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• ความเป�นมาและขอมูลพื้นฐานของคลื่น 1800 MHz
• ขอโตเถียงทางกฎหมายกรณีการขยายระยะเวลาคืนคลื่น
• ความล(าชาในการจัดประมูล: ความบกพร(องโดยสุจริต?
•• ทางเลือกอื่นในการเยียวยาผูบริโภค
• ใครไดประโยชน7: ผูบริโภคหรือผูประกอบการ?
• CAT หรือ TRUE (+DPC) เหมาะสมกว(ากันที่จะใหบริการต(อ?
• บทสรุป



1.
ความเป?นมาและข�อมูลพื้นฐานของคลื่น 1800 MHzความเป?นมาและข�อมูลพื้นฐานของคลื่น 1800 MHz



ความเป?นมาและข�อมูลพื้นฐานของคลื่น 1800 MHz

• บริษัท กสท. หน(วยงานที่เคยเป�นเจาของคลื่น 1800 MHz ไดทําสัญญา
สัมปทานในลักษณะที่เรียกว(า สราง-โอน-ใหบริการ (Build-Transfer-
Operate) กับบริษัทเอกชน 3 ราย คือ ทรูมูฟ ดีพีซี และดีแทค 



ความเป?นมาและข�อมูลพื้นฐานของคลื่น 1800 MHz
• คลื่นที่ทรูมูฟและดีพีซีใชใหบริการอยู(กําลังจะหมดอายุสัมปทานวันที่ 15 ก.ย. นี้  

ถือเป�นครั้งแรกที่คลื่นความถี่สําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งเคยให
ผ(านระบบสัมปทานโดยหน(วยงานของรัฐ จะถูกนํากลับมาสู(มือสาธารณะเพื่อ
จัดสรรใหม(โดย กสทช. ซึ่งถือเป�นงานที่ทาทายสําหรับ กสทช. เพื่อใหการเปลี่ยน
ผ(านเป�นไปอย(างราบรื่นผ(านเป�นไปอย(างราบรื่น

คลื่นความถี่จัดสรร ปริมาณ

คลื่นที่ถือ 

(MHz)

ระบบ

มาตรฐาน

ผู�รับ

อนุญาตให�

ใช�คลื่น

ผู�ให�บริการ 

(สัมปทาน)

ระยะเวลา สิ้นอายุ

สัมปทานความถี่ส(ง (MHz) ความถี่รับ (MHz)

1710 1722.6 1805 1817.6 12.6 PCN 1800 กสท ทรูมูฟ 17 ป̀ 15 ก.ย. 56

1722.6 1747.9 1817.6 1842.9 25.3 PCN 1800 กสท ดีแทค 27 ป̀ 15 ก.ย. 61

1747.9 1760.5 1842.9 1855.5 12.6 PCN 1800 กสท ดีพีซี 16 ป̀ 15 ก.ย. 56

1760.5 1785 1855.5 1880 24.5 PCN 1800 กสท ดีแทค 27 ป̀ 15 ก.ย. 61



ความเป?นมาและข�อมูลพื้นฐานของคลื่น 1800 MHz

• เจตนารมณ7ในกฎหมายตองการใหมีการนําคลื่นความถี่ที่เคยถือครองโดย
หน(วยงานรัฐกลับคืนมาสู(มือสาธารณะ ดังที่มาตรา 47 ในรัฐธรรมนูญ 
2550 กําหนดว(า คลื่นความถี่เป�นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน7
สาธารณะ และใหมีองค7กรอิสระ คือ กสทช. ทําหนาที่จดัสรรคลื่นความถี่

• ดวยเจตนารมณ7ดังกล(าว ภายหลังมีการออก พรบ. องค7กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม รัฐตองเปลี่ยน
สถานะของการสื่อสารแห(งประเทศไทย (CAT) และองค7การโทรศัพท7แห(ง
ประเทศไทย (TOT) จากผูใหสิทธิและกํากับดูแลการใชคลื่น มาเป�นผู
บริการรายหนึ่งเหมือนบริษัทเอกชน 



ความเป?นมาและข�อมูลพื้นฐานของคลื่น 1800 MHz

• มาตรา 80 ใน พรบ. การประกอบกิจการฯ คุมครองใหผูรบัสัมปทานไดรับ
สิทธิประกอบกิจการต(อไปจนกว(าสัญญาสัมปทานสิ้นสุดเท(านั้น และ
จากนั้นตองนํากลับมาจัดสรรใหม(โดย กสทช. ในระบบใบอนุญาตดวย
วิธีการประมูลเท(านั้น ตามที่กําหนดในมาตรา 45 พรบ. องค7กรฯ 

