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เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๑๕ น. 

 ประธานที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  เนื่องจากที่ประชุม กทค . ได้มีการพิจารณาแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 
๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
เตรียมการเก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz แล้ว ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ โดยได้มีการพิจารณาในหลายประเด็น 
โดยในการประชุม กทค . ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ จะต้องมีการพิจารณา เห็นชอบในหลักการ
การก าหนดราคาตั้งต้นของการประมูลคลื่นความถ่ี เพื่อให้คณะท างานศึกษาเพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ค ลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz สามารถด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยการประชุมครั้งนี้มี
กรรมการ ๒ ท่านที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งจะด าเนินการให้
กรรมการทั้งสอง ๒ ท่านได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันต่อไป          

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน  ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz         
(ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
๑๘๐๐ MHz, ฝ่ายเลขานุการคณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz, ส านักงาน กสทช.) 

  ผู้อ านวยการกลุ่มงานการ อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ , เลขา
คณะอนุกรรมการฯ (นางสาวพูลศิริ ฯ) น าเสนอแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz โดยคณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ต่อแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ 
MHz และคลื่นความถี่ท่ีจะสิ้นสุดสัมปทาน จ านวน ๒ ครั้ง ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการ 
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา กลุ่มผู้แทนผู้บริโภค 
และผู้แทนผู้พิการ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ และ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามล าดับ 
และ โดยคณะท างานฯ ได้น าเสนอ แนวทางการอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ 
MHz และ ๙๐๐ MHz และหลักเกณฑ์การก าหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลคลื่น
ความถี่ ซึ่งได้ เสนอคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
๑๘๐๐ MHz ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ โดยที่



๓ 
 

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีความเห็นต่อแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz  

  ผู้อ านวยการกลุ่มงานการบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม , เลขา นุการ
คณะอนุกรรมการฯ (นางสาวจิตสถาฯ ) น าเสนอแนวทางการก าหนดราคาเริ่มต้ นใน
การประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการฯ ในหลักการประเมิน ประมาณการมูลค่าคลื่นความถี่และการ
ก าหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ที่
เสนอโดย ITU  

กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่ าประเด็น Reserve Price จะเป็นที่สนใจของ
สาธารณชนว่าจะมีการก าหนดอย่างไร และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในแง่
รายได้ของรัฐมากน้อยเพียงใด เนื่องจากการก าหนด Reserve Price จะต้องเก่ียวกับ  
การประเมินประมาณการมูลค่าคลื่น (Estimate of Spectrum Value) ดังนั้น เพ่ือ
ไม่ให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน จึงควรต้องท าความเข้าใจในประเด็นนี้
ให้ชัดเจน ส่วนเอกสารของ ITU ที่ได้น าเสนอนั้น มีการระบุข้อมูลว่า การหา Reserve 
Price จะต้องมี Estimate of Spectrum Value เท่าไหร่หรือไม่    

กสทช . สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่า ตามหลักวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับทางสาก ล คือ
ประมาณการ มูลค่าคลื่นแท้จริงแล้ว ไม่มีราคาที่แท้จริง เนื่องจากไม่มีการซื้อขายใน
ตลาด ยังไม่ได้เกิดการประมูล แต่เป็นการคาดคะเน ราคาฐานเพื่อน าไปสู่การก าหนด
ราคาตั้งต้นส าหรับการประมูลคลื่นความถี่ และราคาตั้งต้นส าหรับการประมูล ตาม
หลักกติกาสากลจะก าหนดราคาตั้งต้นการประมูลไว้ต่ ากว่า ประมาณการมูลค่าคลื่น 
ตามข้อเสนอของ ITU ควรใช้ค าว่าก าหนดราคาตั้งต้นการประมูลเป็นร้อยละ ๗๐ ของ
ประมาณการมูลค่าคลื่น และควรอธิบายว่า เหตุใดถึงก าหนดราคาตั้งต้นการประมูลไว้
ที่ร้อยละ ๗๐ และหากก าหนดราคาตั้งต้นไว้ที่ร้อยละ ๑๐๐ จะส่งผลเสียอย่างไร เช่น 
การก าหนดราคาตั้งต้นที่ร้อยละ ๑๐๐ ไม่สอดคล้องกับกติกาสากล และ ส่งผลให้ราคา
ประมูลมีค่าเกินกว่าความเป็นจริง เป็นต้น 

กสทช . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่า การก าหนดความหมายของ Estimate of 
Spectrum Value ความหมายคือการประมาณการมูลคา่คลื่น ดังนั้น จึงควรปรับปรุง
ถ้อยค าให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้อง ตรงกับข้อเสนอ
ของ ITU  

ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค์ฯ แสดงความเห็นสอดคล้องกับ กสทช . ประเสริฐฯ
ในประเด็นการก าหนดความหมายของ Estimate of Spectrum Value 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม , เลขา
คณะอนุกรรมการฯ (นางสาวจิตสถาฯ ) ชี้แจงว่าทาง  ITU ได้เสนอว่าโดยปกติแล้ว     
ทั่วโลกจะไม่มีการเปิดเผย ประมาณการมูลค่าคลื่น เนื่องจากจะท าให้สังคมเกิดความ
สับสน  โดย Reserve Price นั้นเป็นราคาที่หน่วยงานก ากั บดูแลเห็นว่ามีความ
เหมาะสมที่จะอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ส่วนที่เหลือจะเป็นเรื่องของกลไกตลาดหรือ



๔ 
 

การประมูลเป็นตัวก าหนด แต่ในกรณีของประเทศไทยนั้น หากมีการเปิดเผยอาจต้อง
ระบุรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนของการก าหนดราคาตั้งต้นอย่างละเอียด  

กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าควรระบุให้ชัดเจนว่าการประมาณการมูลค่าคลื่น 
เป็นกระบวนการที่จะหาราคาตั้งต้นส าหรับการประมูล ไม่ใช่การก าหนดมูลค่าคลื่น  

กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าเมื่อการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๒.๑ GHz นั้น   
มีการบิดเบือนประเด็นว่า ประมาณการมูลค่าคลื่น ๖,๔๔๐ ล้านบาท เป็นราคาตั้งต้น
การประมูลและประมาณการมูลค่าคลื่น จึงท าให้สังคมเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
ดังนั้น ประเด็นที่จะมีปัญหาจึงควรต้องชี้แจงและท าความเข้าใจ โดยเฉพาะต้องมี
หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และ มีความ เห็นสอดคล้อง กับ กสทช . 
ประเสริฐฯ ว่าหลักการประเมิน ประมาณการมูลค่าคลื่น เป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่
การก าหนดราคาตั้งต้นการประมูล ซึ่งหากได้ราคาประมูลที่ราคาตั้งต้นการประมูลก็ ไม่
ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ  แต่จะได้ราคาสูงกว่าก็ ราคาตั้งต้นมากแค่ไหนย่อมต้องขึ้นอยู่
กับกลไกตลาด ในแง่ของสินค้าถ้ามีผู้ซื้อต้องการมากแต่สินค้ามีน้อย ก็ย่อมต้องแข่งขัน
ท าให้ราคาที่ได้สูงขึ้น  ซึ่งการก าหนดราคาตั้งต้นการประมูลจะท าให้ได้ราคาท่ี
เหมาะสมส าหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  แต่หากก าหนดราคาตั้งต้นการประมูล
เท่ากับประมาณการมูลค่าคลื่น        จะเกิดผลกระทบหรือผลเสียอย่างไรบ้าง จึงเห็น
ควรให้ส านักงาน กสทช. ประสาน ITU เพ่ือศึกษาในกรณีนี้ให้ชัดเจนด้วย  

ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค์ฯ แสดงความเห็นว่าส านักงาน กสทช . ควรจัดให้มี
การชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆที่เก่ียวข้องกับการประมูล และประสานกับทาง ITU เพ่ือ
เข้าร่วมในการชี้แจงด้วย 

กสทช. สุทธิพลฯ แสดงความเ ห็นว่าที่คณะท างานฯ ระบุว่า ได้น าเสนอ แนวทางการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ต่อคณะอนุกรรมการฯ
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น เห็นว่า ยังให้ข้อมูล  
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากคณะท างานฯ ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม กทค . ก่อน       
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ
รับทราบ และได้มีข้อสังเกตให้ปรับปรุงเอกสารต่างๆ ส่วนประเด็นข้อก าหนดความ
ครอบคลุมของโครงข่ายทั้งในกรณีของคลื่น ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz เห็นควร
ให้เพ่ิมเติมเหตุผลที่ก าหนดควา มครอบคลุมของโครงข่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ว่า 
บริการในคลื่น ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ถือเป็นบริการเสริมบริการ ๓ G ที่มีการ
เปิดให้บริการ  และในกรณีการจัดให้มีโครงข่ายที่อยู่นอกเหนือจากข้อก าหนดดังกล่าว 
เห็นควรให้เพิ่มเติมเหตุผลว่า พื้นที่จะท าให้ไม่สามารถก าหนดโครง ข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะจะครอบคลุมถึงพ้ืนที่ที่ห่างไกลซึ่งไม่มีการใช้ประโยชน์ ซึ่ง
สามารถแก้ไขได้โดยการใช้กลไก USO ในการท าให้ประชาชนในพื้นท่ีชนบทห่ างไกล
สามารถเข้าถึงบริการรอดแบร นด์ความเร็วสูงได้ ส่วนรูปแบบของการประมูล          
ในประเด็นที่คณะอนุกรรมก ารฯ ได้ก าหนดให้กรณีท่ีมีผู้ เข้าร่วมการประมูลไม่เกิน ๒ 
ราย จะยกเลิกการประมูล เห็นควรให้เพิ่มเติมว่า “และจะพิจารณาก าหนดการ
ประมูลใหม่โดยเร็ว”  
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โดยมีความเห็นสอดคล้องกับคณะอนุกรรมการฯ ในแนวทางเกี่ยวกับคลื่น ๑๘๐๐ 
MHz โดยเฉพาะการจัดชุดคลื่นความถี่ในการประมูล เป็นเรื่องท่ีคณะอนุกรรมการฯ
เห็นสอดคล้องกับข้อเสนอของ ITU ซึ่งได้เสนอเป็นทางเลือกอันดับแรก เพราะในส่วน
ที่คณะท างานฯเสนอมา ท าให้แนวคิดท่ีจะน าคลื่น ความถี่ออกประมูลเพียง ๒๐ MHz 
และเก็บไว้ ๕ MHz เนื่องจากเกรงจะเกิดปัญหาใน อนาคตนั้น เห็นว่า  ข้อเสนอ
ดังกล่าวจะท าให้เหลือคลื่นความถี่ขนาด ๒ x ๕ MHz ที่มีมูลค่าสูง ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ที่มีความส าคัญ รวมทั้งประเด็นที่ทางคณะท างานฯห่วงใย ว่าจะไม่สอดคล้องกับแผน
บริหารความถี่วิทยุ  ซึ่งมีความเห็นว่า สามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนแผนได้ ขณะเดียวกัน 
ความห่วงใยในปัญหาที่จะเกิดข้ึนจากคลื่นที่เหลือนั้น ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ใน
อนาคต รวมถึงการปรับแผนบริหารความถี่วิทยุ เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับประเด็นการ
ที่ไม่น าคลื่นออกประมูล ซึ่งจะท าให้เหลือคลื่นถึง ๕ MHz เห็นว่าจะท าให้เกิดปัญหาที่
แท้จริง จึงเห็นควรให้น า คลื่นความถี่ทั้งหมดออกประมูล ซึ่ งจะท าให้การจัดสรรคลื่น
ความถีม่ีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๒.๑ 
GHz มีความเห็นว่า การก าหนดให้ครอบคลุมของโครงข่ายควรให้ ครอบคลุมจ านวน
ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ภายใน  ๔ ปี แต่เนื่องจาก ในชั้นนี้เป็นการน า
หลักการต่างๆ ไปยกร่างประกาศ ซึ่งเมื่อที่ประชุ ม กสทช . เห็นชอบแล้ว ก็จะน าไปรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะ คงสัดส่วนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ภายใน ๔ ปี         
ตามข้อเสนอของ ITU และคณะอนุกรรมการฯ  เพ่ือรอฟังความคิดเห็นสาธารณะว่า      
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีความเห็นอย่างไร  

