสนับสนุนภารกิจการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยฯ ที่กําหนดใหการใชคลื่นความถี่รวมกัน
ดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจาก กสทช. กอน

๒๓

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๔.๖ ขอ ๑๑ ประเด็นนี้จะชี้ใหเห็นถึงการแกไขปญหา
การรบกวนกันของคลื่น ซึ่งหากแกไขไมไดหรือไมมี
มาตรการรองรับ จะทําใหถูกระงับการใชคลื่นทันที ใน
ขอนี้ ควรมีเงื่อนไขระยะเวลากําหนดใหหนวยงานผู
ไดรับการจัดสรรคลื่นไดแกไขดวย ทั้งนี้ หนวยงานไดรับ
การจัดสรรคลื่นควรจะมีมาตรฐานที่สอดคลองกัน เพื่อ
รองรับการตรวจสอบ

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง ปรับแกขอ ๑๑ ดังนี้
และจราจร (หนังสือที่ คค ๐๘๐๑.๗/ “ขอ ๑๑ ในกรณีที่.....ทั้งนี้ หากไมสามารถแกไขการ
๓๔๙๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) รบกวนการใชคลื่นความถี่ได ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต
วันที่สํานักงาน กสทช. ไดรับแจง ...”

๔.๗ ขอ ๑๒ กรณีเปนการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความ
มั่นคงของรัฐ ถาตองมีการเลื่อนแผนการใชคลื่นออกไป
จะตองดําเนินการอยางไร

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง ในแบบคําขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ ผูข อสามารถระบุ
และจราจร (หนังสือที่ คค ๐๘๐๑.๗/ วันที่จะเริม่ ใชคลื่นความถี่ได เพื่อใหสอดคลองกับ
๓๔๙๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) แผนการใชงานจริงของหนวยงาน ทั้งนี้ไดเพิ่มขอ ๗.๖
บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/๗๕๖ กรณีผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ อยูระหวางการจัดหา
เครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
โดยมีรายละเอียดตามผลการพิจารณา/แนวทางการ
ดําเนินการขอ ๒.๑๒

๔.๘ เสนอเพิ่มเวลา ในรางประกาศขอ ๑๒ ในกรณีที่
สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบพบวา ผูไดรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ ไมมีการใชคลื่นความถี่ เปนเวลาติดตอกันนาน
เกินกวา ๖๐ วัน เพราะอาจไมเพียงพอในกรณีการขอ
นําเขาอุปกรณวิทยุคมนาคม

๔.๙ การกําหนดเงื่อนไขการจัดสรรคลื่นความถี่ มีความ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
เหมาะสมตอการนําไปใชงาน ทั้งนี้ ควรใหสิทธิ์หนวยงาน อนุรักษพลังงาน (หนังสือที่ พน
ราชการในการใชงานยานความถี่ทเี่ หมาะสม
๐๕๐๘/๖๕๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
๒๔

ยืนยันตามเดิม

ประเด็น

๕. หมวด ๔
คาธรรมเนียม

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๔.๑๐ ในกรณีการตรวจสอบการใชงานคลื่นความถีข่ อง
ผูใชงานคลื่นความถี่ ตามหมวด ๓ ขอ ๑๒ สํานักงาน
กสทช. ควรตรวจสอบการระบุตัวตนของผูใชงานคลื่น
ความถี่ วาเปนผูไดรับการจัดสรรความถี่ หรือเปนผูที่
ไดรับอนุญาตรวมขาย ที่ถูกตองตามการขอรับการ
จัดสรรคลื่นความถี่ดวย

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
(email ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากขอ ๑๒ เปนการตรวจสอบ
การใชคลื่นความถี่ ซึง่ ครอบคลุมตามที่หนวยงานเสนอ
แลว

๔.๑๑ ตามขอ ๑๑ ไมเปนธรรมตอหนวยงาน หากกรณี
ความถี่ที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงาน กสทช. เมือ่ มี
การใชงานแลวมีการรบกวนกัน ตองมีการยื่นคําขอรับ
การจัดสรรใหม เพื่อขอความถี่ทดแทน ซึง่ ในกรณีนี้
นาจะมาจากความผิดพลาดของผูจัดสรรที่ใหความถี่
ใกลเคียงมา

กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ปรับแกขอ ๑๔ ใหยกเวนคาพิจารณาคําขอ กรณีการ
จัดสรรคลื่นความถี่ทดแทนคลื่นความถี่เดิม

๕.๑ การกําหนดคาธรรมเนียมไมเหมาะสม เนื่องจากคา
พิจารณาคําขอ ๕,๐๐๐ บาท ตอ ๑ คําขอ ซึ่งไมสามารถ
เรียกคืนได มีคาพิจารณาคําขอแพงเกินไป
ขอเสนอแนะ คาพิจารณาคําขอ ตอ ๑ คําขอ ควรจาย
นอยกวา ๕,๐๐๐ บาท

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่น
แนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) สาขา ๓ (email ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๒๗ (๔) ไดใหอํานาจหนาที่ กสทช. ในการ
พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่และ
เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการวิทยุคมนาคม และ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต
เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตตางๆ ซึ่ง
สํานักงาน กสทช. ไดใชหลักการ ๒ ขอ ในการกําหนด

๒๕

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
อัตราคาธรรมเนียมในการพิจารณาคําขอ คือ
๑) สอดคลองกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมคํา
ขอใบอนุญ าตหรือ การอนุญ าตตางๆ ของสํานัก งาน
กสทช. ที่จัดเก็บอยู ณ ปจ จุบัน ซึ่ง โดยสวนใหญ มี
อัตราต่ําสุดที่ ๕,๐๐๐ บาท ตอ ๑ คําขอรับใบอนุญาต
หรื อ การอนุ ญ าต โดยค าพิ จ ารณาคํา ขอใบอนุ ญ าต
และคาตออายุใบอนุญาต ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตและ
ผูรับใบอนุญาตที่ขอตออายุใบอนุญาต ไมอาจเรียกคืน
ได แมไมไดรับอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาต
๒) สอดคลองกับคาใชจา ยในการดําเนินการ
พิจารณาเพื่ออนุญาตใหใชคลื่นความถี่ โดยมีหลักการ
จากการศึกษาหนวยงานกํากับดูแลตางประเทศ เชน
ประเทศออสเตรเลีย (Australian Communications
and Media Authority : ACMA) ซึ่งมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหครอบคลุมคาใชจายในการออกและตอ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ โดยมีการคํานวณ
คาใชจายจากระยะเวลาโดยประมาณที่จําเปนในการ
ประเมินและพิจารณาคําขอใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ ประเทศสิงคโปร (Infocomm
Development Authority of Singapore : IDA)
กําหนดคาธรรมเนียมดังกลาวใหครอบคลุมคาใชจาย
ของการประเมินความเหมาะสมของความถีท่ ี่รองขอ
มาเพื่อใชงาน และเพิ่มขึ้นตามขนาดของแบนดวิธที่ขอ

