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อตัราการเขา้ถึงบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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Mobile Penetration Growth (%) 

ตัง้ กทช. 

ปรับเลขหมาย

เป็น 10 หลกั ตัง้ กสทช. เร่ิมบริการคงสิทธิ

เลขหมาย 

ประมลูคล่ืน 
2100 MHz 

ประมลูคล่ืน 
1800, 900 MHz 

สิน้สดุลงทะเบียน 

พรีเพด 

ท่ีมา: ข้อมลูจากเว็บไซต์ สํานกังาน กสทช. และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
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การดาํเนินการของ กสทช. ตามพรบ.และแผนแม่บท  
Frequency Act Master Plan Progress Done/Not Yet 

Return of spectrum •Up to 5, 10, 15 years 
for radio, TV and 
telecom 
•Definite timeframe 
within 2 years 

•Regulation passed •Not yet 

Issuance of new license • Non-spectrum license 
within 1 year 
• Spectrum license 
within 3 years 

•Regulation in effect 
• 3  3G licenses issued in 
2012  
•24 DTTV licenses in 2013 
• 3 licenses in 2015-16 

•Done 

Allocation of new 
spectrum 

•For government, etc. 
within 3 years  
•For civic use within 4 
years (2016) 

• 2100 completed in 
2012 
• Digital TV in 2013 
• 1800/900 in 2015 

•Partially Done 
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การดาํเนินการของ กสทช. ตามพรบ.และแผนแม่บท (ต่อ) 
Frequency Act Master Plan Progress Done/Not Yet 

Competition • Measures against anti-
competitive conducts 
within 2 years 
• Price regulation 2 yrs 

Broadcast competition 
regulation passed. Price  
regulation passed. 

• Done 

Consumer protection •Regulation within 1 
year (Broadcast) and 2 
years for telecom 

Regulation drafted • Partially Done 

USO For Broadcast 
• Accessibility and 
media literacy plan 
within 1 year 
• 99% coverage within 5 
years  
For telecom 
• USO plan within 1 
year 

Telecom USO Plan 
completed but no 
execution. 
Broadcast USO Plan not 
finished. 

• Not yet 
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ประเดน็สาํคญั 

การจัดสรร 

คล่ืนความถ่ี 
โครงสร้าง 

องค์กร 
กรรมการ 
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1. การจดัสรรคล่ืนความถ่ี 

• การพิจารณาอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีต้องคํานึงถงึโดยเฉพาะบริการสาธารณะแก่ประชาชน  

-> รัฐอาจได้รับสทิธิพเิศษในการเป็นผู้ใช้คล่ืนความถ่ี เน่ืองจากเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 

• จดัสรรคล่ืนสําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ การคดัเลือกให้ทําโดยการประมลู แตห่ลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขการประมลูต้องคํานงึถงึประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับ โดยจะคํานงึถงึจํานวน
เงินท่ีเสนอให้แตเ่พียงอย่างเดียวมิได้   

-> เปิดช่องให้มีการคัดเลือกโดยวธีิอ่ืนที่ไม่ใช่การประมูล 

• ในการเรียกคืนคล่ืนความถ่ีท่ีไมไ่ด้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไมคุ่้มคา่หรือนํามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มคา่
ย่ิงขึน้ ต้องกําหนดวิธีการทดแทน ชดใช้ หรือการจ่ายคา่ตอบแทนสําหรับผู้ ท่ีถกูเรียกคืนคล่ืนความถ่ี 

-> เพิ่มภาระในการเรียกคืนคล่ืนความถ่ีโดยไม่จาํเป็น  
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1. การจดัสรรคล่ืนความถ่ี (ต่อ) 

• เพิ่มอํานาจให้ กสทช. กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการใช้คล่ืนความถ่ีร่วมกนั (Spectrum Sharing)  
-> เป็นผลเท่ากับยกเลกิข้อกาํหนด(ม. 43, 46 พรบ. องค์กรฯ 2553)ที่ระบุว่า  

“ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี เป็นสทิธิเฉพาะตัว จะโอนแก่กันมไิด้” และ “ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ีต้องประกอบกจิการด้วยตนเอง”  
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ความทา้ทายในการจดัสรรคล่ืนความถ่ี 

• ความต้องการคล่ืนในอนาคต เพ่ือรองรับบริการ 5G และ Internet of Things 
• Coverage Bands เช่น 700 MHz band, L-band, sub-700 MHz 
• Capacity Bands  เช่น C-Band (3.3-3.4 GHz)  และย่านความถ่ีสงูอ่ืนๆ 

• การเรียกคืนคล่ืนความถ่ีจากผู้ ถือครองเดิม 

• การประมลูคล่ืนความถ่ียา่น 1800 MHz ท่ีสมัปทานกําลงัจะหมดอายใุนปี 2018 
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2. โครงสร้าง และอาํนาจหนา้ท่ี กสทช. 