ในส่วนประเด็นหลักการประเมินประมาณการมูลค่าคลื่นความถี่และการก าหนดราคา
ตั้งต้น  การประมูลคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz นั้น มีความเห็น
สอดคล้ องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯและคณะท างานฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อเสนอของ ITU ในการน าเอาหลักการประเมิน ประมาณการมูลค่าคลื่น ความถี่ เพ่ือ
น ามาก าหนดราคาตั้งต้น ตามวิธีการที่ ITU เสนอมา เนื่องจากเห็นว่า เป็นหลักการ
และวิธีการที่เป็นการต่อยอดจากวิธีการที่เคยใช้ในการค า นวณราคาตั้งต้นการประมูล
คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz โดยมีความเห็นว่า เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติสากล อย่างไรก็ตาม มีความเห็นว่าในหลักการสากลที่จ าเป็นต้อง
ประเมินประมาณการมูลค่าคลื่นเพ่ือน าไปสู่การก าหนดราคาตั้งต้นที่เหมาะสม ซึ่งตาม
หลักสากลรวมทั้งในข้อศึกษาของสถาบันระหว่างประเทศหลายสถาบัน รวมทั้งบริษัท
ที่เคยท าการศึกษา ตั้งแต่ในช่วง กทช . รวมทั้งเมื่อ ส านักงาน กสทช . ได้มีการศึกษา
ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประเมิน ประมาณการ
มูลค่าคลื่นความถี่เพ่ือก าหนดราคาตั้งต้นการประมูลนั้ น พบว่าราคาตั้งต้นการประมูล
จะน้อยกว่า ประมาณการมูลค่าคลื่น ซึ่งมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ถึงข้อเสียหาก
ก าหนด ราคาตั้งต้นการประมูลเท่ากับ ประมาณการมูลค่าคลื่น แต่ในสังคมไทย เรื่อง
ของการบริหารจัดการประมูลคลื่นความถ่ี การก าหนดราคาตั้งต้นการประมูลคลื่น
ความถี่ถือเป็ นเรื่องท่ีซับซ้อน และความเข้าใจของคนท่ัวไป ในกรณีที่มีการกล่าวว่า 
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ราคาตั้งต้นการประมูลมีการลดลงต่ าว่า ประมาณการมูลค่าคลื่น ท าให้สังคมเข้าใจว่า
คณะท างานฯ   ลดราคาตั้งต้นการประมูลต่ ากว่า ประมาณการมูลค่าคลื่น และท าให้
ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ น าไปสู่การโจมตีว่าเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือ
นายทุน จึงขอตั้ง ข้อสังเกตเพ่ือแสดงถึงความห่วงใย โดยเห็นว่าหลักการที่ใช้มีความ
ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักวิชาการและกติกาสากล รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ได้เคย
ด าเนินการมาในอดีต แต่เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจ จึงเห็นว่าให้คณะท างานควร
ปรึกษากับ ITU ว่าจะท าอย่างไร เพ่ือจะสามารถอธิบายและเพ่ิมเติมเหตุผลต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้น และเห็นว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้กับการประมูลคลื่น   
๑๘๐๐ MHz ควรจะน ามาใช้กับการประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz ด้วย 

กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าวิธีการที่ จะสามารถก าหนด  Reserve Price นั้น 
คลื่น ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz นั้น ได้มีการพัฒนาเพ่ือตรวจเช็คความถูกต้อง
ของข้อมูลและราคาในหลายวิธีการ อย่างไรก็ตาม เห็นว่าการน าเสนอ ควรน าเสนอใน
ประเด็น Reserve Price เรื่องการก าหนดราคาตั้งต้นการประมูล ซึ่งหลายครั้งที่ผ่าน
มาน าเสนอในประเด็นประมาณการมูลค่าคลื่น ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
ดังนั้น ประเด็นหลักท่ีน าเสนอจึงควรเน้นที่ Reserve Price เป็นหลัก และอาจมี
ข้อความเพ่ิมเติมว่า นอกเหนือจากท้ัง ๓ วิธีที่ใช้ในการประมาณมูลค่าคลื่นเพื่อ
ก าหนดราคาตั้งต้นการประมูลนั้น ยังมีการ ใช้ Econometric Model เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง   

ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค์ฯ แสดงความเห็นว่า ได้เป็นประธานในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯด้วย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
โทรคมนาคม และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคโทรคมนาคมเข้าร่วม และได้พิจารณาใน
ทุกประเด็นแล้วได้ข้อสรุปต่างๆ ซึ่งมีเหตุผลในทุกมิติ โดยตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงที่
จะท าให้การประมูลล้มเหลว และเห็นว่าการด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือที่จะท าให้การประมูลประสบความส าเร็จ จึงเห็นชอบกับมติของ
คณะอนุกรรมการฯ แต่ขอแสดงความห่วงใยในการอธิบายให้สาธารณชนได้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการประมาณการมูลค่าคลื่นเพ่ือก าหนดราคาตั้งต้นการ
ประมูล ซึ่งจะต้องด าเนินการด้วยความรัดกุมในแง่ของการก าหนดความหมาย 
ค าศัพท์เฉพาะทางต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการประมูล 