• กฎหมายทั้งหมดแสดงใหเจตนารมณ7ของกฎหมายที่มุ(งหมายใหเกิดการ
เปลี่ยนผ(านจากระบบสัมปทาน (ที่หน(วยงานรัฐเป�นเจาของและจัดสรรให
เอกชน) ไปสู(ระบบใบอนุญาต (ที่จัดสรรโดย กสทช. ดวยวิธีการประมูล) 
ซึ่งเป�นระบบที่มีความโปร(งใสและสรางสนามแข(งขันที่เท(าเทียมกว(าระบบ
สัมปทาน



ความเป?นมาและข�อมูลพื้นฐานของคลื่น 1800 MHz

• มาตรา 80 ใน พรบ. การประกอบกิจการฯ คุมครองใหผูรบัสัมปทานไดรับ
สิทธิประกอบกิจการต(อไปจนกว(าสัญญาสัมปทานสิ้นสุดเท(านั้น และ
จากนั้นตองนํากลับมาจัดสรรใหม(โดย กสทช. ในระบบใบอนุญาตดวย
วิธีการประมูลเท(านั้น ตามที่กําหนดในมาตรา 45 พรบ. องค7กรฯ 

• กฎหมายทั้งหมดแสดงใหเจตนารมณ7ของกฎหมายที่มุ(งหมายใหเกิดการ
เปลี่ยนผ(านจากระบบสัมปทาน (ที่หน(วยงานรัฐเป�นเจาของและจัดสรรให
เอกชน) ไปสู(ระบบใบอนุญาต (ที่จัดสรรโดย กสทช. ดวยวิธีการประมูล) 
ซึ่งเป�นระบบที่มีความโปร(งใสและสรางสนามแข(งขันที่เท(าเทียมกว(าระบบ
สัมปทาน



ความเป?นมาและข�อมูลพื้นฐานของคลื่น 1800 MHz
• กสทช. มีมติรับรอง (ร(าง) ประกาศ เรื่องการคุมครองผูใชบริการในกรณีสิ้นสุด

การอนุญาต สัมปทาน หรอืสัญญาการใหบริการโทรศัพท7เคลื่อนที่ พ.ศ. ..... ซึ่ง
อนุญาตใหผูใหบริการสามารถใหบริการบนคลื่นความถี่ทีห่มดอายุสัมปทานได
ต(อไปชั่วคราว โดย กทค. อางว(าเป�นการเยียวยาผูใชบริการที่ยงัคงคางอยู(หลัง
คลื่นหมดอายุสัมปทานใหสามารถใชบริการอย(างต(อเนื่อง เพราะไม(สามารถจัดคลื่นหมดอายุสัมปทานใหสามารถใชบริการอย(างต(อเนื่อง เพราะไม(สามารถจัด
ใหมีการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ไดทันก(อนหมดอายุสัมปทาน

คลื่น 1800 MHz ทรูมูฟ ดีพีซี ดีแทค

จํานวนผูใชบริการทั้งหมด 17,748,727 94,300 23,857,685

ระบบเติมเงิน (pre-paid) 17,021,123 - 21,271,447

ระบบรายเดือน (post-paid) 727,604 94,300 2,586,238



คําถามสําคัญ

• กทค. ใชฐานอํานาจทางกฎหมายใดในการขยายระยะเวลาการคืนคลื่น
ออกไป? และถือเป�นการละเมิดเจตนารมณ7ของกฎหมายหรือไม(?

• กทค. มีเหตุจําเป�นอะไรถึงไม(สามารถดําเนินการใหเกิดการประมูลไดทัน
จนเป�นเหตุใหตองขยายระยะเวลาคืนคลื่นออกไป?จนเป�นเหตุใหตองขยายระยะเวลาคืนคลื่นออกไป?

• กทค. มีทางเลอืกอื่นในการเยียวยาผูบริโภคโดยไม(ตองขยายระยะเวลาคืน
คลื่นออกไปหรือไม(?

• ใครไดประโยชน7จากมาตรการขยายระยะเวลาคืนคลื่นกันแน(? ผูบริโภค
หรือผูประกอบการ?