๒๖

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ใชงาน หรือประเทศเนเธอรแลนด (The
Netherlands Authority for Consumers and
Markets : ACM) ที่กําหนดใหครอบคลุมคาใชจาย ซึ่ง
มีอัตรากําหนดไวคงที่ โดยอางอิงจากจํานวนชั่วโมงใน
การทํางานของการอนุญาตในแตละรูปแบบ
สําหรับประเทศไทย การกําหนดคาพิจารณา
คําขอใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดยสอดคลองกับ
คาใชจายในการดําเนินการพิจารณาเพื่ออนุญาตใหใช
คลื่นความถี่นั้น โดยคํานวณจากคาจางของบุคลากรใน
สํานักงาน กสทช. ที่เกี่ยวของและที่มีหนาที่ในการ
พิจารณาคําขอ รวมถึงคาใชจายในการพิจารณา
อนุญาตใหใชคลื่นความถี่ไดแก คาเบี้ยประชุมของ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตางๆ ที่เกี่ยวของ
รวมถึงคาตอบแทนของ กทค. และเลขาธิการ กสทช.
โดยกําหนดใหใชระยะเวลาในการพิจารณาและ
วิเคราะหคําขอใบอนุญาตที่นอยทีส่ ุด และจํานวนวาระ
การประชุมหรือเรื่องที่ตองพิจารณาสูงสุด สําหรับการ
ประชุม ๑ ครั้งหรือการทํางานใน ๑ วัน เพื่อใหได
คาใชจายที่ต่ําทีส่ ุดมาใชในการคํานวณ โดยกรณีการ
จัดสรรคลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุหรือประกาศ

๒๗

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
กสทช. ที่เกี่ยวของ และกรณียื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาต จะมีคาใชจายต่ําทีส่ ุดที่คํานวณได อยูที่
ประมาณ ๕,๐๐๐ บาทตอ ๑ คําขอ

๕.๒ มีขอคิดเห็นดังนี้
- การกําหนดคาพิจารณาคําขอ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท/
คําขอ มีฐานการพิจารณากําหนดอยางไร
- ไมเปนธรรมตอหนวยงานที่ขอรับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ เนื่องจากการกําหนดคาพิจารณาคําขอ จํานวน
๕,๐๐๐ บาท/คําขอ ควรจะกําหนดใหแปรผันตาม
จํานวนความถี่ทขี่ อรับการจัดสรร (หนวยงานขอรับการ
จัดสรรคลื่นความถี่มาก ตองจายคาพิจารณาคําขอมาก
หนวยงานขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่นอย ตองจายคา
พิจารณาคําขอนอย)
- ควรนํารายไดจากคาพิจารณาคําขอไปชดเชยหรือ
สนับสนุนหนวยงานที่ถกู ปรับเปลี่ยนความถี่ตามแผน
ความถี่แหงชาติ เนื่องจากไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
การปรับเปลี่ยนความถี่ ตองจัดหาอุปกรณใหมมาใชงาน

นายศรณรังสรรค วงศสมุทร/กรม
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แสดงความเห็นเมื่อ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(email ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๒๘

ดูผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการขอ ๕.๑
และในการพิจารณาคําขอสําหรับจํานวนคลื่นความถี่ที่
รับการจัดสรรที่แตกตางกัน อาจถือวาไมมีความ
แตกตางกันในการพิจารณาคําขอดังกลาว แตจะ
แตกตางกันในแตละกรณีของการขอรับการจัดสรร
ทั้งนี้ จํานวนความถี่ทขี่ อรับการจัดสรรที่แตกตางกัน
จะไปสะทอนในคาตอบแทนคลื่นความถี่ ซึ่งตองชําระ
เปนรายปที่แตกตางกัน

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๕.๓ ขอใหพิจารณาทบทวนยกเวนคาพิจารณาคําขอ ใน
กรณีที่ถูกบังคับใหยายความถี่ และการขอตออายุ
และขอ ๑๔ ควรกําหนดเปน “คาพิจารณาคําขอให
เปนไปตามที่ สํานักงาน กสทช. กําหนด “ จะได
สอดคลองกับขอ ๑๕ และ ๑๖ ทั้งนี้ การกําหนดคา
พิจารณา คาธรรมเนียม ตามขอ ๑๔ ๑๕ และ ๑๖
ขอใหพิจารณาอยางเหมาะสม ตามหลักวิชาการ ความ
เปนธรรม หรือกอนประกาศใชควรจัดทําประชาพิจารณ
ใหสาธารณะชนทราบดวย

นายศรณรังสรรค วงศสมุทร/กรม
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แสดงความเห็นเมื่อ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(email ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

ปรับแกขอ ๑๔ ใหยกเวนคาพิจารณาคําขอ กรณีการ
จัดสรรคลื่นความถี่ทดแทนคลื่นความถี่เดิม

๒๙

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๕.๔ คาพิจารณาคําขอ เปนภาระที่เกินควร สําหรับผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งในการ
ประมูลไดกําหนดไวชัดเจนอยูแลววา เมื่อประมูลไดคลื่น
ความถี่ ผูประมูลมีสิทธิใชคลื่นความถี่นั้น

คุณวราภรณ พัชราภา/
บ. ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอม
มิวนิเคชั่น (แสดงความเห็นเมื่อวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

การจัดสรรคลื่นความถี่โดยใชวิธีประมูลใชสําหรับ
“คลื่นความถีเ่ พื่อกิจการโทรคมนาคม” สวนการ
จัดสรรคลื่นความถีเ่ พื่อกิจการวิทยุคมนาคม ใช
หลักการมากอนไดกอน ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการพิจารณา รวมถึง คาพิจารณาคําขอ
ตามที่ระบุไวใน (ราง) ประกาศ นี้
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ประสงคจะใชคลื่น
ความถี่อื่นเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม จะตองขอรับจัดสรรคลื่นความถีเ่ พื่อ
กิจการวิทยุคมนาคมเพิ่มเติม แยกตางหากจากคลื่น
ความถี่ที่ไดรับโดยวิธีประมูล

๓๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๕.๕ ในกรณีทหี่ นวยงานขอเปลี่ยนแปลงขอบเขตการ
อนุญาต เพื่อแกไขปญหาการรบกวน โดยที่มิไดเปนผูที่
กอใหเกิดใหรบกวน ขอใหพิจารณายกเวนคาพิจารณา
คําขอ
ตามขอ ๑๔ ของรางประกาศฯ ที่กําหนดกรณียกเวนไม
ตองชําระคาพิจารณาคําขอไว ๒ กรณี คือกรณีการ
จัดสรรคลื่นความถีเ่ ปนการชั่วคราว และกรณีการยกเลิก
การจัดสรรคลื่นความถี่นั้น บริษัทฯ ขอเรียนวานอกจาก
๒ กรณีดังกลาวแลว ยังมีกรณีการจัดสรรคลื่นความถี่
ทดแทนคลื่นความถีเ่ ดิม และการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
การอนุญาตของคลื่นความถี่ที่จัดสรรไวเดิม อันเกิดจาก
นโยบายการกํากับดูแลการใชคลื่นความถีข่ อง กสทช.
ความรวมมือเพื่อแกไขปญหาการรบกวนทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ หรือขอตกลงการ
ประสานงานความถี่ระหวางประเทศตามบริเวณ
ชายแดน ที่สงผลใหผูรับจัดสรรคลื่นความถี่เดิมตอง
ดําเนินการขออนุญาตใหมกอนสิ้นสุดอายุการจัดสรร
คลื่นความถี่เดิม เพื่อสงเสริมใหการใชงานคลื่นความถี่
อยางประสิทธิภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาค
สวน บริษัทฯ จึงขอเสนอให กสทช. พิจารณาเพิ่ม
ขอยกเวนไมตองชําระคาพิจารณาคําขอในกรณีดังกลาว
ดวย