กสทช . ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าส าหรับแนวทางการ อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ย่าน ๙๐๐ MHz รวมถึงแนวทางการก าหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลคลื่นความถี่
ย่าน ๙๐๐ MHz ซึ่งใช้แนวทางเดียวกันกับแนวทางของคลื่น ๑๘๐๐ MHz นั้น        
มีความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักสากลแล้ว มีกรอบระยะเวลาและการด าเนินการ
ที่ชัดเจน จึงเห็นชอบตามแนวทางที่เสนอ 

กสทช . สุทธิพลฯ แสดงความเห็นว่าโดยหลักการ  ในเรื่องการประมูลคลื่นความถ่ี 
๙๐๐ MHz เห็นสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ แต่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม
ในประเด็นความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ อาจจะมีความแตกต่างจากข้อเสนอของ 
ITU หรือความเห็นของคณะท างานฯ โดย  กทค. ได้เคยให้แนวทางไว้ว่า จะประมูล
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คลื่นความถี่ขนาด๑๗.๕ MHz เพียงใบเดียว แต่เมื่อท าการศึกษาแล้ว ทั้ง ITU และ
คณะท างานฯ มีความเห็นว่าถ้าจะน าออกประมูลใบเดียวอาจจะไม่เพียงพอ  และอาจ
ท าให้เกิดการผูกขาดในกรณีที่ผู้ประกอบการรายเดียวได้คลื่นคลื่นความถ่ีทั้งหมดไป  
เนื่องจากคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz เป็นที่ต้องการมาก เพราะฉะนั้นจึงต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการทุกรายให้มากท่ีสุด  ซ่ึง ITU ได้เสนอให้เพ่ิมจ านวนคลื่นความถ่ี เพื่อ
จะได้จัดสรรได้มากขึ้น  โดย ITU เห็นว่ามีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่จะลด Guard 
Band เพ่ือน าไปเพ่ิมจ านวนค ลื่นความถี่จาก ๑๗.๕ MHz เป็น ๒๐ MHz ซึ่งใน
หลักการเห็นว่าเป็นประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติเห็นว่าควรด าเนินการอย่างรอบคอบ 
ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ที่มีคลื่นความถี่อยู่ข้างเคียง และคุณภาพ
สัญญาณของผู้ใช้บริการ ซึ่งเมื่อได้วิเคราะห์จากข้อชี้แจงและเอกสาร ต่างๆแล้ว แม้ว่า
แนวคิดในการลดขนาดของ Guard Band เพ่ือเพ่ิมจ านวนคลื่นความถ่ีที่จะน าไป
ประมูล จะถูกมองว่าอาจ สามารถกระท าได้ทางเทคนิค แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าอาจจะท า
ให้เกิดปัญหาคลื่นรบกวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่จะต้องน าไปพิจารณาประกอบ 
จากในส่วนของผู้ผลิตอุปกรณ์ โครงข่ายที่เก่ียวข้อง  ยังไม่ครบถ้วน เพราะฉะนั้น เมื่อ
พิจารณาแล้วเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับเทียบกับความเสี่ยงในทางเทคนิคและความเสี่ยง
จากการถูก ฟ้องร้องให้ล้มการประมูล นั้นไม่คุ้มกัน  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรร
คลื่นความถี่ในย่าน ๙๐๐ MHz เห็นควรคงหลักการเดิมคือ  มีคลื่นความถี่ ที่เหลือ
เท่าใดหรือคลื่นที่ ความถี่หมดสัมปทานเท่าใด ก็ให้น าคลื่นจ านวนนั้นออกประมูล  ใน
ส่วนการแบ่งคลื่นในการน าออกประมูลโดยจัดเป็น ๒ ชุดคลื่นความถี่ ขนาด ๒ x ๑๐ 
MHz และ ๒ x ๗.๕ MHz และไม่ข้อก าหนดการถือครองคลื่นความถี่ของผู้ชนะการ
ประมูลแต่ละราย มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ  โดยจาก
เดิมการแบ่งคลื่นความถี่ออกเป็น ๒ สล๊อต จะน าออกประมูลเพียงใบเดียวคือ ๑๗.๕ 
MHz แต่เมื่อพิจารณาจากข้อชี้แจงแล้วเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบซึ่งอาจจะ    
ไม่ประสงค์จะรับจัดสรรคลื่นทั้งหมด และผู้ประกอบการที่ประสงค์ จะรับจัดสรรคลื่น
ทั้งหมดแข่งขันกัน ซึ่งท้ายสุด จะท าให้ ผู้ประกอบการที่มีความต้องการแตกต่างกัน
แข่งขันกัน ซึ่งหากผลการประมูล คือ ได้ใบอนุญาตคนละใบ ผู้ที่ได้ใบอนุญาตขนาด
ความถี่น้อยกว่ายังสามารถท่ีจะน าคลื่นไปรวมกับ ๑๘๐๐ MHz และใช้ประโยชน์
ต่อไปได้ ดังนั้น จึงเห็นว่ าเป็นทางเลือกที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้ก าหนด       
การถือครองคลื่น ทางผู้ประกอบการที่ประสงค์จะได้รับจัดสรรที่มีความต้องการชนะ
ประมูล ก็จะต้องเพ่ิมราคาให้สูงขึ้น ท าให้การแข่งขันสูงขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
ผู้บริโภคในที่สุด จึงเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ  

