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พยายามดึงอํานาจในการจัดสรรคลื่นความถ่ีกลับไปยัง

หนวยงานรัฐ

• มาตรา 27 (๑) จัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี ตารางกําหนด

คลื่นความถ่ีแหงชาติ แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทยุ และแผนเลขหมาย

โทรคมนาคม และแผนความถ่ีวิทยุในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน

และกิจการโทรคมนาคม ท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ



พยายามดึงอํานาจในการจัดสรรคลื่นความถ่ีกลับไปยัง

หนวยงานรัฐ

• มาตรา ๔๘ ใหมีแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี เสนอตอคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้

(๑) รายละเอียดเก่ียวกับตารางกําหนดคลื่นความถ่ีทั้งหมดทีป่ระเทศไทย
สามารถนาํมาใชประโยชนได

(๒) แนวทางการดาํเนินการเก่ียวกับคลื่นความถ่ีระหวางประเทศ

(๓) รายละเอียดเก่ียวกับคลื่นความถ่ีที่กําหนดใหใชในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนกิจการโทรคมนาคม และกิจการอ่ืน

(๔) แนวทางในการคืนคลื่นความถ่ีเพื่อนําไปจัดสรรใหมหรือการปรับปรุงการใช
คลื่นความถ่ี



พยายามดึงอํานาจในการจัดสรรคลื่นความถ่ีกลับไปยัง

หนวยงานรัฐ

• มาตรา 27 (๒) กําหนดการจัดสรรคลื่นความถ่ีระหวางคลื่นความถ่ีท่ีใชใน

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนกิจการวิทยุคมนาคม และกิจการ

โทรคมนาคม

• มาตรา 27 (๔) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ีและ

เครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน

และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคม และกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียม 

การอนุญาตดังกลาว



ขอสังเกต

• คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตนิั้นสวนมากเปนตัวแทน
ของหนวยงานรัฐ (ประมาณ 25 ตําแหนง) ที่เหลือเปนกรรมการผูแทน
ภาคเอกชน (4 ตําแหนง) และกรรมการผูทรงคุณวฒุิ (5-8 ตําแหนง) ซึ่งแตงตั้ง
โดย ครม. 

• ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม เปนคณะกรรมการอยู
ดวย

• มีแนวโนมที่จะออกแบบนโยบายการจัดสรรคลืน่ความถ่ี (รวมถึงการคืนคลื่น
ความถ่ี) ไปในทางเพื่อผลประโยชนของรัฐ

• ผูประกอบการอยางทีโอทีและ กสท. กลับมีอํานาจในการกําหนดการจัดสรร
คลื่นความถ่ีเสียเอง 

• ไมมีตัวแทนดานสังคม (สวสัดิการ ชุมชน ฯลฯ) การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพื่อ
ประโยชนของคนกลุมนี้อาจจะหายไป



เปลี่ยนจากการประมูลไปเปนการคัดเลือก 

• มาตรา 41 วรรค 6 ในกรณีที่เปนการอนุญาตใหใชคลืน่ความถ่ีเพื่อกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนซึ่งเปนการประกอบกิจการทางธุรกิจตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ใหใชวิธีคัดเลือกโดยวธิีการประมูลคลื่นความถ่ี  ทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาคและระดับทองถ่ิน โดยใหแยกกันประมูลในแตละระดับ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑวิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กสทช. ประกาศกําหนด

• แกมาตรา 45 วรรค 1 ผูใดประสงคจะใชคลื่นความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคม
ตองไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองดําเนนิการโดยวิธีการประมลู
คลื่นความถ่ีคัดเลือก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ 
กสทช. ประกาศกําหนด โดยใหนําความในมาตรา ๔๑ วรรคสี่ และวรรคเจ็ดมา
ใชบังคับโดยอนุโลม...



ขอสังเกต

• กรณีกิจการวิทยุและโทรทัศน

– มายาคต:ิ ประเทศอ่ืนๆ ไมใชการประมลูในการใหใบอนุญาต ประเด็นคือ กิจการ

ประเภทสาธารณะและชุมชนก็ใชวิธีการคัดเลือกอยูแลว มเีฉพาะประเภทธุรกิจท่ี

ตองประมูล

– วิธีอ่ืนจะมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสรางการแขงขันท่ีเทาเทียมและเปนธรรม

ไดดีกวาหรือเปลา?

– หากมีการใหใบอนุญาตดวยวิธีอ่ืนท่ีไมใชประมลู จะไมเปนธรรมตอทีวีดิจิตอล 24 

ชองท่ีประมูลไปแลวหรือไม?