คุณวีณา แสงสิริภิญโญ/
บ. ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอม
มิวนิเคชั่น (แสดงความเห็นเมื่อวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๒๐๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

ปรับแกขอ ๑๔ ใหยกเวนคาพิจารณาคําขอ กรณีการ
จัดสรรคลื่นความถี่ทดแทนคลื่นความถี่เดิม
สําหรับ “กรณีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาต
ของคลื่นความถีท่ ี่จัดสรรไวเดิม” ขึ้นกับความประสงค
ของผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่ มิไดขึ้นกับนโยบายของ
กสทช. จึงไมยกเวนคาพิจารณาคําขอ

๓๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
๕.๖ สถานทูตตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
นายบัญชา ธิโกศรี/กระทรวงการ
ตางประเทศ (แสดงความเห็นเมือ่
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๓๒

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
คาพิจารณาคําขอและคาธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคม ไมไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมในการใชคลื่นความถี่ ขึ้นอยูก ับขอตกลง
ระหวางประเทศในลักษณะทวิพาคี และเปนไปใน
หลักการตางตอบแทน (reciprocal basis)

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
๕.๗ หนวยงานของรัฐมีภาระดานงบประมาณ ขอให
ทบทวนการเก็บคาธรรมเนียม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
วาที่รอยเอก อรรณพ สุขไพบูลย/
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
(แสดงความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๙)

๕.๘ “ขอ ๑๔ คาพิจารณาคําขอ ๕,๐๐๐ บาทตอ ๑ คํา สํานักงานคณะกรรมการดิจิทลั เพื่อ
ขอ…”
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓๓

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ของ กสทช. ในการอนุญาตและ
กํากับดูแลคลื่นความถีเ่ ปนการดําเนินงานทีเ่ ทาเทียม
เปนธรรมสําหรับผูใชงานคลื่นความถี่ทุกราย โดยมิได
แบงแยกวาเปนผูใชงานทีเ่ ปนหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ดังนั้น ตนทุนในการพิจารณาคําขอรับการ
อนุญาตใหใชคลื่นความถีจ่ ึงควรเปนของผูข อรับการ
จัดสรรคลื่นความถี่ทกุ รายโดยเทาเทียมกัน โดยที่มิควร
ผลักภาระดังกลาวใหผูรับผิดชอบรายอื่น แมวา ตาม
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๕ ไดมีการ
ยกเวนกระทรวง ทบวง กรม และนิติบุคคลที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ใหไมตองชําระคาตอบแทนในการใช
คลื่นความถี่ก็ตาม นอกจากนี้ กสทช. แมวาจะเปน
หนวยงานของรัฐ แตก็มิไดรับจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณหรือรัฐบาล แตจะมีรายไดจาก
คาธรรมเนียมตางๆ ทีจ่ ัดเก็บจากผูท ี่อยูภายใตการ
กํากับดูแล เชนเดียวกับหนวยงานกํากับดูแลอื่นๆ ใน
ประเทศไทย
จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลพบวา หนวยงานรัฐ
อื่นๆ ที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลเชนเดียวกับสํานักงาน

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

เมื่อผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ตองชําระคาพิจารณาคํา (หนังสือที่ ดท ๐๔๐๗/๒๘๕ ลงวันที่
ขอตามกําหนดแลวดังกลาว ผูข อรับจัดสรรคลื่นความถี่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๙)
อาจตองชําระคาธรรมเนียมในการใชคลื่นความถี่ ตาม
นัยขอ ๑๕ และผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่อาจตองชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามนัยขอ ๑๖
ของ (ราง) ประกาศ กสทช. ดังกลาวอีกดวย แลวแต
กรณี ดังนั้น สํานักงาน กสทช. ควรพิจารณา
เปรียบเทียบหรือเทียบเคียงคาพิจารณาคําขอ และ/หรือ
คาธรรมเนียมของหนวยงานรัฐอืน่ ๆ ภายในประเทศดวย
วาการกําหนดคาพิจารณาคําขอตามนัยขอ ๑๔ ของ
(ราง) ประกาศ กสทช. ดังกลาวขางตน มีความเหมาะสม
หรือไม อยางไร ทั้งนี้ โดยเห็นควรตองคํานึงถึงการ
อํานวยความสะดวกและการบริการประชาชนเปน
ประการสําคัญ

๓๔

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
กสทช. นั้น มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมคําขออนุญาต
เชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน
๑) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) มีคาธรรมเนียมคําขออนุญาต
ที่เกี่ยวของ ไดแก ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. ๑๙/๒๕๕๑
เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาต
เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม และการขออนุมัติ
โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย กําหนด
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุน หรือ
หลักทรัพยที่ออกใหมตอประชาชน คําขอละ ๕๐,๐๐๐
บาท คาคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่มีทรัพยสินเปน
ประกันบางสวนหรือไมมีทรัพยสินเปนประกัน คําขอ
ละ ๑๕,๐๐๐ บาท แตหากมีทรัพยสินเปนประกันเต็ม
จํานวน คําขอละ ๑๐,๐๐๐ บาท คาคําขออนุญาต
เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทพันธบัตร หุนกู
หรือตั๋วเงิน คําขอละ ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ คาคําขอ
อนุญาตเสนอขายหลักทรัพยและคาคําขออนุญาตอื่นๆ

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ไมมีรายการใดที่ต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาทตอคําขอ
๒) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีคาธรรมเนียมคํา
ขอทีเ่ กี่ยวของดังนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดคาธรรมเนียมคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พระราชบัญญัติประกันชีวิต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดคาธรรมเนียมคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจํานวน
๔๐๐,๐๐๐ บาท
นอกจากนี้ หากพิจารณาอัตราคาธรรมเนียมการ
ยื่นคํารองขอวีซาของประเทศสหรัฐอเมริกามี
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการยื่นคํารองขอวีซา
ตามประเภทของวีซาประเภทตางๆ มีอัตราต่ําสุดที่
๑๖๐ เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๕,๖๐๐ บาท
ทั้งนี้ หากพิจารณาแลวพบวา อัตราคาธรรมเนียม
พิจารณาคําขอ ๕,๐๐๐ บาท ตอ ๑ คําขอ นั้น อาจไม
สูงเกินไปเมื่อเทียบเคียงกับคาพิจารณาคําขอ และ/
หรือ คาธรรมเนียมของหนวยงานรัฐอื่นๆ
ภายในประเทศ

๓๕

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

๕.๙ เสนอใหยกเวน การเก็บคาพิจารณาคําขอ ๕,๐๐๐ บมจ. ทีโอที (หนังสือที่ ทีโอที/๗๕๖
บาทตอ ๑ คําขอ เพราะถือเปนการทํางานในหนาที่
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ประจํา ที่ตองใหบริการที่ดี อีกทั้งอนาคตยังมีรายได
เพิ่มขึ้นจากนโยบายการปรับขึ้นคาธรรมเนียมในการใช
คลื่นความถี่ และคาธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
อยูแลว ประกอบกับเหตุผลตามหลักกฎหมาย ดังนี้
- ถึงแมพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา
๒๗ (๔) จะใหอํานาจ กสทช. ที่จะกําหนดคาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวของกับการใชคลื่นความถี่และเครื่องวิทยุ
คมนาคม แตการใชอํานาจตามมาตราดังกลาวจักตองใช
อํานาจใหสอดคลองหรือไมขัดแยงกับพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา
๑๑ วรรคสอง ตามนัยที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗ วรรค
สามดวย ซึ่งหมายความวา การที่จะเรียกเก็บคา
พิจารณาคําขอ จักตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ
ความคุมคา ความขาดแคลน และวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรเชนกัน
๓๖