ในส่วนการก าหนดสิ้นสุดใบอนุญาต การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ ข้อก าหนด
ความครอบคลุมของโครงข่าย และรูปแบบการประมูล มีความเห็นสอดคล้อง กับ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ  ส่วนที่ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติม เพื่อที่จะสามารถน าไป
ปรับปรุงเพิ่มเติมในเหตุผลเกี่ยวกับ ปริมาณคลื่นความถี่ท่ีจะน ามาประมูล และการจัด
ชุดคลื่นความถี่ในการประมูล (Packaging) คืออยากให้เพิ่มเหตุผลในการอธิบายว่า
เหตุใดจึงไม่ลด Guard band โดยอาจจะระบุ ดังนี้ “แนวคิดในการลดขนาดของ 
Guard Band เพ่ือเพ่ิมจ านวนคลื่นความถ่ีที่จะน าไปประมูล แม้มีความเห็นว่าอาจท า
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ได้ในทางเทคนิค แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าอาจจะก่อให้เกิดปัญหาคลื่นรบกวนกัน และมี
ความเสี่ยงที่จะเป็นประเด็นทางกฎหมายที่น าไปสู่การถูกฟ้องร้อง ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz”  

กสทช. ประเสริฐฯ แสดงความเห็นว่าประเด็นเรื่องการเกิดคลื่นรบกวน ไม่ควรป้องกัน
เฉพาะในย่าน ๙๐๐ MHz ควรป้องกันในการเกิดคลื่นรบกวนในย่านความถี่อ่ืนด้วย 
โดยอาจจะเพ่ิมเติมเหตุผลว่า การลด Guard Band อาจเป็นการรบกวนคลื่นที่มี
ความถี่ใกล้เคียงกับย่าน ๙๐๐ MHz  

ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค์ฯ แสดงความเห็นสอดคล้องกับ กสทช . ประเสริฐฯ 
ในการป้องกันคลื่นรบกวนให้กับคลื่นความถ่ีที่มีย่านใกล้เคียงกับคลื่น ๙๐๐ MHz ด้วย 
ในส่วนประเด็นแนวทาง ทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz และ
แนวทางการก าหนดราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz ตามมติของ
คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่     
๙ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น มีความเห็นชอบกับแนวทางที่ทางคณะอนุกรรมการฯได้เสนอมา 
โดยได้ตั้งข้อสังเกตเพ่ือแสดงความห่วงใย ในการอธิบายให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลที่
ถูกต้องเก่ียวกับการจัดประมูลคลื่นความถี่ โดยเฉพาะประเด็นการประมาณการมูลค่า
คลื่นความถี่ เพื่อการก าหนดราคาเริ่มต้นการประมูล (Reserve Price) เพ่ือให้มีความ
โปร่งใสในทุกข้ันตอนของการประมูล 

กสทช. สุทธิพลฯ ได้ตั้งข้อสังเกตในกรณีที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน ) จะขอน าคลื่นความถ่ีที่ได้รับการจัดสรรคืนให้ส านักงาน กสทช . เห็นควร
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . ตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบประเด็นกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ว่าขั้นตอนการด าเนินการสามารถกระท าได้และถูกต้องตามกฎหม าย
หรือไม่ ซึ่งเข้าใจว่ามีการด าเนินการไปแล้ว ก็ขอให้รายงานผลการด าเนินการมาให้ที่
ประชุม กทค. ทราบด้วย นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. ควรจัดท าเว็บไซด์เพ่ือชี้แจงและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่ท้ังย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ด้วย  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ 

๙๐๐ MHz และแนวทางการก าหนดราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ 
MHz และ ๙๐๐ MHz ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ เตรียมการ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz ตามท่ีฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz 
เสนอ ดังนี้  

๑) จ านวนครั้งของการประมูล 

 เห็นสอดคล้องกับความเห็นของ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะท างานฯ ที่ว่าจาก
การรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) ยังไม่มีเหตุผลและข้อมูลใหม่
เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีเคยพิจารณาไปแล้วในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และ กทค . ที่
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จะปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการประมูลตามมติท่ีประชุม กทค . ที่ก าหนดให้
ด าเนินการประมูลคลื่นความถี่ตามล าดับการสิ้นสุดสัมปทาน (Sequential auctions) 
โดยจัดการประมูล ๓ ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ ๑ ประมูลคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดปี ๒๕๕๖) ในเดือน 
สิงหาคม  ๒๕๕๗  โดยออกใบอนุญาตก่อนสิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง วันที่ ๑๕ 
กันยายน  ๒๕๕๗  ตามประกาศ กสทช . เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุ ญาต  สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที ่พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ครั้งที่ ๒ ประมูลคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดปี ๒๕๕๘) ในเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗   

 ครั้งที่ ๓ ประมูลคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดปี ๒๕๖๑) ก่อน
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน   

 

 ๒) แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุด ๒๕๕๖) 

  ๒.๑) ปริมาณคลื่นความถี่ท่ีจะน ามาประมูล และการจัดชุดคลื่นความถี่ในการ
ประมูล (Packaging) 

   น าคลื่นความถ่ีขนาด ๒x๑๒.๕ MHz จ านวน ๒ ช่วงคลื่นความถี่มาประมูล 
โดยจัดเป็น ๒ ชุดคลื่นความถี่ ชุดละ ๒x๑๒.๕ MHz และก าหนดการถือครองคลื่น
ความถี่ของผู้ชนะการประมูลแต่ละรายไม่เกิน ๒x๑๒.๕ MHz 

   เหตุผล  

   -  ปริมาณคลื่นความถี่ที่จะน ามาประมูล สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ITU 
โดยเป็นการน าคลื่นความถี่ท่ีสิ้นสุดสัมปทานทั้งหมดมาจัดสรรเพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และไม่ท าให้เหลือคลื่นความถี่ที่มีมูลค่าสูงในช่วงเปลี่ยนผ่าน
จากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตซึ่งเป็นช่วงที่มีความส าคัญ จึงสามารถสื่อสาร
ท าความเข้าใจกับสังคมได้เหมาะสมกว่า 