– ระวังเกิดทีวีและวิทยุธุรกิจเพ่ือความมั่นคง (สาธารณะประเภท 2 ก็มีแนวโนมท่ี

จะเปนเชนน้ัน)



ขอสังเกต

• กรณีกิจการโทรคมนาคม

– วิธีประมลูเปนวิธีท่ีไดรับการยอมรบักันท่ัวโลก

– ถือเปนวิธีการจัดสรรคลื่นท่ีโปรงใสและมีประสิทธิภาพท่ีสุด

– ขนาดประมลูท่ีผานมายังเกิดการวิพากษวิจารณมากมาย

– การประมูลสามารถใสมิติของการประกวดคณุสมบัติเขาไปได

– ระวังผูประกอบการบางรายท่ีแขงขันไมไดใชประโยชนการกฎกตกิาท่ียืดหยุน

เกินไป ทําใหคลื่นความถ่ีไมถูกใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด



สนับสนุนใหหนวยงานรัฐไดใชคลื่นความถ่ีมากข้ึน

• แกมาตรา 41 วรรค 4 การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนใน

ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน ในดาน การศึกษา วัฒนธรรม 

ความม่ันคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอ่ืน รวมท้ังการแขงขันโดยเสรี 

อยางเปนธรรมและตองดําเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช

ประโยชนโดยท่ัวถึงในกิจการดานตางๆ ซึ่งตองจัดสรรใหเพียงพอสําหรับ

การจัดทําบริการสาธารณะของรัฐ ใหเหมาะสมแกการเปนทรัพยากร

สื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ



ขอสังเกต

• บริการสาธารณะตามนิยามใน พรบ. ประกอบกิจการฯ ไมจําเปนตองเปน

รัฐเทานั้น ทําไมจึงตอง favor รัฐเปนพิเศษ 

• ใครไดประโยชน? หนวยงานรัฐท่ีตองการเขามาใชประโยชนจากคลื่น

ความถ่ี (เชน ประชาสัมพันธองคกรของตน ฯลฯ) โดยอาจไมไดทํา

ประโยชนสาธารณะอยางแทจริง โดยเฉพาะประเภทความม่ันคงท่ีสามารถ

หารายไดจากการโฆษณาได



ตัดอํานาจในการประสานงานเก่ียวกับการบริหารคลื่น

ความถ่ีระหวางประเทศ 

• มาตรา 27 (๑๔) ประสานงานเก่ียวกับการบริหารคลื่นความถ่ีท้ังใน

ประเทศและระหวางประเทศ



ตัดอํานาจในการจัดการคลื่นความถ่ีไมใหรบกวนกัน

• มาตรา 27 (๕) กําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน ท้ังในกิจการ

ประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท

• มาตรา 27 (๑๕) รวมใหขอมูลกับรัฐบาลในการวินิจฉัยและแกไขปญหา

การใชคลื่นความถ่ีท่ีมีการรบกวนซึ่งกันและกัน



ขอสังเกต

• การตัดอํานาจหนาท่ีในการประสานงานเก่ียวกับการบริหารคลื่นความถ่ี

ระหวางประเทศอาจทําใหอํานาจในการจัดสรรวงโคจรดาวเทียมเปนของ

กระทรวง ICT โดยปริยาย ท้ังท่ีกอนหนานี้มีขอถกเถียงวา กสทช. หรือ

กระทรวง ICT ควรเปนหนวยงานอํานวยการดานโทรคมนาคมในนาม

รัฐบาลอยางเปนทางการ

• รัฐบาลเหมาะหรือไมท่ีจะเขามาวินิจฉัยและแกไขปญหาการใชคลื่นความถ่ี

ท่ีรบกวนกัน (อาจเปนคูกรณีเองหรือดานความสามารถ)



ยุบกองทุน กสช. โยกงบประมาณไปยังกองทนุพัฒนาดิจิทัล

• ยกเลิกหมวด 4 กองทนุและพฒันากิจการกระจายเสียงและเพิมเตมิวา่ 

บทบญัญตัแิหง่กฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั ระเบียบหรือคําสงัอืนใดอ้างถึง

กองทนุวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคม เพือประโยชน์สาธารณะตามพระราชบญัญัตฉิบบันี ให้ถือ

วา่บทบญัญัตแิหง่กฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั ระเบียบ หรือคําสงันนัอ้างถึง

กองทนุพฒันาดจิิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคมตามกฎหมายวา่ด้วย

กองทนุพฒันาดจิิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคม แล้วแตก่รณี