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ฐานอํานาจในการจัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆ ของ
สํานักงาน กสทช. สามารถแบงแยกไดอยางชัดเจน
ตามภาระหนาที่ในการกํากับดูแล และวัตถุประสงคใน
การจัดเก็บ ดังนั้น การยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ใดๆ อาจกอใหเกิดการผลักภาระ ไปสูคาธรรมเนียมใน
สวนอื่นๆ ทําใหผูมีหนาที่ตองชําระคาธรรมเนียมใน
สวนนั้นๆ มีภาระเกินสมควร โดยไมสมเหตุสมผล
อยางไรก็ดี ในปจจุบัน สํานักงาน กสทช. อยูระหวาง
การดําเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุงคาธรรมเนียม
ตางๆ ใหสอดคลองกับคาใชจายทีม่ ีประสิทธิภาพของ
แตละกิจกรรมการกํากับดูแล โดยคํานึงถึงความ
สมเหตุสมผล เทาเทียม เปนธรรม และผลกระทบตอผู
มีหนาที่ตองชําระคาธรรมเนียมเปนสําคัญ

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

- คาธรรมเนียม คาบริการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียก
เก็บของผูก ํากับดูแล ยอมมีผลโดยตรงกับตนทุนของผู
ใหบริการ และยอมถูกสงผานไปยังผูใชบริการ
นอกจากนี้ วัตถุประสงคของการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
คาบริการ ก็ควรเรียกเก็บเพียงพอกับคาใชจายในการ
กํากับดูแลและไมเปนภาระเกินสมควรกับผูใหบริการ แต
จากขอเท็จจริงในปจจุบัน รายไดที่เกิดจากการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตางๆ มีสวนเกินจํานวนมากจนสามารถ
นําสงเปนรายไดแผนดินทุกป แสดงใหเห็นถึงการ
คํานวณคาธรรมเนียมหรือคาบริการเกินความจําเปนใน
การกํากับดูแล ทําใหภาระสุดทายตกอยูกับผูใชบริการ
อันมิใชวัตถุประสงคของการกํากับดูแลตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติ

๓๗

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

๕.๑๐ ไมเห็นดวย เนื่องจากภารกิจของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ในการ
อนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม
สัตวปา ตนน้ํา น้ําผิวดิน ใตดิน การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา การเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เปนตน โดยไมเปนหนวยงานที่แสวงหาผล
กําไรแตอยางใด

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(โทรสาร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

ดูผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการขอ ๕.๗

๕.๑๑ การกําหนดคาธรรมเนียม มีความเหมาะสมตอ
การนําไปใชงาน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใหมี
ประกาศ หรือมีหนังสือแจงเพื่อใหหนวยงานทราบ

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

ยืนยันตามเดิม

๓๘

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

๕.๑๒ ขอสอบถามความชัดเจนในขอ ๑๔ การ
บมจ. กสท โทรคมนาคม (หนังสือที่
กําหนดคาพิจารณาคําขอ ๕,๐๐๐ บาท ตอ ๑ คําขอ ซึง่ กสท รญ.(กร)/๑๒๙๘ ลงวันที่ ๑๗
ไมใชบังคับกับ (๒) กรณีการยกเลิกการจัดสรรคลื่น
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ความถี่ วาหมายความรวมถึง การจัดสรรคลื่นความถี่
ใหมในกรณีที่ถูกยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ทเี่ กิดจาก
ความผิดพลาดในการพิจารณาอนุญาตของสํานักงาน
กสทช. ดวยหรือไม ทั้งนี้ ควรกําหนดใหชัดเจนวา เปน
การยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ในกรณีใดบาง
เนื่องจากในหมวด ๗ กําหนดหลักเกณฑการยกเลิกการ
จัดสรรคลื่นความถี่ไวหลายกรณี

๕.๑๓ บริษัทฯ ไมเห็นดวยกับการกําหนดคาพิจารณาคํา
ขอรับจัดสรรคลื่นความถีเ่ พื่อกิจการวิทยุคมนาคมใน
อัตรา ๕,๐๐๐ บาท ตอ ๑ คําขอ เนื่องจาก
บริษัทเอกชนมีภาระคาธรรมเนียมในการใชคลื่นความถี่
เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมสูงอยูแลว และที่มาของคา
พิจารณาคําขอ ๕,๐๐๐ บาท ตอ ๑ คําขอ ไมชัดเจน

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๒๐๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๓๙

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
การยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ มี ๓ กรณี คือ
๑) การจัดสรรคลื่นความถี่สิ้นอายุ
๒) ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่ประสงคจะยกเลิก
๓) กสทช. มีคําสัง่ ใหยกเลิกดวยเหตุตามขอ ๑๒ หรือ
๑๓
ดังนั้น เฉพาะกรณีที่ ๒) ตองยื่นแบบคําขอ
อยางไรก็ตาม หากหนวยงานใชคลื่นความถี่แลวพบวา
มีการรบกวน ทั้งกอใหเกิดการรบกวนหรือถูกรบกวน
ใหยื่นคําขอเพื่อขอจัดสรรคลื่นความถีท่ ดแทนคลื่น
ความถี่เดิม ทัง้ นี้ ไดปรับแกขอ ๑๔ ใหยกเวนคา
พิจารณาคําขอ กรณีการจัดสรรคลื่นความถี่ทดแทน
คลื่นความถี่เดิม ดวยแลว
ดูผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการขอ ๕.๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

๕.๑๔ ในหมวด ๔ ขอ ๑๔ การกําหนดคาพิจารณาคําขอ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ควรไดรับยกเวนเพิ่มเติม ในกรณีการตออายุคลื่นความถี่ (email ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
เดิมของหนวยงาน
๒๕๕๙)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามเดิม เนื่องจาก การตออายุคลื่นความถี่ ใช
หลักเกณฑการพิจารณาเหมือนการจัดสรรคลื่นความถี่

ดูผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการขอ ๕.๗
๕.๑๕ คาธรรมเนียม ขอ ๑๔ คาพิจารณาคําขอ ๕,๐๐๐ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บาท ตอ ๑ คําขอ ไมควรเก็บจากสวนราชการ เนื่องจาก อวกาศกลาโหม (email ลงวันที่ ๑๘
หนวยงานตางๆ ภาครัฐไมไดเตรียมงบประมาณในสวน พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ดังกลาว และในฐานะเปนหนวยงานภาครัฐดวยกัน ควร
สนับสนุนในเรื่องดังกลาวได
- จะเกิดความซับซอนในเรื่อง การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม ปจจุบัน กสทช. ไดเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จากผูประกอบการอยูแลว