   - ขนาด ของชุด คลื่นความถี่เป็นขนาดที่ ท าให้ ผู้ประกอบการจะได้รับคลื่น
ความถี่ในระดับที่เพียงพอต่อการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในปัจจุบัน 

   -  เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้บริโภค 

   - ไม่จ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขให้มีการ rearrange band ภายหลังจากท่ี
การประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๑๘๐๐ MHz ในส่วนที่สองสิ้นสุดลง เพ่ือรักษากลไกการ
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แข่งขันของผู้ประกอบการ และให้ตลาดเป็นตัวก าหนดการเลือกย่านความถ่ี ของ
ผู้ประกอบการ 

  ๒.๒) ก าหนดสิ้นสุดอายุใบอนุญาต 

   เห็นสอดคล้องกับความเห็นของ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะท างานฯ ที่ว่า
จากการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) ยังไม่มีเหตุผลและข้อมูลใหม่
เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีเคยพิจารณาไปแล้วในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และ กทค . ที่
จะปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการประมูลตามมติท่ีประชุม กทค . ที่ก าหนดให้อายุ
ใบอนุญาตของคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz สิ้นสุดพร้อมกันทั้งย่านความถี่  โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาตดังนี้ 

   -  ย่านความถ่ี ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดเมื่อปี ๒๕๕๖ ) มีระยะเวลา     
๑๙ ปี นับจากวันที่ กสทช. ให้ใบอนุญาต (บนสมมติฐานว่าประมูลในปี ๒๕๕๗) 

   -  ย่านความถ่ี ๑๘๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุดในปี ๒๕๖๑) มีระยะเวลาการ
อนุญาต ๑๕ ปี โดยให้ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดพร้อมกับคลื่นความถี่ ๑๘๐๐  
MHz ที่สัมปทานสิ้นสุดเมื่อปี ๒๕๕๖ ที่ประมูลไปก่อนแล้ว 

   ทั้งนี้ ให้ก าหนดวันสิ้นอายุการอนุญาตให้ชัดเจนในร่างประกาศ กสทช. ต่อไป  

  ๒.๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ 

   เห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานฯ ดังนี้ 

   - ในขั้นตอนการประมูล เห็นควรปฏิบัติต่อทุกรายเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

   - กฎระเบียบในปัจจุบันและที่เก่ียวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่น่าจะ
อ านวยความสะดวกต่อการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ได้พอสมควร
แล้ว เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับ roaming และ infrastructure sharing รวมทั้ง
ข้อก าหนดในการประมูล เช่น spectrum cap การวางเงินประกันกา รประมูล การ
ผ่อนช าระค่าธรรมเนียม  และการก าหนดความครอบคลุมโครงข่ายที่สมเหตุสมผล 

  ๒.๔) ข้อก าหนดความครอบคลุมของโครงข่าย 

   เห็นสอดคล้องกับ ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และ คณะท างาน ฯ ที่
ก าหนดให้ผู้ประกอบการจัดให้มีโครงข่ายเพ่ือให้บริการ ครอบคลุม ไม่น้อยกว่า  ๔๐% 
ของจ านวนประชากรทั้งหมด ภายใน ๔ ปี ส าหรับผู้ประกอบการ ทุกราย ตาม
ความเห็นของที่ปรึกษา ITU 

   เหตุผล  



๑๑ 
 

   -  เป็นข้อก าหนดระดับปานกลางเพื่อเป็นการประกันว่ามีการน าคลื่นความถี่
ที่ได้รับจัดสรรไปใช้ในการให้บริการ และ ระดับข้อก าหนดดังกล่าวยังเปิดให้
ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาจัดให้มีโครงข่ายตามแผนการให้บริการของตนเอง 

   -  คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz จะมีการน าไปใช้ในลักษณะเป็นการ
ให้บริการเสริมที่ท าให้เกิดบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงมากข้ึนส าหรับผู้ใช้บริการ 

   -  เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ก าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้
บริการครอบคลุมจ านวนประชากรไม่น้อยกว่า ๘๐% อยู่แล้ว ดังนั้น หากก าหนด
ระดับความครอบคลุมของโครงข่ายเช่นเดิมส าหรับคลื่นความ ถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
และ ๙๐๐ MHz แล้วจะกระทบกับมูลค่าส าหรับผู้ประกอบการและลดความสนใจใน
การประมูลลง รวมทั้งจากแบบจ าลองการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่แสดงให้เห็นว่าจะ
ท าให้ไม่เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ (uneconomic) ส าหรับ marginal operator 
ในการประมูลคลื่นความถ่ีอันเนื่องมาจากระดับของข้อก าหนดในการจัดให้มีโครงข่าย
เพ่ือให้บริการ 

   - ในกรณีของการจัดให้มีโครงข่ายเพื่อให้บริการที่อยู่นอกเหนือจาก
ข้อก าหนดดังกล่าว กลไกตลาดจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเพ่ิมข้ึนของการให้บริการ และ
นอกเหนือจากนั้น ก็มีกลไก USO ในการท าให้ประชาชนในพื้นท่ีช นบทห่างไกล
สามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงได้  

   - แนวทางการก าหนด ความครอบคลุมของโครงข่าย สอดคล้องกับแนว
ทางการก าหนดที่ผ่านมา โดยการก าหนดความครอบคลุมเป็นพื้นที่ในเชิงภูมิศาสตร์
นั้นอาจเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการที่เกินสมควร 

   - การก าหนด ความครอบคลุมของโครงข่าย ๔๐% ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด ภายใน ๔ ปีจะไม่สร้างภาระให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เกินควร 

  ๒.๕) รูปแบบการประมูล (auction format) 

   เห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานฯ ที่เห็น
ควรใช้วิธีการประมูลแบบ Simultaneous Multiple Round Ascending Auction 
(SMRA) ที่ใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ทั้งนี้ จะต้องมีการจัดท ากฎการ
ประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz โดยอาศัยหลักการของรูปแบบการประมูลเดิม 