ยุบกองทุน กสช. โยกงบประมาณไปยังกองทนุพัฒนาดิจิทัล

• แกมาตรา 42 วรรค 1 ให กสทช. มีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ โดยแยกเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถ่ี และคาธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการ ซึ่งตองชําระเมื่อไดรับ
ใบอนุญาตและตองชําระเปนรายปในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของ
ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน เวนแตคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลืน่ความถ่ีเพื่อประกอบกิจการ
ทางธุรกิจ ใหถือวาเงินที่ไดจากการประมูลตามมาตรา ๔๑ วรรคหกเปน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีซึ่งตองชําระเมื่อไดรับใบอนุญาตและ
ใหนําสงเขากองทุนตามมาตรา ๕๒ การคัดเลือกตามมาตรา ๔๑ วรรคหก เปน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีซึ่งตองชําระเมื่อไดรับใบอนุญาต และ
เมื่อหักคาใชจายแลวใหนาํสงเขากองทุนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามกฎหมายวาดวยกองทุนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปนจํานวน
รอยละหาสบิ เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดแผนดิน



ยุบกองทุน กสช. โยกงบประมาณไปยังกองทนุพัฒนาดิจิทัล

• แก้มาตรา 45 วรรค 1 ผู้ใดประสงค์จะใช้คลืนความถีเพือกิจการ
โทรคมนาคมต้องได้รับใบอนญุาตตามพระราชบญัญตัินี ซงึต้อง
ดําเนินการโดยวิธีการประมลูคลืนความถีคดัเลือก ทงันี ตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงือนไขที กสทช. ประกาศกําหนด 
โดยให้นําความในมาตรา ๔๑ วรรคสี และวรรคเจ็ดมาใช้บงัคบัโดย
อนโุลม และเงินทีได้จากการประมลูเมือหกัคา่ใช้จ่ายแล้วให้สง่เข้าเป็น
รายได้แผ่นดิน และเงินทีได้จากการคดัเลือกเมือหกัคา่ใช้จา่ยแล้วให้
นําสง่เข้ากองทนุพฒันาดจิิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคมตามกฎหมายวา่
ด้วยกองทนุพฒันาดจิิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคมเป็นจํานวนร้อยละห้า
สิบ เหลือเทา่ใดให้นําสง่เป็นรายได้แผ่นดิน



ยุบกองทุน กสช. โยกงบประมาณไปยังกองทนุพัฒนาดิจิทัล

• แกไขมาตรา 65 วรรค 2 รายไดของสํานักงาน กสทช. ตาม (๑) และ (๒) 

เม่ือไดหักรายจายสําหรับการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพของ

สํานักงาน กสทช. คาภาระตางๆ ท่ีจําเปน เงินท่ีจัดสรรเพ่ือสมทบกองทุน

ตามมาตรา ๕๒ และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมาย

วาดวยการศึกษาแหงชาติ เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดแผนดิน เงินท่ี

จัดสรรเพ่ือสมทบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายวา

ดวยการศึกษาแหงชาติ  และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ตามกฎหมายวาดวยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเปน

จํานวนรอยละหาสิบ เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดแผนดิน



หนาที่ของ กสทช. บางอยางยังอยู โดยเฉพาะสวนที่ผูกติด

อยูกับกองทุน กสทช. แตกองทุนถูกยุบไปแลว

• มาตรา 27 (๑๒) กําหนดมาตรการใหมีการกระจายบริการดาน

โทรคมนาคมใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันตามมาตรา ๕๐ 

• มาตรา 27 (๑๘) สงเสริมการรวมกลุมของผูรับใบอนุญาต ผูผลิตรายการ 

และผูประกอบวิชาชีพ สื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและ

กิจการ โทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือทําหนาท่ีจัดทํามาตรฐาน

ทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการ

ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม



ขอสังเกต

• ท่ีมาของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ มาจากการแตงตั้งของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (7 คน) ซึ่งไมมี
ตัวแทนดานสังคม ดานผูบริโภค ดานวิทยุและโทรทัศน

• กรอบการใชจายระบุกวางๆ วา “เพ่ือการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม” และเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินตามท่ี
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด

• คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสามารถใหคุณให
โทษกับกรรมการได (โดยท่ีตัวแทนคณะกรรมการดิจิทัลฯ ก็มีผลประโยชน
เก่ียวของกับการจัดสรรเงินของกองทุนนี้ เชน CAT TOT หรอืหนวยงานรัฐ
ตางๆ 



ขอสังเกต

• บทบาทหนาที่ของกองทุน กสทช. กับกองทุนดิจิทัลนั้นแตกตางกัน (โดยเฉพาะ
ในมิติทางสังคมและการสนบัสนนุการกํากับดูแลในกิจการวิทยุและโทรทัศน) 
เราจะ justify การใชเงินในกิจการดังกลาวเพื่อเปาหมายอ่ืนอยางไร 

• กฎหมายยังกําหนดหนาที่ให กสทช. ทําบางอยางที่เก่ียวเนื่องกับกองทุน เชน 
USO หรือสนับสนุนการกํากับดแูลกันเองในวิชาชีพ หากมีการดงึเงินสวนนี้ไป 
กสทช. ยังควรมีหนาที่ดังกลาวหรือไม?