๔๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

ดูผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการขอ ๕.๗
๕.๑๖ เนือ่ งจาก กองทัพเรือไดใชคลื่นความถี่ในกิจการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
เพื่อความมั่นคงของรัฐที่มิใชกิจการเพื่อประโยชนเชิง
สารสนเทศทหารเรือ (email ลงวันที่
พาณิชย (Non-commercial use) ซึ่งไมมีรายไดจาก
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
การใชงานคลื่นความถี่ แตเพื่อประโยชนของชาติและ
เสริมสรางความมั่นคงของประเทศ อยางไรก็ตาม หากมี
การบังคับใชในการกําหนดคาธรรมเนียม เห็นควรให
กําหนดรายละเอียดใหชัดเจนมากขึ้น เชน ในการขอใช
ความถี่ซ้ํา ขยายขายสื่อสาร หรือตั้งสถานีวิทยุ มี
หลักเกณฑอยางไรบาง รวมทั้ง สัดสวนของการจัดสรร
คลื่นความถีส่ ําหรับหนวยงานเพื่อความมั่นคงของรัฐกับ
ภาคเอกชนทีก่ ําหนดใหมีการแขงขันโดยการประมูล

๔๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

๖. หมวด ๕ การ
เปลี่ยนแปลง
ขอบเขตการ
อนุญาตของคลื่น
ความถี่ที่จัดสรร
ไวเดิม

๖.๑ ขอ ๑๙.๔.๒ ในกรณีปกติใหสํานักงาน กสทช.
ดําเนินการตามขอ ๑๙.๔.๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐
วันทําการ เปนระยะเวลาดําเนินการที่คอนขางยาวนาน
เมื่อเทียบกับขอ ๑๙.๒ และขอ ๑๙.๓ ซึง่ ใชระยะเวลา
เพียง ๙๐ วันทําการ และ ๓๐ วันทําการ

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง ยืนยันตามเดิม เนื่องจาก ระยะเวลาการพิจารณาในแต
และจราจร (หนังสือที่ คค ๐๘๐๑.๗/ ละกรณี ขึ้นอยูกับกระบวนการพิจารณาที่มีความ
๓๔๙๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) แตกตางกัน เชน การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความ
มั่นคงของรัฐ ตองไดรับการพิจารณาจากคณะทํางาน
หรือคณะอนุกรรมการตามประกาศ กสทช. วาดวย
แนวทางการจัดสรรคลื่นความถีส่ ําหรับกิจการวิทยุ
คมนาคมเพื่อความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวของ กอน
ดําเนินการตอไป ดังนั้น ระยะเวลาที่คณะทํางานหรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณา จะถูกเพิ่มเติมจากกรณี
จัดสรรคลื่นความถี่ตามตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติ และตามแผนความถี่วิทยุ เปนตน

๔๒

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๖.๒ ขอใหพิจารณาปรับปรุงวิธีการในการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่นความถีท่ ี่
จัดสรรไวเดิม
บริษัทฯ เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาต
ของคลื่นความถีท่ ี่จัดสรรไวเดิมในบางลักษณะที่ในทาง
เทคนิคจะไมกอใหเกิดการรบกวนใดๆ เพิ่มเติม และ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการอนุญาตของคลื่น
ความถี่ที่จัดสรรไวเดิมตั้งอยูบนพื้นฐานที่วาการจัดสรร
คลื่นความถี่ยังไมสิ้นอายุ เปนการใชความถี่วิทยุหรือชอง
ความถี่วิทยุที่ไดรับจัดสรรไวเดิม และเปนการใชงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคเดิม บริษัทฯ จึงเห็นวากรอบ
ระยะเวลาทํางานจึงไมนาจะเทากับการพิจารณาจัดสรร
คลื่นความถี่ใหม

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๒๐๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

ยืนยันตามเดิม เนื่องจาก กรอบเวลาที่กําหนดเปน
เพียงระยะเวลาสูงสุดที่ใชเทานั้น ดังนั้น ในกรณีที่การ
พิจารณาแลวเสร็จเร็วกวาที่กําหนดยอมสามารถทําได

๖.๓ ควรตัดคําวา “ในกรณีปกติ” หรือ หากยังยืนยัน
ตามขอ ๑๙.๒.๒ ในกรณีปกติ....... ควรกําหนด ขอ
๑๙.๒.๓ ในกรณีไมปกติดวย...

กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

เห็นควรปรับแกตามที่เสนอ โดยตัดทิง้ ขอความ “ใน
กรณีปกติ” ทั้งหมดในรางประกาศ เนื่องจาก มี
ขอความ “ทั้งนี้ หากการดําเนินการมีความลาชาเกิน
กวาระยะเวลาที่กําหนด ให สํานักงาน กสทช. แจงผู
ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ทราบในทันที พรอมเหตุผล”
ซึ่งครอบคลุมกรณีไมปกติแลว

๔๓

ประเด็น

๗. หมวด ๖ การ
ตออายุการ
จัดสรรคลื่น
ความถี่

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๖.๔ ตามขอ ๑๗ สามารถดําเนินการได ๒ กรณี
กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
กรณีที่ ๑ หนวยงานหรือผูขอรับการจัดสรรขอ
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
เปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ใชงาน ซึ่งหนวยงาน ตอง
ดําเนินการยื่นคําขอเปลี่ยนคลื่นความถี่
กรณีที่ ๒ หนวยงานที่ไมใชหนวยงานดานความมั่นคง ใช
คลื่นความถี่ในยานทีถ่ ูกกําหนดใหใชเฉพาะหนวยงาน
ความมั่นคง หนวยงานนั้น จําเปนตองปรับเปลี่ยนคลื่น
ความถี่ไปใชยานอื่นที่กําหนดไวใหถูกตองตามแผน
ความถี่ ซึ่งหนวยงานตองดําเนินการยื่นคําขอตามขอ ๖
ในกรณีที่ ๒ อาจจะไมเปนธรรมตอหนวยงานนั้น ที่ตอง
ยื่นคําขอรับการจัดสรร และเสียคาพิจารณาคําขอ

สําหรับกรณีที่ ๒ เปนกรณีการจัดสรรคลื่นความถี่
ทดแทนคลื่นความถีเ่ ดิม ซึง่ ไดปรับแกขอ ๑๔ ให
ยกเวนคาพิจารณาคําขอ กรณีการจัดสรรคลื่นความถี่
ทดแทนคลื่นความถีเ่ ดิม ดวยแลว

๗.๑ ขอ ๒๐ ขอใหทบทวนการแจงใหดําเนินการตออายุ
ลวงหนาไมนอยกวา ๖๐ วัน เปน ไมนอยกวา ๑๒๐ วัน
เนื่องจาก หนวยงานตองจัดสงเอกสารและขอมูล
ประกอบการพิจารณาจํานวนมาก เชน จํานวนเครื่อง
ยี่หอ/รุน (สําหรับการตรวจสอบเทคนิคเครื่อง) สถานที่
ใชงาน อื่นๆ เปนตน

ยืนยันตามเดิม เนื่องจากวัตถุประสงคของขอ ๒๐ คือ
การกําหนดใหสํานักงาน กสทช. แจงเรื่องการตออายุ
ใหทราบลวงหนาเทานั้น เพื่อหนวยงานจะได
ดําเนินการตออายุไดทันกอนการจัดสรรคลื่นความถี่
สิ้นอายุ ซึ่งไมไดจํากัดใหหนวยงานตองดําเนินการ
ภายในกรอบเวลานี้ หนวยงานสามารถยื่นคําขอตอ
อายุในระยะเวลาตามความเหมาะสม

