สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ประเด็น: 1. คานิยาม
ความเหมาะสมของการกาหนดนิยาม
ประเด็น
ความเห็น
ความเหมาะสมของการกาหนดนิยาม
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสม
2. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยกับข้อเสนอ
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด
(๓) ข้อเสนอแนะ
(๔) คาถาม
-

ความเห็นสานักงาน กสทช.
-

-

หน้า ๑

ประเด็น: 2. หมวดที่ 1 หมวดทั่วไป
1) ความเหมาะสมของการกาหนดหลักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
2) ความเหมาะสมในการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ครอบคลุมบริการที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง
3) ความเหมาะสมในการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศ น์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
สามารถขอรับใบอนุญาตโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองได้
ประเด็น
ความเห็น
1) ความเหมาะสมของการกาหนดหลักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วย แต่มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ในเรื่องตัวอย่างบริการตามประกาศลักษณะประเภทฯ ซึ่งยังมีความ
สั บ สนอยู่ บ้ าง เช่น บริการที่ มีโครงข่ าย IIG/NIX ก่ อนหน้านี้ มีก ารอนุ ญ าต IIG/NIX ที่ ไม่ มีโครงข่าย
บริการที่ ไม่มีโครงข่าย บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการอนุ ญ าตอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม จึงขอเสนอให้
สานักงาน กสทช. ทบทวนตัวอย่างบริการที่มีโครงข่ายและบริการที่ไม่มีโครงข่ายเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการขอรับใบอนุญาต
2. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยกับข้อเสนอ
3. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสม
3. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
ไม่มีข้อเสนอแก้ไข
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด
(๓) ข้อเสนอแนะ
(๔) คาถาม
-

ความเห็นสานักงาน กสทช.
ประเด็นความไม่ชัดเจนของตัวอย่างบริการ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประกาศ กสทช. เรื่ อ ง ก าหนด
ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ซึ่งได้มีการกาหนดตัวอย่างบริการไว้ในประกาศฯ
ดังกล่ าวแล้ ว และผ่ านการรับฟั งความคิดเห็ น
สาธารณ ะก่ อ น ประกาศใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่
๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

-
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ประเด็น
ความเห็น
ความเห็นสานักงาน กสทช.
2) ความเหมาะสมในการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ครอบคลุมบริการที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง
๑) การกาหนดเพิ่มหลักการให้ ผู้รับใบอนุญาต
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
แบบที่ ส าม สามารถให้ บ ริ ก ารได้ ทุ ก บริ ก าร
1) เห็นว่าช่วยลดความซ้าซ้อนในการขออนุญาตลงได้
แต่ อ าจท าให้ เกิ ด ความลั ก ลั่ น ในการก ากั บ ดู แ ลได้ เนื่ อ งจากบริ ก ารเดี ย วกั น อาจมี ทั้ ง ผู้ รั บ ภ า ย ใต้ ใบ อ นุ ญ า ต เพี ย ง ใบ เดี ย ว นั้ น มี
ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง แบบที่สอง และแบบที่สาม นอกจากนี้ ยังเกิดเป็นภาระต้นทุนค่าใบอนุญาตและ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นในการให้
ค่า USO แก่ผู้รับใบอนุญาตแบบที่สามที่สูงขึ้น เนื่องจากการรวมฐานรายได้จากใบอนุญาตทุกแบบเข้า อนุญาตและกากับดูแล รวมทั้งการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต
เป็นรายได้เป็นใบอนุญาตแบบที่สาม
อย่างไรก็ตาม การกาหนดหลั กการข้างต้น
2) บริ ษั ท ฯ ขอเสนอให้ พิ จ ารณาตามลั ก ษณะของบริ ก ารว่ า เข้ า ข่ า ยเป็ น บริ ก ารที่ ต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุญาตแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานะการเป็น ผู้รับใบอนุญาตแบบที่สาม ตั้งแต่ มีประเด็น ในเรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ
กระบวนการพิจารณา กรอบระยะเวลาการพิจารณา ระยะเวลาการอนุญาต เงื่อนไขการกากับดูแล ค่าธรรมเนี ย ม USO ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ระยะเวลาการ
บทลงโทษ และการช าระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตและกองทุ น USO ซึ่ ง การแยกการค านวณ อนุ ญ าตของบริ ก ารที่ ส มควรได้ รับ ใบอนุ ญ าต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่า USO ตามลักษณะของบริการ โดยไม่นารายได้จากทุกบริการมารวมกัน แบบที่ ห นึ่ ง และแบบที่ ส อง หากถู ก รวมใน
ใบอนุญาตแบบที่สาม และการกากับดูแลที่อาจ
ในการคานวณ
ไม่เท่าเทียมกัน จึงได้ปรับปรุงข้อกาหนดในเรื่อง
- คุณวันชัย ฉัตรฐิติ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
กรณีที่ สานักงาน กสทช. ต้องการให้มีการลดความซ้าซ้อนนั้นเห็นด้วย แต่ในกรณีการกากับดูแล การรวมใบอนุญาตให้เป็นไปตามการแจ้งความ
อาจจะทาให้เกิดความสับสน เพราะจะทาให้เกิดลักษณะและประเภทบางบริการจะอยู่ในใบอนุญาต ประสงค์ ข องผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต ทั้ ง นี้ อาจน า
แบบที่หนึ่งและผู้รับใบอนุญาตบางรายไปปรากฏในใบอนุญาตแบบที่สาม ซึ่งทาให้การกากับดูแลไม่ หลักการรวมใบอนุญาต มาพิจารณาอีกครั้งใน
เหมือนกันหรือไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาด้านต้นทุนในใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม USO อนาคตตามความเหมาะสมต่อไป
ซึ่ งการคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มแบบขั้ น บั น ได (Tier) ก็ จะถู ก น าไปรวมกั น โดยมี ค วามเป็ น ไปได้ ห รือ ไม่ ที่ ๒) ในการพิ จ ารณาให้ อ นุ ญ าต หากมี ก ารใช้
สานักงาน กสทช. จะกากับดูแลตามบริการแบบที่หนึ่ง หรือแบบที่สอง แทนที่จะเป็นใบอนุญาตแบบที่ โครงข่ า ยโท รคมนาคมของตนเองในการ
ให้ บ ริการจะต้องได้รับ ใบอนุ ญ าตที่ มีโครงข่าย
สาม
เป็ น ของตนเอง และกรณี ที่ เช่ า ใช้ โ ครงข่ า ย
2. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
โทรคมนาคมของผู้ รับ ใบอนุ ญ าตรายอื่ น เพื่ อ
เห็นว่า เหมาะสม แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1) การรวมใบอนุญ าตเป็นใบอนุ ญ าตแบบที่ส ามฉบั บเดียวนั้น ทาให้ รายได้ที่ ต้องนามาคานวณ ให้บริการโทรคมนาคม ก็จะได้รับใบอนุญาตที่ไม่
มีโครงข่ายโทรคมนาคมอยู่แล้ว ซึ่งเป็นหลักการ
ค่าธรรมเนียมรายปี มีฐานรายได้ที่สูงขึ้น ทาให้มีภาระค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น
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ประเด็น

ความเห็น
ความเห็นสานักงาน กสทช.
2) ผู้ ป ระกอบการภาคเอกชนรายอื่ น อาจมี ก ารแยกเป็ น บริษั ท ลู ก เพื่ อ ท าให้ บ ริก ารอยู่ภ ายใต้ ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ
ใบอนุญาตแบบใดแบบหนึ่ง โดยไม่ต้องรวมใบอนุญาตอยู่ในใบเดียวกัน ทาให้การชาระค่าธรรมเนียม จึงเห็นว่าไม่จาเป็นต้องกาหนดไว้ในร่างประกาศฯ
น้อยกว่าการรวมใบอนุญาต แต่สาหรับผู้ประกอบการที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้น ไม่สามารถดาเนินการ ฉบับนี้อกี
ดังกล่าวได้ จึงไม่เป็นธรรมในการดาเนินการ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ โดยการขยายช่วงรายได้ที่ใช้ในการคานวณ
การชาระค่าธรรมเนียมให้กว้างขึ้น ดังนี้
1000-10000 ล้านบาท เป็น 1000-15000 ล้านบาท
10000-25000 ล้านบาท เป็น 15000-30000 ล้านบาท
25000-50000 ล้านบาท เป็น 30000-50000 ล้านบาท
๓. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
- คุณสิริชัย เจริญสิริวิไล (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
ปั จจุ บั น บริษัทฯ มีใบอนุญ าตแบบหนึ่ งอยู่ด้วย ส านักงาน กสทช. จะไม่เปิดเป็น ทางเลื อกใช่
หรือไม่ หากไม่ เห็นควรเสนอให้เปิดเป็นทางเลือก เพราะการรวมใบอนุญาตจะเกิดผลกระทบในเรื่อง
ของการรวมรายได้ จึงขอเสนอให้ เป็ น ช่ ว งเปลี่ ย นผ่ าน เช่ น ๖ เดื อ น หรือ ๑ ปี (Probation) เพื่ อ
ทดสอบดูก่อน
๔. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
เห็ น ด้ ว ยในหลั ก การ แต่ ค วรใช้ ส าหรั บ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตแบบที่ ส ามรายใหม่ โดยส าหรับ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตแบบที่สามรายเดิม การรวมใบอนุญาตเข้าด้วยกัน จะก่อให้เกิดผลกระทบดังต่อไปนี้
1) ด้านต้น ทุนที่ เพิ่ม ขึ้น จากค่าธรรมเนี ยมใบอนุญ าตที่เปลี่ ยนแปลงไป โดยไม่ได้คาดการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบได้ล่วงหน้า โดยการรวมใบอนุญาตจะทาให้ผู้รับใบอนุญาตมีภาระการชาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มเติม เนื่องจากต้องนารายได้ทั้งหมดทุกบริการมารวมกันเป็นฐานคานวณ
ค่าธรรมเนียม ซึ่งแตกต่างจากเดิม ที่แยกรายได้ตามใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ
2) ด้านการแข่งขันจากการมีต้นทุนการให้บริการที่ไม่เท่ากันระหว่างผู้รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่งกับ
ผู้รับใบอนุญาตแบบที่สามที่มีการให้บริการเดียวกัน
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ประเด็น

ความเห็น
3) ด้านการกากับดูแลระหว่างผู้รับใบอนุญาตแต่ละแบบมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ข้อกาหนด
ห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้า วฯ การรวมบริการภายใต้ใบอนุญาต
แบบที่หนึ่งหรือแบบที่สอง ไว้ในใบอนุญาตแบบที่สาม อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับใบอนุญาตในปัจจุบัน
และส่ งผลกระทบโดยรวมต่ อ การส่ งเสริม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมที่ ในบางบริก าร
จาเป็นต้องอาศัยเงินลงทุนจากผู้ลงทุนต่างชาติ
4) ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ มิได้กาหนดให้ สานักงาน กสทช. มี
หน้าที่กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตรวมบริการภายใต้ใบอนุญาตแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง ไว้ในใบอนุญาต
แบบที่สามเพียงใบเดียว
ดังนั้น จึงขอเสนอให้มีการกาหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านการดาเนินการรวมใบอนุญาตดังกล่าว และ
กาหนดมาตรการเปลี่ ย นผ่ านเพื่ อลดความเหลื่ อ มล้ า และการกากั บ ดู แลในด้านต่ าง ๆ ให้ แก่ ผู้ รับ
ใบอนุญาตแบบที่สามรายเดิม และกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแบบที่สามรายเดิมสามารถให้บริการได้ทุก
บริการภายใต้ใบอนุญาตเพียงใบเดียว โดยเป็นไปตามความประสงค์ของผู้รับใบอนุญาตแต่ละราย
- คุณระพีภัทย์ เลิศวงศ์วีรชัย (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
กรณีการให้ใบอนุญาตแบบสามครอบคลุมแบบที่สองและแบบที่หนึ่ง โดยหลักการเห็นด้วย ถ้ามี
ใบอนุญาตแบบสามแล้วสามารถให้บริการเพิ่มเติมในใบอนุญาตแบบสามได้เลย แต่วันนี้ของเดิมได้แยก
ใบอนุญาตออกมาเป็นใบอนุญาตสามแบบ ซึ่งการกระทาดังกล่าวอาจเกิดปัญหาในการกากับดูแล โดย
ใบอนุญ าตแบบที่ห นึ่งถูกกากับดูแลแบบที่ห นึ่ง แต่ห ากรวมจะกากับดูแลแบบที่สาม โดยสานักงาน
กสทช. จะต้องให้ความชัดเจน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทันที สาหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแบบที่สาม
แบบที่สอง และแบบที่หนึ่ง จะชาระค่าธรรมเนียมแยกกัน และหากมีการรวมใบอนุญาตจะทาให้ผู้รับ
ใบอนุ ญ าตแบบที่ ส ามเสี ยเปรียบ นอกจากนี้ ตามประกาศเดิมจะไม่ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมเพิ่ ม แต่
หลังจากที่มีการปรับกฎหมายให้ใบอนุญาตมารวมกัน จะทาให้ขั้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาจเปลี่ยน
จาก ๑.๒๕ เป็ น ๑.๕ ซึ่ ง ท าให้ ต้ น ทุ น เพิ่ ม ทั น ที โดย กสทช. ควรพิ จ ารณาและมี ท รานชิ ส ชั่ น
(Transition) สาหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบดังกล่าว
นอกจากนี้ อยากทราบเหตุผลที่ สานักงาน กสทช. รวมใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง และใบอนุญาต
แบบที่สองไว้ในใบอนุญาตแบบที่สามนั้น มีแนวคิดหรือแนวนโยบายอย่างไร ซึ่งหากสานักงาน กสทช. มี
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ความเห็น
นโยบายจากผู้บริหารว่าต้องรวมจริง ๆ ขอเสนอว่าเป็นทางเลือก (Optional) หากผู้รับใบอนุญาตรายใด
มีความประสงค์ก็ทาเรื่องเข้ามาเป็นรายกรณี
- คุณกนกศักดิ์ นิ่มนวล (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
กรณีใบอนุญาตแบบที่สาม นาใบอนุญาตแบบที่หนึ่งมารวม นอกจากเรื่องเงินแล้ว หลักเกณฑ์
การกากับดูแลและวิธีการต่าง ๆ มีความต่างกัน เช่น กรณีนิติบุคคลอาจทาธุรกิจรวมกับต่างชาติเพื่อ
ขยายการเติมโตของตนเอง หาก กสทช. นาใบอนุญาตแบบที่หนึ่งมารวมใบอนุญาตแบบที่สามทั้งหมด
รู ป แบบต่ างชาติ ก็ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปทั้ งหมด และด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ก ล่ าวมาทั้ งหมด อยากสนั บ สนุ น
ความเห็น AWN โดยให้แบ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยให้ผู้รับใบอนุญาต (Operator) แจ้งความประสงค์
ดีกว่าที่จะต้องทาทุกราย
๕. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
บริ ษั ท ฯ เห็ น ด้ ว ยกั บ ข้อ เสนอ แต่ มี เงื่อ นไขว่า การรวมใบอนุ ญ าตจะต้ อ งไม่ ท าให้ เกิ ด ภาระแก่
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะทาให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการให้บริการ
ที่มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ การคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจึงควรคิดภายใต้ประกาศแบบเดิม
๖. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยในหลักการ แตใบอนุญาตแบบที่สาม ควรครอบคลุมบริการที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง เฉพาะบริการที่ผู้รับใบอนุญาตแบบที่สามนามาให้บริการ
ร่วมกับโครงข่ายของตนเองภายใต้ใบอนุญาตแบบที่สามเท่านั้น
เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม ไม่เกิดความเลื่อมล้าในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
และเกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการเดียวกัน ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ
ข้อเสนอแก้ไข
กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่
สาม ที่มีความประสงค์จะให้บริการลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองโดยให้บริการร่วมกับโครงข่ายของตนเองภายใต้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ให้ยื่นขออนุญาตเพิ่มลักษณะและประเภทบริการ
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(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด

ความเห็น
ดังกล่าวในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม โดยมิต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทุกแบบ
กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่
สาม ที่มีความประสงค์จะให้บริการลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สอง โดยการขายต่อบริการที่ไม่มีการนามาให้บริการ
ภายใต้โครงข่ายของตนเองให้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง หรือแบบที่
สองด้วย แล้วแต่กรณี
เหตุผล
1) ผู้รับใบอนุญาตแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง หรือ แบบที่สาม จะมีการซื้อบริการจาก
ผู้ ให้ บ ริการรายอื่น มาให้ บริการโดยปราศจากการควบคุมด้ วยตนเอง จึงไม่มีค วามแตกต่ างกับ การ
ให้บริการของผู้รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง หรือสองที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เช่น บริการขายต่อ
บริ ก าร MVNO บริก ารขายต่ อ บริ ก ารโทรศั พ ท์ ป ระจ าที่ เป็ น ต้ น หากการก ากั บ ดู แ ลลั กษณะและ
ประเภทบริการดังกล่าวมีความแตกต่างกัน จะก่อให้เกิดความเลื่อมล้าและไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบ
กิ จ การลั ก ษณะและประเภทบริก ารเดี ย วกั น เช่ น ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
โทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง หรือแบบที่สามจะต้องนารายได้จากค่าบริการขาย
ต่ อ บริ ก ารดั งกล่ าว มารวมกั บ รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารของตนเอง ก่ อ ให้ เกิ ด ภาระค่ าธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตในอัตราที่สูงกว่าผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เป็นต้น
2) การขายต่อบริการถูกกาหนดไว้ภายใต้ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง แต่ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ กาหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง หรือแบบที่สามที่ประสงค์ให้บริการ
ขายต่อบริการถูกกาหนดให้อยู่ภายใต้ใบอนุญาตแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง หรือแบบสาม ก็
จะถูกกากับดูแลอย่างเข้มงวดภายใต้ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง หรือ
แบบที่สาม ซึ่งจะก่อให้ เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการลักษณะและประเภทบริการ
เดียวกัน
1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
ไม่ เหมาะสม เนื่ อ งจากสิ ท ธิห น้ าที่ ข องผู้ รับ ใบอนุ ญ าตแต่ ล ะแบบแตกต่ างกั น จึงเห็ น ว่าการให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมควรแยกใบอนุญาตตามลักษณะ ขอบเขต วัตถุประสงค์ในการ
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ความเห็น
ความเห็นสานักงาน กสทช.
ให้บริการตามที่กาหนดใน พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ มาตรา 7 วรรคสาม
- คุณบันทิต เกิดผล (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
ตามข้อ ๕ วรรคสอง ใบอนุญ าตแบบที่สามจะครอบคลุมใบอนุญ าตแบบหนึ่ง อาจจะไม่ตรงกับ
พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ เนื่องจาก พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ กาหนดไว้เป็น
แบบที่ ห นึ่ ง แบบที่ ส อง และแบบที่ ส าม การที่ ให้ ใบอนุ ญ าตแบบที่ ส าม แล้ ว ครอบคลุ ม ทุ ก แบบ
ใบอนุญาตอาจจะไม่ตรง และการกากับดูแลแบบที่หนึ่งและแบบที่สองนั้นไม่เหมือนกัน กฎเกณฑ์ก็ไม่
เหมือนกัน จะอยู่ในใบอนุญาตแบบเดียวกัน อาจจะขัดกับ พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ได้
๒. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
- นางสาวอมรพันธ์ คงมหสันติ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
เดิมมีใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง และต่อมาขอใบอนุญาตแบบที่สาม และสิทธิเดิมในใบอนุญาตแบบที่
หนึ่งจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้ใบอนุญาตแบบที่สาม สิทธิก็จะถูกริดรอนไปด้วย ซึ่งอาจจะกระทบสิทธิ
ของผู้มีใบอนุญาตแบบหนึ่งไปในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และมีความต้องการที่จะใช้ใบอนุญาตแบบที่สาม
จึงจะกระทบต่อการประมาณการต่าง ๆ ด้วย
(๓) ข้อเสนอแนะ
(๔) คาถาม
3) ความเหมาะสมในการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิ จการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ สามารถ
ขอรับใบอนุญาตโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองได้
เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความหลอม
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสม หากผู้ ที่ ได้รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการกระจายเสี ยงหรือ โทรทั ศ น์ เพื่ อให้ บ ริก าร รวม ส่ ง ผลให้ โ ครงข่ า ยของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
โครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เป็นผู้ที่จะเลือกขอรับ สามารถให้บริการได้ทั้งบริการโทรคมนาคมและ
บริ ก ารกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ จึ ง เพิ่ ม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย หรือแบบไม่มีโครงข่ายก็ได้
หลักการดังกล่าวเพื่อสร้างทางเลือกให้ แก่ผู้รับ
2. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยในหลักการ แต่กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตโครงข่ายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการกระจายเสี ยงหรื อ
เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่นาโครงข่าย โทรทั ศน์ ที่ ประสงค์จะน าโครงข่ ายของตนมา
ดังกล่าวมาให้บริการโทรคมนาคม ควรต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การกากับดูแลการประกอบ ให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมเพิ่ ม เติ ม โดยมิ ให้ เกิ ด
หน้า ๘

ประเด็น

ความเห็น
กิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่ายเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
หรือควรได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามเพิ่มเติมด้วย ด้วยเหตุผลด้านการกากับ
ดูแลดังต่อไปนี้
1) กฎระเบียบด้านการกากับดูแล และเงื่อนไขใบอนุญาตยังคงแยกออกจากกันอย่างชัดเจน มีความ
แตกต่าง ไม่ตรงกันทุกประเด็น ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าในการกากับดูแล
2) ด้านการกากับดูแลการแข่งขัน จะเกิดช่องว่างให้ผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายกิจการกระจายเสียง
และกิ จ การโทรทั ศ น์ นั้ น ไม่ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลด้ า นการแข่ งขั น จากการก าหนดตลาดที่
เกี่ยวข้องและการกาหนดผู้มีอานาจเหนือตลาด เช่น ตลาดการให้บริการโครงข่ายบรอดแบนด์ที่มีการ
ข้อกาหนดการเปิดโครงข่าย (Open Access) และการดาเนินการนาส่งข้อเสนอการใช้โครงข่ายตาม
ประกาศที่เกี่ยวข้อง มีการกีดกันการแข่งขันโดยการเลือกปฏิบัติด้านราคาอย่างไม่เป็นธรรม หรือการกีด
กันเพื่อให้ตนเองเป็นผู้ให้บริการรายเดียวในพื้นที่นั้น ๆ เป็นต้น
- คุณระพีภัทย์ เลิศวงศ์วีรชัย (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
กรณีการให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงนาโครงข่ายมาให้บริการอินเทอร์เน็ตและมีการ
ขอรับใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่าย ในการกากับดูแลของผู้ให้บริการโครงข่ายของรายนี้จะเป็นอย่างไร
หากมีการนาโครงข่ายมาให้บริการกับรายอื่น ซึ่งการกากับดูแลโครงข่ายอินเทอร์เน็ตมีการกาหนดเป็น
ตลาดด้วย ซึ่งการกากับดูแลมีการกาหนดให้ เปิดโครงข่าย (Open access) แต่ห ากเป็นผู้ให้ บริการ
กระจายเสี ย งและไม่ มี ใบอนุ ญ าตโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต จะไม่ ส ามารถบั ง คั บ ให้ ท าตามประกาศ
โทรคมนาคมที่เกี่ยวกับการเปิดโครงข่ายได้ และกรณีให้เลือกมาขอรับใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่า ย แต่
มี ก ารขยายโครงข่ ายอื่ น จะท าอย่ างไร ซึ่ งปั จ จุบั น การให้ บ ริก ารต้ อ งมี ก ารขยายโครงข่ ายเพื่ อ การ
ให้บริการต่อไป ในกรณีดังกล่าวนี้ถือเป็นการขยายโครงข่ายหรือไม่ ทั้งนี้ ควรเขียนให้ชัดเจนว่าส่วนไหน
ของโครงข่ายกิจ การกระจายเสียงที่มาให้บริการโทรคมนาคม และควรให้ ได้รับใบอนุญ าตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายด้วย และควรมีเงื่อนไขในการกากับดูแลให้ชัดเจน ดังนั้น กรณีผู้รับ
ใบอนุ ญ าตโครงข่ายกิจการกระจายเสี ยง ควรต้องเพิ่มเงื่อนไขและจะต้องปฏิบั ติตามกฎระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมด้วย

ความเห็นสานักงาน กสทช.
ความซ้ าซ้ อนในการออกใบอนุ ญาตส าหรั บการ
ให้บริการที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
อย่ างไรก็ ต าม เพื่ อ ประโยชน์ ในการก ากั บ
ดูแลอย่างเหมาะสม อาจมีการพิจารณากาหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติม สาหรับผู้ให้ บริการในลักษณะ
ดังกล่าว โดยได้เพิ่มข้อกาหนดดังกล่าวในข้อ ๕
ของประกาศฯ แล้ว

หน้า ๙

ประเด็น

(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด

ความเห็น
3. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยในหลักการ แต่เนื่องจากผู้ให้บริการที่เป็นผู้มีโครงข่ายอยู่แล้ว ผู้ให้บริการควรมีสิทธิในการ
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายได้ แม้ไม่มีการขยายโครงข่ายเกิดขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการให้บริการ
1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
ผู้ ให้ บ ริ การโครงข่ ายกิ จการกระจายเสี ย งหรือ โทรทั ศ น์ ซึ่ งได้ รับ ใบอนุ ญ าตโทรคมนาคมที่ ไม่ มี
โครงข่ า ยเป็ น ของตนเอง จะไม่ มี ห น้ า ที่ ในการเปิ ด โครงข่ า ยให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมรายอื่นเข้าใช้ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศการใช้และเชื่อมต่อ จึงควรต้องให้
ขอรับใบอนุญาตโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เพื่ อส่งเสริมการใช้โครงข่ายร่วมกัน และเป็น
การกากับดูแลที่เท่าเทียมกัน
- คุณวันชัย ฉัตรฐิติ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
กรณีที่ได้รับใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงนั้น ไม่เห็นด้วย ที่จะขอรับใบอนุญาตใบหนึ่งเท่านั้น
เพราะการให้บริการมีโครงข่าย ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ ผู้รับใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงจะไม่ถูกบังคับ
เปิดให้รายอื่นเข้าไปใช้โครงข่าย และจะเกิดความลักลั่นกัน ซึ่งในการให้บริการนั้นมีความต่างกันหาก
นามาให้บริการโทรคมนาคม แต่หากได้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมจะถูกบังคับเปิดให้คนอื่นใช้โครงข่าย
ร่วมกัน แต่ใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงจะไม่ถูกเปิดให้ใช้โครงข่ายในการให้บริการ
2. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
ขอเสนอแก้ไข ดังนี้
การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ สามารถขอรับใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สาม
ได้
เหตุผล: คานิยามกาหนดว่า “การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หมายความว่า การ
ให้ บ ริ การระบบการเชื่อมโยงของกลุ่ ม เครื่อ งส่ งหรือถ่ ายทอดสั ญ ญาณเสี ยงหรื อภาพที่ใช้ในการส่ ง
ข่าวสารสาธารณะหรือรายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ไม่ว่าจะโดยสื่อตัวนาที่เป็นสาย คลื่นความถี่
แสง คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ าหรือ สื่ อ ตั ว น าอื่ น ใด” ประกอบกั บ โครงข่า ยดั งกล่ า ว สามารถรองรับ การ

ความเห็นสานักงาน กสทช.

หน้า ๑๐

ประเด็น

(๓) ข้อเสนอแนะ
(๔) คาถาม

ความเห็น
ให้บริการโทรคมนาคมประเภทอื่น ๆ ได้ เช่นเดียวกับโครงข่ายโทรคมนาคมแบบที่สาม จึงเป็นโครงข่าย
ที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจานวนมาก และมีผลกระทบโดยมีนัยสาคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็น
ธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์คานิยามใบอนุญาตแบบที่สามตาม
พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
๑. นายกสมาคมเคเบิลทีวี
- คุณวิริยา ธรรมเรืองทอง (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
เดิม กสทช. ได้มีการแก้ไขใบอนุญาตในส่วนของการให้บริการกิจการกระจายเสียง (เคเบิลทีวี)
ให้สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้ว แต่เป็นการให้บริการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งเท่านั้น โดยไม่
สามารถใช้โครงข่ายเคเบิล ได้ แต่ร่างประกาศฯ สามารถให้ บริการอินเทอร์เน็ ตบนโครงข่ายกิจการ
กระจายเสียงได้ แสดงว่าจะปรับใบอนุญาตเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามเลย
หรือไม่ และการให้บริการเคเบิลสามารถขยายเขตพื้นที่การให้บริการไปได้ทุกพื้นที่ โดยการให้บริการ
เคเบิลนั้นสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตบนโครงข่ายเคเบิ้ล ซึ่งในทางปฏิบัติก็ไม่ต่างจากใบอนุญาตแบบ
ที่สามอยู่แล้ว

ความเห็นสานักงาน กสทช.

การประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องขอรับ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมก่ อ น
การให้บริการ ไม่ส ามารถปรับหรือเพิ่มบริการ
ภายใต้ ใ บอนุ ญ าตกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ
กิจการโทรทัศน์ได้โดยอัตโนมัติ

หน้า ๑๑

ประเด็น: 3. หมวดที่ 2 คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต
ความเหมาะสมของข้อกาหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต
ประเด็น
ความเห็น
ความเหมาะสมของข้อกาหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
2. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
3. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยกับข้อเสนอ
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด
๑. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
1) คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าตที่ เพิ่ ม เติ ม ว่า ต้ อ งไม่ เคยถู ก ศาลมี ค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ว่า มี
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เห็นว่าเป็นกฎหมายที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ใหม่และมีโอกาสที่ผู้ประกอบการจะกระทา
ผิดโดยไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ อีกทั้งกฎหมายดังกล่าวก็มีบทลงโทษในตัวเองอยู่แล้ว จึงไม่ควรนามา
ระบุเพิ่มเติมเป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตอีก เพราะจะเป็นการตัดสิทธิของผู้ขอรับใบอนุญาต
2) ไม่ควรกาหนดคุณสมบัติในข้อ ๖ ที่นาความผิดตามกฎหมายอื่นมาอ้างอิงทาให้ใบอนุญาตของ
ผู้รับใบอนุญาตต้องสิ้นสุดลงอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ทั้งที่ มาตรา ๘ (๔) ของ พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจ การโทรคมนาคมฯ มุ่ งพิจารณาเพียงตัวบุ คคลผู้ เป็น กรรมการเท่ านั้ น ซึ่งจะทาให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตสามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถคงคุณสมบัติตามใบอนุญาตไว้ได้ เช่น เปลี่ยนตัว
กรรมการที่ขาดคุณสมบัติ เป็นต้น
3) คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตที่เพิ่มเติมว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจในการจัดการของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือถูกฟ้องคดีในความผิดที่เกี่ยวกับการ
ฉ้อโกงประชาชนนั้น เห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นเพียงผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ตามกฎหมายยังถือว่าบุคคล
ดังกล่าวอยู่ในฐานะผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะถูกตัดสินโดยคาพิพากษาว่ามีความผิดจริง ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาต
ที่ยังไม่ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดจริง จึงยังไม่ควรถูกจากัดสิทธิในการขอรับใบอนุญาต

ความเห็นสานักงาน กสทช.
-

๑) กฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภั ย ไซเบอร์ และกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เป็ น กฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งควรนามากาหนดในคุณสมบัติ
ของผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต จึ ง เป็ น ข้ อ ก าหนดที่
เหมาะสมแล้ว
๒) การก าหนดให้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต ขาด
คุ ณ สมบั ติ เมื่ อ มี ค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า มี
ความผิดตามกฎหมายอื่น นอกเหนื อจากการ
กาหนดตัวบุคคลผู้เป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจ
จัดการแทนนั้น เนื่องจากนิติบุคคลสามารถเป็น
ผู้ ก ระท าค วามผิ ดด้ วยตน เองได้ จึ ง เป็ น
ข้อกาหนดที่เหมาะสมแล้ว
๓) ความผิ ด ตามกฏหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ฉ้อโกงประชาชน มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการใน
หน้า ๑๒

ประเด็น

(๓) ข้อเสนอแนะ

(๔) คาถาม

ความเห็น
เพื่อเป็นการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดี เพื่อให้ขาดคุณสมบัติและเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดย
สอดคล้องกับหลักกฏหมายอาญา
4) การกาหนดให้ กสทช. มีอานาจกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ ตามข้อ ๖.๘ เห็นว่าจะก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตเดิม ที่ไม่รั บทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะที่ขอรับใบอนุญาต
ดังนั้น ในกรณีที่ กสทช. ใช้อานาจในการพิจารณากาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อ ๖.๘ ดังกล่าวแล้ว
ก็ควรจะใช้บังคับคุณสมบัติดังกล่าวเฉพาะกับผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ที่เข้าสู่การกากับดูแลของ กสทช.
ภายหลังจากที่มีการกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมแล้วเท่านั้น

๑. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
ปัจจุบันมีผู้รับใบอนุญาตหลายรายที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. แต่ไม่ได้ประกอบกิจการ ไม่ได้
ชาระค่าธรรมเนียม และนาส่งรายได้เพื่อนาไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม เป็นเหตุให้ กสทช. ต้องพิจารณาให้การอนุญาตสิ้นสุดลง และเป็นช่องทางให้กลุ่ม
บุคคลอาจนาใบอนุญาตที่ได้รับไปแต่ไม่ประกอบกิจการ ใช้ในการแอบอ้างกระทาการที่เข้าข่ายเป็นการ
ฉ้อโกงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและสังคม จึงขอเสนอให้เพิ่ม
คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตอีก 1 ข้อ ดังนี้
“ไม่ เป็ น ผู้ ถู ก กสทช. พิ จ ารณาให้ ก ารอนุ ญ าตสิ้ น สุ ด ลง อั น เนื่ อ งมาจากไม่ ป ระกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมตามที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.”
-

ความเห็นสานักงาน กสทช.
วงกว้าง ซึ่งหากรอให้คดีถึงที่สุด อาจแก้ไขความ
เสียหายที่เกิดขึ้นได้ยาก จึงควรนามากาหนดใน
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
อย่างไรก็ตาม การกาหนดคุณสมบัติดังกล่าว
อาจมีประเด็นในเรื่องการถูกกลั่นแกล้งโดยการ
ฟ้ อ งคดี ได้ จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดในเรื่ อ ง
ดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้น โดยเพิ่มในกรณีที่ถูกฟ้อง
คดีนั้น ศาลจะต้องประทับฟ้องไว้พิจารณาด้วย
๔) ประเด็ น ในเรื่ อ งการก าหนดคุ ณ สมบั ติ
เพิ่ ม เติ ม เป็ น การก าหนดเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ยืดหยุ่นในการกาหนดคุณสมบัติ สาหรับกรณีที่
กฏหมายหรือพฤติการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต
ทั้งนี้ การบังคับใช้กฏหมายจะต้องบังคับใช้
อย่างเท่าเทียม ไม่สามารถเลือกปฏิบัติให้บังคับ
ใช้เฉพาะกับผู้รับใบอนุญาตรายใหม่ได้ จึงเป็น
ข้อกาหนดที่เหมาะสมแล้ว
เห็ น สอดคล้ อ งตามข้ อ เสนอในการเพิ่ ม
คุณ สมบัติ กรณีผู้รับใบอนุญาตถูกพิจารณาให้
การอนุ ญ าตสิ้ น สุ ด ลง เนื่ อ งจากไม่ ป ระกอบ
กิจการ โดยได้เพิ่ มข้อกาหนดในเรื่องดังกล่ าว
ในข้ อ ๖.๘ ของร่า งประกาศฯ และปรับ ปรุ ง
ถ้อยคาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ว

หน้า ๑๓

ประเด็น: 4. หมวดที่ 3 การขอรับใบอนุญาต และการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาต
1) ความเหมาะสมของข้อกาหนดในการยื่นคาขอรับใบอนุญาต และรายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องยื่นในการขอรับใบอนุญาต
2) ความเหมาะสมในการดาเนินการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ
3) ความเหมาะสมในการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตแบบทั่วไป
ประเด็น
ความเห็น
ความเห็นสานักงาน กสทช.
1) ความเหมาะสมของข้อกาหนดในการยื่นคาขอรับใบอนุญาต และรายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องยื่นในการขอรับใบอนุญาต
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
2. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
3. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยกับข้อเสนอ
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด
(๓) ข้อเสนอแนะ
(๔) คาถาม
2) ความเหมาะสมในการดาเนินการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
2. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยกับข้อเสนอ
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
ระยะเวลาที่ ก าหนดให้ ผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าต
ขอแก้ไขข้อ 8.1.2 วรรค 2 หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานที่จาเป็นไม่ครบถ้วน...โดยให้ผู้ขอรับ จัดส่งเอกสารหลักฐานที่จาเป็นเพิ่มเติม มีความ
ใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จาเป็นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดย เหมาะสมแล้ว
ขอแก้ไขเป็น ระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
2. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
ขอเสนอแก้ไข ดังนี้
หน้า ๑๔

ประเด็น

ความเห็น
ข้อ ๘.๑.๒ สานักงาน กสทช. จะตรวจสอบแบบคาขอ และเอกสารหลักฐานที่จาเป็นต้องใช้ในการ
อนุญาตให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานที่จาเป็นต้องใช้ในการอนุญาตไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ
สานักงาน กสทช. จะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จาเป็นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ โดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จาเป็นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อาจจัดส่งเอกสาร
หลักฐานได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถขอขยายระยะเวลาได้
เหตุผล
1) ระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ ถือเป็นระยะเวลาที่น้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดเตรียมข้อมูล
2) หากเป็ น ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลภายนอก อาจต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาพอสมควร ดั ง นั้ น จึ ง
จาเป็นต้องขอเปิดเงื่อนไขระยะเวลาเช่นเดียวกับการขยายระยะเวลาพิจารณา
(๓) ข้อเสนอแนะ
(๔) คาถาม
3) ความเหมาะสมในการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตแบบทั่วไป
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
กรอบระยะเวลาการพิ จารณาโดยทั่ ว ไปเหมาะสมแล้ ว แต่ มี ข้ อ เสนอเพิ่ ม เติ ม โดยเสนอกรอบ
ระยะเวลาการพิจารณาควรกาหนดจากลั กษณะบริการว่าเข้าข่ายเป็นบริการที่มีห รือไม่มีโครงข่าย
โทรคมนาคม เนื่องจากเป็นไปได้ที่ผู้รับใบอนุญาตแบบที่สามจะขอเพิ่มบริการใหม่ ซึ่งเป็นบริการที่ไม่มี
โครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งจะมีกรอบระยะเวลาพิจารณาตามใบอนุญาตประเภทสามทั้งที่ลักษณะของ
บริการเป็นประเภทหนึ่ง
2. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยกับข้อเสนอ
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
ขอเสนอแก้ไข ดังนี้
ข้อ ๘.๒.๒ สานักงาน กสทช. จะพิจารณาตรวจสอบแบบคาขอและเอกสารหลักฐานที่จาเป็นต้องใช้
ในการอนุญาตให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานที่จาเป็นต้องใช้ในการอนุญาตไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ

ความเห็นสานักงาน กสทช.

๑) ได้ มี ก ารก าหนดบริ ก ารโทรคมนาคมที่
สามารถให้ อนุญ าตตามกระบวนการอัตโนมั ติ
(Automatic License) ไว้ในภาคผนวก ข แล้ว
โดยการให้อนุญาตจะพิจารณาจากลักษณะของ
การให้ บ ริก ารโทรคมนาคม มิ ได้ พิ จารณาจาก
แบบใบอนุญาตที่ยื่นคาขอแต่อย่างใด
๒) ระยะเวลาที่ ก าหนดให้ ผู้ ขอรับ ใบอนุ ญ าต
จัดส่งเอกสารหลักฐานที่จาเป็นเพิ่มเติม มีความ
เหมาะสมแล้ว
๓) กระบวนการพิจารณาให้ ใบอนุญ าตแบบที่
หนึ่ง สอดคล้องตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. การ
ประกอบกิ จ การโทรคมนาคมฯ จึ ง มี ค วาม
เหมาะสมแล้ว
หน้า ๑๕

ประเด็น

(๓) ข้อเสนอแนะ
(๔) คาถาม

ความเห็น
สานักงาน กสทช. จะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จาเป็นเพิ่ มเติมภายในระยะเวลา
สิบ ห้ าวัน นั บ แต่วัน ที่ได้รับคาขอ โดยให้ ผู้ขอรับ ใบอนุญ าตจัดส่ งเอกสารหลักฐาน ที่ จาเป็ นเพิ่ มเติม
ภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตไม่อาจจัดส่ง
เอกสารหลักฐานได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถขอขยายระยะเวลาได้
เหตุผล
1) ระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ ถือเป็นระยะเวลาที่น้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดเตรียมข้อมูล
2) หากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก อาจต้องใช้ระยะเวลาสมควร ดังนั้น จึงจาเป็นต้อง
ขอเปิดเงื่อนไขระยะเวลาเช่นเดียวกับการขยายระยะเวลาพิจารณา
2. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
ข้อ 8.2.2 วรรค 2 หากปรากฏว่าเอกสาร...โดยให้ ผู้ขอรับใบอนุญ าตจัด ส่ งเอกสารหลักฐานที่
จาเป็นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยขอแก้ไขเป็น ระยะเวลาสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เสนอแก้ไขดังนี้
ข้อ 8.2.3 การพิจารณาคาขอรับใบอนุญาต
1) กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เห็นควรให้สานักงาน กสทช. วิเคราะห์
ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโดยคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
(1) ประโยชน์ต่อบริโภค ผู้ใช้บริการ อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคงของ
รัฐ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น
(2) ความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการลงุทนกับแผนการให้บริการ
(3) ศักยภาพในการจัดหาแหล่งเงินทุนมารองรับการดาเนินการตามแผนการลงทุน
2) ข้อ 8.2.3 วรรคท้าย กรณีที่การพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด เห็นควรกาหนดระยะเวลาการขยายเวลาการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาต
ไม่เกิน 30 วัน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ
-

ความเห็นสานักงาน กสทช.
๔) เห็นสอดคล้องตามข้อเสนอในเรื่องการขยาย
ระยะเวลาการพิ จ ารณา หากการพิ จารณาค า
ขอรั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ใน
ระยะเวลาที่กาหนด และได้ปรับปรุงข้อกาหนด
ในเรื่องของการขยายระยะเวลาพิจารณาในข้อ
๘.๒.๓ วรรคท้ายเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

-

หน้า ๑๖

ประเด็น: 5. หมวดที่ 4 ระยะเวลาในการอนุญาต ขอบเขต และเงื่อนไขในการอนุญาต
1) ความเหมาะสมในการกาหนดระยะเวลาในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง แบบที่สอง และแบบที่สาม
2) ความเหมาะสมในข้อกาหนดการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
3) ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการอนุญาต
4) ความเหมาะสมของเหตุในการพิจารณาให้การอนุญาตสิ้นสุดลง
ประเด็น
ความเห็น
1) ความเหมาะสมในการกาหนดระยะเวลาในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง แบบที่สอง และแบบที่สาม
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
1) ใบอนุญาตแบบที่หนึ่งและแบบที่สองซึ่งไม่มีกาหนดระยะเวลาการอนุญาต เหมาะสมแล้ว
2) ใบอนุญาตแบบที่สาม ควรกาหนดให้มีอายุไม่ต่ากว่าอายุทางเศรษฐศาสตร์ของอุปกรณ์โครงข่าย
ในการให้ บ ริการ เพื่อผู้ รับใบอนุญ าตมีระยะเวลาในการให้ บริการที่ยาวครอบคลุ มอายุของอุปกรณ์
โครงข่าย
2. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
3. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยกับข้อเสนอ
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
ขอเสนอแนะว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เห็นควรมีระยะเวลาตั้งแต่ 25
ปีขึ้นไป
เหตุผล
1) เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาพการลงทุ น การสร้างโครงข่ายที่ มีมู ล ค่าสู งในปั จจุบัน และสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบันที่ซบเซา
2) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันทางการเงิน ในการให้ผู้ประกอบการกิจการโทรคนมาคมกู้ยืมเงิน
อันนาไปสู่ความมีเสถียรภาพทางการเงินในการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ความเห็นสานักงาน กสทช.
๑) ข้ อ ก าหนดระยะเวลาการอนุ ญ าตมี ค วาม
เหมาะสมแล้ว
๒) กรณี ก ารรวมใบอนุ ญ าตแบบที่ ห นึ่ ง หรื อ
แบบที่สอง ไว้ภ ายใต้ใบอนุญาตแบบที่สาม ได้
ปรับปรุงข้อกาหนดให้เป็นไปตามการแจ้งความ
ประสงค์ของผู้รับใบอนุญาตแล้ ว ทั้งนี้ อาจนา
หลักการรวมใบอนุญาต มาพิจารณาอีกครั้งใน
อนาคตตามความเหมาะสมต่อไป

หน้า ๑๗

ประเด็น

(๓) ข้อเสนอแนะ
(๔) คาถาม

ความเห็น
๒. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คุณพิบูลย์ จงเลิศวนิชกุล (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
1) ใบอนุ ญ าตแบบที่ ส ามมี อ ายุ ใบอนุ ญ าต ๑๕ ปี บางรายมี อ ายุ ใบอนุ ญ าต ๒๐ ปี เห็ น ว่ า
ระยะเวลาใบอนุญาตควรปรับเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกันเป็นอายุใบอนุญาต ๒๕ ปี เพราะปัจจุบันมีการ
ลงทุนต่าง ๆ มากมายทั้งโครงข่าย และการนาสายลงดิน ถ้าระยะเวลาอายุใบอนุญาตสั้นไป อาจไม่
สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้
2) ขอบคุณ ที่ กสทช. ปรับ แบบใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่ ขอให้ ส านั ก งาน
กสทช. พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องกลไกการกากับดูแลด้วย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เนื่องจากเป็น
ภาระกับผู้รับใบอนุญาตรายใหญ่ และเงื่อนไขการกระทาความผิดต้องมีความชัดเจนในหลาย ๆ เรื่อง
เนื่องจากการปรับแบบใบอนุญาตนี้เป็นแค่กลไกหนึ่งที่สอดคล้องกั บพระราชบัญญัติ แต่มีอีกหลายเรื่อง
ที่ต้องพิจารณาด้วย
๑. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
- คุณกนกศักดิ์ นิ่มนวล (แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม)
กรณีอายุใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง มีความสงสัยว่า หากไม่มีอายุใบอนุญาตแล้ว ใบอนุญาตจะเป็น
อย่างไร
๒. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
- นำงอำไพ เกรียงประเสริฐ (แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม)
๑) ใบอนุญาตแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่าย กาลังจะหมดอายุใบอนุญาต จะต้องต่ออายุใบอนุญาต
หรือไม่ หากร่างประกาศฯ มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ หลักการชาระค่าธรรมเนียมที่จะต้อง
ชาระตามรอบบัญชีจะเป็นอย่างไร
๒) ถ้าร่างประกาศฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว บริษัทฯ จะเหลือใบอนุญาตแบบที่สามเพียงใบดียว
และกรณีการต่ออายุใบอนุญาตที่จะหมดอายุในปี ๒๕๖๘ ในการต่ออายุใบอนุญาต บริการที่ได้รับ
อนุญาตจะได้รับอนุญาตครบหรือไม่ หรือจะพิจารณาเป็นรายบริการต่อไป แล้วบริการทั้งหมดนั้นจะได้
ครบหรือไม่ หรือได้เพียงบางบริการ

ความเห็นสานักงาน กสทช.

๑) พ.ร.บ. การประกอบกิ จการโทรคมนาคมฯ
บั ญ ญั ติ ให้ ใบ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมแบบที่ ห นึ่ ง สามารถประกอบ
กิ จ การได้ ต ลอดระยะเวลาที่ ยั ง คงให้ บ ริ ก าร
อ ย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อ เป็ น ก ารคุ้ ม ค รอ ง
ประโยชน์สาธารณะและผู้บริโภค และเพื่อให้มี
การกากับดูแลอย่างเหมาะสม จึงได้กาหนดแนว
ทางการกาหนดระยะเวลาการใช้งานใบอนุญาต
ให้ชัดเจน เช่น กาหนดให้ใช้งานได้คราวละ ๕ ปี
๒) การพิ จ ารณาต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตและการ
ช าระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับ
อยู่ในขณะที่ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการดังกล่าว

หน้า ๑๘

ประเด็น

ความเห็น

๓. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
- คุณวันชัย ฉัตรฐิติ (แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม)
ในใบอนุญาตแบบที่สามมีหลายส่วน และแต่ละส่วนมีการหมดอายุใบอนุญาตไม่ตรงกัน ถ้าปรับ
ใบอนุ ญ าตแบบที่ ห นึ่ ง และใบอนุญ าตแบบที่ส อง จะท ายังไง จะยืด อายุ ใบอนุ ญ าตให้ เท่ ากัน หรือ
อย่างไร
๔. บริษัท N2N Telecom & Com จำกัด
- คุณวีรวัฒน์ ศรีจำด (แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม)
กรณี แ บบใบอนุ ญ าตแบบที่ ห นึ่ ง และแบบที่ ส องจะต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตให้ อั ต โนมั ติ ห รื อ ไม่
ใบอนุญาตจะหมดอายุเมื่อใด เช่น ใบอนุญาตบริษัทฯ จะหมดในปี ๒๕๖๓ แล้วใบอนุญาตจะหมดอายุ
อย่างไร
๕. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน) (ลำยลักษณ์อักษร)
ข้อ ๑๕ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีใบอนุญาตมากกว่าหนึ่งแบบและมีวันหมดอายุตามใบอนุญาตไม่
ตรงกัน กาหนดวันเริ่มต้นใบอนุญ าตตามร่างประกาศฯ ใหม่นั้นต้องเริ่มตามใบอนุญาตใด โดยหาก
กสทช. ให้นับตามใบอนุญาตใบแรกที่หมดก่อน หากผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาตแบบสามรวมอยู่
ด้วย และใบอนุญาตที่หมดอายุก่อน เป็นโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง หรือแบบที่สอง ต่อมาใบอนุญาตแบบ
ที่สามหมดอายุลง หาก กสทช. จะให้เริ่มต้นใบอนุญาตตามใบแรกที่หมดอายุ อาจทาให้สิทธิการใช้ตาม
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สาม ซึ่งมีกาหนดระยะเวลาไม่ครบตามระยะเวลาที่ควรได้
๖. บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
- คุณสิริชัย เจริญสิริวิไล (แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม)
ขอสอบถามเรื่องระยะเวลาใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ถ้าไม่มีหมดอายุใบอนุญาต จะเป็นทางเลือก
ของบริษัทฯ ว่าถ้ามีทั้งใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง และใบอนุญาตแบบที่สาม ให้สามารถมีใบอนุญาตแบบที่
หนึ่งได้ เนื่องจากใบอนุญาตแบบที่หนึ่งไม่มีอายุใบอนุญาต บริษัทฯ สามารถที่จะเลือกให้มีใบอนุญาต
แบบที่หนึ่งได้หรือไม่
2) ความเหมาะสมในข้อกาหนดการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
-

ความเห็นสานักงาน กสทช.
๓) กรณี ก ารรวมใบอนุ ญ าตแบบที่ ห นึ่ ง หรือ
แบบที่สอง ไว้ภ ายใต้ใบอนุญาตแบบที่สาม ได้
ปรับปรุงข้อกาหนดให้เป็นไปตามการแจ้งความ
ประสงค์ของผู้รับใบอนุญาตแล้ ว ทั้งนี้ อาจนา
หลักการรวมใบอนุญาต มาพิจารณาอีกครั้งใน
อนาคตตามความเหมาะสมต่อไป
๔) ตามบทเฉพาะกาล ภายหลังจากประกาศ
ฉบั บ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ได้ รั บ
ใบอนุ ญ าตอยู่ ก่อนประกาศนี้ใช้บั งคั บ ยังคงมี
สิทธิประกอบกิจการตามเดิมต่อไป เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อกาหนดในประกาศนี้ จนกว่าจะ
ได้ รับ ใบอนุ ญ าตและเงื่อ นไขในการอนุ ญ าตที่
ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
๕) กรณีการปรับปรุงใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
ประกาศฉบั บ นี้ จะน าเสนอ กสทช . เพื่ อ
พิจารณาต่อไป โดยในการปรับปรุงนั้น จะมิให้
กระทบสิทธิในเรื่องระยะเวลาการอนุญาตเดิม
ของผู้รับใบอนุญาต

-

หน้า ๑๙

ประเด็น
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด

ความเห็น
๑. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
ไม่เห็นด้วยกับข้อ 11.2 ที่กาหนดให้การยื่นต่ออายุใบอนุญาตต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน
180 วัน และเพื่อความต่อเนื่อง ให้ยื่นเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 240 วัน โดย
เห็ น ควรปรับ ระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ส าม ให้ สามารถ
ดาเนินการล่วงหน้าได้ 3 ปี
๒. บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
ข้อ 11.2 ของร่างประกาศฯ ขอเสนอปรับปรุงดังนี้
“ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามที่ กสทช. กาหนดก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้น
อายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่ไม่เกิน ปี พร้อมส่งหนังสือรับรองตนเองตามที่สานักงาน กสทช. กาหนด
ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี และข้อมูลด้านแผนธุรกิจ แผนการเงิน และแผนการลงทุนของการ
ประกอบกิจการที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต และชาระค่าดาเนินการตามอัตราที่ กสทช. กาหนด ทั้งนี้
เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นเอกสารและข้อมูลประกอบการยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาต เพื่อให้สานักงาน กสทช. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ล่วงหน้าก่อนวันที่
ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ ไม่ น้ อ ยกว่ า เก้ า สิ บ วั น กรณี ที่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ค วามจาเป็ น ต้ อ งยื่ น ขอต่ อ อายุ
ใบอนุญาตล่วงหน้าเกินกว่าสี่ปี ให้แจ้งเหตุผลความจาเป็นต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม
เป็นรายกรณี”
๓. บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม สาหรับโครงข่ายดาวเทียม ซึ่ง
โครงการสร้างดาวเทียมสื่อสารดวงใหม่เพื่อให้บริการ ต้องใช้ระยะเวลาประมาณห้าปี อีกทั้งโครงการ
การสร้างดาวเทียมสื่อสารแต่ละโครงการ จาต้องมีเงินลงทุนหรือหลักประกันการลงทุนเป็นเงินจานวน
มากถึงสี่พันล้านบาท
บริษัทฯ ซึ่งอาศัยการเข้าทาสัญญาที่มีระยะเวลาตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป ประกอบกับการที่ไม่สามารถรับรู้
หรือคาดการณ์ผลของการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการล่วงหน้าหรือคราวต่อ ๆ ไปได้ จึงเป็นการลด
ความสามารถในการเข้าทาสัญญาของบริษัทฯ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
หรือคู่สัญญาของบริษัทฯ ในเรื่องหลักการรับประกันการได้รับใบอนุญาตแบบที่สามตลอดอายุสัญญา
การดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ได้

ความเห็นสานักงาน กสทช.
๑) ประเด็ น เรื่อ งการยื่ น ขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต
ล่วงหน้า ที่ผู้รับใบอนุญาตเสนอขอแก้ไขเป็น ๓
- ๕ ปี นั้น เห็นสอดคล้องตามข้อเสนอ และได้
ปรับปรุงข้อกาหนดในเรื่องระยะเวลาการยื่นขอ
ต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้าในข้อ ๑๑.๒ โดยเพิ่ม
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น ผู้รับใบอนุญาตอาจขอต่อ
อายุ ใบอนุ ญ าตล่ ว งหน้ า ได้ ก่ อ นระยะเวลาที่
กาหนด แต่ไม่เกินสามปีก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
แต่จะให้อนุญาตไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตให้ต่ออายุ
๒) กรณีใบอนุญาตแบบที่สาม ซึ่งมีบริการที่ต้อง
ได้รับใบอนุญาตที่ ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
รวมอยู่ด้วย เพื่อให้ การกากับดูแลเป็นไปอย่าง
เหมาะสม การต่ออายุใบอนุญาต และระยะเวลา
การอนุ ญ าต จึ ง ควรก าหนดให้ เ ป็ น ไปตาม
ใบอนุญาตแบบที่สาม
๓) ประเด็ น เรื่องการยื่น ขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต
ล่วงหน้า ๓๐ – ๑๘๐ วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
และให้ยื่นเอกสารล่วงหน้า ๙๐ – ๒๔๐ วัน เห็น
สอดคล้องตามความเห็นที่ได้รับว่าอาจทาให้เกิด
ความสับสน และเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึง ได้
ตัดข้อกาหนดในส่วนของการกาหนดระยะเวลา
ใน ก ารยื่ น เอ ก ส ารให้ ส านั ก งาน ก ส ท ช .
ตรวจสอบล่วงหน้าออกแล้ว

หน้า ๒๐

ประเด็น

ความเห็น
ดังเหตุผ ลที่ ได้ก ล่ าวมาแล้ ว ข้างต้ น การต่อ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการโทรคมนาคมแบบที่ ส าม
สาหรับ โครงข่ายดาวเทียมสื่อสาร บริษัทฯ จึงขอเสนอปรับแก้ไขจาก “ต้องยื่น แบบค า ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วัน” เป็น “ต้องยื่นแบบ
คาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี ๖ เดือน”
ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น การหลี ก เลี่ ย งการที่ บ ริ ษั ท ฯ อาจฝ่ า ฝื น ต่ อ กฎหมายในเรื่อ งการประกอบธุ ร กิ จ
โทรคมนาคมโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุได้ ทั้งนี้
อาจกาหนดไว้เป็นการโดยการเฉพาะสาหรับบริษัทฯ ซึ่งประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารก็ได้
- คุณศมาธร เทียนกิ่งแก้ว (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
การต่ออายุใบอนุญาตแบบที่สาม ขอสนับสนุน AWN และบริษัทไทยคม เนื่องจากดาวเทียมจะ
หมดอายุต้องหาวงโครจรใหม่ ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (filing) ต้องใช้ระยะเวลา ๓ ปี จึง
ควรปรับสาหรับกรณีที่ใบอนุญาตรายใหญ่รายเดิม ก็ควรเปิดให้ต่ออายุใบอนุญาล่วงหน้า ๓ ปี โดยขอให้
เป็นเงื่อนไขเฉพาะในบางบริการ เช่น ดาวเทียม หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
- คุณพุทธวัน นาควานิช (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
เห็ น ด้ว ยกับ ผู้ แทน บจ. ดี แทค ไตรเน็ ต การขอต่อ อายุล่ ว งหน้ า ๕ ปี ซึ่งบริษั ท ฯ มี ก ารขยาย
โครงข่ายดาวเที ยมเป็ น การสร้างดาวเที ย ม ซึ่งระยะเวลาในการสร้างดาวเที ยมประมาณ ๒ - ๓ ปี
ล่วงหน้า การได้รับอนุญาตก่อนล่วงหน้า ๒ - ๓ ปีนั้น มีนัยสาคัญ และมีข้อเสนอแนะว่า อาจเพิ่มไปใน
ร่างประกาศฯ ว่า หากมีเหตุจาเป็นในการขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้าให้แจ้งเข้ามาได้
๔. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
1) กรณี ที่ผู้ รับ ใบอนุญ าตแบบที่ส ามได้รับอนุญ าตบริการที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมด้วย เช่น
บริการอินเทอร์เน็ต ในการต่อใบอนุญาตควรทาการต่ออายุเฉพาะบริการที่มีโครงข่ายเท่านั้น
2) บริการที่ไม่มีโครงข่ายไม่ควรจะมีการกาหนดอายุการอนุญาตเช่นเดียวกับกรณีใบอนุญาตแบบที่
หนึ่งซึ่งไม่มีกาหนดระยะเวลาการอนุญาตไว้
3) การต่ออายุล่วงหน้าควรยื่นต่ออายุได้ 5 ปีล่วงหน้า เนื่องจากการเจรจาทางธุรกิจจาเป็นต้องมี
การตกลงระยะเวลาล่วงหน้าที่ยาวเพียงพอ หากระยะเวลาใบอนุญาตใกล้หมดและไม่สามารถต่ออายุ
ล่วงหน้าได้ จะเสียอานาจในการต่อรองกับคู่ค้า

ความเห็นสานักงาน กสทช.
๔) การก าหนดให้ อ ายุ ใบอนุ ญ าตที่ ได้ รั บ การ
พิจารณาให้ต่ออายุ แตกต่างจากอายุใบอนุญาต
เดิมได้นั้น เนื่องจากในบางกรณีอาจมีเหตุจาเป็น
เพื่ อ ให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลเป็ น ไปอย่ า งเหมาะสม
หรือเป็นไปเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ

หน้า ๒๑

ประเด็น

(๓) ข้อเสนอแนะ

ความเห็น
ความเห็นสานักงาน กสทช.
- คุณวันชัย ฉัตรฐิติ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
กรอบระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้านั้นจะสั้นเกินไป ซึ่งหลายครั้งที่บริษัทฯ ต้องทา
สัญญากับคู่สัญญา ซึ่งการกาหนดระยะเวลาแบบนั้นอาจจะสั้นไป จึงควรขยายระยะเวลาออกไป ๕ ปี
ซึ่งการกาหนด ๑๘๐ วัน มันน้อยไป ซึ่งในการทาสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อยจะใช้เวลา ๓ ปี กรณีการ
เจรจาระหว่างผู้ให้บริการด้วยกัน น่าจะต่อสัญญาได้ แต่ถ้าเจรจากับลูกค้า แล้วระยะเวลาเหลือสั้น ๆ
ลูกค้าอาจจะมีคาถามตามมาได้
๕. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
การกาหนดให้ต้องยื่นแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่กาหนดให้ยื่นเอกสารและข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันที่ ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่
น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนั้น เป็นกาหนดเวลาที่เหลื่อมกันและไม่สามารถปฏิบัติได้
จริง เนื่องจากโดยปกติแล้วบริษัทฯ จะยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมกับเอกสารประกอบ มิใช่ยื่น
แยกกัน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของเอกสารเกี่ยวกับ การขอต่ออายุใบอนุญาตทั้งหมด จึงขอให้มีการ
พิจารณาทบทวนการกาหนดเวลาการยื่นแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตอีกครั้ง
๖. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
ขอเสนอแก้ไข ดังนี้
ข้อ ๑๑.๓ กสทช. จะพิจารณาและสานักงาน กสทช. จะแจ้งผลการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ โดยวิธีการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้นาความในข้อ ๘ มา
ใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ กสทช. อาจกาหนดให้อายุใบอนุญาตที่ได้รับการพิจารณาให้ต่ออายุ แตกต่างจาก
อายุใบอนุญาตเดิมก็ได้ โดยไม่ต่ากว่าสิทธิที่มีอยู่เดิม
เหตุผล การลดทอนสิทธิอายุใบอนุญาตโดยให้ต่ากว่าสิทธิที่มีอยู่เดิมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
พิจารณาปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม อันส่งผลต่อความเสถียรภาพทางการเงินใน
การประกอบกิจ การโทรคมนาคม น าไปสู่ ค วามเสี่ ย งในการให้ บ ริการโทรคมนาคม และก่อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
การพิ จารณาว่า การกระท าผิ ด เงื่อ นไขใน
๑. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
ตามข้อ 11.1 ที่กาหนดว่า “ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติ... และไม่เคยถูก กสทช. พิจารณาว่า การอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมใด
กระทาผิดเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในลักษณะที่ สาคัญ หรือร้ายแรง หรือถูก มี ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ หรื อ ร้ า ยแรงนั้ น จะต้ อ ง
หน้า ๒๒
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ความเห็น
เพิกถอน...” เห็นควรกาหนดนิยามหรือขอบเขตของการกระทาผิดเงื่อนไขในในลักษณะที่สาคัญ หรือ
ร้ายแรงให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน และลดการใช้ดุลพินิจของ กสทช.
- คุณบันทิต เกิดผล (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
กรณีมีการกระทาความผิดร้ายแรงมีแนวคิดเป็นอย่างไร กรณีการไม่ชาระค่าธรรมเนียม และไม่
ปฏิบั ติตามเงื่อนไข นั้นผิ ดเงื่อนไขการอนุญ าต แต่ถ้ากรณี ร้ายแรงจะมีการพิ จารณาอย่างไร การใช้
ดุลพินิจว่า ในหลักเรื่องการผิดเงื่อนไขร้ายแรงเป็นอย่างไร โดยหากเป็นกรณีของราชการจะมีการระบุไว้
เลยว่าลักษณะแบบไหนคือร้ายแรง เพื่อจากัดการใช้ดุลพินิจ ลดความไม่เป็นธรรมและเพิ่มความชัดเจน
ซึ่งกรณีร้ายแรงมีหลายระดับ ทั้งการพิจารณาของสานักงาน กสทช. และการพิจารณาของ กทค. โดย
ควรมีการพิจารณา ๓ ปัจจัย คือ การแข่งขัน ประโยชน์สาธารณะ และการกากับ ซึ่งเป็นภาวะวิสั ย
ไม่ใช่อัตวิสัย จึงเห็นว่าควรกาหนดว่ากรณีใดบ้างที่เป็นเหตุร้ายแรง
(๔) คาถาม
๑. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
- นางอาไพ เกรียงประเสริฐ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
ความเหมาะสมในการต่ออายุใบอนุญาต บริษัทฯ สามารถนาเสนอข้อมูลมาให้ตรวจสอบก่อนไม่
น้อยกว่า ๙๐ วัน เมื่อบริษัทฯ มายื่น และเมื่อสานักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว จะสามารถ
ยื่นอย่างไร
๒. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
การกาหนดให้ส่งเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วันเพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และยังกาหนดว่าต้องส่งเอกสารก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน จึงทาให้เกิดความสับสนใน
ข้อความว่า หากบริษัทไม่สามารถส่งเอกสารได้ทัน ๙๐ วันก่อนวันหมดอายุแต่ยังอยู่ในช่ วงระยะเวลา
๓๐ วันก่อนวันหมดอายุใบอนุญาต กสทช. จะดาเนินการพิจารณาต่อใบอนุญาตให้แก่บริษัทหรือไม่
3) ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการอนุญาต
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด
๑. บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
1) ข้อ 12.3 ของร่างประกาศฯ ขอเสนอปรับปรุงดังนี้
“หากการประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องใช้คลื่ นความถี่ และ/หรือสิท ธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และ/หรือสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร

ความเห็นสานักงาน กสทช.
พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นรายกรณีไป ไม่
สามารถก าหนดรายละเอี ยดให้ ครอบคลุ มทุ ก
กรณี ได้ อย่ า งไรก็ ต าม ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ข้อกาหนดในข้อ ๑๑.๑ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเพิ่มว่า
เป็นการกระทาผิดเงื่อนไขในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
แข่งขัน การกากับดูแล หรือประโยชน์สาธารณะ

ประเด็ น เรื่องการยื่น ขอต่อ อายุใบอนุ ญ าต
ล่วงหน้า ๓๐ – ๑๘๐ วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
และให้ยื่นเอกสารล่วงหน้า ๙๐ – ๒๔๐ วัน เห็น
สอดคล้องตามความเห็นที่ได้รับว่าอาจทาให้เกิด
ความสับสน และเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึง ได้
ตัดข้อกาหนดในส่วนของการกาหนดระยะเวลา
ใน ก ารยื่ น เอ ก ส ารให้ ส านั ก งาน ก ส ท ช .
ตรวจสอบล่วงหน้าออกแล้ว

๑) เงื่อนไขข้อ ๑๒.๓ เรื่องการประกอบกิจการที่
ต้องใช้คลื่นความถี่ ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ด้ ว ยนั้ น เป็ น ไปตามมาตรา ๑๐ แห่ ง
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ จึง
หน้า ๒๓
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ความเห็น
ดาวเทียม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กาหนด”
2) ข้อ 12.5 ของร่างประกาศฯ ขอเสนอปรับปรุงดังนี้
“1) กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง ต้องเริ่มให้บริการ
ภายในเจ็ดปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นไปตามกรอบเวลาแผนการสร้างโครงข่ายที่กาหนดไว้ใน
เงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี และต้องรายงานผลการดาเนินการทุกหกเดือนจนกว่าจะเริ่ม
ให้บริการ”
3) ข้อ 12.14 ของร่างประกาศฯ ขอเสนอปรับปรุงดังนี้
“กรณีผู้รับใบอนุญาตที่ขายหรือให้เช่าบริการโทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคมมีเหตุอัน
สงสัยว่าคู่สัญญาของตน มีแนวโน้มที่จะผิดเงื่อนไขตามสัญญา หรือไม่สามารถให้บริการได้ต่อไป เช่น
ผิดนัดชาระหนี้สองคราวติดต่อกัน ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ขายหรือให้เช่าบริการโทรคมนาคมนาคมหรือ
โครงข่ายโทรคมนาคม รายงานเหตุดังกล่าวให้สานักงาน กสทช. ทราบทันที
ให้สานักงาน กสทช. มีอานาจเรียกผู้ที่มีแนวโน้มที่จะผิดเงื่อนไขตามสัญญา หรือไม่สามารถ
ให้ บ ริ ก ารได้ ต่ อ ไป ชี้ แ จงปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น วิ ธี แ ก้ ไขปั ญ หา รวมทั้ ง เอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ เพื่ อ ใช้
ประกอบการพิจารณาระดับความรุนแรงของปัญหา กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา”
- คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิพงศ์ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
ขอเพิ่มประเด็นข้อ ๑๒.๓ และ ๑๒.๔ กรณีการใช้ความถี่และหมายเลขโทรคมนาคม ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน กสทช. มีร่างเรื่องวงโคจรดาวเทียม จึงขอให้เพิ่มสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมเข้าไปด้วยเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
กรณีข้อ ๑๒.๕ (๑) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองต้องได้เริ่มให้บริการ
ภายในสองปี กรณีกิจการดาวเทียมต้องใช้เวลาในการสร้าง ๓ ปี หากกาหนดแบบนี้ บริษัทฯ จะต้อง
กาหนดการให้บ ริการหรือขอขยายเวลา ดังนั้น จึงขอให้ เพิ่มเวลาเฉพาะบริการดาวเทียมให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น
๒. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นควรแก้ไขข้อ 12.8 ดังนี้
“กรณี ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ห นึ่งหรือ แบบที่ส อง ประสงค์จะเลิ ก
กิจการ ต้องแจ้งให้ กสทช. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า สามสิบวัน ก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจการ...”

ความเห็นสานักงาน กสทช.
เห็ นว่าข้อกาหนดดังกล่ าวเหมาะสมแล้ ว ทั้งนี้
ส านั ก งาน กสทช. อยู่ ร ะหว่ า งร่ า งประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้
ใช้ สิ ท ธิ ในการเข้ า ใช้ ว งโคจรดาวเที ย ม ซึ่ ง ได้
กาหนดในส่วนของการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและการให้บริการในเชิง
พานิช ย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สามไว้แล้ว
๒) สาหรับกรณีการขอเพิ่มระยะเวลาการเริ่ม
ให้ บ ริการดาวเทียมมากกว่า ๒ ปี นั้น ตามร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลั ก เกณฑ์ และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
กาหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าใช้วง
โคจรดาวเที ย มเพื่ อ ใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารเชิ ง
พาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตให้ ใช้สิทธิในการ
เข้ า ใช้ ว งโคจรด าวเที ยมขั้ น สมบู รณ์ และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สามตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ดั ง นั้ น ส านั ก งาน กสทช. จะ
พิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารดาวเที ย มสื่ อ สาร เมื่ อ ผู้ ข อรั บ
ใบอนุญาตมีสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ขั้ น สมบู ร ณ์ ซึ่ ง มี ก ารแจ้ ง bringing into use
แล้ ว เท่ า นั้ น จึ ง เห็ น ว่ า ข้ อ ก าหนดดั ง กล่ า ว
เหมาะสมแล้ว

หน้า ๒๔

ประเด็น

ความเห็น
เพื่อให้เป็นเช่นเดียวกับใบอนุญาตแบบที่สาม ที่กาหนดเป็นจานวนวัน
นอกจากนี้ การขอเลิกกิจการของผู้รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สอง เห็นควรต้องแจ้งเหตุผล
และหลักฐานประกอบการพิจารณาของ กสทช. เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตแบบที่ส าม เนื่องจากหาก
ให้แจ้ง กสทช. เพื่อทราบแล้วสามารถเลิกกิจการได้ อาจมีผลกระทบกับผู้ใช้บริการหรือคู่สัญญาที่เป็น
ผู้ให้บริการโครงข่ายหรือผู้ให้บริการขายส่ง โดยเมื่อ กสทช. พิจารณาว่าการเลิกกิจการไม่ส่งผลกระทบ
ใด ๆ จึงจะอนุญาตให้เลิกกิจการได้ และยังสอดคล้องกับ ข้อ 13 วรรคท้าย ที่กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
มีหน้าที่ในการจัดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้ใช้บริการภายหลังการสิ้นสุดการอนาต
๓. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
1) ข้อ 12.13 การรายงานผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา สาหรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม ขอให้รายงานผลประกอบการหลังครบกาหนดการชาระค่าธรรมเนียมเป็น 30
วัน ตามเดิม
2) ข้ อ 12.14 กรณี ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ข ายหรื อ ให้ เช่ า บริ ก ารโทรคมนาคมหรื อ โครงข่ า ย
โทรคมนาคมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาตที่เป็นคู่สัญญาของตน มีแนวโน้มที่จะผิดเงื่อนไขตาม
สัญญา…ให้ผู้รับใบอนุญาต…รายงานเหตุดังกล่าวให้สานักงาน กสทช. ทราบทันที
ขอเพิ่มเติม “กรณีผู้รับใบอนุญาตมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับใบอนุญาตที่จะมาเป็นคู่สัญญาของตน
มีแนวโน้มที่จะผิดสัญญา ผู้รับใบอนุญาตสามารถรายงานชี้แจงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ให้สานักงาน กสทช.
ทราบทันที ก่อนทาสัญญา”
- นางอาไพ เกรียงประเสริฐ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
สอบถามข้อ 12.13 เรื่องรายงานผลประกอบการประจาปี ในปัจจุบันใบอนุญาตโทรคมนาคม
แบบที่ส าม ให้ รายงานผลประจาปีภายใน ๓๐ วันหลังจากช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญ าต แต่ในร่าง
ประกาศฯ ฉบั บ นี้ ก าหนดให้ ต้ อ งรายงานพร้ อ มช าระค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต หรือ ตามก าหนด
ระยะเวลาที่สานักงาน กสทช. เห็นสมควร แต่ตามกฎหมายเดิมการายงานผลประกอบการประจาปี
ใบอนุญาตแบบที่สาม ให้รายงานภายใน ๓๐ หลังจากวันที่ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขอให้อธิบาย
เพิ่มเติมด้วย
ข้อ ๑๒.๑๔ กรณี มีปัญหากับผู้เช่าใช้จากรายอื่นก่อนบริษัทฯ ทาได้ไหม เข้าข้อนี้ด้วยหรือไม่ เช่น
MVNO มีปัญหากับผู้เช่าใช้รายอื่น

ความเห็นสานักงาน กสทช.
๓) เงื่ อ นไขข้ อ ๑๒.๕ (๑) ประเด็ น เรื่ อ งการ
ข ย าย ระ ย ะ เว ล าเริ่ ม ให้ บ ริ ก ารข อ งผู้ รั บ
ใบอนุญาตที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง หากผู้รับ
ใบอนุ ญ าตมี เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ท าให้ ไม่
สามารถเริ่ ม ให้ บ ริ ก ารได้ ภ ายในระยะเวลาที่
ก าหนด อาจขอขยายระยะเวลาดั ง กล่ า วต่ อ
กสทช. ได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้ อ ๑๒.๕ วรรค
สองอยู่แล้ว
๔) เงื่ อ นไขข้ อ ๑๒.๑ ๔ ประเด็ น เรื่ อ งผู้ รั บ
ใบอนุ ญ าตรายงานเมื่ อ คู่ สั ญ ญ าของตนมี
แนวโน้มที่จะผิดเงื่อนไขตามสัญญา ข้อกาหนด
ในเรื่องนี้กาหนดเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบ
ที่ อาจเกิ ดขึ้ น กับ ผู้ ใช้ บ ริการ และเพื่ อให้ มี ก าร
แก้ไขปัญ หาได้ทั น การณ์ จึงเห็ น ว่าข้อก าหนด
ดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว
๕) เงื่อนไขข้อ ๑๒.๘ ประเด็นที่กาหนดให้ ผู้รับ
ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง และแบบที่สอง ประสงค์
จะเลิกกิจการ ต้องแจ้งล่ วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑
เดื อนนั้ น เป็ น ไปตามมาตรา ๙ วรรคห้ า ของ
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ จึง
เห็ นควรปรับระยะเวลาการแจ้งความประสงค์
จะเลิ ก กิ จ การของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตแบบที่ ส าม
จากเดิมที่กาหนด ๙๐ วันเป็น ๓ เดือน เพื่อให้
ระยะเวลามีความสอดคล้องกัน
๖) เงื่ อ นไขข้ อ ๑๒.๘ ประเด็ น การส่ ง ข้ อ มู ล
ประกอบการเลิ ก กิ จ การ มี ข้ อ ก าหนดให้ ผู้ รั บ
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ประเด็น