2.
ข�อโต�เถียงทางกฎหมายกรณีการขยายระยะเวลาคืนคลื่นข�อโต�เถียงทางกฎหมายกรณีการขยายระยะเวลาคืนคลื่น



ข�อโต�เถียงทางกฎหมายกรณีการขยายระยะเวลาคืนคลื่น
ฐานอํานาจทาง
กฎหมายที่ กทค. 
ใช�อ�าง

มาตรา 47 ในรัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดให กสทช. 
ดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน7ของประชาชนเป�นสูงสุด 

ข�อโต�แย�งทาง กรณีมาตรา 47 ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคลื่นความถี่เป�นทรัพยากรข�อโต�แย�งทาง
กฎหมาย

กรณีมาตรา 47 ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคลื่นความถี่เป�นทรัพยากร
สื่อสารของชาติ กสทช. ทําหนาที่เพียงดูแลจัดสรรใหเป�นไปตาม
กฎหมาย ดังนั้น กสทช. จงึตองดําเนินการตามขอบัญญัติในกฎหมาย
ที่เกี่ยวของดวย การอาง “ประโยชน7สูงสุดของประชาชน” แบบ
ตามใจชอบเช(นนี้ ย(อมทําใหการเปลี่ยนผ(านจากระบบสัมปทานไปสู(
ระบบใบอนุญาตตองล(าชาออกไป ซึ่งขัดกับหลักการส(งเสริมการ
แข(งขันเสรีเป�นธรรม ซึ่งเป�น “ประโยชน7สูงสุดของประชาชน” ที่ระบุ
ไวในรัฐธรรมนูญอย(างชัดเจน



ข�อโต�เถียงทางกฎหมายกรณีการขยายระยะเวลาคืนคลื่น
ฐานอํานาจทาง
กฎหมายที่ กทค. 
ใช�อ�าง

มาตรา 20 แห(ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ระบุว(าผูไดรับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการใหบริการ
ทั้งหมดหรือบางส(วนไม(ได ดังนั้น กทค. จึงไม(อาจปล(อยให
เกิดเหตุการณ7ซมิดับได

ข�อโต�แย�งทาง มาตรา 20 แห(ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ไม(ไดข�อโต�แย�งทาง
กฎหมาย

มาตรา 20 แห(ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ไม(ได
ครอบคลุมถึงกรณีการหมดอายุสัมปทาน แต(หมายถึงการดําเนินการ
ของผูใหบริการในระหว(างช(วงอายุของใบอนุญาตที่จะพักหรือหยุด
ใหบริการตามอําเภอใจมิได ไม(เช(นนั้นคงไม(สามารถนําคลื่นกลับมา
จัดสรรใหม(ไดในทุกกรณี อีกทั้ง กทค. ก็เคยมีคําสั่งเห็นชอบใหมีการ
ยกเลิกการใหบริการโทรคมนาคมมาก(อน



ข�อโต�เถียงทางกฎหมายกรณีการขยายระยะเวลาคืนคลื่น
ฐานอํานาจทาง
กฎหมายที่ กทค. 
ใช�อ�าง

มาตรา 27 (4) (6) (13) แห(ง พรบ. องค7กรจัดสรรคลื่นความถีฯ่ 
ใหอํานาจ กสทช. ในการพิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใช
คลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ7และวิธีการอนุญาต เพื่อใหผูใชบริการ
ไดรับบริการที่มคีุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกตองและเป�น
ธรรม 

ข�อโต�แย�งทาง
กฎหมาย

มาตรา 27 แห(ง พรบ. องค7กรฯ ใหอํานาจ กสทช. ในการ
พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลคลื่นที่ชอบดวยกฎหมายเท(านั้น 
และไม(ขัดกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ กล(าวคือ กทค. ตอง
พิสูจน7ใหไดก(อนว(าการขยายระยะเวลาคืนคลื่นสามารถทําไดตาม
กฎหมายก(อนทีจ่ะใชอํานาจในมาตรา 27



ข�อโต�เถียงทางกฎหมายกรณีการขยายระยะเวลาคืนคลื่น
ฐานอํานาจทาง
กฎหมายที่ กทค. 
ใช�อ�าง

มาตรา 84 แห(ง พรบ. องค7กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ ประกอบกับ
มาตรา 83 ใหอาํนาจ กสทช. ในการกําหนดระยะเวลาที่แน(นอน
ในการใหผูไดรบัจัดสรรคลื่นความถี่หรือใชคลื่นความถี่คืนคลื่น
เพื่อนําไปจัดสรรใหม(