นายศรณรังสรรค วงศสมุทร/กรม
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แสดงความเห็นเมื่อ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(email ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)
๔๔

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
๗.๒ การตออายุทาง กสทช. ควรมีหนังสือแจงเพื่อให
ดําเนินการกอนสิ้นอายุใบอนุญาต ทัง้ นี้ หากหนวยงาน
ใดไมสามารถตออายุไดทันในระยะเวลาที่กําหนด ใหมี
หนังสือแจงเหตุขัดของเพื่อไมใหเสียสิทธิ์ดังกลาว

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (หนังสือที่ พน
๐๕๐๘/๖๕๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๔๕

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามเดิม เนื่องจากกําหนดไวในขอ ๒๐ วา
“สํานักงาน กสทช. จะแจงใหผูไดรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ดําเนินการตออายุการจัดสรรคลื่นความถี่
ลวงหนาไมนอยกวา ๖๐ วัน กอนวันที่สิ้นอายุ ทัง้ นี้ ไม
สามารถนํามาใชเปนเหตุหรือเงื่อนไขใดๆ หากผูไดรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ไมสามารถดําเนินการตออายุการ
จัดสรรคลื่นความถี่ไดตามกําหนด”

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
๗.๓ ขอใหพิจารณาปรับปรุงระยะเวลายื่นขอตออายุการ
จัดสรรคลื่นความถีเ่ พื่อใหเปนระยะเวลาเดียวกับ
ประกาศ กสทช. ฉบับอื่นๆ
จากขอ ๒๐ ของรางประกาศฯ กําหนดใหผูไดรับจัดสรร
คลื่นความถี่ดําเนินการตออายุการจัดสรรคลื่นความถี่
ลวงหนาไมนอยกวา ๖๐ วันกอนวันที่สิ้นอายุนั้น บริษัท
ฯ ขอเสนอให กสทช. พิจารณาปรับปรุงเปน ๓๐ วัน
เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การอนุญาตใหใชคลืน่ ความถีเ่ พื่อการทดลองหรือการ
ทดสอบเปนการชั่วคราวในกิจการวิทยุคมนาคมและ
กิจการโทรคมนาคม และประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในกิจการ
ประจําที่ยานความถี่ ๗๑-๗๖ กิกะเฮิรตซ (GHz) และ
๘๑-๘๖ กิกะเฮิรตซ (GHz) ที่กําหนดใหผูรับใบอนุญาตที่
ประสงคขอตออายุการอนุญาต ตองยื่นเอกสารหลักฐาน
กอนวันที่การอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา ๓๐ วัน

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๒๐๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๔๖

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามเดิม เนื่องจากวัตถุประสงคของขอ ๒๐ คือ
การกําหนดใหสํานักงาน กสทช. แจงเรื่องการตออายุ
ใหทราบลวงหนาเทานั้น เพื่อหนวยงานจะได
ดําเนินการตออายุไดทันกอนการจัดสรรคลื่นความถี่
สิ้นอายุ ซึ่งไมไดจํากัดใหหนวยงานตองดําเนินการ
ภายในกรอบเวลานี้ หนวยงานสามารถยื่นคําขอตอ
อายุลวงหนาไดตามความเหมาะสม

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
๗.๔ ขอ ๒๑ ไดกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของ ดังนั้น ใน
นิยามดังกลาวจะเกี่ยวของกับเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณเทานั้น หากมีขอกําหนดใดเพิ่มเติมตาม
มาตรฐานที่ สํานักงาน กสทช. กําหนดนั้น ควร
ครอบคลุมในสวนงานระบบอาณัติสัญญาณของระบบ
โครงสรางพื้นฐานทางราง หรือไมอยางไร ควรอางอิง
เพิ่มเติม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง กสทช. ไดกําหนดมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และจราจร (หนังสือที่ คค ๐๘๐๑.๗/ และอุปกรณ เปนประกาศ กสทช. แยกตางหาก หาก
๓๔๙๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ หนวยงานมีขอ สงสัยวา กสทช. ไดออกประกาศ
ครอบคลุมเครื่องมือและอุปกรณที่ประสงคจะใชงาน
หรือไม สามารถสอบถามเพิ่มเติมเปนรายกรณีไดที่
สํานักงาน กสทช.

๗.๕ มีความเปนไปไดหรือไมที่อายุของการจัดสรรคลื่น กรมอุตุนิยมวิทยา (email ลงวันที่
ความถี่ของหนวยงานที่จะหมดอายุในวันเดียวกันหรือ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ชวงเวลาเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการตอใบอนุญาต
การจัดสรรคลื่นความถี่ทงั้ หมดของหนวยงานภายในครั้ง
เดียว หากมีการขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมก็ใหอิงกับวัน
หมดอายุเดิมของหนวยงาน

๔๗

รับไวประกอบการพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนการ
ตออายุ/การกําหนดอายุการจัดสรรคลื่นความถี่

ประเด็น
๘. หมวด ๗ การ
ยกเลิกการ
จัดสรรคลื่น
ความถี่

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

๘.๑ นาจะมีขอหรือแนวทางที่เกี่ยวของในการ
กรมปองกันและบรรเทา
ดําเนินการขออุทธรณคลื่นความถี่คืน หลังจากถูกยกเลิก สาธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
เชน สามารถอุทธรณคลื่นความถีท่ ถี่ ูกยกเลิกภายใน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
๑๘๐ วัน

๘.๒ ขอใหพิจารณาปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ยกเลิกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มี
การยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่ เนือ่ งจาก บริษัทฯ มี
การใชคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุคมนาคม เพื่อสนับสนุน

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๒๐๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๔๘

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามเดิม เนื่องจาก การยกเลิกการจัดสรรคลื่น
ความถี่ มี ๓ กรณี คือ
๑) การจัดสรรคลื่นความถี่สิ้นอายุ
๒) ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่ประสงคจะยกเลิก
๓) กสทช. มีคําสัง่ ใหยกเลิกดวยเหตุตามขอ ๑๒ หรือ
๑๓
กรณีการยกเลิกขอ ๑) และ ๒) ไมสามารถอุทธรณได
สําหรับกรณีการยกเลิกขอ ๓) กสทช. ไดใหโอกาสผู
ไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่ในการชี้แจงและแกไข
ปญหา เปนระยะเวลาที่เหมาะสม ตาม พรบ. วิธีการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว กอนที่
จะนําเสนอ กสทช. พิจารณายกเลิกการจัดสรรคลื่น
ความถี่ ดังนั้น จึงไมสามารถอุทธรณได แตไมตัดสิทธิ์ที่
จะฟองคดีตอศาลปกครอง เนื่องจากเปนสิทธิตาม
กฎหมาย
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ขอ ๑๖ ผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม เมื่อถูกยกเลิก
ใบอนุญาตดังกลาว จะตองดําเนินการอยางใดอยาง

Comment [7827827821]:

เพิ่มเติม

ภูริตแก้ ไข

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

การประกอบกิจการของบริษัทฯ ในหลากหลายรูปแบบ ๒๕๕๙)
อาทิ การนําคลื่นความถี่มาใชเปนขายสื่อสารไรสาย
ชั่วคราวกอนขายสื่อสารแบบมีสายจะดําเนินการติดตั้ง
เสร็จ เพื่อใหสามารถขยายโครงขายการใหบริการได
โดยเร็ว โดยเมื่อขายสื่อสารแบบมีสายดําเนินการติดตั้ง
เสร็จสิ้นแลว ก็อาจจะยกเลิกการใชขายสือ่ สารไรสาย
ดังกลาว (ยกเลิกการใชคลื่นความถี่) และนําเครื่องวิทยุ
คมนาคมไปใชสําหรับขายสื่อสารไรสายเสนทางอื่นแทน
ซึ่งบริษัทฯ เห็นวาหากตองดําเนินการตามรางประกาศ
ดังกลาว จะเปนการเพิม่ อุปสรรคตอการดําเนินกิจการ
ของบริษัทฯ และกอใหเกิดตนทุนอันเกิดจากการกํากับ
ดูแลเพิ่มมากขึ้น

๔๙

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
หนึ่ง ดังนี้
(๑) ยื่นคําขออนุญาตมีเครื่องวิทยุคมนาคมไวใน
ครอบครอง
(๒) ยื่นคําขออนุญาตนําออกเครื่องวิทยุคมนาคม
และนําเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวออกนอก
ราชอาณาจักร
(๓) จําหนายจายโอนใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลที่
มีสิทธิในการใชเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาว
(๔) ทําลายเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวแลวแจง
ใหสํานักงาน กสทช. ทราบพรอมหลักฐาน
ในกรณีที่บริษัทถูกยกเลิกการจัดสรรคลื่นความถี่และ
ใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม สามารถยื่นคําขอ
ใบอนุญาตใหมีเครื่องวิทยุคมนาคมไวในครอบครอง
ตามประกาศดังกลาวได หากบริษัทมีความประสงคจะ
นําเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวไปใชงาน จะตองไดรับ
อนุญาตจาก กสทช. ใหใชคลื่นความถี่ ตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมและใชเครื่องวิทยุคมนาคม (รวมทั้ง
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวของ) กอน จึงจะ
สามารถนําเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวไปใชงานได

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

นายธัญญ ทองนํา/กองวังสวน
จิตรลดา
นาวาโท ธนาธิป ชูทัย/กรมการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ
(แสดงความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๙)

ใหผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ ยื่นคําขอเพื่อขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ใหม

๙.๒ ขอใหทบทวนการกําหนดใหแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่ภายใน ๖๐ วัน สําหรับกรณี
ที่การจัดสรรคลื่นความถีเ่ พื่อกิจการวิทยุคมนาคม และ/
หรือ การอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมทีช่ อบดวย
กฎหมาย มีการกําหนดวันสิ้นอายุการอนุญาต

คุณธัญลักษณ สวนแกว/บ.เชฟ รอน
ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด
(แสดงความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๙)

๙.๓ ขอใหทบทวนการกําหนดใหแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่ภายใน ๑๘๐ วัน สําหรับ
กรณีที่การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม
หรือ การอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมทีช่ อบดวย
กฎหมาย ไมไดกําหนดวันสิ้นอายุการอนุญาต

นาวาโท ธนาธิป ชูทัย/กรมการ
สื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ทหารเรือ (แสดงความเห็นเมื่อวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ยืนยันตามเดิม เนื่องจาก ประกาศมีผลใชบังคับเมื่อพน
กําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ดังนั้น หนวยงานจะมีเวลาเพียงพอในการ
เตรียมตัวเพื่อแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใชคลื่น
ความถี่ กลาวคือ
๑) กรณีขอ ๒๕.๑ มีเวลา ๑๘๐ + ๖๐ วัน
๒) กรณีขอ ๒๕.๒ มีเวลา ๑๘๐ + ๑๘๐ วัน

๙. บทเฉพาะกาล ๙.๑ ในกรณีที่ไมมีหลักฐานการอนุญาต จะตอง
ดําเนินการอยางไร

๕๐

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
๙.๔ เสนอเพิ่มเวลาในรางประกาศ ขอ ๒๕.๑ ภายใน
๑๘๐ วัน นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ...
เพื่อใหมีเวลาดําเนินการรวบรวมขอมูลทั่วประเทศได
ครบถวน

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

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

ยืนยันตามเดิม เนื่องจาก ประกาศมีผลใชบังคับเมื่อพน
กําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ดังนั้น หนวยงานจะมีเวลาเพียงพอในการ
เตรียมตัวเพื่อแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใชคลื่น
ความถี่ กลาวคือ
๑) กรณีขอ ๒๕.๑ มีเวลา ๑๘๐ + ๖๐ วัน
๒) กรณีขอ ๒๕.๒ มีเวลา ๑๘๐ + ๑๘๐ วัน

๙.๕ การแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
เมื่อประกาศฉบับนี้ ใชบังคับ ทุกหนวยงานจะตอง
และเอกสารหลักฐานการอนุญาต เนื่องจากกองทัพเรือมี สารสนเทศทหารเรือ (email ลงวันที่ ดําเนินการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่
การใชคลื่นความถีท่ ี่มีทงั้ ไดรับใบอนุญาตและไมไดรับ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ตามบทเฉพาะกาล
ใบอนุญาต ใชงานมาเปนระยะเวลานาน ในบางสวนไม
สามารถหาหลักฐานไดและไดแจงขอรับการจัดสรรใหม
ในสวนที่ไมไดรับใบอนุญาตแลวกับ กสทช. (ผานทาง
คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่
เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม) ซึ่งยังไมมีผลการพิจารณาของ กสทช.
ดังนั้น ในหัวขอนี้ ควรที่จะใชบังคับกับการจัดสรรคลื่น
ความถี่ใหม หรือพิจารณาในประเด็นนี้อีกครั้ง
๕๑

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

๙.๖ ขอ ๒๕ และ ๒๖ คือทุกหนวยตองขอรหัส พรอม กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
แจงจํานวนเครื่องที่ใช หนวยงานของรัฐ ๑๘๐ วัน
สําหรับการอนุญาตที่ไมกําหนดอายุ ถาหนวยงานไหนไม พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ทํา ถือวาสิ้นสุดการจัดสรร ตามขอ ๒๗ สํานักงาน
กสทช. เริ่มกําหนดอายุ คราวละ ๕ ป และในปที่ ๑๐
ทุกหนวยตองเสีย ๕,๐๐๐ บาท แลวใชหรือไม

๕๒

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ตามขอ ๒๒.๑ การตออายุตองดําเนินการกอนทีก่ าร
จัดสรรคลี่นความถีจ่ ะสิ้นอายุ ดังนั้น หนวยงานตองยื่น
คําขอตออายุกอ นสิ้นอายุการจัดสรรคลื่นความถี่ (อาจ
นอยกวา ๕ ป ได)