• กองทุน กสทช. อยางนอยยังมีระบบการถวงดุลตรวจสอบและการเปดเผย
ขอมูลกับสาธารณะ ซึ่งกรณีกองทุนดิจิทลัไมมี และโดยหลักการ อยางนอย 
กสทช. ถือเปนองคกรอิสระ เวลาตรวจสอบการใชเงินของหนวยงานรัฐยังถือวา
ถวงดุลกัน เชน การใหกระทรวง ICT ทําเร่ือง free wifi สุดทายทําไมสําเร็จก็
ตองเอาเงินคืน หากเปนกองทุนดิจิทัล ใครจะตรวจสอบ?



รีบเรงในการแกไข ดมูี agenda ชัดเจน จึงแกไขแบบที่ไม

สอดคลองกันหลายจุด

• มาตรา 27 (๒๐) อนุมัติงบประมาณรายจายของสํานักงาน กสทช. รวมท้ัง

เงินท่ีจะจัดสรรเขากองทุนตามมาตรา ๕๒

• มาตรา 27 (๒๑) พิจารณาและใหความเห็นชอบเก่ียวกับการจัดสรร

เงินกองทุนตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอตามมาตรา ๕๕

• การกําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิขามสื่อหรือการครอบงํา

ตาม (๑๗ ) ใหกสทช. รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูเก่ียวของ

ประกอบดวย   



Thought Experiments

• มีการออกแผนแมบทคลืน่ความถ่ีใหม และคําสั่งที่บังคับใชในแผนแมบทคลื่น
ความถ่ีปจจุบนัถูกยกเลิกไป
– กรณีหนวยงานของหนวยงานรัฐท่ีใหผูอื่นประกอบกิจการ ใหคืนคล่ืนความถี่เม่ือส้ินสุด

อายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา

– การใชคล่ืนความถี่ของหนวยงานของรัฐท่ีมิไดกําหนดอายุคล่ืนความถี่ ให กสทช. 
กําหนดระยะเวลาในการคืนคล่ืน แตไมเกิน 5 ปกรณีวิทยุ ไมเกิน 10 ปกรณีโทรทัศน 
และไมเกิน 15 ปกรณีโทรคมนาคม 

• คณะกรรมการดิจิทัลฯ เขามาแทรกแซงการจัดสรรคลืน่ความถ่ี
– กําหนดสัดสวนใหรัฐใชคล่ืนความถี่อยางไมเหมาะสม โดยเฉพาะเพ่ือความม่ันคงและ

เพ่ือประโยชนสาธารณะโดยหนวยงานรัฐ

– ยืดระยะเวลาคืนคล่ืนความถี่ของหนวยงานรัฐออกไป

– กําหนดใหคล่ืนท่ีหมดชวงเวลาการอนุญาต สัมปทาน สัญญา ไมกลับไปท่ี กสทช. เพ่ือ
จัดสรรใหม

• กสทช. เลือกใชวิธีการใหใบอนญุาตดวยวธิีการอ่ืนที่ไมใชประมลู



Thought Experiments

• ผลท่ีอาจเกิดข้ึน: 

– อาจมีกรณีท่ีคลื่นความถ่ีหมดอายกุารอนุญาต สัมปทาน หรือสญัญา กลับไปท่ี

หนวยงานรัฐ เชน คลื่นวิทยุกลับไปท่ีหนวยงานความมั่นคง คลื่นโทรคมนาคม

กลับไปท่ีรัฐวิสาหกิจ

– กระบวนการการคืนคลื่นความถ่ีของหนวยงานรัฐเพ่ือจัดสรรใหมถูกยืดออกไปอีก 

(ยืดไปจากเวลา 5 ป 10 ป และ 15 ป หรือพิจารณาใหเต็มชวงเวลามากกวา

พิจารณาตามความจําเปน) เชน คลื่น 2.1 GHz หรือ 2.3 GHz ของ TOT คลื่น 

850 ของ CAT และคลื่นวิทยุท่ีหนวยงานรัฐถือครองเกือบท้ังหมด

– การจัดสรรคลื่นความถ่ีแบบไรประสิทธิภาพและขาดความโปรงใส ซึ่งนําไปสูการ

แขงขันท่ีไมเทาเทียมและรัฐเสยีรายไดมหาศาล 


