สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น
ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
1. ความเหมาะสมของการกาหนดนิยาม
1.1 ทดแทน หมายความว่า การจัดสรรคลื่นความถี่อื่นให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อทดแทนคลืน่ ความถี่ที่ถูกเรียกคืน
1.2 ชดใช้ หมายความว่า การชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ที่เป็นเงินหรือรูปแบบอื่นตามที่ กสทช. กาหนด
1.3 จ่ายค่าตอบแทน หมายความว่า การจ่ายค่าตอบแทนค่าเสียโอกาสจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
1.4 ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิยาม
ประเด็น
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1.1 นิยาม “ทดแทน" หมายความว่า การจัดสรรคลื่นความถี่อื่นให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อทดแทนคลื่นความถี่ที่ถูกเรียกคืน
(1) เห็นด้วย
สถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เห็นด้วย
ผู้ประกอบการ
2) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC 188/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
- เหมาะสมแล้ว
3) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ -

ความเห็น กสทช.

1. ความเหมาะสมของการกาหนดนิยาม

ประเด็น
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
1.2 นิยาม “ชดใช้” หมายความว่า การชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ที่เป็นเงินหรือรูปแบบอื่นตามที่ กสทช. กาหนด
(1) เห็นด้วย
สถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เห็นด้วย
ผู้ประกอบการ
2) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC 188/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
- เหมาะสมแล้ว
(2) ไม่เห็นด้วย
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/753/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- เห็นควรยืนยันตามนิยามเดิม เนื่องจากกระบวนการ
- เสนอให้มีการปรับปรุงคานิยาม “ชดใช้” เป็น “ชดใช้” หมายความว่า การชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ในการพิจารณาทั้ ง 3 กรณี “ทดแทน ชดใช้ และจ่าย
จากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ที่เป็นเงินหรือรูปแบบอื่นตามที่ กสทช. กาหนด ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ค่าตอบแทน” เป็นกระบวนการที่ใช้หลักการมีส่วนร่วม
และ กสทช. ได้ตกลงร่วมกัน
และการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีส่วน
ร่วมในการชี้แจง
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 1.3 จ่ายค่าตอบแทน หมายความว่า การจ่ายค่าตอบแทนค่าเสียโอกาสจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
(1) เห็นด้วย
สถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เห็นด้วย
ผู้ประกอบการ
2) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC 188/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
- เหมาะสมแล้ว
(2) ไม่เห็นด้วย
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1. ความเหมาะสมของการกาหนดนิยาม

ประเด็น
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 1.4 ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิยาม
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
สถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ขาดนิยาม “ความคุ้มค่า” และ “ความมีประสิทธิภาพ”
- เห็ น ควรยื น ยั น ตามร่ า งประกาศฯ เนื่ อ งจากการ
ผู้ประกอบการ
พิจารณาอาจทาได้ 2 แนวทาง คือ การกาหนดนิยาม
2) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
และการกาหนดเกณฑ์การพิจารณา อย่างไรก็ดี กรณี
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
การกาหนดเกณฑ์พิจารณาการเรียกคืนคลื่นความถี่
- เสนอให้ข้อ 4 (3) ควรกาหนดคานิยามคาว่า “ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า” โดยควรพิจารณาถึงประโยชน์ จะมีค วามชั ด เจนในทางปฏิบั ติม ากกว่ า การกาหนด
ทางสังคม เช่น กรณีที่จาเป็นต้องให้บริการในชุมชนชายขอบ แม้เพียง 1 หลังคาเรือน ก็คุ้มค่าต่อการ นิยาม ทั้งนี้ ได้กาหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ ในข้อ 4
ด้อยโอกาสของชุมชนแล้ว
ข้อ 5 และข้อ 6 ของร่างประกาศฯ
- เสนอให้ ข้อ 5 (ค) ควรกาหนดนิยามคาว่า “ความมีประสิทธิภาพ” และหาก กสทช. พิจารณาเรียก - กสทช. จะพิ จ ารณาเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
คืนคลื่นความถี่ด้วยการใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ ขอให้ กสทช. แสดงผลเปรียบเทียบในรูปแบบที่ให้เข้าใจ ประโยชน์ หรื อใช้ ป ระโยชน์ ไ ม่ คุ้ ม ค่ า หรื อน ามาใช้
ง่าย เช่น การแสดงผลเปรียบเทียบเชิงตัวเลข เป็นต้น
ประโยชน์ ใ ห้ คุ้ ม ค่ า ยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
(คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน)
การเรียกคืนคลื่นความถี่ ดั งกล่าวเกิดประโยชน์ต่ อ
- เห็นควรเพิ่มเติมนิยามคาว่า “ประโยชน์” เนื่องจากร่างประกาศฯ ฉบับนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ สัง คมสุท ธิ ที่ป ระโยชน์ ต่อสัง คมสุท ธิภ ายหลั งการ
จึงควรนิยามให้ชัดเจนว่าประโยชน์คืออะไร อย่างบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ เรี ยกคื น คลื่ น ความถี่ มากกว่ า ประโยชน์ ต่ อสั ง คม
นอกจากทาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว ยังต้องทาประโยชน์ให้ทางสังคมด้วย ความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้น สุทธิก่อนการเรียกคืนคลื่นความถี่
จึงต้องคานึงถึงเรื่องประโยชน์ทางสังคมด้วย เช่น ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล แม้จะให้บริการเพียง 1 คน
ซึ่งอาจจะไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และก็มีความคุณค่าทางสังคม
3) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ กสท รก.(กร.)/1052 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
- เห็นควรกาหนดนิยามคาว่า “ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า” ไว้ด้วย เนื่องจากการใช้งานคลื่นความถี่อาจมี
ความคุ้มค่าด้านสังคมเพื่อให้บริการสาธารณะ แต่อาจไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ จึงควรกาหนดนิยามให้ชัดเจน
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1. ความเหมาะสมของการกาหนดนิยาม

ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็น กสทช.

4) บริษัท VISI (Thailand) จากัด
(คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน)
- แปลนิยามไม่ชัดเจน เช่นอะไรที่คุ้มค่า และที่ไม่คุ้มค่า
ภาคประชาชน
5) คุณณภัทร วินิจฉัยกุล
- เห็นควรเพิ่มเติมนิยามคาว่า “ไม่ได้ใช้ประโยชน์” “ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า” และ “นามาใช้ประโยชน์
ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น” เนื่องจากเป็นสาระสาคัญในการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามที่กาหนดไว้ในร่างประกาศฯ
และกระทบสิทธิซึ่งรัฐธรรมนูญคุ้มครอง ดังนั้น ผู้ที่ถือครองคลื่น ความถี่อยู่ก่อนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จึงควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาระหว่างผลประโยชน์ของชาติกับ
ผลกระทบที่ผู้ที่ถือครองคลื่นความถีอ่ ยู่ก่อนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับ จึงต้องมีองค์ประกอบที่เขียนไว้
อย่างครบถ้วนชัดเจน
6) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/753/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- เสนอให้พิจารณานิยามคาว่า “กสทช. สานักงาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. และประธาน กสทช.” - เนื่องจากนิยามดังกล่าวได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
เพิ่มเติม เพื่อให้ร่างประกาศฯ มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น
องค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่ง เป็นกฎหมายที่มี ลาดั บ
ศักดิ์สูงกว่าประกาศ จึงไม่จาเป็นต้องกาหนดไว้ในร่าง
ประกาศฯ อีก
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2. หมวด 1 การเรียกคืนคลื่นความถี่
2.1 ความเหมาะสมของปัจจัยในการจัดทารายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่มีรายละเอียดใดที่สมควรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตมีหนังสือยืนยันและแจ้งแนวทางการคืนคลืน่ ความถี่
2.3 ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 1 การเรียกคืนคลื่นความถี่
ประเด็น
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
2.1 ความเหมาะสมของปัจจัยในการจัดทารายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่มีรายละเอียดใดทีส่ มควรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
(1) เห็นด้วย
สถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เห็นว่าเหมาะสมแล้ว/ไม่มีส่วนเพิ่มเติม
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหิดล
(รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย)
- เสนอให้พิจารณา “ความมีประสิทธิภาพ” และ “ความคุ้มค่า” ในกรณีใช้ประโยชน์ฯ เป็นสิ่งที่วัด - รับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาในการจัดทา
ได้ยาก ไม่ชัดเจนและอาจมี bias ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการรายเล็ก
รายงานวิเคราะห์
- เห็นว่าอาจต้องพิจารณาเพิ่มเติม โดยการมีตัวปรับค่า เช่น ทาให้เป็น common size ประการหนึ่ง
และปรับให้เป็นธรรม โดยพิจารณาว่าบริษัทเล็กมีตัวคูณเพิ่ม บริษัทใหญ่มีตัวคูณลด เพื่อให้เปรียบเทียบ
ความมีประสิทธิภาพได้เป็นธรรมมากขึ้น
- ในส่วนของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่เห็นชัดที่สุดจะอยู่ในรูปของตัวเงิน ซึ่ งจะส่งผลต่อบริษัท
เล็ก ๆ ที่มีต้นทุนคงที่สูงซึ่งต่างจากบริษัทใหญ่ เสนอให้ศึกษางานวิจัยด้านปริมาณ เช่น การทอนบริษัท
ใหญ่และเล็กให้อยู่ในขนาดเดียวกัน หรือตัวคูณเพิ่ม /ลดค่าและการศึกษาความคุ้มค่าด้านคุณภาพ เช่น
content analysis ที่บางบริษัทอาจจะมีคุณค่าทางสังคม
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ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็น กสทช.

ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
(คุณพิชิต แก้วมาคูณ)
- ตามที่ร่างประกาศฯ กาหนดให้สานักงาน กสทช. จัดทารายงานขึ้นมาใน 2 ขั้นตอน โดยในขั้นตอน - การจัดทารายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่
แรกตามร่างประกาศฯ ข้อ 6 ที่กาหนดให้ “สานักงาน กสทช. จัดทารายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่น ตามข้อ 6 เป็นกระบวนการในชั้นต้นของการเรียกคืน
ความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นจากผู้รับอนุญาต คลื่ น ความถี่ ซึ่ ง รายงานดั ง กล่ า วใช้ ป ระกอบการ
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อนามาจัดสรรใหม่ เสนอต่อ กสทช. ...” และในขั้นตอนที่ 2 ตามร่างประกาศฯ พิจารณาระหว่าง กสทช. และผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น
ข้อ 9 (2) ที่กาหนดให้ “ในกรณีที่ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหนังสือยืนยันการคืนคลื่นความถี่บางส่วน ความถี่ ที่ ถู ก เรี ย กคื น รวมทั้ ง ค านึ ง ถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
หรือปฏิเสธการคืนคลื่นความถี่ทั้งหมด ให้สานักงาน กสทช. เสนอรายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่น ผลกระทบ โดยเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ที่ ถู ก เรี ย กคื น คลื่ น
ความถี่เพิ่มเติม ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณา...” นั้น ขอเสนอให้เปิดเผยรายงานทั้ง 2 ฉบับบนเว็บไซต์ของ ความถี่ช้ีแจงข้อเท็จจริงและนาส่งเอกสารหลักฐานที่
สานักงาน กสทช. เนื่องจากเห็นว่ารายงานทั้ง 2 ฉบับ มีความสาคัญต่อการเปิดเผยแนวคิดการเรียกคืน เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
คลื่นความถี่เพื่อไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ ปกครองอยู่ แ ล้ ว นอกจากนี้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ได้แก่ เจ้าของคลื่นความถี่เดิม หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมที่ต้องการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ สามารถร้ อ งขอรายงานการวิ เ คราะห์ ภ ายหลั ง ที่
เนื่องจากจะทาให้ กสทช. ได้รับความเห็นที่ครบถ้วน รอบด้าน
กสทช. ให้ความเห็นชอบ ตาม พรบ.ข้อมู ลข่าวสาร
2) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
ของราชการ พ.ศ. 2540
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC 188/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
- เห็นว่าร่างประกาศฯ ได้กาหนดให้สานักงาน กสทช. จัดทารายงานวิเคราะห์ ตามข้อ 6 และ 9 ซึ่ง
บริษัทเห็นว่าได้กาหนดให้มีรายละเอียดเหมาะสมแล้ว บริษัท ขอเรียนเพิ่มเติมว่ารายงานวิเคราะห์มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ของ กสทช. บริษัท จึง
ขอเรียนเสนอให้ สานักงาน กสทช. เปิดเผยรายงานวิเคราะห์ดังกล่าวเป็ นการทั่วไปบน Web Site ของ
สานักงาน กสทช. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ความคิดเห็นต่อรายงานวิเคราะห์ ซึ่งจะทาให้
สานักงาน กสทช. จะได้รับข้อมูลความเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วน และจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาเรียกคืนคลื่ นความถี่ของ กสทช. โดยบริษัทเห็น สมควรให้มีระยะเวลาในการให้ความเห็น
ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 30 วัน

6

2. หมวด 1 การเรียกคืนคลื่นความถี่

ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็น กสทช.

3) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
- เสนอให้ข้อ 6 (4) ของร่างประกาศ กสทช.ฯ รายละเอียดผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืน - สอดคล้องกับหลักการของร่างประกาศฯ
คลื่นความถี่ในแต่ละกรณี ควรพิจ ารณาถึงผลกระทบทั้งทางด้านการเงิน และด้านสังคม โดยเฉพาะ
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
- เสนอให้ในข้อ 6 ขอเพิ่มเติม (7) เอกสารหลักฐานตามข้อ 11 เพื่อเสนอต่อ กสทช. ประกอบการ - ข้อ 11 เป็นเอกสารหลักฐานที่เสนอให้ กสทช. พิจารณา
พิจารณาด้วย
อยูแ่ ล้ว
4) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ กสท รก.(กร.)/1052 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
- เห็นว่าเมื่อสานักงาน กสทช. จัดทารายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่เสร็จแล้ว ควรต้อง - ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องขอรายงานการวิเคราะห์
จัดส่งให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่พิจารณาให้ความเห็นด้วย
ภายหลังที่ กสทช. ให้ความเห็นชอบตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5) บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
(คุณปิยบุตร พรหมรุ่งเรือง)
- ตามที่ร่างประกาศฯ กาหนดให้สานักงาน กสทช. จัดทารายงานฯ นั้น เข้าใจว่า กสทช. จะจัดให้มี - การจัดทารายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่
การรับฟังข้อมูลหรือผลกระทบที่แท้จริงจากผู้ประกอบการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืน ตามข้อ 6 เป็นกระบวนการในชั้นต้นของการเรียกคืน
คลื่นความถี่ด้วย แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดดังกล่าวในร่างประกาศฯ ดังนั้น หากยังไม่มีรายละเอียด ขอให้ คลื่ น ความถี่ ซึ่ ง รายงานดั ง กล่ า วใช้ ป ระกอบการ
เพิ่มเติมลงไปด้วย โดยความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบมีความสาคัญที่สุด เนื่องจากจะเป็นข้อมูล พิ จ ารณาระหว่ า ง กสทช. และผู้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้
ที่ครบถ้วนและถูกต้องประกอบการตัดสินใจของ กสทช.
คลื่ น ความถี่ ที่ ถู กเรี ยกคื น รวมทั้ งค านึ ง ถึ ง ผู้ ที่ ได้ รั บ
(หนังสือที่ ทค 426/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
ผลกระทบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
- เห็นว่ าการด าเนิน การเรียกคืนคลื่น ความถี่ จะต้ อ งจั ดท าการปรับ ปรุง แผนแม่บ ทคลื่ นความถี่ ชี้แจงข้อเท็จจริงและนาส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้เรียบร้อยก่อนการประกาศเรียกคืนคลื่นความถี่ ทั้งนี้ จะต้องระบุให้ชัดเจนถึงคลื่นความถี่ที่จะเรียกคืน ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ว่าเป็นย่านความถี่ใดบ้าง การเรียกคืนดังกล่าวจะเรียกคืนในช่วงเวลาใด โดยก่อนการประกาศแผนแม่บท อยู่แล้ว นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องขอ
คลื่นความถี่นั้น สานักงาน กสทช. จะต้องรับฟังความคิดเห็น ผลกระทบ แนวทางแก้ไขปัญหา ค่าชดเชย รายงานการวิเคราะห์ภายหลังที่ กสทช. ให้ความเห็นชอบ
รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน ระหว่างสานักงาน กสทช. และผู้ถูกเรียกคืน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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2. หมวด 1 การเรียกคืนคลื่นความถี่

ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
คลื่นความถี่ให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากหากมีการประกาศการเรียกคืนคลื่นความถี่โดยที่ยังไม่ได้ข้อสรุ ป - แผนการเรียกคืนและปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่จะถูก
จะเกิดผลกระทบในทันทีต่อการดาเนินธุรกิจ ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ฯลฯ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ บรรจุในร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4
เพิ่มเติมข้อความในข้อ 6 ของร่างประกาศฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(พ.ศ. ...) ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับย่านความถี่
“ข้อ ๖ ให้สานักงาน กสทช. จัดทารายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มี ค วามเป็ น ไปได้ ส าหรั บ การเรีย กคื น หรือ ปรั บ ปรุ ง
หรือใช้ประโยชน์ไม่ คุ้มค่า หรือนามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นจากผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการน าไปใช้ ง าน และกาหนดเวลา
นามาจัดสรรใหม่เสนอต่อ กสทช. ซึ่งต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่สามารถนามาจัดสรรใหม่ อย่างไรก็ดี การเรียกคืน
(๑) วัตถุประสงค์แนวทางการเรียกคืนคลื่นความถี่ ย่านความถี่ จานวนคลื่นความถี่หรือความกว้าง คลื่ น ความถี่ใ ห้เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
แถบความถี่ที่จะเรียกคืน
เงื่ อนไขการเรียกคื น คลื่ น ความถี่ตามร่า งประกาศฯ
(๒) ผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ฉบับนี้
(๓) สถานะการถือครอง การใช้งานคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องของผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ การใช้
ประโยชน์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
(๔) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณี
(๕) กรอบระยะเวลาในการเรียกคื นและนาคลื่นความถี่ไปจัดสรรใหม่ วันสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ และเงื่อนไขการยุติการใช้คลื่นความถี่ที่จะเรียกคืน
(๖) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนามาจัดสรรใหม่”
ทั้งนี้ ให้สานักงาน กสทช. หารือกับผู้ที่จะถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ถึงผลกระทบต่อผู้ให้บริการและ
ผู้บริโภค แนวทางการแก้ไขปัญหา แผนการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืน
คลื่นความถี่ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน แล้วจึงดาเนินการปรับปรุง
แผนแม่บทคลื่นความถี่ โดยจะต้องมีรายละเอียดที่ ชัดเจนถึงคลื่นความถี่ที่จะเรียกคืน ระยะเวลา
ในการเรียกคืนให้ครบถ้วนก่อนการดาเนินการตามวรรคแรก”
6) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/753/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- เสนอให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (อาทิ ผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ผู้ที่คาดว่าจะได้รับ - ข้อเสนอแนะดังกล่าวสอดคล้องกับการดาเนินการของ
ผลกระทบ เป็นต้น) ในขั้นตอนการจัดทารายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่
สานักงาน กสทช. ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 30 ของ
- เห็นว่ารายงานการวิเคราะห์ของสานักงาน กสทช. ตามข้อ 6 ของร่างประกาศฯ เป็นรายงานที่จะ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สานักงาน กสทช.
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2. หมวด 1 การเรียกคืนคลื่นความถี่

ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
รวบรวมข้อมูล ข้อจากัด รวมถึงข้อวิเคราะห์ต่าง ๆ จากการเรียกคืนคลื่นความถี่ ซึ่งมีความสาคัญต่อ จะเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงในกระบวนการอยู่แล้ว
กระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน บริษัทฯ จึงขอเสนอ - กรณี การขอให้เปิ ด เผยข้อมู ล รายงานให้เป็ น ไปตาม
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (อาทิ ผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เป็นต้น) ในขั้นตอนการจัดทารายงานดังกล่าวด้วย
- เสนอให้มีการกาหนดรายละเอียดในการจัดทารายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ 6
เพิ่มเติม โดยกาหนดให้มีรายละเอียด “แผนการใช้คลื่นความถี่ของผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ” ด้วย
อีกทั้งในรายงานวิเคราะห์ตามข้อ 6 (2) และ (3) ได้กาหนดให้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ซึ่งเห็นว่าเพื่อความครบถ้วนในรายงาน
ดังกล่าว ควรมีรายละเอียดถึงผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าวที่อาจเกิดจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ด้วย
2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตมีหนังสือยืนยันและแจ้งแนวทางการคืนคลื่นความถี่
(1) เห็นด้วย
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC 188/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
- เห็นว่ากาหนดระยะเวลาให้ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือยืนยันและแจ้งแนวทางการคืนคลื่นความถี่
ภายใน 90 วันนั้นตามข้อ 8 เหมาะสมแล้ว
2) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
(คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน)
- เห็นควรเพิ่มระยะเวลาในการมีหนังสือแจ้งยืนยันเป็น 90 วัน
(2) ไม่เห็นด้วย
สถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เห็นว่าระยะเวลาค่อนข้างสั้น เสนอภายใน 60 วัน เห็นควรให้โอกาสคณะทางานของสถานีประชุม - ระยะเวลาในการพิจารณา 90 วัน เป็นระยะเวลาที่มี
หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญอย่างรอบคอบก่อน
ความเหมาะสมแล้ว
2) มหาวิทยาลัยมหิดล
- เห็นว่าระยะเวลาสั้นเกินไป ควรเพิ่มเป็น 2 เท่า
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 9

2. หมวด 1 การเรียกคืนคลื่นความถี่

ประเด็น
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
2.3 ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 1 การเรียกคืนคลื่นความถี่
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
- เสนอให้ปรับข้อ 5 ทั้งข้อ เป็นดังนี้
- เห็นควรยืนยันตามร่างประกาศฯ เดิม เนื่องจากกรณี
“ข้อ ๕ ในการพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ ๔ ให้คานึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้
เกณฑ์ในการพิจารณาคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ก. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผน จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตไม่มีการ
ความถี่วิทยุ และข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่มีการใช้คลื่นความถี่
ข. ข้อมูลการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่
ที่ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือที่นามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
ค. ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์คลืน่ ความถี่ ด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และ
ยิ่งขึ้น ซึ่งต้องพิจารณาทั้ง 3 ปัจจัย
สังคม”
เพราะปัจจัยในการพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ 4 ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือที่ใช้ประโยชน์
ไม่คุ้มค่า หรือที่นามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น จักต้องเป็นการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนาความถี่ไปใช้
ประโยชน์ตามที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ จึงควรกาหนดปัจจัยในการพิจารณาเรียกคืน
คลื่นความถี่ โดยไม่ต้องแบ่งแยกว่าเป็นการเรียกคืนคลื่นความถี่ประเภทใด
2) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/753/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- เสนอให้ปรับปรุงปัจจัยในการพิจารณาการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามความในมาตรา 27 (12/1) แห่ง - ข้อเสนอดั ง กล่ า วสอดคล้ องกั บ การด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กากับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กระบวนการขั้นตอนปกติของสานักงาน กสทช. อยู่แล้ว
กิจการโทรคมนาคม (“พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรฯ”) พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้การเรียกคืน
คลื่นความถี่ต้องดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในแผนซึ่งจัดทาตามมาตรา 27 (1) โดยมิได้มีข้อยกเว้นกรณี
คลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ปรับปรุงปัจจัยในการพิจารณาการเรียกคืนคลื่น
ความถี่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของร่างประกาศฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามที่กฎหมายกาหนดด้วย
- เสนอให้มีการกาหนดรายละเอียดปัจจัยหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ
5 เพิ่มเติม ข้อ 5 กาหนดปัจจั ยในการพิจ ารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ไว้อย่างกว้าง เช่น ข้อมูลการ
10

2. หมวด 1 การเรียกคืนคลื่นความถี่

ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ หรือ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์
คลื่นความถี่ เป็นต้น ซึ่งไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างชัดเจน อันทาให้เกิดการใช้ดุลพินิจ
ได้อย่างกว้างขวาง และไม่มีมาตรฐานในการพิจารณาในกรณีต่าง ๆ ดังนั้น จึงเสนอให้มีการปรับปรุงให้มี
การระบุรายละเอียดปัจจัยการพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่เพิ่มเติม เช่น ระบุระยะเวลาของข้อมูลการ
ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุรายละเอียดที่ชัดเจนไว้ใน
ประกาศฉบับนี้ได้ บริษัทฯ เสนอให้มีการกาหนดแนวทางการพิจารณาเพิ่มเติมโดยต้องมีการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วย
3) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
- เสนอขอเพิ่มเติมข้อ 7 วรรคสอง “หนังสือแจ้งให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่รับทราบตามวรรคหนึ่ง - ยืนยันตามกระบวนการตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก
ให้ กสทช. แจ้งวิธีการและเงื่อนไขการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน มาพร้อมกัน เพื่อผู้ที่ถูกเรียก กระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว
คืนคลื่นความถี่ได้พิจารณา”
4) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ กสท รก.(กร.)/1052 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
- เสนอให้กาหนดระยะเวลาที่เพียงพอ ในข้อ 9 วรรค 3 กรณีที่ กสทช. กาหนดวันสิ้นสุดการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ ควรกาหนดระยะเวลาให้เพียงพอ เพื่อให้ผู้ใช้งานคลื่นความถี่เดิมมีเวลาที่จะเตรียมการ
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนใหม่โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐที่ต้องจัดทางบประมาณในการจัดซื้อ
5) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
- เห็นว่าการกาหนดวันสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในร่างประกาศ ข้อ 9 กสทช. จะพิจารณา - ยืนยันตามกระบวนการตามร่างประกาศฯ เนื่องจาก
การเรียกคืนคลื่นความถี่ และกาหนดวันสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กระบวนการดั ง กล่ า วมี ค วามเหมาะสมแล้ ว ทั้ ง นี้
ได้รายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่เพิ่มเติมจากสานักงาน ซึ่งในการกาหนดวันสิ้นสุดการอนุญาต ในรายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่จะมีผล
ให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวยังมิได้มี การประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ การศึกษาการประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่
ซึ่งหากมีการประเมินมูลค่าแล้วไม่คุ้มค่ากับการเรียกคืนคลื่นความถี่ กสทช. จะทาอย่างไร เนื่องจาก เพื่ อประกอบการพิ จารณาการเรียกคื นคลื่น ความถี่
ได้กาหนดวันสิ้นสุดการอนุญาตไปแล้ว ดังนั้น ก่อนการพิจารณาการเรียกคืนคลื่นความถี่ ไม่ว่ากรณีใด และการพิจารณากาหนดวันสิ้นสุดการอนุญาตเพื่อให้
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2. หมวด 1 การเรียกคืนคลื่นความถี่

ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
กสทช. ควรพิจารณาผลกระทบทั้งทางด้านการเงิน และสังคม ประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่
เสียก่อน จึงจะกาหนดวันสิ้นสุดการอนุญาต

ความเห็น กสทช.
ผู้ ที่ ถู ก เรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ ท ราบเป็ น การล่ ว งหน้ า
และกระบวนการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ถูกเรียกคืน
คลื่นความถี่มีหนังสือชี้แจงในกรณีที่เห็นแตกต่างจาก
หนังสือที่ได้รับจาก กสทช.

6) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
(คุณพิชิต แก้วมาคูณ)
- สาหรับการกาหนดย่านความถี่ที่จะเรียกคืนนั้น กสทช. จะทาเป็นประกาศแยกต่างหาก หรือปรากฏ - แผนการเรียกคืนและปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่จะถูก
บรรจุในร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4
ในแผนการบริหารคลื่นความถี่ฉบับปัจจุบัน หรือยึดจากประกาศปัจจุบันฉบับใด
- ด้วยร่างประกาศฯ ข้อ 2 ได้กาหนดว่า “ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ที่ (พ.ศ. ...) ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับย่านความถี่
กสทช. ได้อนุญาตเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล” ซึ่งเป็นการกันคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มี ค วามเป็ น ไปได้ ส าหรั บ การเรี ย กคื น หรื อปรั บ ปรุ ง
ออกไป และมีความขัดแย้งกับเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในส่วนของการประเมิน วัตถุประสงค์ ในการนาไปใช้งาน และกาหนดเวลาที่
ผลกระทบจากการกากับดูแลในเบื้องต้น (Regulatory Impact Analysis) ที่ T-P4 มีการระบุคลื่นความถี่ สามารถนามาจัดสรรใหม่ อย่างไรก็ดี การเรียกคืน
ในย่าน 700 MHz จึงขอความชัดเจนในเรื่องคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ว่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คลื่ น ความถี่ใ ห้เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
จะไม่ถูกเรียกคืน หรือมีความพร้อมที่จะถูกนามาจัดสรรอยู่แล้ว หรือจะถูกเรียกคืนโดยใช้เครื่องมืออื่น เงื่ อนไขการเรียกคื น คลื่ น ความถี่ตามร่า งประกาศฯ
ฉบับนี้
และจะมีการออกประกาศฉบับอื่น ๆ ออกมาเพื่อใช้ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz หรือไม่
- มติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC 188/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
- เห็นว่าร่างประกาศฉบับนี้ออกตามมาตรา 27 (12/1) แห่ง พรบ. กสทช. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ที่ให้ 15 สิงหาคม 2561 มีมติให้การเรียกคืนคลื่นความถี่
กสทช. มีอานาจหน้าที่ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือ ตามร่างประกาศฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการเรียกคืน
นามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ตามที่กาหนดไว้ในแผนซึ่งจัดทาขึ้นตามมาตรา 27 (1) แห่ง พ.ร.บ. ฉบับ คลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz ซึ่งใช้ในกิจการโทรทัศน์
เดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกาหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และ
แผนอื่น ๆ
- เห็นว่าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับปัจจุบัน ยังมีความละเอียดไม่เพียงพอในการกาหนด
เงื่อนเวลาในการเรียกคืนคลื่นความถี่แต่ละย่านความถี่ เนื่ องจากแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ได้มี
กาหนดเพียงว่าจะจัดทาหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นและแผนความถี่เพื่อรองรับการใช้งานย่าน
ความถี่แต่ละย่านความถี่เมื่อใดเท่านั้น แต่ไม่ได้กาหนดว่าจะมีการเรียกคืนคลื่นความถี่แต่ละย่านความถี่
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ความเห็น กสทช.
เมื่อใด ดังนั้น บริษัท เห็นสมควรให้มีการจัดทาแผน/กาหนดเวลาการเรียกคืนคลื่นความถี่แต่ละย่าน
ความถี่เพิ่มเติมในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่
เนื่องด้วยคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เป็นย่านความถี่ Low Band ที่มีความสาคัญในการเป็น
Coverage Band ในการรับรองการให้บริการ 5G โดยเฉพาะบริการการให้บริการ NB-IoT
- ร่างประกาศฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของ กสทช. ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่
เพื่อเรียกคืนคลื่นความถี่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัท ไม่เห็นด้วยที่มีข้อกาหนดตามข้อ 2 ยกเว้น
ไม่ให้ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เนื่องจากจะมีประเด็นปัญหาตามมาว่าจะใช้
เครื่องมือใดในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz
7) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จากัด
(หนังสือที่ BRD.AWN 0397/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- เห็นว่าร่างประกาศฯ ข้อ 10 กาหนดให้ สานักงาน กสทช. ดาเนินการจ้างสถาบันการศึกษาหรือ - เห็นควรยืนยันตามร่างประกาศฯ ที่ให้มีการจ้างที่ปรึกษา
สถาบันวิจัยของรัฐอย่างน้อย 3 ราย ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อใช้ประกอบการ อย่างน้อย 3 ราย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา หรือสถาบัน
พิจารณาของ กสทช. นั้นการจ้างที่ปรึกษาจานวน 3 ราย จากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของรัฐ วิจัยของรัฐ เนื่องจากมีความยึดโยง และมีระบบที่
เป็นจานวนที่มากเกินไปจนอาจทาให้กระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่มี ความล่าช้า นอกจากนี้ ไม่ควร ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยั ง ได้ เพิ่ม เติ ม สถาบั น วิ จั ย
ที่ไม่แสวงหาผลกาไร เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้
จากัดให้มีที่ปรึกษาซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว
เพื่อให้การประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่เป็นไปด้วยความคล่องตัวและเปิดโอกาสให้มีมุมมอง ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
ที่หลากหลาย ควรกาหนดให้มีที่ปรึกษาฯ จานวน 2 ราย ประกอบด้วย
1. ที่ปรึกษาที่มาจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของรัฐ
2. ที่ปรึกษาอิสระที่มีประสบการณ์ในการทาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในต่างประเทศ
ทั้งนี้ หากภายหลัง กสทช. นาคลื่นความถี่ดังกล่าวมาจัดสรรด้วยการประมูล ที่ปรึกษาในการประเมิน
มูลค่าคลื่นทั้ง 2 รายนั้น ต้องไม่มาทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ในย่านนั้น ๆ
8) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/753/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- เสนอให้ปรับปรุงข้อ 10 ของร่างประกาศฯ เกี่ยวกับจานวนสถาบันการศึ กษาหรือสถาบันวิจัยที่
สานักงาน กสทช. จะว่าจ้างมาประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่
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ความเห็น กสทช.
เนื่องจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต่ละกรณีมีความซับซ้อนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ปริมาณคลื่นความถี่ที่จะเรียกคืน แนวทางการเรียกคืนคลื่นความถี่ จานวนผู้ที่ถูกเรียกคืน
คลื่นความถี่ และจานวนผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เห็นว่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ใน
บางกรณีอาจมีความซับซ้อนน้อย เช่น เป็นกรณีที่ กสทช. สามารถจัดหาคลื่นความถี่ใหม่ที่เหมาะสมไป
ทดแทนคลื่นความถี่เดิมจากผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ น้อยราย โดยไม่มีผู้รับผลกระทบอื่นเพิ่มเติม ซึ่ง
กรณีดังกล่าวอาจไม่มีความจาเป็นต้องจ้างสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของรัฐถึง 3 ราย เพื่อประเมิน
มูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ และการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่น
ความถี่นั้น นอกจากนี้ ยังอาจจะก่อให้เกิดการโต้แย้งว่าการประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ของ
รายใดที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด หากเกิดการประเมินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญระหว่างสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันวิจัยทั้ง 3 ราย อีกทั้ง ในร่างประกาศฯ ไม่ได้กาหนดให้สถาบันการศึกษาหรือสถาบั นวิจัย
ทั้ง 3 รายต้องใช้วิธีการคานวณค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้
ข้อมูลเปรียบเทียบ จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องว่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยให้ประเมินมูลค่า
การเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวถึง 3 รายหรือมากกว่าแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและ
เกิดประสิทธิภาพในการเรียกคืนคลื่นความถี่ บริษัทฯ จึงขอเสนอปรับปรุงข้อ 10 ของร่างประกาศฯ เป็น
“ข้อ 10 การประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ และการทดแทน การชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน
สาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ให้สานักงาน กสทช. ดาเนินการจ้างสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
ของรัฐอย่างน้อย 1 ราย เพื่อประกอบการพิจารณา ...”
- เสนอให้สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ และการชดใช้ - คงไว้ตามร่างประกาศฯ เนื่องจากที่ปรึกษาที่ได้รับ การ
หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเสนอให้เพิ่ม ขั้นตอนการขอข้อมูลจากผู้ที่ได้รับ ว่าจ้างจากสานักงาน กสทช. จะต้องดาเนินการตาม
ผลกระทบด้วย
ขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งจะต้องมีการระบุให้มีการ
จากข้อ 12 ของร่า งประกาศฯ ระบุ ให้ กสทช. พิ จ ารณากาหนดวิ ธีการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ า ย แสวงหาข้อมูลในการประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่น
ค่าตอบแทน โดยให้คานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย ซึ่ง กสทช. อาจกาหนดเงื่อนไขในการชดใช้ ความถี่ที่ครบถ้วนรอบด้าน รวมถึงข้อมูลของผู้ได้รับ
หรือจ่ายค่าตอบแทนในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนั้น เพื่อให้การพิจารณากาหนดเงื่อนไขของ ผลกระทบด้วย
กสทช. ได้รับข้อมูล ที่ครบถ้ว นรอบด้า น บริษั ทฯ จึงขอเสนอให้ส ถาบั นการศึกษาหรือสถาบันวิ จัย ที่ - นอกจากนี้ การจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาเป็ น กระบวนการ
สานักงาน กสทช. จะดาเนินการว่าจ้างตามข้อ 10 ของร่างประกาศฯ ดาเนินการประเมินมูลค่าการเรียกคืน ดาเนินการของสานักงาน กสทช. ที่มีระเบียบกาหนดให้
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ความเห็น กสทช.
คลื่นความถี่ และการชดใช้หรือจ่ า ยค่าตอบแทนส าหรับผู้ ที่ได้รับ ผลกระทบเพิ่ มเติมด้ วย นอกจากนี้ ดาเนินการไว้อย่างชัดเจนแล้ว
บริษัทฯ เห็นว่าในร่างประกาศฯ ยังขาดขั้นตอนการขอข้อมูลจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยในข้อ 8 ของ
ร่างประกาศฯ มีเพียงขั้นตอนที่กาหนดให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่นาส่งเอกสารหลักฐานตามภาคผนวก
แนบท้ายประกาศเท่านั้น
- เสนอให้ มี ก ารก าหนดกรอบคุ ณ สมบั ติ ข องสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ สถาบั น วิ จั ย ที่ กสทช . จะ
ดาเนินการว่าจ้างเพิ่มเติมเพื่อเป็นกรอบการว่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคลื่น
ความถี่ เป็นต้น
9) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC 188/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
- ในร่างประกาศ ข้อ 10 กาหนดให้สานักงาน กสทช. ดาเนินการจ้างสถาบันการศึกษาหรือสถาบัน
การวิจัยของรัฐอย่างน้อย 3 ราย เพื่อศึกษาประเมินมูล ค่าคลื่นความถี่นั้น บริษัทเห็นว่าในการศึกษา
ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ควรมีการศึกษาที่หลากหลาย โดยสามารถดาเนินการจ้างหน่วยงานหรือ
องค์กรระหว่างประเทศได้ด้วย โดยไม่สมควรจากัดไว้เฉพาะการจ้างสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย
ของรัฐ
10) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
- เห็นว่าควรเพิ่มเติมข้อ 10 วรรคสาม “ให้เปิดเผยรายงานการประเมินตามวรรคแรกต่อสาธารณะ - การจัดจ้างที่ปรึกษาเป็นกระบวนการของสานักงาน
กสทช. ที่ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และ
ก่อนการเรียกคืนคลื่นความถี่”
ที่เกี่ยวข้อง
(คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน)
- เห็นว่าการจัดหาที่ปรึกษาควรให้ผู้ที่มีคลื่นความถี่ได้มีส่วนในการคัดเลือกที่ปรึกษาด้วย
11) บริษัท VISI (Thailand) Co., Ltd.
(คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน)
- การประเมินผลประโยชน์ทางสังคมหลังการเรียกคืนแล้วมีประโยชน์มากกว่าก่อนเรียกคืน มีแยก - กสทช. จะกาหนดย่านความถี่ที่ถูกเรียกคืนและจะแจ้ง
ให้ท ราบล่วงหน้า เพื่อให้รัฐวิส าหกิจและเอกชนที่ใช้
เป็นหัวข้อ ยกเป็นตัวอย่างหรือไม่ (หน้า 17)
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2. หมวด 1 การเรียกคืนคลื่นความถี่

ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็น กสทช.
คลื่นความถี่ที่จะถูกเรียกคืนสามารถวางแผนธุรกิจและ
การดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
- ย่านความถี่ที่จะเรียกคืนอยู่ในฉบับใด
- แผนการเรียกคืนและปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่จะถูก
- เนื่องจากประกาศเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ เพิ่งจัดทาในปี 2560 จึงเห็นควรให้เพิ่มรายละเอียดของ บรรจุในร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 4
กลไกการเรียกคืนคลื่นความถี่ กสทช. เองก็ต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าคลื่นย่านใดจะถูกเรียกคืน การใช้งาน (พ.ศ. ...) ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับย่านความถี่
คลื่นความถี่และมูลค่าของผู้ประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐก็ไม่สามารถเทียบกับของผู้ประกอบ มี ค วามเป็ น ไปได้ ส าหรั บ การเรีย กคื น หรือ ปรั บ ปรุ ง
เอกชน เพราะองค์ประกอบของรัฐสู้เอกชนไม่ได้
วัตถุประสงค์ในการนาไปใช้งาน และกาหนดเวลาที่
- ผู้ประกอบการไม่ต้องได้รับการชดเชย หากไม่ได้ใช้คลื่นความถี่จริง หรือใช้ประโยชน์จากการขาย สามารถนามาจัดสรรใหม่ อย่างไรก็ดี การเรียกคืน
ปลีก-ขายตรงเท่านั้น อย่างไรก็ดี มีข้อกังวลเกี่ยวกับกับการให้อานาจ กสทช. แต่เพียงผู้เดียว เนื่องจาก คลื่ น ความถี่ใ ห้เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และ
อาจไม่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
เงื่ อนไขการเรียกคื น คลื่ น ความถี่ตามร่า งประกาศฯ
ฉบับนี้
- สาหรับเรื่องเสาอากาศกลาง กสทช. อาจลงทุนทาเอง ถ้า บมจ. กสท และ บมจ. ทีโอที ไม่ดาเนิน - กสทช. มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกากับดูแล
การในส่วนนี้
การประกอบการ ตามมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซึ่งการจัดให้มีเสาโทรคมนาคม
เป็นการดาเนินของผู้ได้รับใบอนุญาต
ภาคประชาชน
1) คุณนิคม ณ พัทลุง
- สมัยก่อนหน่วยงานของรัฐยังไม่มีคู่แข่งที่เป็นเอกชน และดาเนินธุรกิจตามระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ - ร่า งประกาศฯ ได้ พิ จ ารณาทดแทน ชดใช้ หรือจ่ า ย
แต่ต่อมาให้หน่วยงานรัฐไปแข่งขันกั บเอกชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐก็ไม่สามารถต่อสู้กับเอกชนที่มีความ ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยตรง
คล่องตัว และมีทุนสูงได้ โดยเฉพาะในการใช้งานคลื่นความถี่ เนื่องจากข้อจากัดในทางกฎหมาย นโยบาย ซึ่งผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียกับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
และปัจจั ยอื่น ๆ เช่น การต้องอยู่ในกฎระเบียบที่เคร่ง ครัด และความล่า ช้า ในการได้รับอนุญาตให้ - เจตนารมณ์ของร่างประกาศฯ จะพิจารณาการจ่าย
ดาเนินงาน ดังนั้น จึงไม่ควรเทียบหน่วยงานรัฐกับเอกชน โดยเฉพาะเรื่องคลื่นความถี่ที่นามาประมูลเพื่อ ค่ าตอบแทนและค่ าเสี ยโอกาสจากเอกสารหลั กฐาน
ใช้ในกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
ที่เกิดขึ้นจริง
- การเรียกคืนคลื่นความถี่ ไม่เพียงกระทบกับ อสมท. เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบไปถึงผู้ถือหุ้นของ - การเรีย กคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้
อสมท. ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย ดังนั้น จึงอยากให้คานึงถึงผู้ถือหุ้นของ อสมท. ซึ่งมีอยู่หลายหมื่นคน ประโยชน์ไ ม่คุ้ มค่ า หรือ นามาใช้ ป ระโยชน์ ให้คุ้ม ค่ า
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2. หมวด 1 การเรียกคืนคลื่นความถี่

ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ที่รอคอยความหวังจากการนาคลื่นความถี่มาใช้ประโยชน์ด้วย โดยการเยียวยาผู้ถือหุ้นเหล่านั้นให้ได้รับ
ความยุติธรรมด้วย ไม่คัดค้านการเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ความเห็น กสทช.
ยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารคลื่นความถี่ที่มี
วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ให้มี ก ารใช้ ท รัพ ยากรคลื่ น ความถี่
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
ประเทศชาติ กสทช. ต้องพิจารณาโดยคานึงถึงผู้ได้รับ
ผลกระทบและประโยชน์สาธารณะ

2) คุณสุชาติ คุ้มมณี
- คลื่น ความถี่เป็ น สมบัติ ของชาติ เห็น ด้ วยกับ การเรียกคืนคลื่น ความถี่ ที่ ใช้ ไม่ คุ้มค่า เพื่อพัฒ นา - เพื่ อ ให้ ก ระบวนการจ่ า ยค่ า ตอบแทนการเรี ย กคื น
ศักยภาพของประเทศไม่ว่าจะเป็น IoT, Thailand 4.0 หรือ 5G อย่างไรก็ตาม อาจมีประเด็นที่เป็นปัญหา คลื่นความถี่มีความเหมาะสมกับบริบทของกฎหมาย
คือค่าตอบแทน ที่จะคืนก็ต่อเมื่อมีการประมูล แต่หากไม่มีการประมูล หรือประมูลแล้วได้มูลค่าคลื่นความถี่ และสภาพการประกอบธุรกิจ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละ
ในจานวนที่ต่า อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ จึงเสนอให้สานักงานกาหนดระยะเวลาการชาระเงิน กิ จ การ ดั ง นั้ น หลั ก การของร่ า งประกาศฯ ฉบั บ นี้
ที่ชัดเจน และให้ผู้ถูกเรียกคืนคลื่น ความถี่สามารถใช้คลื่น ความถี่ได้จนกระทั่งการประมูลคลื่นความถี่ จึง ไม่ กาหนดเงื่ อนไขการชาระเงิ น ในการชดใช้ หรือ
ดังกล่าวสาเร็จ หรือชาระเป็นงวด ๆ ก่อนการประมูล
จ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ เ ฉพาะเจาะจง หากแต่ ก าหนด
กระบวนการพิ จารณาความเหมาะสมของคณะอนุ กรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาของ กสทช. ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการเรียกคืน
คลื่นความถี่มีขั้นตอนที่ยืดหยุ่นและรองรับบริบทของ
การประกอบธุรกิจ ดังนั้น เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
จึงอาจแตกต่างกันเป็นรายกรณี

17

3. หมวด 2 การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่

3. หมวด 2 การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
3.1 ความเหมาะสมของปัจจัยในการพิจารณาการทดแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ มีรายละเอียดใดที่สมควรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
3.2 ความเหมาะสมของปัจจัยในการพิจารณาการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีรายละเอียดใดที่สมควรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
3.3 ความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาค่าเสียโอกาสจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยคานึงถึงความสมเหตุสมผลและ
เป็นธรรม
3.4 ความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการกาหนดวิธีการและเงื่อนไขเพื่อทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนการ
ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีรายละเอียดใดที่สมควรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
3.5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลหรือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
3.6 ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 2 การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
ประเด็น
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
3.1 ความเหมาะสมของปัจจัยในการพิจารณาการทดแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ มีรายละเอียดใดทีส่ มควรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
(1) เห็นด้วย
สถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เหมาะสมแล้ว
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC 188/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
- เหมาะสมแล้ว
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้ประกอบการ
1) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ กสท รก.(กร.)/1052 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
- ข้อ 13 กรณีการทดแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่ซึ่งตามนิยามกาหนดว่าเป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ - ในการทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่ าตอบแทนในแต่ ละ
อื่นเพื่อทดแทนคลื่นความถี่ที่ถูกเรียกคืน ควรเพิ่มปัจจัยในการพิจารณาค่ าใช้จ่ายในการปรับอุปกรณ์ให้ กรณี ก ารเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ กสทช. จะเลื อ กใช้
สามารถใช้งานกับคลื่นความถี่ใหม่ได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานเดิม มากกว่าหนึ่งวิธีก็ได้
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3. หมวด 2 การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่

ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
เช่นเดียวกับข้อ 14 เนื่องจากการย้ายไปใช้งานคลื่นความถี่อื่นอาจจาเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ให้บริการ
รวมถึงอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
2) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
- ในการจัดสรรคลื่นความถี่อื่นเพื่อทดแทนนั้น ขนาดแถบคลื่นความถี่ควรเท่ากัน
- ไม่ควรระบุระยะเวลาว่า ต้องไม่เกินระยะเวลาตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตเดิม เนื่องจากการทดแทน - การพิจารณาการทดแทนคลื่นความถี่ตามร่างประกาศฯ
คลื่นความถี่ใหม่นั้น อาจมีมูลค่าหรือคุณค่าที่น้อยกว่าคลื่นความถี่เดิม จึงอาจจะต้องชดเชยโดยขยาย นี้ ในหลักการ ระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ระยะเวลาเพิ่มขึ้นจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตเดิม ยกตัวอย่างเช่น คลื่นความถี่ย่าน A มีมูลค่าสูง ถูก กสทช. จะเท่ากับระยะเวลาการสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่น
เรียกคืน แล้วทดแทนด้วยคลื่นความถี่ย่าน B ซึ่งมีมูลค่าต่ากว่า ในการทดแทนที่เป็นธรรม จึงอาจต้อง ความถีท่ ี่เหลืออยู่ตามสิทธิเดิม
ขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตเดิม เป็นต้น
3.2 ความเหมาะสมของปัจจัยในการพิจารณาการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีรายละเอียดใดที่สมควรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เหมาะสมแล้ว
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/753/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- เสนอให้ปรับปรุงถ้อยคาตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง ในส่วนท้ายเพิ่มเติมเป็น “...กสทช. จะพิจารณา - หลั ก การการพิ จ ารณาเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ ร่ า ง
กาหนดวิธีการและเงื่อนไขการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ประกาศฯ ได้ ค านึ ง ถึงหลั กความสมเหตุ ส มผลและ
อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม โดยคานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย”
เป็นธรรมอยู่แล้ว
- จากร่างประกาศข้อ 12 วรรคสอง บริษัทฯ มีข้อสังเกตว่า คานิยาม “ชดใช้” กาหนดให้สามารถ - พ.ร.บ.องค์กรฯ มาตรา 27 (12/1) กาหนดให้ กสทช.
ชดใช้เป็นเงิน หรือรูปแบบอื่นใด อย่างไรก็ดี ตามข้อ 12 วรรคสอง ในส่วนที่กาหนดหน้าที่ให้ผู้ที่ถูกเรียกคืน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่น
คลื่นความถี่มีหน้าที่นาส่ง “เงินชดใช้” ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น ซึ่งหากเจตนารมย์ของการชดใช้ ความถี่ โดยคานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย
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3. หมวด 2 การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่

ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
แก่ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาจเป็นการชดใช้เป็นเงิน หรือรูปแบบอื่นใดแล้ว เท่านั้น โดยนิยามของการชดใช้ เป็นการชดใช้ความ
บริษัทฯ เสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงถ้อยคาข้อ 12 วรรคสอง ให้รวมถึงการชดใช้ในรูปแบบอื่นใด ที่ เสี ยหายที่ เกิด ขึ้นจากการถูกเรียกคื นคลื่ นความถี่ที่
ไม่ใช่ตัวเงินด้วย
เป็นเงินหรือรูปแบบอื่นตามที่ กสทช. กาหนด อาทิ
- การกาหนดให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหน้าที่ในการนาส่งเงินชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนตาม การลดหย่ อ นค่ า ธรรมเนี ย มการประกอบกิ จ การ
จานวนเงินที่ กสทช. กาหนดให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น บริษัทฯ เห็นว่า กสทช. ควรเป็นผู้นาส่งเงิน สาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ที่เป็นผู้รับอนุญาต
ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากการกาหนดให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีหน้าที่ในการนาส่ง ให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ อย่ า งไรก็ ดี กรณี ข องผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
เงินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ย่อมทาให้เกิดภาระหน้าที่ทางภาษีเพิ่มเติม และอาจทาให้เกิดข้อโต้แย้ง ผลกระทบจะได้รับการชดใช้ในรูปแบบของตัวเงิน
เกี่ยวกับภาระทางภาษีระหว่างผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
- ข้อ 13 ถึงข้อ 15 กาหนดให้มีการพิจารณาปัจจัย เอกสารหลักฐาน และข้อคานึงถึงสาหรับการ - เจตนารมณ์ของร่างประกาศฯ จะพิจารณาการชดใช้
กาหนดการทดแทน การชดใช้ หรือการจ่ายค่าตอบแทนนั้น บริษัทฯ เสนอให้มีการพิจารณาแผนการใช้ การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
งานคลื่นความถี่ในอนาคตของผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ประกอบด้วย และเสนอให้มีการกาหนดข้อความ ประกอบกับเอกสารหลักฐาน ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 14
ที่คณะอนุกรรมการจะสามารถพิจ ารณาปัจจัย เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่น ความถี่ ซึ่ง หมายรวมถึง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด หาอุป กรณ์ เพื่ อ
นาเสนอเพิ่มเติมได้ด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ ทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานเดิม
เกิดขึ้น นอกเหนือจากที่กาหนดในประกาศนี้ เช่น ค่ารื้อถอนอุปกรณ์เดิม หรือเงินลงทุนอื่น ๆ ที่ได้ลงทุน
ไว้แล้วตามแผนธุรกิจในการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว หรือเงินค่าใช้จ่ายที่ ได้ชาระไปอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้น เช่น เงินค่าประมูล เป็นต้น
- เห็นว่าการกาหนดให้ กสทช. พิจารณาค่าเสียโอกาสโดยคานึงถึงความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม - การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการเรียกคืนที่จะพิจารณา
ตามข้อ 15 นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์การ จากค่าเสียโอกาส จะดาเนินการพิจารณาเป็นรายกรณี
พิจารณา จึงเสนอให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติมให้ชัดเจน และเป็นกรอบการพิจารณา เนื่องจากคลื่นความถี่ที่จะถูกเรียกคืนมีรูปแบบการ
เพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการกาหนดค่าเสียโอกาสให้แก่ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลืนความถี่
ประกอบธุรกิจที่หลากหลาย การกาหนดเกณฑ์การ
2) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
คิดต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ตายตัวอาจไม่ยืดหยุ่น และ
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC 188/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
ไม่ครอบคลุมทุกกรณี
- ร่างประกาศข้อ 14 ได้กาหนดให้การชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ คณะกรรมการจะพิจารณา - เจตนารมณ์ของร่างประกาศฯ จะพิจารณาการชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงสองรายการ ได้แก่ (3) ค่าใช้จ่ายในการปรับอุปกรณ์ให้สามารถใช้คลื่นความถี่ใหม่ การถูกเรียกคืนคลื่นความถีจ่ ากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ได้ และ (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อทดแทนอุปกรณ์ ที่ใช้งานเดิม บริษัทเห็นว่าการกาหนดใน ประกอบกับเอกสารหลักฐาน ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 14
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3. หมวด 2 การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่

ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
ลักษณะดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีความเสียหายจากการได้มาซึ่งสิทธิการใช้อุปกรณ์โดยวิธีอื่น กล่าวคือ ซึ่ง หมายรวมถึง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด หาอุป กรณ์ เพื่ อ
ในการจัดเตรียม/จัดหาอุปกรณ์เพื่อให้บริการนั้น ไม่จาเป็นที่ผู้มีสิทธิในคลื่นความถี่จะต้องลงทุนด้วย ทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งานเดิม
ตนเองเสมอไป แต่อาจใช้วิธีเช่ าหรือเช่าซื้ออุปกรณ์จากบุคคลอื่น ซึ่งเป็นวิธีการปกติ ในทางพาณิชย์
บริษัทจึงขอเสนอให้การชดเชยการเรียกคืนคลื่นความถี่ให้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้เช่า
หรือเช่าซื้ออุปกรณ์ด้วย โดยเสนอให้กาหนดเพิ่มเติมในร่างประกาศเป็นข้อ 14 (5)”ค่าเสียหายอื่นที่
เกิดขึ้นจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่”
3) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
- ในร่างประกาศ กสทช.ฯ มีการพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น - ร่างประกาศฯ ได้พิ จ ารณาทดแทน ชดใช้ หรือจ่ า ย
จากการเปลี่ยนย่านความถี่ หรือย้ายออกจากคลื่นความถี่ แต่ ไม่ได้ระบุถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลกระทบ ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยตรง
ทางการเงินจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ และผลกระทบของผู้ใช้บริการ (End User) เช่น อาจทาให้ และคานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย
เกิดปัญหาความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อบริการบนคลื่นความถี่ใหม่ และความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นลดลง
(คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน)
- พิจารณาความเหมาะของปัจจัยในการพิจารณาการชดเชย ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน ควรคานึง
ผลกระทบกับผู้ใช้บริการและผลกระทบทางการเงินอื่น ๆ จากผู้ที่ถูกเรียกคืนความถี่ เช่น เมื่อถูกเรียกคืน
ความถี่ ความเชื่อมั่นของลูกค้าจะหายไป ตลาดอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้คานึงในส่วนนี้ด้วย
4) บริษัท VISI (Thailand) จากัด
(คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน)
- เห็นควรให้พิจารณาถึงประเด็นของผู้ถือหุ้นด้วย เพราะมีจานวนประมาณหมื่นคน
- ร่างประกาศฯ ได้พิ จ ารณาทดแทน ชดใช้ หรือจ่ า ย
- การทดแทนต้องพิจารณาด้านการเงินให้เหมาะสม โดยเน้นไปที่การเยียวยาผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนให้ แก่ผู้ ที่ ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยตรง
และคานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย
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ประเด็น
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
3.3 ความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาค่าเสียโอกาสจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยคานึงถึงความสมเหตุสมผลและ
เป็นธรรม
(1) เห็นด้วย
สถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เหมาะสมแล้ว
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC 188/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
- เหมาะสมแล้ว
(2) ไม่เห็นด้วย
1) บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ นร 6136/3467ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- ข้อ 15 “กรณีการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ กสทช. จะพิจารณาค่าเสียโอกาส - เจตนารมณ์ของร่างประกาศฯ จะพิจารณาการชดใช้
จากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยคานึงถึงความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ทั้งนี้ นับแต่วันสิ้นสุดการ การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตามที่ กสทช. มีมติตามข้อ 7 หรือข้อ 9 แล้วแต่กรณี จนถึงวันครบกาหนดการ ประกอบกับเอกสารหลักฐาน ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 15
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามสิทธิเดิม”
ทั้งนี้ หลักการกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตให้
- ในเรื่องนี้ บมจ.อสมท. ไม่เห็นด้วยว่า ค่าเสียโอกาสจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ให้นับตั้งแต่วัน ใช้คลื่นความถี่เป็นไปตามสิทธิเดิม
สิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จนถึงวันครบกาหนดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามสิทธิเดิม
เนื่องจาก บมจ.อสมท. ได้ทาสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกบนคลื่น
ความถี่ MMDS กับคู่สัญญา โดยมีอายุของสัญญา 15 ปี นับจากวันเริ่มประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์
แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีปัญ หาล่าช้าจากกระบวนการการดาเนินการของ กสทช. ทั้งการอนุญาต
การนาเข้าอุปกรณ์, การออกใบอนุญาตต่าง ๆ และอื่น ๆ ส่งผลให้ บมจ.อสมท. ไม่สามารถประกอบ
ธุรกิจตามที่ตกลงกับคู่สัญญาได้ ทาให้เกิดความเสียหายและเสียโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างมาก จึงไม่เป็น
ธรรมต่อทั้ง บมจ.อสมท. และคู่สัญญา หาก กสทช. จะพิจารณาค่าเสียโอกาสตามที่ระบุไว้ในข้อ 15
- เห็นว่าควรพิจารณาระยะเวลาในการคานวณค่าเสียโอกาสตามระยะเวลาในการประกอบกิจการ
ของ บมจ.อสมท. ตามที่ระบุไว้ในสัญญา คือ 15 ปี นับจากวันเริ่มประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์
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ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็น กสทช.

2) บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ ทค 426/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
- เห็นว่าในการลงทุนโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการตามสิทธิในคลื่นความถี่ที่ถือครองอยู่ นั้น - เจตนารมณ์ของร่างประกาศฯ จะพิจารณาการชดใช้
โดยทั่ ว ไปจะเป็ น การลงทุ น แล้ ว ใช้ ป ระโยชน์ ใ นระยะยาว ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ อ ายุ ก ารใช้ ง านโครงข่ า ย การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
โทรคมนาคมจะเกินระยะเวลาสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว ซึ่ง ประกอบกับเอกสารหลักฐาน ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 15
เงื่อนไขใบอนุญาตก็เปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตได้ ผู้ให้บ ริการจึงต้อง ทั้งนี้ หลักการกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาต
วางแผนระยะยาวในการให้บริการ เพื่อคุณภาพบริการที่ต่อเนื่อง ดังนั้น หลักในการพิจารณาการชดเชย ให้ใช้คลื่นความถี่เป็นไปตามสิทธิเดิม
ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ตามร่างประกาศฯ ซึ่งนับช่วงเวลาตั้งแต่
วันที่มีคาสั่งให้สิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จนถึงวันครบกาหนดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตาม
สิท ธิเดิม จึง ไม่ สมเหตุ สมผลและไม่ เป็ น ธรรมต่อผู้ ที่ถูกเรีย กคืน คลื่ นความถี่ บริษั ทฯ จึ งขอเสนอให้
พิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้กรอบเวลาการชดเชย ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน ครอบคลุมตาม
แผนการลงทุนของผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ โดยตัดข้อความให้ข้อ 15 ดังนี้
ข้อความเดิม
“ข้อ ๑๕ กรณีการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ กสทช. จะพิจารณาค่าเสียโอกาสจาก
การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยคานึงถึงความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ทั้งนี้ นับแต่วันสิ้นสุดการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามที่ กสทช. มีมติตามข้อ ๗ หรือข้อ ๙ แล้วแต่กรณี จนถึงวันครบกาหนด
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามสิทธิเดิม”
ข้อความที่เสนอปรับปรุง
“ข้อ ๑๕ กรณีการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ กสทช. จะพิจารณาค่าเสียโอกาสจาก
การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยคานึงถึงความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ทั้งนี้ นับแต่วันสิ้นสุดการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตามที่ กสทช. มีมติตามข้อ ๗ หรือข้อ ๙ แล้วแต่กรณี จนถึงวันครบกาหนด
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามสิทธิเดิม”
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ประเด็น
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็น กสทช.

ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
- ข้อ 15 การพิจารณาค่าเสียโอกาสจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่โดยคานึงถึงความสมเหตุสมผล - การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการเรียกคืนที่จะพิจารณา
และเป็นธรรม นั้น ควรกาหนดรายละเอียดหัวข้อที่ซึ่ง กสทช. จะใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน
จากค่าเสียโอกาสจะดาเนินการพิจารณาเป็นรายกรณี
เสนอให้กาหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการคานวณค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ไว้ใน เนื่องจากคลื่นความถี่ที่จะถูกเรียกคืนมีรูปแบบการ
ประกาศฉบับนี้ด้วย
ประกอบธุรกิจที่หลากหลาย การกาหนดเกณฑ์การ
2) บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน)
คิดต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ตายตัวอาจไม่ยืดหยุ่น และ
(หนังสือที่ นร 6100/3334 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561)
ไม่ครอบคลุมทุกกรณี
- เสนอให้ สานักงาน กสทช. ดาเนินการตั้งงบประมาณของสานักงาน กสทช. เพิ่มเติม และขออนุมัติ - นาความเห็นมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศฯ
จากคณะกรรมการ กสทช. เพื่อใช้สารองจ่ายในกรณีที่มีการเรียกคืนคลื่นความถี่และต้องมีการชดใช้หรื อ ในขณะที่กองทุนยังไม่มีเงินรายได้ที่ได้จากการจัดสรร
จ่ายค่าตอบแทนแต่เงินในกองทุนมาตรา 53 (8/1) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ คลื่ น ความถี่ ที่ ไ ด้ รั บ คื น จึ ง เห็ น ควรให้ มี กลไกเสริ ม
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (และที่ สภาพคล่ องและส ารองจ่ ายในการสนับ สนุ นการใช้
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560) มีไม่เพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายมิได้บังคับให้ กสทช. จะต้องชดใช้และ คลื่ น ความถี่ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด รวมทั้ ง
จ่า ยค่าตอบแทนการเรีย กคืนคลื่น ความถี่ด้ วยเงิ น กองทุ นฯ เท่ านั้ น เพีย งแต่ หากจะใช้ เงิ น กองทุ น ฯ สนับสนุนการเรียกคืนคลื่นความถี่
จะต้องเป็นเงินกองทุนตามมาตรา 53 (8/1) เท่านั้น ทาให้สานักงาน กสทช. สามารถสารองจ่ายเงิน
ดังกล่าวไปก่อนได้ จนกว่าจะมีการประมูลคลื่นที่ถูกเรียกคืนและมีเงินในกองทุนตามมาตรา 53 (8/1)
ดังกล่าวเพียงพอ จึงค่อยนาเงินจากกองทุนฯ ดังกล่าวส่งคืนให้สานักงาน กสทช. ซึ่งหาก กสทช. มีเจตนา
ที่จะดาเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่ภายในปี 2562 อันใกล้นี้ ก็ควรเร่งรัดตั้งงบประมาณสารองประจาปี
ที่ว่านี้โดยด่วนที่สุด เพื่อให้ทันการอนุมัติงบประมาณประจาปีของคณะกรรมการ กสทช.
- เสนอให้มีการกาหนดงวดชาระ หรืองวดการแบ่งจ่ายเงินค่าชดใช้และการจ่ายค่าตอบแทนการเรียก - ร่างประกาศฯ นี้ ไม่ได้มีข้อจากัดในเรื่องวิธีการชาระ
คืนคลื่นความถี่ให้ชัดเจนและแน่นอน เช่น
เงิ น ในการชดใช้ หรือจ่ า ยค่ า ตอบแทน โดย กสทช.
 แบ่งการชาระเงินออกเป็น 2 - 4 งวด ขึ้นอยู่กับปริมาณคลื่นความถี่ที่ถูกเรียกคืนและมูลค่า จะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามความเหมาะสมของ
การชดใช้และจ่ายค่าตอบแทน โดยแต่ละงวดอาจทิ้งระยะเวลาห่างกัน 1 ปี
สถานการณ์
 กาหนดปริมาณการชาระค่าชดใช้และค่าตอบแทนต่องวด เป็นร้อยละของมูลค่าทั้งหมดที่ต้อง
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ความเห็น กสทช.
ชาระ เช่น งวดที่ 1 - 3 ชาระร้อยละ 15 ของมูลค่าทั้งหมด และงวดสุดท้ายชาระมูลค่าที่เหลือทั้งหมด
หรือเมื่อใดที่มีเงินกองทุนตามมาตรา 53 (8/1) ดังกล่าวเพียงพอ ก็ให้ชาระเต็มมูลค่าที่เหลือไปเลย
ทีเดียว และจ่ายคืนสานักงาน กสทช. หากมีการสารองจ่ายไปก่อนด้วย
 กาหนดวันชาระเงินงวดแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ กสทช. เรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าว
สาเร็จ โดยหากมีการชาระล่าช้า จะต้องมีเบี้ยปรับตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อให้ กสทช. มีระยะเวลาในการนาคลื่น ความถี่ที่เรียกคืนไปประมูลให้มีเงินเข้ากองทุนตาม
มาตรา 53 (8/1) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2560) อย่างเพียงพอต่อการจ่ายค่าชดใช้และค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าว และทาให้การ
เรียกคืนดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น
(คุณเขมทัตต์ พลเดช)
- เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ สานักงาน กสทช. ควรจะจ่ายค่าตอบแทนตามสิทธิ - เจตนารมณ์ของร่างประกาศฯ จะพิจารณาการชดใช้
การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ของผู้ถือครองคลื่นความถี่ นอกเหนือจากค่าเสียโอกาส
- การประเมินค่าตอบแทนควรมีวิธีการที่เป็นธรรมและมีมาตรฐานเดียว โดยควรศึกษาจากแนวทาง ประกอบกับเอกสารหลักฐาน ตามทีกาหนดไว้ใน ข้อ 15
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งควรกาหนดเงื่อนไขการชาระค่าตอบแทน ค่าชดใช้ให้เป็นระบบ เช่น ทั้งนี้ หลักการกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่เป็นไปตามสิทธิเดิม
แบ่งจ่ายกี่งวด แต่ละงวดร้อยละเท่าไหร่
3) บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
(คุณปิยบุตร พรหมรุ่งเรือง)
- การวางแผนธุรกิจในอนาคตอาจมี ระยะเวลาเกินใบอนุญาต ซึ่งมีการลงทุนด้านโครงข่ายไปแล้ว - คงตามร่างประกาศฯ เนื่องจากระยะเวลาการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่จะเท่ากับระยะเวลาการสิ้นสุดการ
เสนอให้สานักงาน กสทช. คานึงถึงปัจจัยในส่วนนี้ด้วย
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่เหลืออยู่ตามสิทธิเดิมโดย
สานักงาน กสทช. จะพิจารณาตามเอกสารหลักฐาน
4) บริษัท VISI (Thailand) Co.,Ltd
ตามสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่
(คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน)
- มองว่าประกาศฯ ดังกล่าวยังหละหลวม เพราะว่าความคุ้มค่าวัดยากและขึ้นกับวิจารณญาณ การ - หลักการคานวณค่าเสียโอกาสเป็นการคานวณที่ใช้ใน
ประเมินมูลค่าของอุปกรณ์ก็อาจแตกต่างกันไป ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด ดังนั้น จึงต้องเพิ่ม การเรียกคืนคลื่นความถี่ทุกกรณี ไม่ว่าจะรายเล็กหรือ
รายละเอียดเกี่ยวกับ (1) หลักการคานวณค่าเสียโอกาสโดยเฉพาะสาหรับผู้ประกอบการรายเล็ก (2) รายใหญ่ นอกจากนี้ ร่างประกาศฯ ไม่ได้มีข้อจากัดใน
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แนวทางประเมินค่าตอบแทนและงวดการแบ่งจ่าย และ (3) การตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้ผู้ประกอบการ

ความเห็น กสทช.
เรื่องวิธีการชาระเงินในการชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทน
โดย กสทช. จะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามความ
เหมาะสม
3.4 ความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการกาหนดวิธีการและเงื่อนไขเพื่อทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่า ตอบแทน
การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่มีรายละเอียดใดที่สมควรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
(1) เห็นด้วย
สถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เหมาะสมแล้ว
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC 188/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
- เหมาะสมแล้ว
(2) ไม่เห็นด้วย
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน)
(คุณเขมทัตต์ พลเดช)
- ตามข้อ 15 ของร่างประกาศฯ อานาจของ กสทช. และอนุ กรรมการมาจากหน่วยงานภาครัฐ - นาความเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงร่างประกาศฯ โดยเห็น
ทั้งหมด อาจจะมีการใช้อานาจโดยมิชอบ อีกทั้งตามข้อ 5 การพิจารณาความมีประสิทธิภาพและความ ควรให้คณะอนุกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือก
คุ้มค่าในการใช้คลื่นความถี่ประเมินค่าได้ยาก อาจจะเกิดความลาเอียงได้ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้อาจจะ กันเองเป็นประธานคณะอนุกรรมการและองค์ประกอบ
แตกต่างกัน เสนอให้ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ดังกล่าว ซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อ 16 มี
อีกทั้งการประเมินมูลค่าคลื่นหน่วยงานรัฐและเอกชนรายเล็กแตกต่างจากผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่ง ความเหมาะสมแล้ว
อาจจะประสบปัญหาได้
2) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
- ขอเสนอแก้ไขข้อ 12 ดังนี้
“ข้อ 12 ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนามาใช้ - ร่างประกาศฯ ข้อ 19 ได้กาหนดกลไกในการนาความเห็น
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ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นจากผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนามาจัดสรรใหม่ กสทช. จะพิจารณากาหนด
วิธีการและเงื่อนไขการทดแทน ชดใช้ หรือจ่า ยค่า ตอบแทนสาหรับ ผู้ที่ ถูกเรียกคืนคลื่น ความถี่ โดย
พิจารณาจากความเห็นของคณะอนุกรรมการที่เสนอมาและคานึงถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย”
- เพื่อให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ในข้อ 16 (1) ประธานอนุกรรมการ ไม่ควรเป็น
เลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องจากการดาเนินการทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ต้น
- ขอให้เพิ่มเติมจานวนคณะอนุกรรมการ ดังนี้ ผู้แทนจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน , สถาบัน
การศึกษาหรือสถาบันวิจัยของรัฐ เพื่อพิจารณาด้านเทคนิค
(คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน)
- เห็นควรให้บุคคลอื่นเป็นประธานจะเหมาะสมกว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ กสทช. เป็นผู้มีส่วนได้
เสียในเรื่องนี้ จึงไม่ควรเป็นประธาน ควรให้คณะคัดเลือกตัวแทนเป็นบุคคลอื่น
3) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ กสท รก.(กร.)/1052 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
- ข้อ 16 ควรกาหนดคุณสมบัติของผู้แทนในคณะอนุกรรมการให้มีความรู้ด้านกิจการที่เกี่ยวข้องด้วย
4) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
(หนังสือที่ BRD.AWN 0397/2561ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- ในร่างประกาศฯ กาหนดให้มีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้ แทนจากหน่วยงานของรัฐ จานวน
6 หน่วยงานและมีวาระการทาหน้าที่ถาวร ทาหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นต่อ กสทช. ในการกาหนด
วิธีการและเงื่อนไขเพื่อทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ นั้น ร่าง
ประกาศฯ ไม่ควรกาหนดให้คณะอนุกรรมการมีวาระการทาหน้า ที่ถาวร แต่ควรให้ กสทช. มีอานาจ
ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามการเรียกคืนคลื่นความถี่แต่ละครั้ง โดยให้ กสทช. เลือกอนุกรรมการ
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานของรัฐในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงิน
2. ด้านกฎหมาย
3. ด้านเทคโนโลยี

ความเห็น กสทช.
ของคณะอนุกรรมการมาประกอบการตัดสินใจ
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ความเห็น กสทช.
ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ กสทช. ได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เข้ามาทาหน้าที่อนุกรรมการ
ได้อย่างเหมาะสมกับเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ และปัจจัยทางด้านเทคนิคของการเรียกคืนคลื่นความถี่
ในแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
5) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/753/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- เสนอให้มีการกาหนดคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการ
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของประกาศ แทนการกาหนดผู้แทนที่มาจากหน่วยงาน
หรือองค์กรอย่างเฉพาะเจาะจงตามที่ปรากฏในข้อ 16 ของร่างประกาศฯ ที่กาหนดให้คณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ เห็นว่า การกาหนดคณะอนุกรรมการควรคานึงถึง
คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติเฉพาะของคณะอนุกรรมการเป็นสาคัญว่าต้องเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้
ในเรื่องใด หรือมีวิชาชีพใด หรือมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องคลื่นความถี่
และการกาหนดการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ กสทช. สามารถพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสม
ในแต่ละสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และแต่ละช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ภาคประชาชน
1) คุณณภัทร วินิจฉัยกุล
การตั้งอนุกรรมการ ร่างประกาศฯ ไม่มีการกาหนดองค์ประกอบใดอันแสดงให้ เห็นว่า บุคคลที่เลือก
มาเป็นอนุกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 3.5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลหรือชีแ้ จงเป็นลายลักษณ์อักษร
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
สถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ควรขยายระยะเวลาเป็น 60 วัน เพื่อให้คณะทางานมีโอกาสหารือ ทบทวนอย่างรอบคอบมากขึ้น
- เมื่อพิจารณาภาพรวมของระยะเวลาการเรียกคืนคลื่น
ความถี่ กรอบระยะเวลาที่กาหนดมีความเหมาะสมแล้ว
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3. หมวด 2 การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่

ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็น กสทช.

ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC 188/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
- เห็นสมควรกาหนดให้ผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ตามข้อ 18 มีระยะเวลา 30 วัน ในการส่งข้อมูลหรือ
ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
2) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ กสท รก.(กร.)/1052 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
- ข้อ 18 ขอขยายระยะเวลาเป็น 30 วัน
3) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
- ข้อ 18 วรรคสอง ขอเสนอให้เพิ่มระยะเวลา 30 วัน เนื่องจากต้องเตรียมข้อมูลและคาชี้แจงโดย
ละเอียดและรอบคอบ
(คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน)
- เห็นควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลหรือชี้แจงเป็น 30 วัน
(3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 3.6 ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 2 การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ภาครัฐ
1) สานักงานอัยการสูงสุด
(คุณวิชช์ จีระแพทย์)
- คลื่นความถี่เป็นสมบัติของชาติ คลื่นความถี่ที่ไม่มีการใช้งานและในกรณีที่เจ้าของคลื่นความถี่ไม่ใช้
คลื่นเองแต่ขายปลีกขายส่งต่อเห็นควรว่าให้เรียกคืนโดยไม่ต้องชดเชย
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
- ขอเพิ่มเติมหัวข้อก่อนข้อ 21 เสนอให้มีกระบวนการโต้แย้ง โดยกาหนดระยะเวลา และวิธีการ - การกาหนดขั้นตอนและวิธีการในการโต้แย้งไม่จาเป็น
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3. หมวด 2 การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่

ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
โต้แย้งคาสั่งการเรียกคืนคลื่นความถี่ไว้ในประกาศ กสทช. ฉบับนี้ด้วย พร้อมทั้งเพิ่มคณะกรรมการชุดหนึ่ง ต้องกาหนดไว้ในร่างประกาศฯ ฉบับนี้ ซึ่งผู้โต้แย้งมี
เพื่อพิจารณาการโต้แย้ง ทั้งนี้ อาจอ้างถึงการจัดตั้งองค์คณะวิธีการโต้แย้งจากหมวด 3 หมวด 4 ของประกาศ สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามพระราชบัญญัติ
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากในการพิจารณาการเรียกคืน จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
คลื่นความถี่ตามข้อ 5-9 และข้อ 19 เป็นการกาหนดและพิจารณาข้อมูลจากสานักงาน กสทช. แต่เพียง 2542
ฝ่ายเดียว อันเป็นการจากัดสิทธิของผู้ถูกเรีย กคืนคลื่นความถี่ในการโต้แย้ง โดยไม่กาหนดกระบวนการ
ที่ชัดเจน ในการให้ข้อมูลหรือชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นในการปฏิเสธการคืนคลื่นความถี่ หรือการคืน
คลื่นความถี่บางส่วน ในขั้นตอนการกาหนดวิธีการเพื่อทดแทน หรือชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสาหรับ
ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติตามประกาศของ กสทช.
(คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน)
- เห็นควรให้คานวณด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านความมั่นใจของลูกค้าเมื่อผู้ประกอบการถูกเรียกคืน - รับทราบข้อสังเกต
คลื่นความถี่
- เห็นควรให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยตามข้อ 21 ไม่ควรให้ประธาน กสทช. เพียงผู้เดียว
เป็นผู้วินิจฉัย
- ควรกาหนดวิธีการโต้แย้งไว้ในประกาศฯ นอกจากกระบวนการปกติด้วย เพราะไม่แน่ใจว่าถ้า
ไม่ได้กาหนดไว้จะเข้ากระบวนการปกติทางศาลปกครองหรือไม่
2) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/753/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- เสนอให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่และผู้ที่ได้รับผลกระทบในขั้นตอน - การที่ร่างประกาศฯ นี้กาหนดให้คณะอนุกรรมการ มี
การพิจารณาการทดแทน การชดใช้ หรือการจ่ายค่าตอบแทนด้วยตามที่ข้อ 18 กาหนดให้คณะอนุกรรมการ อานาจเรียกผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ หรือบุคคลอื่น
มีอานาจเรียกให้ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่หรือบุคคลอื่นใดให้ข้อมูลหรือมาชี้แจงนั้น บริษัทฯ เสนอให้มี มาชี้แจงเป็นการให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้ง และแสดง
การปรับปรุงข้อ 18 ดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ พยานหลักฐานของตน ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ. วิธี
และผู้ที่ได้รับผลกระทบ และมีอานาจในการเรียกบุคคลอื่นมาชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมและสอดคล้องกับ ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แล้ว
หลักวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ต้องมีการรับฟังความเห็นหรือข้อเท็จจริงจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วน
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4. ภาคผนวก
4.1 เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการคานวณการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่และการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
4.2 ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภาคผนวก
ประเด็น
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
4.1 เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการคานวณการชดใช้การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่และการจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
(1) เห็นด้วย
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ DTN.RS-NBTC 188/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
- เหมาะสมแล้ว
(2) ไม่เห็นด้วย
4.2 ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภาคผนวก
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(คุณระพีภัทิย์ เลิศวงศ์วีรชัย)
- การพิจารณาค่าตอบแทนตามภาคผนวก ขอความชัดเจนว่าจะพิจารณาเอกสารในรอบปีที่ผ่านมา - ยืนยันตามร่างประกาศเดิม เนื่องจากเอกสารดังกล่าว
หรือเป็นปัจจุบันที่สุด เนื่องจากจะมีผลไปถึงการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ถูกเรียกคืนคลื่น น ามาใช้ เ พื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของที่ ป รึ ก ษา
ในส่ ว นเรื่ อ งการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส านั ก งาน กสทช.
ความถี่
- กสทช. ควรพิจารณาถึงมูลค่าในอนาคตและควรประมาณการไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาต จะปฏิบัติตามวิธีเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับต่อไป

จะได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงตลอดการอนุญาตนั้น
- กาหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการนาส่งเอกสารที่ชัดเจน
- กรณีที่จ้างสถาบันการศึกษา ข้อมูลที่ผู้ประกอบการนาส่งให้จะถูกนาไปพิจารณาด้วยหรือไม่ เสนอ - รายการดังกล่าวตามภาคผนวกมีความเหมาะสมแล้ว
ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่จะต้ องจัดส่งข้อมูลที่เป็น
ให้มีการขอความยินยอมของเจ้าของข้อมูล รวมถึงลงนามในลักษณะ NDA เพื่อไม่นาไปใช้ในกิจการอื่น
ประโยชน์ ในการประเมิน มูล ค่ าการชดใช้ และจ่า ย
(หนังสือที่ TUC/H/REG/753/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการให้ข้อมูลที่ ถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้ ค่าตอบแทน เพื่อรักษาสิทธิของตน
สะท้อนมูลค่าค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ถูกต้องแล้วเหมาะสม บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ กสทช.
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ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
พิจารณาเพิ่มเติมคาอธิบายรายละเอียดรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ว่าเอกสารหลักฐานที่ กสทช.
ต้องการในแต่ละรายการนั้นมีรายละเอียดอย่างไร เช่น เป็นรายการที่พิจารณาจากภาพรวมในการดาเนิน
ธุรกิจของผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ (เช่น กรณีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ) หรือรายการที่
พิจ ารณาจากผลกระทบอันเกิดจากการถูกเรียกคืน คลื่ นความถี่เท่า นั้น นอกจากนี้ ควรกาหนดช่ ว ง
ระยะเวลาของข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจน โดยหากเป็นข้อมูลย้อนหลังหรือข้อมูลที่เป็นปัจจุบันควรจะต้อง
ระบุว่าเป็นข้อมูลตั้งแต่เมื่อใด และต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
แล้วหรือไม่ อีกทั้งในบางรายการจาเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เป็นประมาณการณ์ในอนาคตของผู้ถูกเรียกคืน
ความถี่เพื่อให้สามารถคานวณค่าตอบแทนการเรียกคืนความถี่ตลอดระยะเวลาของการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ที่เหลืออยู่ด้วย จึงควรกาหนดรายการข้อมูลที่ต้องแสดงข้อมูลการประมาณการณ์ รวมทั้งให้แสดง
สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการณ์ข้อมูลประกอบด้วย
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลความลับทางการค้าและเป็นข้อมูลที่แสดงถึงความสามารถใน
การประกอบธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของเจ้าของข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการแข่งขันระหว่างคู่แข่งขัน
ข้อมูลดังกล่าวจึงควรได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ และหากมีความจาเป็นต้องเปิดเผยต่อบุคคล
ภายนอกหรือนาไปใช้ในการกากับดูแลในประเด็นอื่น ๆ ควรต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลด้วย
2) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
- กรณีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้เพิ่มข้อความ “รวมทั้งค่าเสียหายทางตรง และค่าเสียหายทางอ้อม”
- ยืนยันตามร่างประกาศฯ เดิม
ภาคประชาชน
1) คุณณภัทร วินิจฉัยกุล
- เนื้อหาหมายเหตุในภาคผนวกไม่สอดคล้องกับเนื้อหาด้านบน เสนอให้อานาจผู้ที่ถูกกระทบสิทธิ์ อีกทั้ง - ข้อความในหมายเหตุเป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะสงวน
กรอบระยะเวลาที่แจ้งให้ผู้เรียกคืนทราบนั้นไม่เพียงพอ ต้องให้เวลาในการโต้แย้งด้วย
สิทธิในการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- เห็นควรปรับข้อความในภาคผนวกให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาในร่างประกาศฯ
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5. ประเด็นอื่น ๆ
ประเด็น
5.1 อานาจของคณะ
อนุกรรมการ
และความโปร่งใส
ของกระบวนการ

5.2 ความชัดเจนของ
ผลกระทบต่อสังคม

5.3 การเยียวยา
ประชาชนในกิจการ
โทรทัศน์

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็น กสทช.

ภาคประชาชน
1) คุณณภัทร วินิจฉัยกุล
- ประกาศนี้เป็นการกระทบสิทธิ์ผู้ถือครองคลื่นความถี่ การให้อานาจอนุกรรมการในการตัดสินใจว่า - คณะอนุกรรมการทาหน้า ที่เพียงเสนอความเห็นต่ อ
จะใช้วิธีใดก็ได้นั้น ไม่ได้เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ผู้รับผลกระทบ ในร่างประกาศที่บอกว่าคลื่น ความถี่เป็น กสทช. เท่านั้น โดย กสทช. จะเป็นผู้กาหนดวิธีการ
สมบัติของชาติต้องใช้ประโยชน์คุ้มค่า ร่างประกาศต้องชัดเจน 1. จาเป็นอย่างไร 2. นาไปทาอะไร เป็น ทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 19 ของ
ประโยชน์ต่อบ้านเมือง สาธารณะอย่างไร สัมผัสได้ มีข้อมูลชัดเจน กระบวนการนาไปต่อต้องมีมาตรการ ร่างประกาศฯ
โปร่งใส เป็นธรรม เสรี แข่งขันได้ ผู้มีสิทธิ์อยู่เดิมเป็นองค์กรรัฐที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานที่เป็น
สากล มาตรฐานของ กสทช. ต้องเป็นสากล เนื่องจากมีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นด้วย
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท VISI (Thailand) Co.,Ltd
(คุณสมบัติ ก้องตระกูลชน)
- หลายคนกังวลเรื่องดุลพิ นิจ เป็นเรื่องยาก ผลกระทบทางสังคม : ควรยกตัวอย่างเป็นกรณีไปว่า - กสทช.จะพิจารณาการเรียกคืนคลื่นความถี่ก็ต่อเมื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม 1. เรื่อง..... 2. เรื่อง..... 3. เรื่อง..... 4. เรื่อง..... 5. เรื่อง..... เพื่อเป็นแนวทางที่ผู้ใช้ ประโยชน์ต่อสังคมสุทธิหลังการเรียกคืนคลื่นความถี่
คลื่นความถี่นั้น ศึกษาว่าตรงกับสิ่งที่เขาทาอยู่หรือไม่
มีมากกว่าประโยชน์ต่อสังคมสุทธิก่อนการเรียกคืน
- ระยะเวลาในการเรียกคืนคลื่นความถี่ : อานาจของ กสทช. ทาไว้หละหลวม ความคุ้มค่าวัดยาก
อาจล าเอีย ง อุ ป กรณ์ ต่ า งกัน ไป ปล่ อ ยกลไกการตลาด (คุ ณ เขมทั ศ พลเดช จาก อสมท.) ต้ องลง
รายละเอียด ผู้ประกอบการรายเล็กอาจเสียโอกาส การประเมินค่าตอบแทน แบ่งจ่ายอย่างไร ควรตั้ง
งบประมาณไว้
- ต้องแปลประกาศฉบับมีผลบังคับเป็นภาษาอังกฤษด้วย
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท ไทยบีพีเอส จากัด
(คุณธนกร สุกใส)
- การใช้คลื่นความถี่ทั้งผู้ส่ง – ผู้รับ (ประชาชนที่ใช้สายอากาศ จะได้รับการเยียวยาหรือไม่ ) เปลี่ยน - ร่างประกาศฯ นี้ไม่ใช้บังคับกับคลื่นความถี่ย่าน 700
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ประเด็น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
สายอากาศรับประชาชน การให้บริการโครงข่ายจะได้รับค่าชดใช้หรือไม่

ความเห็น กสทช.
MHz ที่ กสทช. ได้ อนุ ญ าตเพื่ อ ให้บ ริการโทรทั ศ น์
ในระบบดิจิตอล ตามมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561

5.4 กรอบการพิจารณา ผู้ประกอบการ
เรียกคืนคลื่นความถี่และ 1) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
กระบวนการแจ้งให้
(หนังสือที่ ทีโอที/690 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561)
ทราบล่วงหน้า
- ก่อนเริ่มกระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่ ควรกาหนดกรอบการพิจารณาไว้ เพื่อผู้มีความถี่จะได้ - แผนการเรียกคืนและปรับปรุงการใช้ คลื่นความถี่จะ
ประเมินตนเองว่า ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เสี่ยงต่อการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่หรือไม่ เช่น ควรกาหนดเวลา ถูกบรรจุ ในร่า งแผนแม่ บ ทการบริห ารคลื่ น ความถี่
ว่า เมื่ อใดจะเริ่ม พิจ ารณาเรียกคืน คลื่ นความถี่ โดยกาหนดระยะเวลาล่ ว งหน้า ไว้ ทั้ งนี้ ต้ องคานึง ถึง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ...) ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ
แผนการใช้งานความถี่ของผู้ประกอบการด้วยว่าในอุตสาหกรรมนั้น มีผู้ผลิต /ผู้จาหน่าย อุปกรณ์ที่ใช้ ย่า นความถี่ ที่ มีค วามเป็น ไปได้ สาหรับ การเรีย กคื น
ในย่านความถี่นั้นหรือยัง ในตลาดมีมากน้อยเพียงใดหรือยัง เทคโนโลยีนั้นเหมาะสมกับสภาพตลาด หรือปรับปรุง วัตถุประสงค์ในการนาไปใช้งาน และ
โทรคมนาคมภายในประเทศหรือยัง เป็นต้น
กาหนดเวลาที่สามารถนามาจัดสรรใหม่
(คุณภัทรินทร์ ภัทระศิขริน)
- การเรียกคืนความถี่เป็นเรื่องใหญ่ ก่อนมีการเรียกคืน ควรมีกระบวนการที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนว่าจะมีการพิจารณาเรียกคืนความถี่ ย่านใด เมื่อไหร่ หลักเกณฑ์อะไร ควรกาหนดไว้ในประกาศ
ไม่ควรเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติของสานักงาน กสทช.
5.5 การจ่ายค่าชดใช้
ผู้ประกอบการ
ล่าช้ามีผลต่อการ
1) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
(หนังสือที่ กสท รก.(กร.)/1052 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
- ตามเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นส่ วนที่ 2 ที่กาหนดให้กองทุน กทปส. ต้องให้การ - นาความเห็นมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประกาศฯ
สนั บ สนุ น การเรีย กคืน คลื่ น ความถี่เพื่อน ามาจัด สรรใหม่ และสนับ สนุ น การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ า ย ในขณะที่กองทุนยังไม่มีเงินรายได้ที่ได้จากการจัดสรร
ค่าตอบแทน โดยใช้เงินรายได้ที่ได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ได้รับคืนเท่านั้น ซึ่งกรณีการทดแทนหรือ คลื่ น ความถี่ ที่ ไ ด้ รับ คื น จึ ง เห็น ควรให้มี กลไกเสริ ม
การชดใช้ที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และต้องใช้เงินในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ จะดาเนินการ สภาพคล่องและสารองจ่ายในการสนับสนุน การใช้
อย่างไร หากการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวล่าช้าออกไปหรือไม่สามารถจัดสรรได้ รวมทั้งการกาหนด คลื่ น ความถี่ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด รวมทั้ ง
ขั้นตอนในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากการใช้คลื่นความถี่เดิมไปยังคลื่นความถี่ใหม่
สนับสนุนการเรียกคืนคลื่นความถี่
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ประเด็น
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
5.6 การมีส่วนร่วมในทุก ผู้ประกอบการ
ขั้นตอน
1) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(หนังสือที่ TUC/H/REG/753/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- เสนอให้มี การพิ จารณาเพิ่ ม เติ ม ความมี ส่ ว นร่ว มของผู้ ที่ถูกเรีย กคืน คลื่ น ความถี่ และผู้ ที่ ไ ด้ รับ - ร่างประกาศฯ นี้ มีขั้นตอนในการเปิดโอกาสให้มีส่วน
ผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นในทุกขั้นตอนการพิจารณา เพื่อที่ผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ และผู้ที่ ร่ว ม โดยผู้ ที่ ถูกเรีย กคื น คลื่ น ความถี่ หรือบุ ค คลอื่ น
ได้รับผลกระทบจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในคลื่นความถี่ ผลกระทบ ค่าใช้จ่ายหรือค่า สามารถชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานของตน ซึ่ ง
เสียโอกาสของตนที่เกี่ยวเนื่องกับคลื่นความถี่ที่ถูกเรียกคืนได้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 แล้ว
- เห็นว่าร่างประกาศฯ ยังไม่ได้กาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินการอย่างชัดเจนในทุกขั้นตอน เช่น - สานักงานดาเนินการตามระเบียบและกระบวนการที่
กรอบระยะเวลาการประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยของรัฐ เกี่ยวข้อง
ตามข้อ 10 เป็นต้น จึงเสนอให้มีการพิจารณากาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้
การดาเนินการตามประกาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความชัดเจนต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการ
เรียกคืนคลื่นความถี่ และผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
สถาบันการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยนครพนม
(รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข)
- ประเด็นความเป็นธรรมในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ในหมวด 1 การเรียกคืนคลื่นความถี่ (ข้อ 4) ซึ่ง
หมายความว่า ดุลพินิจที่ใช้ในการพิจารณาว่าคลื่นความถี่ใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า
หรือใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ถูกพิจารณาจาก กสทช. ฝ่ายเดียว ซึ่งอาจเป็นประเด็นในอนาคตได้ จึง
เทียบเคียงกับประเด็นการจัดรูปที่ดิน (รัฐต้องการประหยัดเงิน) ซึ่งแตกต่างจากการเวนคืน (จ่ายเงินทดแทน)
การที่รัฐจะเข้าไปใช้ที่ดินที่ครอบครองหรือถือสิทธิ์โดยผู้ใดก็ตาม แล้วทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย
การจัดรูปที่ดินก็เป็นแนวทางที่ดี ซึ่งสามารถทาได้หลายแนวทาง เช่น ให้เจ้าของที่ดินมีส่วนร่วมในการ
พิจารณา เป็นการพิจารณาร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นธรรม
ในการเรียกคืนคลื่นความถี่นั้น การพิจารณาจากฝ่ายเดียว อาจเป็นประเด็นในภายหลัง เพราะเป็น
การใช้ดุลพินิจและทาให้เป็ นเรื่องยาก และมีคาถามตามมาเยอะ หากมีการพิจารณาร่วมกันระหว่าง
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5.7 การหลอมรวม
เทคโนโลยี

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็น กสทช.
กสทช. กับผู้มีส่วนได้เสียด้วย จะทาให้ปัญหาที่ตามมาภายหลังจะน้อยลง
ผู้ประกอบการ
1) บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน)
(หนังสือที่ นร 6136/3467 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561)
- ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการหลอมรวมความเป็นกลางทางเทคโนโลยีและ - ด้วย ครม. ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ความเป็นกลางของคลื่นความถี่
ลงมติเห็นชอบผลการหารือร่ว มกั น ของรองนายก- เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้ าไปมาก ทาให้ตลาดการแข่งขันและกลุ่มลูกค้าของ รัฐมนตรี (นายวิษ ณุ เครื องาม) ประธานกรรมการ
กลุ่มกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกลุ่มกิจการโทรคมนาคม เป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบัน ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหน่วยงาน
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่ได้ประกอบธุรกิจเฉพาะระบบโทรคมนาคมเหมือน ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 รวม 10 ประเด็น
เมื่อก่อน แต่สามารถให้บริการเนื้อหารายการ (Contents) ได้ แต่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ และให้ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยกร่ า ง
โทรทัศน์ไม่สามารถให้บริการเนื้อหารายการ (Contents) ในช่องทางผ่านอินเตอร์เน็ตบนหน้าจอโทรศัพท์ พระราชบัญญัตฯิ ตามผลการหารือดังกล่าว แล้วส่งให้
เคลื่อนที่ได้ ทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เนื่องด้วยกลุ่มลูกค้าได้เปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมจากหน้าจอโทรทัศน์เป็นการรับชมผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อประสานงานส่งร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขแล้วให้
บนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่แทน ซึ่งเห็นได้ชัดว่ากฎหมายเปิดโอกาสให้กลุ่มกิจการโทรคมนาคม แย่ง คณะกรรมการธิการวิส ามัญ กิจ การสภานิ ติบั ญ ญั ติ
กลุ่มลูกค้าของกลุ่มกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ โดยในปัจจุบันผู้ได้รับใบอนุญาตกลุ่มกิจการ แห่งชาติต่อไป
โทรทัศน์หลายรายได้ประสบปัญหาจากผลกระทบดังกล่าวอย่างมาก เห็นได้จากผลประกอบการตั้งแต่ (ประเด็ น ที่ 5 และประเด็ น ที่ 6 กรณี ก ารแก้ ไ ข
เข้าสู่ ยุคโทรทั ศน์ดิ จิตอล ดั งนั้น ผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ เพิ่มเติมมาตรา 10/2 มาตรา 10/3 มาตรา 10/4
โทรคมนาคม ก็ควรต้องแข่งขันกันอยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกัน และตั้งอยู่บนบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ มาตรา 12/2 มาตรา 14/1 มาตรา 14/2 และมาตรา
เท่าเทียมกัน และ กสทช. ควรจะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนหากปล่อยให้เนินช้าไป 14/3 และการตราบทเฉพาะกาล
อาจส่งผลกระทบเสียหายต่อธุรกิจกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ผลการหารือเห็น ว่ า การหลอมรวมเทคโนโลยี เป็ น
รวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศชาติด้วย
ประเด็น ที่ต้ องเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ งการเตรีย มการ
ดังนั้น ในเรื่องนี้ บมจ. อสมท เห็นว่า กสทช. ควรต้องดาเนินการแก้ไขกฎหมายอย่างเร่งด่วนโดยเร็ว แก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการหลอมรวมเทคโนโลยีจะ
ให้รองรับการหลอมรวมของเทคโนโลยีและคลื่นความถี่ โดยใช้เทคโนโลยีและคลื่นความถี่มีความเป็น เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
กลาง (Neutrality) ต่อประเภทของบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายในตลาดที่ต้องแข่งขันกันมีความ ปัจ จุ บั น ยั ง ไม่เคยมี การหลอมรวมเทคโนโลยี อาจมี
เท่าเทียมกัน
ความเสี่ยง หากดาเนินการโดยทันที เช่น ความเสี่ย ง
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
(คุณธนะชัย วงศ์ทองศรี)
การกาหนดกรอบทางเทคโนโลยีทาให้ผู้ถือครองคลื่น ความถี่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ อาจ
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานคลื่นความถีไ่ ด้อย่างคุ้มค่า

ความเห็น กสทช.
อันเกิดจากการที่ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงทางเทคนิค (การรบกวนของคลื่น ) และ
ความเสี่ยงด้านงบประมาณหากต้องมีการแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิ คดั งกล่ าวจึ งเห็ นควรเสนอคณะรั ฐมนตรี
ไม่ขัดข้องกับการแก้ไขของคณะกรรมการธิการวิสามัญ
แต่เห็นควรชะลอการบังคับใช้กฎหมายไปก่อนจนกว่า
จะสามารถลดความเสี่ยงและ กสทช. มีความพร้อม
ในการดาเนินการแล้วให้ กสทช. เสนอพระราชกฤษฎีกา
เพื่อใช้บัง คับต่อไป ทั้งนี้ ในการปรับปรุงถ้อยคาให้
เหมาะสมเห็นควรสอบให้สานั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาในประเด็นดังกล่าว
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