ข�อโต�แย�งทาง
กฎหมาย

กทค.  ไดใชอํานาจในมาตรา 83 และ 84 แห(ง พรบ. องค7กรฯ ในแผน
แม(บทการบริหารคลื่นความถี่ขอ 8.2.1 แลวว(า คลื่นความถี่ที่หมดอายุ
สัมปทานตองคืนมาให กสทช. จัดสรรใหม( ดังนั้น กทค. จึงไม(มีสิทธิอาง
มาตราดังกล(าวเพือ่ขยายระยะเวลาการใชคลื่นของ CAT เพราะจะขัด
กับแผนแม(บทฯ อีกทั้ง กทค. ก็ไม(มีสิทธิใหผูรับสัมปทานอย(าง
Truemove และ DPC ใชคลื่นต(อไป เพราะมาตรา 80 ของ พรบ. การ
ประกอบกิจการฯ คุมครองผูไดรับสัมปทานใหใชคลืน่ต(อไปไดจนกว(า
สัมปทานจะสิ้นสดุลงเท(านั้น



ข�อโต�เถียงทางกฎหมายกรณีการขยายระยะเวลาคืนคลื่น
ฐานอํานาจทาง
กฎหมายที่ กทค. 
ใช�อ�าง

กทค. อางว(าประกาศดังกล(าวไม(ไดเป�นการขยายระยะเวลา
สัมปทาน และไม(ใช(การใหใบอนุญาตโดยวิธีการประมูลตาม
มาตรา 45 แห(ง พรบ. องค7กรฯ เพราะถือเป�นการกํากับดูแลเพือ่
คุมครองผูบริโภคจากเหตุการณ7 “ซิมดับ” แต(ไม(ใช( “ความ
ประสงค7” ของผูใหบริการ จึงไม(เขาข(ายมาตรา 45

ข�อโต�แย�งทาง
กฎหมาย

แมจะอางว(าการยืดระยะเวลาใชคลื่นความถี่ไม(ใช( “ความประสงค7” ใน
การประกอบกิจการของผูใหบริการตามมาตรา 45 แห(ง พรบ. องค7กรฯ 
แต( กทค. ก็ไม(มีฐานอํานาจใดๆ จะทําเช(นนัน้ไดโดยไม(ขัดกับกฎหมาย
บางขอ การฝoนอนุญาตใหผูใหบริการรายเดิมอย(าง Truemove หรือ
DPC หรือผูใหสัมทานอย(าง กสท ใชคลื่นประกอบกิจการต(อไป ถือเป�น
ความผิดตามมาตรา 79 แห(ง พรบ. องค7กรฯ ซึ่งวางโทษอาญากับ 
กสทช. ที่ฝpาฝoนหรือไม(ปฏิบัติตาม พรบ. ฉบับดังกล(าว



"สําหรับกรณีการพิจารณาขยายระยะเวลาในการใช�งานคลื่นความถี่ย�าน 800 MHz นั้น 
เห็นว�า แม�ข�อกําหนดในเงื่อนไขการอนุญาตให�ประกอบกิจการโทรคมนาคมจะกําหนดให� 
กทช. หรือ กสทช. สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาในการใช�งานคลื่นความถี่ได�ต�อไปก็
ตาม หากแต�โดยที่พระราชบัญญัติองค3กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน3 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 บัญญัติให�
การจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช�ในกิจการโทรคมนาคมจะต�องกระทําโดยวิธีการประมูล
เท!านั้น ประกอบกับแผนแม!บทการบริหารคลื่นความถี่มิได�กําหนดให� กสทช. สามารถ
พิจารณาขยายระยะเวลาในการใช�งานคลื่นความถี่ที่ใช�ในกิจการโทรคมนาคมได� อัน
เป-นการแสดงให�เห็นถึงนโยบายที่จะไม!พิจารณาขยายระยะเวลาในการใช�งานคลื่นเป-นการแสดงให�เห็นถึงนโยบายที่จะไม!พิจารณาขยายระยะเวลาในการใช�งานคลื่น
ความถี่ ดังนั้น เมื่อระยะเวลาในการใช�งานคลื่นความถี่ย�าน 800 MHz ของบริษัทฯ 
สิ้นสุดลง ประกอบกับได�มีการตราและใช�บังคับพระราชบัญญัติองค3กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน3 และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 แล�ว ซึ่งได�กําหนดหลักเกณฑ3และวิธีการในการใช�งานคลื่นความถี่เพื่อการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมไว�ให�กระทําได�ด�วยวิธีการประมูลเท�านั้น กรณีนี้จึงไม!อาจที่
จะพิจารณาขยายระยะเวลาในการใช�งานคลื่นความถี่ได�“

คณะอนุกรรมการทีปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช.



3.
ความล(าช�าในการจัดประมูล: ความบกพร(องโดยสุจริต?ความล(าช�าในการจัดประมูล: ความบกพร(องโดยสุจริต?



ความล(าช�าในการจัดการคลื่น 1800 MHz

• กสทช. เขารับตําแหน(งเมื่อตนเดือนตุลาคม 2554 จึงมีเวลาเตรียมตัวก(อน
สิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz เกือบ 2 ป̀

• กสทช. รูแน(นอนว(าตองนําคลื่นความถี่กลับมาจัดสรรใหม(หลังแผนแม(บท
การบริหารคลื่นความถี่ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 การบริหารคลื่นความถี่ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 
เมษายน 2555 จึงมีเวลาเตรียมตัวก(อนสิ้นสัญญาสัมปทาน เกือบ 1 ป̀ 6 
เดือน

• ดร.เศรษฐพงค7 ออกมาใหสัมภาษณ7เองตั้งแต(เดือนเมษายน 2555 ว(าจะรีบ
จัดประมูลใหทนัเพื่อใหรายใหม(เขามารับช(วงในคลื่นความถี่ 1800 MHz 
ไดอย(างต(อเนื่อง และจะจัดตั้งคณะทํางานตั้งแต(เดือนพฤษภาคม 2555



ความล(าช�าในการจัดการคลื่น 1800 MHz
สิ่งที่ กทค. ควรเร(งทําตั้งแต(เดือนเมษายน 2555 คือ
• จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเตรียมความพรอมสําหรับการประมูล 

การประชาสัมพนัธ7 และการหามาตรการคุมครองผูบริโภคจากกระบวนการ
เปลี่ยนผ(าน

• เริ่มประชาสัมพนัธ7ใหกับสาธารณะและขอความร(วมมือกับผูใหบริการอย(าง 
ทรูมูฟและดีพีซใีหแจงกับลูกคาถึงถึงวันสิ้นสัญญาสัมปทาน

• เริ่มประชาสัมพนัธ7ใหกับสาธารณะและขอความร(วมมือกับผูใหบริการอย(าง 
ทรูมูฟและดีพีซใีหแจงกับลูกคาถึงถึงวันสิ้นสัญญาสัมปทาน

• ขยายขีดความสามารถของ MNP เพื่อรองรับผูใชบริการบนคลื่น 1800 MHz ที่
ประสงค7จะโอนยายค(ายไดมากขึ้น รวมถึงสรางช(องทางในการแจงความ
ประสงค7เพื่ออํานวยความสะดวกมากขึ้น (เช(น ผ(าน SMS เว็บไซต7 ฯลฯ)

• จัดการประมูลเพื่อหาผูรับใบอนุญาตรายใหม(ใหไดก(อนวันสิ้นสุดสัมปทาน
ประมาณ 6 เดือน เพื่อใหมีเวลาเตรียมตวัสําหรับการรับช(วงการใหบรกิารได
อย(างต(อเนื่อง



ตารางสรุปกรอบเวลาที่ กทค. สามารถจัดการประมูลคลื่น 1800 MHz ให�แล�วเสร็จ หาก
ดําเนินการตั้งแต(หลังมีการประกาศแผนแม(บทในราชกิจจานุเบกษา 

ที่มา: ปรับจากหนังสือพิมพ3 The Nation ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2513



ความล(าช�าในการจัดการคลื่น 1800 MHz
• ในความเป�นจรงิ กทค. ไม(มีการจัดตั้งคณะทํางานมารับผิดชอบงานที่เกี่ยวของ

จนกระทั่งไตรมาสที่ 2 ของป̀ 2556 ซึ่งทําให กทค. เหลือเวลานอยกว(า 6 เดือน
ในการเตรียมตวัก(อนสิ้นอายุสัมปทาน

• ดร.เศรษฐพงค7อางว(าที่ไม(สามารถจัดการล(วงหนาไดเป�นเพราะ CAT แสดง
ความจํานงว(าจะไม(คืนคลื่นความถี่ โดยอางว(ารฐัจะเสียประโยชน7

• กทค. ไดยืนยันมาตลอดว(าสิทธใินคลื่น 1800 MHz ของ CAT ตองหมดลงหลัง• กทค. ไดยืนยันมาตลอดว(าสิทธใินคลื่น 1800 MHz ของ CAT ตองหมดลงหลัง
สิ้นอายุสัมปทานตามที่กําหนดไวในแผนแม(บทฯ

• ไม(มีเหตุผลที่ กทค. จะหยุดดําเนินการเพียงเพราะ CAT “ตองการ” ขยาย
ระยะเวลาการใชคลื่นโดยไม(มีฐานอํานาจทางกฎหมายใดๆ

• กทค. โดย ดร.สุทธพิล วิจารณ7 CAT ว(าใหเลิก  “จับผูบริโภคเป�นตัวประกัน” 
แต(การละเลยต(อหนาที่ของ กทค. จนนําไปสู(การอางผูบริโภคเพื่อยืดระยะเวลา
คืนคลื่นออกไป ถือเป�นการ “จบัผูบริโภคเป�นตัวประกัน” หรือไม(?



4.
ทางเลือกอื่นในการเยียวยาผู�บริโภคโดยไม(ต�องขยายทางเลือกอื่นในการเยียวยาผู�บริโภคโดยไม(ต�องขยาย

ระยะเวลาคืนคลื่นออกไป



ทางเลือกอื่นในการจัดการกับผู�บริโภค

• ในรายงานของคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมฯ ไดเสนอทางเลือกอื่น
ที่ช(วยเยียวยาผูบริโภคโดยไม(ตองขยายระเวลาคืนคลื่นออกไปอีก 2 
แนวทาง (ในรายงานเห็นว(าการขยายระยะเวลาน(าจะมีปvญหาทาง
กฎหมาย)

– การโอนยายผูบริโภคคงคางไปยังผูใหบริการรายอื่น เช(น คลื่น 850 – การโอนยายผูบริโภคคงคางไปยังผูใหบริการรายอื่น เช(น คลื่น 850 
ของ True คลื่น 1800 ของ DTAC คลื่น 900 ของ AIS รวมถึงคลื่น 
2100 ที่เพิ่งประมูลไป (ค(อนขางยุ(งยาก)

– การนําคลื่น 1800 ในช(วงคลื่นที่ยังว(างอยู( ซึ่ง DTAC ทําสัญญากับ 
CAT มาใชรองรับลูกคาคงคางเป�นการชั่วคราว (พิจารณาแนวทางนี้)



ทางเลือกอื่นในการจัดการกับผู�บริโภค
• คลื่น 1800 MHz (ในช(วง 1760.5-1785 กับ 1855.5-1880) ยังไม(มีการใชงาน 

เพราะเป�นคลื่นสํารองที่ DTAC จะใชไดก็ต(อเมื่อคลื่นที่ใหบริการหลักเต็ม (หลัง
ประมูลคลื่น 2100 โอกาสในการใชยิ่งนอยลง)

• เป�นทางเลือกที่ดีเพราะเป�นคลื่น 1800 ลูกคาเดิมจึงไม(ตองกังวลเรื่องเครื่องลูกข(าย 
อีกทั้งโครงข(ายที่ CAT จะรับโอนจาก TRUE และ DPC ก็ใชกับคลื่น 1800 ไดอีกทั้งโครงข(ายที่ CAT จะรับโอนจาก TRUE และ DPC ก็ใชกับคลื่น 1800 ได

• กทค. ควรประสานใหเกิดการพูดคุยระหว(าง CAT และ DTAC ทว(าในความเป�นจริง 
กทค. ไม(เคยสํารวจความเป�นไปไดของทางเลือกนี้

CAT/

True

CAT/

True
CAT/DTAC CAT/DTAC

CAT/

DPC

CAT/

DPC
CAT/DTAC CAT/DTAC

1710 1785 1805 1817.6 18801722.6 1747.9 1760.5 1842.9 1855.5



5.
ใครได�ประโยชน$จากมาตรการขยายระยะเวลา: 

ผู�บริโภคหรือผู�ประกอบการรายเดิม?ผู�บริโภคหรือผู�ประกอบการรายเดิม?