   อนึ่ง เห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ที่เห็นควร
ก าหนดให้กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลไม่เกิน ๒ ราย จะยกเลิกการประมูล  และ
พิจารณาก าหนดการประมูลครั้งใหม่ตามความเหมาะสม 

   เหตุผล 



๑๒ 
 

   - ง่ายต่อการท าความสื่อสารและท าความเข้าใจกับสาธารณะ ซึ่งหากใช้
วิธีการรูปแบบใหม่จะท าให้สื่อสารและท าความเข้าใจได้ยากกว่า 

   - ลดความเสี่ยงในการเกิดการผิดพลาดจากการน าการประมูลแบบใหม่มาใช้งาน 

   - เป็นวิธีที่มีการแข่งขัน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

     ๒.๖) หลักการก าหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz  

   เห็นสอดคล้องตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานฯ ใน
หลักการก าหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ที่เสนอโดย 
ITU ดังนี้ 

   (๑) การประเมินประมาณการมูลค่าคลื่นความถี่ตามแนวทางท่ี ITU เสนอถือ
เป็นหลักการและวิธีการที่ดีและรอบคอบ เนื่องจาก 

  (๑.๑) มีการใช้วิธีประเมินประมาณการมูลค่าคลื่นความถี่ถึง ๓ วิธี ได้แก่ 
๑) Full enterprise value ๒) Cost reduction value และ ๓) วิธี benchmark 
ทั้งแบบ Absolute approach, Relative approach และ Econometrics 

  (๑ .๒ ) ในการประเมิน ประมาณการมูลค่าคลื่น ความถี่แบบ Full 
enterprise value และ Cost reduction value มีการสร้างแบบจ าลองของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็ก เพ่ือค านวณมูลค่าคลื่นความถี่ให้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด 

  (๑.๓) ทั้งนี้ การค านวณ ประมาณการมูลค่าคลื่น ความถี่โดยวิธี Full 
enterprise value และ Cost reduction value อยู่บนสมมติฐานที่ว่าคลื่นความถี่
ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz ที่จะน ามาประมูลเป็นย่านความถ่ีที่ว่าง และไม่มี
ผู้ใช้งาน 

   (๒) การพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินประมาณการมูลค่าคลื่น ความถี่
ด้วยวิธีต่างๆ ร่วมกันเพื่อประเมิน ประมาณการ มูลค่าคลื่นค วามถ่ีและก าหนดราคา
เริ่มต้นในการประมูล (reserve price) เป็นวิธีที่มีความเหมาะสม รัดกุม และ
รอบคอบ และมีการค านึงถึงความสามารถในการเข้าร่วมประมูลของผู้ประกอบการ
ทุกขนาด และประสบการณ์ในต่างประเทศประกอบด้วย 

 

 ๓) แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz (สัมปทานสิ้นสุด ๒๕๕๘) 

     ๓.๑) ปริมาณคลื่นความถี่ท่ีจะน ามาประมูล และการจัดชุดคลื่นความถี่ในการ
ประมูล (Packaging) 



๑๓ 
 

   เห็นควรน าคลื่นความถี่ ขนาด ๒x๑๗.๕ MHz มาประมูล โดยจัดเป็น ๒ ชุด
คลื่นความถี่ขนาด ๒x๑๐ MHz และ ๒x๗.๕ MHz และไม่มีข้อก าหนดการถือครอง
คลื่นความถี่ของผู้ชนะการประมูลแต่ละราย 

   เหตุผล  

   -  เป็นการน าคลื่นความถ่ีที่สิ้นสุดสัมปทานทั้งหมด ที่สามารถน าไปใช้งานได้
ทันทีภายหลังจากสัมปทานสิ้นสุด ลงโดยไม่มีปัญหาทางเทคนิคใดๆ มาจัดสรรเพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงง่ายตอ่การท าความเข้าใจกับสงัคม 

   -  ขนาด ของชุด คลื่นความถี่เป็นขนาดที่ ท าให้ ผู้ประกอบการจะได้รับคลื่น
ความถี่ในระดับที่เพียงพอต่อการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในปัจจุบัน  
และสามารถรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 

   - แนวคิดในการลดขนาดของ guard band เพ่ือเพ่ิมปริมาณคลื่นความถี่ท่ีจะ
น ามาประมูลนั้น แม้เห็นว่าเป็นไปได้ในทางเทคนิค แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าอาจก่อให้ปัญหา
การรบกวนกับคลื่นความถ่ีที่ใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ติดกัน และมี
ความเสี่ยงที่จะเป็นประเด็นที่น าไปสู่การฟ้องร้องซึ่งจะท าให้เกิดค วามเสียหายต่อการ
จัดสรรคลื่นความถี่ในย่านนี้  

   - เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้บริโภค  

      ๓.๒) ก าหนดสิ้นสุดอายุใบอนุญาต 

   เห็นสอดคล้องกับความเห็นของ คณะอนุกรรมการฯ และ คณะท างานฯ ที่ว่า
จากการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) ยังไม่มีเหตุผลและข้อมูลใหม่
เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีเคยพิจารณาไปแล้วในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และ กทค .  
ที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการประมูลตามมติท่ีประชุม กทค . ที่ก าหนดให้
คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz มีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปีนับจากวันที่ กสทช . ให้
อนุญาตภายหลังจากท่ีสัมปทานในการใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๙๐๐ MHz สิ้นสุดลง   

      ๓.๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ 

   เห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานฯ ดังนี้ 

   - ในขั้นตอนการประมูล เห็นควรปฏิบัติต่อทุกรายเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัต ิ