ประเด็น
๑๐. ภาคผนวก

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
๑๐.๑ ขอใหพิจารณาปรับปรุงรายการเอกสารหลักฐานที่
ใชประกอบการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ ตามภาคผนวก
ของรางประกาศฯ
ตามภาคผนวกของรางประกาศฯ ที่กําหนดรายการ
เอกสารหลักฐานในกรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมทั่วไป
ประกอบดวย ๑) สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของ
สถานีวิทยุคมนาคม และ ๒) หนังสือยินยอมใหตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม กรณีไมไดเปนผูถือกรรมสิทธิ์นั้น บริษัทฯ
เห็นวาในกรณีที่ผูขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ตองการขยาย
ขายสือ่ สารโดยใชสถานีวิทยุคมนาคมที่ไดรับใบอนุญาต
ใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยูแลว ก็นาจะใชเอกสาร
ใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคมดังกลาวแทนรายการ
เอกสารหลักฐานตางๆ ได บริษัทฯ จึงขอเสนอให
ปรับปรุงรายการเอกสารหลักฐานในกรณีการตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมทั่วไป เปน “๑) สําเนาเอกสารหลักฐาน
แสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม ๒) หนังสือยินยอมให
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีไมไดเปนผูถือกรรมสิทธิ์ ๓)
หรือ ใชสําเนาใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแทน
เอกสาร ๑) และ ๒) ได”

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๒๐๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๕๓

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ปรับแกภาคผนวกในกรณีตั้งสถานีวิทยุคมนาคมทั่วไป
ตามที่เสนอ

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
๑๐.๒ รายการเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ กรณีใชงานคลื่นความถีส่ ําหรับ
Programme Making and Special Events (PMSE)/
Broadcast auxiliary service (BAS)
บริษัทฯ ขอให กสทช. พิจารณารายการเอกสาร
หลักฐานที่ใชประกอบการขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ใน
กรณีใชงานคลื่นความถีส่ ําหรับ PMSE และ BAS ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน ที่ตองการขายสื่อสารชั่วคราว
แบบเรงดวนและไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยมี
ลักษณะการใชงานคลื่นความถีเ่ มื่อมีกิจกรรมพิเศษบาง
ประเภทในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเปนการชั่วคราว ไมมี
สถานที่ใชงานคลื่นความถี่ที่แนนอน หรือในบางกรณี
เปนการใชงานคลื่นความถี่ติดกับอุปกรณหรือ
ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ได ซึ่งอาจเปนการติดตั้งแบบ
ชั่วคราวหรือถาวรแลวแตกรณีนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอ
ใหพิจารณายกเวนไมตองใชเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้ง
ของสถานีวิทยุคมนาคม ประกอบการขอรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ในกรณีนี้

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/๑๒๐๔/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๕๔

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
เอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการขอรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ในกรณีใชงานคลื่นความถีส่ ําหรับ PMSE และ
BAS จะระบุไวในประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวของ โดยได
ปรับแกภาคผนวกของ (ราง) ประกาศ วา ในกรณีอื่นๆ
เอกสารหลักฐานใหอางอิงตามประกาศ กสทช. ที่
เกี่ยวของ

ประเด็น
๑๑. ประเด็น
อื่นๆ

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
๑๑.๑ ทําไมในประกาศ ไมมีขอความ “ถาประกาศอื่น
ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหใชประกาศฉบับนี้
แทน”
หากสํานักงาน กสทช. เคยมีประกาศที่กําหนดแนวทาง
หรือหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรคลื่นความถีเ่ พื่อกิจการ
วิทยุคมนาคมใชงานอยูควรยกเลิกไปในคราวเดียวกันจะ
ไดไมสับสนเวลาใชงานหรือถือปฏิบัติ

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
นายศรณรังสรรค วงศสมุทร/
กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (แสดงความเห็นเมื่อ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
ยืนยันตามเดิม เนื่องจากประกาศฉบับนี้ เปนประกาศ
หลักในภาพรวมของการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการ
วิทยุคมนาคม ที่มีการเชือ่ มโยงไปยังประกาศเฉพาะ
ฉบับอื่นที่เกี่ยวของ ดังนั้น ประกาศฉบับอื่นที่ได
ประกาศใชบังคับอยูกอน จึงมีผลใชบังคับตอไปเทาที่
ไมขัดหรือแยงตอหลักเกณฑที่ประกาศกําหนดใน
ประกาศนี้

๑๑.๒ เสนอใหยกเลิก Type Approval ของเครื่องวิทยุ นายศรณรังสรรค วงศสมุทร/
คมนาคมรุนเกา ที่ไมรองรับ channel spacing เทากับ กรมปองกันและบรรเทา
๑๒.๕ kHz
สาธารณภัย (แสดงความเห็นเมื่อ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

สํานักงาน กสทช. จะพิจารณาไมอนุญาตใหนําเขา
เครื่องที่ไมรองรับ channel spacing เทากับ ๑๒.๕
kHz โดยกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสม

๑๑.๓ โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล
ออกนอกระบบแลว สามารถขอความถีข่ องทางราชการ
ไดหรือไม

ผูที่มีความประสงคขอใชคลื่นความถี่และมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศ มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงในการยื่นคําขอรับจัดสรรคลื่น
ความถี่ เวนแตในกรณีการขอใชรวมกับผูที่ไดรับ
จัดสรรอยูแลว ตองขอผานหนวยงานนั้น

โรงพยาบาลรามาธิบดี (แสดง
ความเห็นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๙)

๕๕

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ

๑๑.๔ ขอสงวนสิทธิ์ในการใหความเห็นและขอเสนอแนะ กรมการทหารสื่อสาร (หนังสือที่ กห
ตอ (ราง) ประกาศฯ เนื่องจากไดอางอิงถึงตารางกําหนด ๐๔๔๒/๖๑๑๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
คลื่นความถี่แหงชาติ อันเปนสวนหนึ่งของประกาศ
๒๕๕๙)
กสทช. เรื่อง แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่
๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ซึ่งศาลปกครองกลางไดรับฟองและอยู
ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลในกรณีที่กองทัพบกยื่น
ฟองตอศาลขอใหเพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง แผน
แมบทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
จนกวาคดีความจะสิ้นสุด

ไมแกไข (ราง) ประกาศ กสทช. ฉบับนี้ เนื่องจาก
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแมบทการบริหารคลื่น
ความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) มีผลใชบังคับเปนการ
ทั่วไปแลว ตั้งแตวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ แมตอมา
หนวยงานเพื่อความมั่นคงจะไดฟองเปนคดีตอศาล
ปกครองถึงความชอบดวยกฎหมายของประกาศฯ
ดังกลาว แตตราบใดที่ศาลปกครองยังไมมีคําสั่งหรือคํา
พิพากษาถึงทีส่ ุดใหเพิกถอน ประกาศฯ ดังกลาวยอมมี
ผลใชบังคับตอไป อีกทั้ง ศาลปกครองไมไดกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา ดังนั้น สํานักงาน กสทช.
จึงสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติ

๑๑.๕ อยากใหจัดกลุม ความถี่ใหชัดเจน เชน ดานความ
มั่นคง กลุม A ดานชวยเหลือสังคม กลุม B สภาวะ
ฉุกเฉิน กลุม C เปนตน

รั บ ไว ป ระกอบการพิ จ ารณาดํ า เนิ น การในส ว นที่
เกี่ยวของ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(โทรสาร วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙)

๕๖

ประเด็น

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสอบถาม
๑๑.๖ ควรปรับลําดับขอใหเปนลักษณะเดียวกัน

ผูแสดงความเห็น/หนวยงาน
กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (email ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

๕๗

ผลการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการ
รับไวประกอบการพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ

