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สาํนักงานคณะกรรมการกจิการการกระจายเสียง 
กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
สถาบันวจิัยเพื�อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)



หวัข้อในการนําเสนอ

I . ความเห็น/ข้อเสนอของอนกุรรมการ ๑๘๐๐  (ชดุแรก)

• การโอนคลื�น

• การบริหารโครงข่าย

• การเยียวยาลกูข่าย• การเยียวยาลกูข่าย

II . ความเหน็ (สว่นตวั) ตอ่ร่างประกาศ กสทช. เรื�อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการใน
กรณีสิ .นสดุการอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญาการใช้บริการ

III. การประเมินความเสียหายจากความลา่ช้าในการประมลูคลื�น 1800 MHz



I. ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการเตรียมความ
พร้อมสาํหรับการบริหารคลื�นความถี�วทิยุพร้อมสาํหรับการบริหารคลื�นความถี�วทิยุ

โทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN 1800



คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสาํหรับการบริหารคลื�น
ความถี�วทิยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital PCN 1800

แตง่ตั .งเมื�อ 12 สงิหาคม พ.ศ. 2555

ประชมุทั .งหมด 9 ครั .ง จาก 08/55 –
02/56

จดัทํารายงานผลการศกึษาและ
ข้อเสนอแนะ



อาํนาจหน้าที�ของอนุกรรมการฯ
ศกึษา วิเคราะห์ผลกระทบตอ่ผู้ใช้บริการที�เกี�ยวข้องกบัการประมลู
คลื�นความถี� ๑๘๐๐

ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเกี�ยวข้องกบัเงื�อนไขใบอนญุาต 
กระบวนการประมลูกระบวนการประมลู

เสนอแนะแนวทางการเยียวยาผู้บริโภคที�ได้รับผลกระทบ และ 
แผนการดําเนินการเพื�อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อยา่ง
ตอ่เนื�อง
ปฏิบตัิหน้าที�อื�นเกี�ยวกบัการเตรียมความพร้อมสําหรับการบริหาร
คลื�นความถี�ฯ และ ตามที�คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยมี
ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ๒ ปี



หลักการโอนย้าย

• ประมลูตามข้อกําหนดของกฎหมาย1. คลื�น

• กสท. ให้ผู้ประมลูคลื�นเช่าใช้โครงข่าย2. โครงขา่ย • กสท. ให้ผู้ประมลูคลื�นเช่าใช้โครงข่าย2. โครงขา่ย

• ผู้ใช้บริการได้รับรายละเอียดเกี�ยวกบัการสิ .นสดุของ
สญัญาสมัปทาน และ สามารถเลือกโอนย้ายด้วยความ
สมคัรใจ โดยสามารถรักษาเลขหมายเดิมได้ (MNP)

• ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องดําเนินการตามสญัญาบริการที�
ผู้ ใช้บริการทําไว้กบัผู้ประกอบการรายเดิม

3.ลกูขา่ย



1. การโอนคลื�น1. การโอนคลื�น



ความเหน็/ข้อเสนอแนะ
• กสทช. ควรดําเนินการในการนําคลื�นความถี�มาประมลู  เนื�องจาก

คณะอนกุรรมการที�ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เห็นวา่ การพจิารณาขยาย
ระยะเวลาในการใช้งานคลื�นความถี�ไม่สามารถกระทาํได้

• กทค. ควรดําเนินการเพื�อเตรียมการประมลูอยา่งเร่งดว่นในการ
จัดทาํหลักเกณฑ์การประมูลคลื(นความถี( MHz• จัดทาํหลักเกณฑ์การประมูลคลื(นความถี( 1800 MHz

• การประเมินมูลค่าคลื(นความถี(

•  หากประมูลไม่ทนั หรือ ประมลูทนัแตไ่ม่สามารถให้บริการได้ทนั  ให้ กสท. 
พิจารณารับลกูค้าที�คงเหลือในระบบ โดยการใช้คลื�น 800 MHz หรือคลื�น 
1760.5 – 1785 และ 1785.5 – 1880 MHz ที� กสท. มอบให้ DTAC สํารองใช้
งานที�ยงัคงวา่งอยู่



2. การบริหาร
โครงข่ายโครงข่าย



ข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ

• โครงขา่ย 2G ยงัคงเป็นของ บมจ. กสท. ผูป้ระกอบการที�
ประมลูไดจ้ะตอ้งเจรจาเพื�อทาํสญัญาเชา่โครงขา่ยของ กสท. 



3. การโอนย้าย
ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการ



จาํนวนผู้ใช้บริการที�ได้รับผลกระทบ ?

TM

17.84 ล้าน
โอนย้ายไปแล้ว ?

Pre-paid
17.02 ล้าน

ขึ ;นทะเบียน ?
ไม่ขึ ;นทะเบียน 

?