เยียวยาผู�บริโภคหรือผู�ประกอบการ?

• ผูบริโภคไม(ไดรบัประโยชน7ใดๆ และไม(จําเป�นตองไดรับการเยียวยาหาก 1) 
กทค. จัดประมูลไดทันล(วงหนา 6 เดือนเพื่อหาผูใหบริการรายใหม(มารับ
ช(วงต(อ (พรอมประชาสัมพันธ7และขยายขีดความสามารถของ MNP) และ 
2) กทค. พิจารณามาตรการทางเลือกอื่นๆ เช(น ยายลูกคาไปยังคลื่น 1800 
MHz ที่ว(างอยู(MHz ที่ว(างอยู(

• การไม(ดําเนินการใหทันท(วงทีและการไม(พิจารณาทางเลือกอื่นทําใหอดตั้ง
กังขาไม(ไดว(า มาตรการขยายระยะเวลาคืนคลื่นเป�นการเยียวยาใครกัน
แน(? ผูบริโภคหรือผูประกอบการ?



เยียวยาผู�บริโภคหรือผู�ประกอบการ?

• หากไม(ใชมาตรการขยายระยะเวลาออกไป ผูประกอบการรายเดิมจะ
สูญเสียฐานลูกคาบนคลื่นของตนไป โดยเฉพาะ TRUE ที่มีลูกคาอยู(
มากกว(า 17 ลานราย และไม(สามารถโอนยายลูกคาไปยังคลื่น 850 และ 
2100 ไดทัน

• ผูประกอบการรายเดิมอาจไดประโยชน7จากการใหบริการในช(วงขยาย• ผูประกอบการรายเดิมอาจไดประโยชน7จากการใหบริการในช(วงขยาย
ระยะเวลา เนื่องจากไม(ตองเสียค(าสัมปทานรอยละ 30 ใหกับ CAT อีก
ต(อไป (ในป̀ 2554 ทรูมูฟจ(ายให CAT 4,175 ลานบาท และดีพีซ ี2,654 
ลานบาท) และอาจไม(ตองเสียค(าธรรมเนียมรายป̀บวกกับค(า USO รวมกัน
เกือบรอยละ 6 ของรายได (เนื่องจากไม(ใช(การใหใบอนุญาตตามคําพูดของ 
กทค.)



6.
CAT หรือ TRUE (+DPC) เหมาะที่จะเป?นผู�ให�บริการ

ในช(วยขยายระยะเวลาคืนคลื่นมากกว(ากัน?ในช(วยขยายระยะเวลาคืนคลื่นมากกว(ากัน?



CAT หรือ TRUE (+DPC)?

• ในกรณีเกิด “มายากลทางกฎหมาย” ขึ้น (คือการขยายระยะเวลาคืนคลื่น
ทําไดโดยไม(ละเมิดกฎหมายขอใด) คําถามคือ CAT หรือ TRUE เหมาะเป�น
ผูใหบริการต(อ (พรอมฐานลูกคา) มากกว(ากัน?

• จากคําสัมภาษณ7ของ กทค. และคําพูดใน (ร(าง) ประกาศคุมครอง• จากคําสัมภาษณ7ของ กทค. และคําพูดใน (ร(าง) ประกาศคุมครอง
ผูใชบริการฯ (“ใหผูใหบริการมีหนาที่บริการต(อไปเป�นการชั่วคราว”) มี
แนวโนมที่ กทค. จะตัดสินใหผูใหบริการรายเดิม คือ TRUE และ DPC 
เป�นผูไดรับสิทธิใหบริการต(อ



CAT หรือ TRUE (+DPC)?

• หากพิจารณาความพรอมในการใหบริการและประเด็นทางกฎหมายแลว 
CAT น(าจะเหมาะสมกว(าที่จะเป�นผูใหบริการต(อมากกว(า
– CAT จะเป�นผูรับโอนโครงข(ายและอุปกรณ7หลังหมดสัญญาสัมปทาน จึงมีความ

พรอมในดานโครงสรางมากกว(า (แมว(า TRUE จะมีความพรอมดานศูนย7บริการ
มากกว(า)มากกว(า)