• ยบุเหลือคณะกรรมการ กสทช. เพียงชดุเดียวและลดจํานวนกรรมการลง 

-> สอดคล้องกบัทศิทางการกาํกับดแูลกจิการ  
• กสทช. ต้องดําเนินงานให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนระดบัชาติวา่ด้วยการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

ถ้ามีปัญหาให้คณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม วินิจฉยัชีข้าด 

-> กสทช. ขาดความเป็นอสิระในการดาํเนินงาน 

• ยบุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน (กตป.) ตัง้ “คณะกรรมการกํากบัการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน” โดยเป็นผู้แทนจากสว่นราชการ 

-> คณะกรรมการกาํกับฯ กลายเป็นหน่วยตรวจสอบภายใน 

• ยกเลิกการรายงานผลการปฏิบติังานและการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

-> กลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชนถกูจาํกัดลงอย่างมาก 
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3. กรรมการ และกระบวนการสรรหา กสทช. 

• ไมกํ่าหนดจํานวนกรรมการในแตล่ะด้านของความรู้ความเช่ียวชาญ แตใ่ห้คณะกรรมการสรรหากําหนด 

-> ความรู้ความเช่ียวชาญไม่ครบด้าน และภารกจิที่ไม่ได้มีกรรมการรับผิดชอบโดยตรงจะถูกละเลย 

• กําหนดคณุสมบติัจากการดํารงตําแหน่งและประสบการณ์  

-> จาํกัดสทิธิของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาโดยไม่มีความจาํเป็น 

• ยกเลิกกระบวนการได้มาซึง่ กสทช. โดยวิธีการคดัเลือกกนัเอง 

• กรรมการสรรหาเป็นข้าราชการทัง้หมด  

-> ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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องคป์ระกอบ 

พรบ. องค์กรฯ 2543  
• มาตรา 7 กรรมการต้องเป็นผู้ ท่ีมีผลงานหรือเคยปฏิบติังานท่ีแสดงให้เหน็ถงึการเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจและมี

ความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ในกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทศัน์ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง การศกึษา ศาสนา 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ ความมัน่คง กฎหมายมหาชน หรือกิจการท้องถ่ิน... 

พรบ. องค์กรฯ 2553 
• มาตรา 6  ให้มีคณะกรรมการ “กสทช.” จํานวน 11 คน ประกอบด้วยผู้ทีมี่ผลงานหรือมีความรู้ และมีความ

เช่ียวชาญหรือประสบการณ์  

          ด้านกิจการกระจายเสยีงจํานวนหนึง่คน และกิจการโทรทศัน์ 1 คน ด้านกิจการโทรคมนาคม 2 คน  

          ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านละ 2 คน 

          ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการสง่เสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวน 2 คน 

          ด้านการศกึษา วฒันธรรมหรือการพฒันาสงัคม 1 คน 
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ร่าง พรบ. องค์กรฯ พ.ศ.... 

• มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการ “กสทช. “  จํานวน 
7 คน มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ กิจการโทรคมนาคม 
วิศวกรรม กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
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ประสบการณ์ในตาํแหน่ง 

จํานวนปี 



ผลการสรรหา 

ตาํแหน่ง 

ก่อนได้รับเลือก 
พรบ. องค์กรฯ 
พ.ศ. 2543 

พรบ. องค์กรฯ 

พ.ศ. 2553 

ร่าง พรบ. องค์กรฯ 

พ.ศ. .... 

ข้าราชการทหาร/ตํารวจ 1 6 4? 

ข้าราชการพลเรือน 4 2 1? 

อาจารย์มหาวิทยาลยั 2 2 1? 

อ่ืนๆ - 1 1? 
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ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง พรบ. กสทช. 

• การจดัสรรคล่ืนความถ่ี 
• การจดัสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการธรุกิจต้องใช้วิธีการประมลู  

• ไม่มีความจําเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถ่ีในกรณีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มคา่ 

• จํากดัรูปแบบการใช้คลื่นความถ่ีร่วมกนั  ต้องไม่เป็นการจํากดัการแข่งขนัหรือทําให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์ 

• โครงสร้างและอํานาจหน้าท่ีของ กสทช. 
• นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ต้องกําหนดเพียงนโยบายและเปา้หมาย 

และให้ กสทช.มีอิสระในการดําเนินงาน 

• กําหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องเปิดเผยรายงานตอ่สาธารณะ 
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ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง พรบ. กสทช. 

• กรรมการและการสรรหา กสทช. 
• กําหนดจํานวนกรรมการให้แนน่อนครอบคลมุทกุด้านเพ่ือรองรับภารกิจท่ีม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

• ยกเลิกคณุสมบติัท่ีเป็นการจํากดัผู้สมคัร แตเ่น้นท่ีผลงานและความรู้ความเช่ียวชาญ 

• ปรับกรรมการสรรหาให้มีองค์ประกอบเป็นผู้แทนจากภาคประชาชนซึง่เป็นผู้ ได้รับประโยชน์จาก กสทช. 
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ขอบคุณครับ 
supot.tiarawut@gmail.com 
Facebook: DrSupot 
Twitter: @supott 
Blog: supott.wordpress.com 
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