Post-paid
0.82 ล้าน



หลักการในการลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ

จาํนวนผู้ใช้บริการทั ;งหมด

โอนย้ายออกภายใน 6 เดือน 
(mass migration)

จาํนวนผู้ใช้บริการที�
ได้รับผลกระทบเมื�อ

สัญญาหมดอายุ



ข้อ 24 ประกาศ กทช. เกี�ยวกบัเงื�อนไขมาตรฐานในการ
อนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ ผู้ รับอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้ ผู้ รับ
ใบอนญุาตประเภทที�สาม “มีหน้าที�ในการจัดให้มี

มาตรการเยียวยาผลกระทบที�จะเกดิขึ ;นต่อ
ผู้ใช้บริการภายหลังการสิ ;นสุดการอนุญาตให้

ประกอบกจิการ ….”



ข้อเสนอแนะ
• ผูใ้หบ้ริการแจง้ใหเ้จา้ของเลขหมายทุกรายทราบถึงการสิ นสุด

สญัญาสมัปทานและ ทาง SMS ใบแจง้หนี สาํหรับ post paid
1. แจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ

• หา้มผูป้ระกอบการทาํสญัญาในการใหบ้ริการที6มีระยะเวลา
สิ นสุดเกิน 15 กนัยายน 2556

2. จาํกดัการทาํสญัญาที6เกิน
เลยระยะเวลาสมัปทาน

• จดัใหผู้ใ้ชบ้ริการมาขึ นทะเบียนเพื6อรักษาสิทธิในการใชบ้ริการ
อยา่งต่อเนื6อง (MNP) ในกรณีของการโอนยา้ยเลขหมาย

• ขยายความจุในการโอนยา้ยจาก ใหส้ามารถรองรับ mass 
migration ได ้คือ ประมาณ 100,000 เลขหมาย/วนั

• รายงานความคืบหนา้ต่อ กสทช. ทุกเดือน

• จดัทาํแผนในการโอนยา้ยเลขหมานที6ไม่แจง้ความประสงคใ์ดๆ 
(no-order disconnection)

3. ดาํเนินการให้
ผูใ้ชบ้ริการสามารถ

โอนยา้ยไดต้ามความ
สมคัรใจ



ตารางเวลาที�ปรากฏอยู่ในรายงานชุดเดมิ

• เริ�มประชาสมัพนัธร์ะยะแรก1 ก.พ. 56

• การเตรยีมการจดัประมลู1 ก.พ. 56 – 1 เมษายน 56

• บงัคบัใช ้“หลกัการในการโอนยา้ยผูใ้ชบ้รกิาร 
มาตรการเฉพาะเพื�อคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิาร”18 มนีาคม 56 มาตรการเฉพาะเพื�อคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิาร”18 มนีาคม 56

• การรบัฟงัความเหน็สาธารณะ6 เมษายน 56 – 5 
มถิุนายน 56

• กระบวนการประมลู20 ม.ิย. 56 – 20 ส.ค. 56

• เสนอผลประมลูต่อ กทค.20 ส.ค. 56

• ออกใบอนุญาต16 กนัยายน 56



II. ความเหน็ต่อร่างประกาศ ฯ



ความเหน็ทั�วไป
• ไม่เหน็ด้วยกบัการที�ต้องยดืระยะเวลาในการให้บริการ  โดยเอาผู้ใช้บริการ (ไม่

ทราบกี�ล้านคน) มาเป็นตวัประกัน  เมื�อปัญหาทั ;งหมดเกดิจาก
• ความลา่ช้าในการดําเนินการเตรียมการจดัประมลูของ กสทช. เอง
• การละเลยที�จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบ เพื�อโอนย้ายเลขหมายไปยงัผู้ประกอบการรายอื�น
• การละเลยที�จะมิให้ผู้ ให้บริการรายเดิมทําสญัญากบัผู้ ใช้บริการที�ผกูพนัเกินระยะเวลา

สมัปทานสมัปทาน
• การละเลยในการให้ผู้ประกอบการจดัทําแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการจนลว่งเลยมาจนเกือบ

สิ .นสดุสญัญา
• ไม่เหน็ด้วยหากให้ผู้รับสัมปทานรายเดมิดาํเนินการต่อ อันจะเป็นการเอื ;อ

ประโยชน์ให้แก่ผู้รับสัมปทานดังกล่าว
  กสท. ควร “มีสทิธิ” ที�จะเลือกผู้ ทีประกอบการที�พร้อมที�จะมารับช่วงตอ่ โดยอาจตอ่รอง
ราคาเช่า มิใช่การถกู “มดัมือ” ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ�งมีสิทธิเช่าโครงข่ายแตเ่พียงผู้
เดียว ซึ�งจะทําให้ กสท. เสียอํานาจตอ่รอง และ เสียประโยชน์



ข้อเสนอแนะแนะเกี�ยวกับร่างประกาศฯ

1. ข้อ ๒ : แก้คําว่า “ผู้ให้บริการ” ให้หมายถึง ผู้ ให้สมัปทานเดิมเท่านั .น

2. ข้อ ๘ : กสทช. ต้องกําหนดระยะเวลาที�จะจดัการประมลูที�ชดัเจน เพื�อมิให้เกิดข้อสงสยัว่าจะ
มีการยืดระยะเวลาให้แก่ผู้ให้บริการรายเดิมอีกครั .งด้วยเหตผุลจากการดําเนินการที�ลา่ช้าของ 
กสทช. เอง  ทั .งนี .   กสทช. ควรจะแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที�ของตน โดยการประกาศ
พนัธกรณีตอ่ประชาชน  มิใช่ดําเนินการตามอําเภอใจ โดยปราศจากเงื�อนเวลา พนัธกรณีตอ่ประชาชน  มิใช่ดําเนินการตามอําเภอใจ โดยปราศจากเงื�อนเวลา 

3. ข้อ ๗(๒) ภาระคา่ใช้จ่ายในการโอนย้ายเป็นสิ�งที�ผู้ประกอบการรายเดิมต้องแบกรับอยู่แล้ว
ตามเงื�อนไขของใบอนญุาต จงึไม่สมควรที�จะนํามาหกัเป็นคา่ลดหย่อน

4. กสทช. เอง ควรจดัทํากรอบแนวทางในการเยียวยาผู้ใช้บริการที�เป็นมาตรฐาน มิใช่พึ�งพา
ข้อเสนอจากเอกชนฝ่ายเดียว  

5. ให้กําหนดให้ประกาศฉบบันี .ใช้เฉพาะกรณี คลื�น 1800 MHz เท่านั .น มิใช่กรณีทั�วไป เพราะ
จะเป็นการเปิดช่องให้ กสทช. ละเลยที�จะปฏิบตัิหน้าที�ดงัที�ผ่านมา



III. ความเสียหายจากความล่าช้าใน
การประมูลคลื�น 1800 MHzการประมูลคลื�น 



ผลประโยชน์จากการประมูลคลื�น

1. ให้ผู้ ที�มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ
เป็นผู้ครอบครอง

2. ลดพฤตกิรรมใน
การแสวงหากําไร
สว่นเกินจากการ

3. สามารถตีราคา
คลื�นไดอยา่งถกูต้อง 
และ หลีกเลี�ยงการ

ประสิทธิภาพสงูสดุ
เป็นผู้ครอบครอง
คลื�น เพื�อที�จะสร้าง
ผลประโยชน์สงูสดุ
จากการใช้คลื�น

การแสวงหากําไร
สว่นเกินจากการ
แยง่ชิงคลื�น (เชน่ 
จา่ยใต้โต๊ะ)

คลื�นไดอยา่งถกูต้อง 
และ หลีกเลี�ยงการ
จดัเก็บภาษีการใช้
ทรัพยากรซึ�ง
บิดเบือนกลไกตลาด



ผลประโยชน์ส่วนเกนิที�ตกอยู่กับผู้บริโภค 
(consumer surplus)

Consumer 
Surplus



การตคี่าผลประโยชน์ส่วนเกนิของผู้บริโภค (3G)

1. Thomas Hazle, Roberto Munoz และ Diego Avanzier
(2010), What Really Matters in Spectrum Allocation Design

•  CS โดยทั0วไปแล้วมีมูลค่าประมาณ 5-7 ของราคาคลื0นที0ประมูล•  CS โดยทั0วไปแล้วมีมูลค่าประมาณ 5-7 ของราคาคลื0นที0ประมูล
ได้ (110,000 – 157,500 ล้านบาท/ปี ในกรณ ี3G ของไทย)

•  ความล่าช้าในการออกแบบการประมูลคลื0น 3G ขององัฤษไป 3 
เสียหายประมาณ 200,000 ล้านบาท



การตีค่าผลประโยชน์ส่วนเกนิของผู้บริโภค (3G)

2.  สถาบันอนาคตไทย 

• ประเมินความเสียหายจากความล่าช้าในการประมูลคลื0น 3G ปีละ 
1.6 แสนล้านบาท แบ่งเป็นผู้ประกอบการ 9.6 หมื0นล้านและ
ผู้บริโภค 6.2 หมื0นล้าน ที0เหลอืภาครัฐ

แสนล้านบาท แบ่งเป็นผู้ประกอบการ 
ผู้บริโภค 6.2 หมื0นล้าน ที0เหลอืภาครัฐ

ใครควรรับผดิชอบต่อความล่าช้าในการประมูลคลื0น LTE  
ทาํให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์นับแสนล้านบาท ????



ขอบคุณค่ะ