– มาตรา 80 พรบ. การประกอบกิจการฯ ระบุใหผูรับสัมปทานมีสิทธิประกอบ
กิจการจนกว(าสัมปทานจะสิ้นสุดลงเท�านั้น ดังนั้นทรูมูฟและดีพีซีจึงไม(มีสิทธิ
ใหบริการต(อบนคลื่นเดิมตามขอกฎหมายอย(างชัดเจน ในขณะที่กรณีของ CAT 
นั้นมีความเป�นไปไดทางกฎหมายมากกว(า หาก กสทช. แกแผนแม(บทขอ 8.2.1 
โดยกําหนดเป�นกรณีเฉพาะให CAT คืนคลื่นที่รับคนืมาจากทรูมูฟและดีพีซี
หลังจากสิ้นอายุสัมปทานภายใน 1 ป`



7.
บทสรุปบทสรุป



บทสรุป
• เจตนารมณ7ในกฎหมายชี้ชัดว(า คลื่นความถี่เป�นทรัพยากรสื่อสาร

สาธารณะ และตองการใหเกิดการเปลี่ยนผ(านจากระบบสัมปทานไปสู(
ระบบใบอนุญาต ดังนั้น คลื่น 1800 MHz ที่จะหมดอายุสัมปทานจะตอง
คืนกลับมาสู(มือสาธารณะ และจัดสรรใหม(ดวยวิธีการประมูลโดย กสทช.

• กทค. ไม(มีฐานอํานาจทางกฎหมายใดๆ ในการออกมาตรการขยาย• กทค. ไม(มีฐานอํานาจทางกฎหมายใดๆ ในการออกมาตรการขยาย
ระยะเวลาคืนคลื่นความถี่ และอาจมีความผิดอาญาตามมาตรา 79 แห(ง 
พรบ. องค7กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

• ความล(าชาในการดําเนินการใหกระบวนการเปลี่ยนผ(านจากระบบ
สัมปทานไปสู(ระบบใบอนุญาตราบรื่นและเป�นไปตามกรอบเวลา ถือเป�น 
“การละเลยต(อหนาที่” ของ กทค. จนนําไปสู(มาตรการขยายระยะเวลา 
โดยเอา “ผูบริโภคเป�นตัวประกัน”



บทสรุป
• กทค. ไม(เคยสาํรวจแนวทางอื่นซึ่งช(วยใหผูใชบริการสามารถใชบริการได

อย(างต(อเนื่อง (ไม(เจอ “ซิมดับ”) โดยไม(ตองละเมิดกฎหมายดวยการขยาย
ระยะเวลาคืนคลื่นออกไป ทว(า กทค. ไม(เคยสํารวจความเป�นไปไดของ
มาตราเหล(านี้

• มาตรการขยายระยะเวลาน(าจะเป�นมาตรการเยียวยาผูประกอบการ• มาตรการขยายระยะเวลาน(าจะเป�นมาตรการเยียวยาผูประกอบการ
มากกว(าผูบริโภค เพราะ TRUE (+DPC) สามารถรักษาฐานลูกคาของ
ตนเองไดชั่วคราว และไม(ตองเสียค(าสัมปทาน (รวมถึงอาจไม(ตองเสีย
ค(าธรรมเนียมต(างๆ ใหกับ กสทช. ซึ่งจะสรางการแข(งขันที่ไม(เป�นธรรม)

• ในกรณีทีม่าตรการขยายระยะเวลาคืนคลื่นไม(ผิดกฎหมาย CAT ควรเป�นผู
ไดรับสิทธิในการใหบริการชั่วคราว เมื่อพิจารณาความพรอมดานโครงสราง
และประเด็นทางกฎหมาย



บทสรุป
• ราคาที่สังคมตองจ(ายสําหรับมาตรการที่ดูจะเยียวยาผูประกอบการ

มากกว(า คือ

– โอกาสในการสรางมาตรฐานทีด่ีสําหรับการเปลี่ยนผ(านจากระบบสัมปทาน
ไปสู(ระบบใบอนุญาต 

– โอกาสในการสรางการแข(งขันที่เสรีและเป�นธรรมในกิจการโทรคมนาคม – โอกาสในการสรางการแข(งขันที่เสรีและเป�นธรรมในกิจการโทรคมนาคม 

– โอกาสที่ประเทศชาติเสียไปจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร 

– และโอกาสที่ผูบริโภคเสียไปจากการไดใชเทคโนโลยีการสื่อสารใหม(ๆ อย(าง 
4G ซึ่งจะช(วยกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพในการ
แข(งขัน 