   -  กฎระเบียบในปัจจุบันและที่เก่ียวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่น่าจะ
อ านวยความสะดวกต่อการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ได้พอสมควร
แล้ว เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับ roaming และ infrastructure sharing รวมทั้ง
ข้อก าหนดในการประมูล เช่น spectrum cap การวางเงินประกันการประมูล     
การผ่อนช าระค่าธรรมเนียม  และการก าหนดความครอบคลุมโครงข่ายที่สมเหตุสมผล 



๑๔ 
 

     ๓.๔) ข้อก าหนดความครอบคลุมของโครงข่าย 

   เห็นสอดคล้องกับ ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และ คณะท างาน ฯ      
ทีก่ าหนดให้ผู้ประกอบการจัดให้มีโครงข่ายเพ่ือให้บริการ ครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๔๐% 
ของจ านวนประชากรทั้งหมด ภายใน ๔ ปี ส าหรับผู้ประกอบการ ทุกราย ตาม
ความเห็นของที่ปรึกษา ITU 

   เหตุผล  

   -  เป็นข้อก าหนดระดับปานกลางเพื่อเป็นการประกันว่ามีการน าคลื่นความถี่
ที่ได้รับจัดสรรไปใช้ในการให้บริการ และ ระดับข้อก าหนดดังกล่าวยังเปิดให้
ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาจัดให้มีโครงข่ายตามแผนการให้บริการของตนเอง 

   -  คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz จะมีการน าไปใช้ในลักษณะเสริ มความ
ครอบคลุมของโครงข่ายการให้บริการที่มีอยู่เดิม    

   -  เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ก าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้
บริการครอบคลุมจ านวนประชากรไม่น้อยกว่า ๘๐% อยู่แล้ว ดังนั้น หากก าหนด
ระดับความครอบคลุมของโครงข่ายเช่นเดิมส าหรับคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
และ ๙๐๐ MHz แล้วจะกระทบกับมูลค่าส าหรับผู้ประกอบการและลดความสนใจใน
การประมูลลง รวมทั้งจากแบบจ าลองการประเมิน ประมาณการมูลค่าคลื่น ความถี่
แสดงให้เห็นว่าจะท าให้ไม่เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์  (uneconomic) ส าหรับ 
marginal operator ในการประมูลคลื่นความถ่ี อันเนื่องมาจากระดับของข้อก าหนด
ในการจัดให้มีโครงข่ายเพ่ือให้บริการ 

   - ในกรณีของการจัดให้มีโครงข่ายเพื่อให้บริการที่อยู่นอกเหนือจาก
ข้อก าหนดดังกล่าว กลไกตลาดจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเพ่ิมข้ึนของการใ ห้บริการ และ
นอกเหนือจากนั้น ก็มีกลไก USO ในการท าให้ประชาชนในพื้นท่ีชนบทห่างไกล
สามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงได้  

   - แนวทางการก าหนด ความครอบคลุมของโครงข่าย สอดคล้องกับแนว
ทางการก าหนดที่ผ่านมา โดยการก าหนดความครอบคลุมเป็นพื้นที่ในเชิงภูมิศาสตร์
นั้นอาจเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการที่เกินสมควร 

   - การก าหนด ความครอบคลุมของโครงข่าย ๔๐% ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด ภายใน ๔ ปีจะไม่สร้างภาระให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เกินควร 

     ๓.๕) รูปแบบการประมูล (auction format) 

   เห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานฯ ที่เห็น
ควรใช้วิธีการประมูลแบบ Simultaneous Multiple Round Ascending Auction 



๑๕ 
 

(SMRA) ที่ใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ทั้งนี้ จะต้องมีการจัดท ากฎการ
ประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz โดยอาศัยหลักการของรูปแบบการประมูลเดิม 

   อนึ่ ง เห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ที่เห็นควร
ก าหนดให้กรณีท่ีมีผู้เข้าร่วมการประมูลไม่เกิน ๒ ราย จะยกเลิกการประมูล  และ
พิจารณาก าหนดการประมูลครั้งใหม่ตามความเหมาะสม  

   เหตุผล 

   - ง่ายต่อการท าความสื่อสารและท าความเข้าใจกับสาธารณะ ซึ่งหากใช้
วิธีการรูปแบบใหม่จะท าให้สื่อสารและท าความเข้าใจได้ยากกว่า 

   - ลดความเสี่ยงในการเกิดการผิดพลาดจากการน าการประมูลแบบใหม่มาใช้งาน 

   - เป็นวิธีที่มีการแข่งขัน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

     ๓.๖) หลักการก าหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz  

   เห็นสอดคล้องตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานฯ ใน
หลักการก าหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ที่เสนอโดย 
ITU ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับที่ใช้ในการก าหนดราคาเริ่มต้น ในการประมูลคลื่น
ความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz โดยมีเหตุ ผลสนับสนุนเช่นเดียวกับเหตุผลในกรณีของ
หลักการก าหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz 

  ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะท างานศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz รับข้อสังเกตของที่ประชุม กทค . ไปด าเนินการจัดท าร่าง
ประกาศ เพ่ือ น าเสนอคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ๑๘๐๐ MHz และน าเสนอที่ประชุม กทค. ที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนน าไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป 

   

หมายเหตุ ที่ประชุ ม กทค . รับรองมติท่ีประชุม ระเบียบวาระนี้ ในการประชุม กทค . ครั้งที่       
๙/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

 

 
ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 

 



๑๖ 
 

เลิกประชุมเวลา       ๑๒.๐๕   น. 
 
 

 

 

   

     พันเอก  

              ........................................... 
                 (สมมาส ส าราญรัตน์) 
            รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงาน 

                 กรรมการกิจการโทรคมนาคม 
                ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

........................................... 
 (นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน                              
วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

พันเอก   
         ......................................... 
         (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
        ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  
 
 
 
    ............................................. 
     (นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 
       รองเลขาธิการ กสทช. 
             เลขานุการ 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