(๓) ข้อเสนอแนะ
(๔) คาถาม

ความเห็น
๔. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
1) กรณีข้อ 12.14 การที่ผู้ประกอบการต้องแจ้งถึงการผิดเงื่อนไขตามสัญญาทุกครั้งที่มีแนวโน้ม
จะเกิด อาจเป็นไปได้ยาก และอาจสร้างความลาบากสาหรับ กสทช. ในการดาเนินการได้ เนื่องจากบาง
ประเด็น เช่น การค้างไม่ชาระเงินตามสัญญา คู่สัญญาอาจทาการเจรจาและแก้ไขได้เอง โดยไม่ต้องผ่าน
ทาง กสทช. ในการดาเนินการ
2) ข้อ 12.16 ประโยคที่ว่า “พึงระมัดระวังเท่าที่เป็นไปได้ในเชิงเทคโนโลยี ” ทาให้การตีความ
ค่อนข้างกว้าง เนื่องจากความสามารถในการเทคโนโลยีของแต่ละบริษัทมีความไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทที่
มีทุนทรัพย์มากอาจมีความสามารถในการเฝ้าระวังในการดาเนินการต่างจากบริษัทเล็ก ๆ นอกจากนี้
โดยลักษณะและรูปแบบของทางบริษัทฯ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวกลางในการส่งต่อข้อมูล และถูกควบคุม
โดยกฎหมาย ทาให้ ไม่สามารถทราบได้ถึงการกระทาของลูกค้าได้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ ทาง กสทช.
พิจารณาตัดข้อนี้ออกจากร่างฯ ใหม่
๕. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
เสนอให้ตัดข้อ 12.16 ออก เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่กว้างเกินไป จะก่อให้เกิดปัญหาการตีความและ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อนี้ได้
6. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คุณพิบูลย์ จงเลิศวนิชกุล (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
ข้อ ๑๒.๑๖ การนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปใช้งานและมีการกระทาความผิด บริษัทฯ เข้าใจว่า
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ หากมีการกาหนดแบบนี้ จะเป็นภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ในการควบคุม
ผู้ใช้บริการ จะสามารถทาได้อย่างไร เนื่องจากเป็นพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ (User) โดยที่บริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปควบคุมได้ การกาหนดเงื่อนไขนี้จะเป็นภาระกับผู้รับใบอนุญาต และทาให้ผู้รับใบอนุญาต
อาจจะติดขัดบางอย่าง และไม่สามารถดาเนินการได้ สิ่งที่บริษัทฯ ทากันมาถือว่าถูกต้องแล้วหรือไม่
บริษัทฯ เกรงว่าคนอื่นที่เห็นจะเป็นกรณีที่ทาไม่ได้ โดยอาจนาเอาเงื่อนไขในข้อนี้มาใช้ ซึ่งต้องการจะให้
มีความชัดเจนในเรื่องนี้
-

ความเห็นสานักงาน กสทช.
ใบอนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ให้ มี ม าตรการ
เยี ย วยาผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ภายหลั งการสิ้ น สุ ด การอนุ ญ าต และ กสทช.
อาจกาหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
ก่อ นสิ้ น สุ ด การอนุ ญ าตก็ ได้ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตที่
ประสงค์จะเลิกกิจการ จึงต้องนาส่งข้อมูลหรือ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอยู่แล้ว
๗) ข้ อ ก าหนดในข้ อ ๑๒.๑๓ ประเด็ น เรื่ อ ง
ระยะเวลาที่ ก าหนดให้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
รายงานผลประกอบการในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
พร้ อ มการช าระค่ า ธรรมเนี ย ม เห็ น ว่ า เป็ น
ระยะเวลาที่ น่ าจะเพี ย งพอต่ อ การด าเนิ น การ
แล้ว และควรกาหนดให้เท่าเทียมกันสาหรับผู้รับ
ใบอนุญาตทุกราย จึงมีความเหมาะสมแล้ว
๘) ข้อกาหนดในข้อ ๑๒.๑๖ โดยหลักการแล้ว
เป็ น ข้ อ ก าหนดเพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ก าร
สนับสนุนการดาเนินการใด ๆ เพื่อปกป้องสิทธิ
ของผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยของสังคม และ
ความมั่ น คงของรั ฐ เท่ า ที่ เ ป็ น ไปได้ ใ นเชิ ง
เทคโนโลยี จึงเป็นข้อกาหนดที่เหมาะสมแล้ว
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ประเด็น
ความเห็น
4) ความเหมาะสมของเหตุในการพิจารณาให้การอนุญาตสิ้นสุดลง
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
2. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
3. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
ข้อ 13 (6) เห็นด้วยในหลักการ แต่มีประเด็นเพิ่มเติม
บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. พิจารณาเพิ่มเติมข้อความดังนี้
“ในกรณี ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ไม่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตฯ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทรัพยากรโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียม USO เป็น
ระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่ครบกาหนดชาระ ยกเว้น การไม่ชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็น
เหตุจากการที่ผู้รับใบอนุญาตอยู่ระหว่างอุทธรณ์ห รือโต้แย้งคาสั่งกับ กสทช. หรือสานักงาน กสทช.
หรืออยู่ในกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทในชั้นศาล”
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติในอนาคต และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้รับใบอนุญาตที่
ไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ชาระค่าธรรมเนียม แต่เป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความเห็นในเรื่องค่าธรรมเนียมที่
แตกต่างจาก กสทช. และเพื่อไม่ให้ เกิดกรณี พิพาทที่คาตัดสิ นของศาลเป็นการยกเลิกมติห รือคาสั่ ง
กสทช. ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมและผลกระทบต่อผู้รับใบอนุญาตที่ต้องหยุดประกอบกิจการไปใน
ขณะนั้นจากการที่ กสทช. มีคาสั่งให้ใบอนุญาตสิ้นสุดลง
อีกทั้ ง กรณี ที่ ผู้ รับ ใบอนุญ าตไม่ ช าระค่ าธรรมเนี ยมที่ เกี่ยวข้ องต่ าง ๆ ตามกาหนดระยะเวลาที่
กาหนดแล้ ว กสทช. ก็ส ามารถเรียกเก็บ เงินเพิ่ ม และใช้มาตรการบั งคับทางปกครองอื่น ๆ ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในปัจจุบัน โดยไม่จาเป็นต้องมีการกาหนดเงื่อนไขใบอนุญาตเพิ่มเติมในกรณีนี้อีก
ด้วย
- คุณระพีภัทิย์ เลิศวงศ์วีรชัย (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
กรณี ข้อ ๑๓ (๖) กรณี ที่ ก าหนดระยะเวลา ๑ ปี นั บ แต่วั น ที่ ค รบกาหนดช าระค่ าธรรมเนี ย ม
อาจจะมีกรณีที่มีเหตุจาเป็นอื่น ๆ เช่น มีการโต้แย้งกันทางด้านกฎหมาย ซึ่งแต่ละข้อมาจากข้อกฎหมาย
ที่ มี ก ารอุ ท รณ์ และมี ก ารใช้ ร ะยะเวลายาวนาน เช่ น USO ที่ ผ่ า นมาใช้ เวลา ๕ ปี ซึ่ ง เป็ น เหตุ ให้

ความเห็นสานักงาน กสทช.
๑) ประเด็นในเรื่องการสิ้นสุดการอนุญาต ด้วย
เหตุ ไ ม่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย ม ซึ่ ง ขอให้ เพิ่ ม เหตุ
ยกเว้นนั้น เห็นว่า ข้อกาหนดในข้อนี้อยู่ ภายใต้
หลักการบังคับใช้กฎหมายต้องไม่มีผลย้อนหลัง
ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไป กรณีดังกล่าว
จึงไม่มีผลใช้บังคับกับกรณีไม่ชาระค่าธรรมเนียม
ที่ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นประกาศนี้ ใช้ บั งคั บ และเห็ น ว่ า
ข้อกาหนดดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว
๒) ข้อกาหนดในข้อ ๑๓ เป็นข้อกาหนดสาหรับ
ผู้รับใบอนุญาตทุกแบบ อย่างไรก็ตาม ข้อ ๑๓
(๒) เป็นข้อกาหนดที่ใช้บังคับกับผู้รับใบอนุญาต
แบบที่ ส าม ที่ มี ก าหนดอายุ ใ บอนุ ญ าต โดย
ปรั บ ปรุ ง เป็ น “ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบที่ ส ามสิ้ น อายุ โดยผู้ รั บ
ใบอนุญ าตไม่ดาเนิน การขอต่ออายุใบอนุ ญ าต
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กาหนด”
เพื่อให้ชัดเจนขึ้นแล้ว
๓) ป ร ะ เด็ น ก า ร ป รั บ เว ล า ก า ร ไม่ ช า ร ะ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากหนึ่ งปีนั บ จากวันที่ ครบ
กาหนดชาระ เห็นว่า เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
แล้ว
๔) กรณี บ ริ ษั ท ร้ า งนั้ น เกิ ด จากนายทะเบี ย น
พบว่า มิได้ทาการค้าขายหรือประกอบการงาน
แล้ว แต่ยังถือว่ามีสภาพเป็นนิ ติบุคคลอยู่ และ
ยั ง คงมี คุ ณ สมบั ติ ในการเป็ น ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
หน้า ๒๗

ประเด็น

(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด

ความเห็น
ใบอนุญาตสิ้นสุดการอนุญาต โดยไม่สามารถใช้ดุลพินิจในมุมอื่นได้เลย ซึ่งในบางกรณีอาจไม่ใช่บริษัทฯ
จะไม่ชาระค่า USO แต่เนื่องจากเป็นการอุทรณ์และให้มีการโต้แย้งกัน และอาจใช้เวลาเกิน ๑ ปี จึงเห็น
ว่าการกาหนดดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่บังคับเกินไป ซึ่งถ้าหากบริษัทฯ ไม่ชาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน กสทช. มีกระบวนการดาเนินการอยู่แล้วหากไม่ชาระค่าธรรมเนียม ก็จะมีค่าปรับ และมีการ
กาหนดค่าปรับทางปกครองอยู่แล้ว จึงเห็นว่ามีกระบวนการดาเนินการพอสมควรแล้ว ก่อนที่จะพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งข้อนี้จะมีผลต่อผู้ใช้บริ การและการดาเนินธุรกิจในอีกหลายเรื่อง จึงควรเป็น
กระบวนการดาเนินการตามปกติที่ สานักงาน กสทช. ดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
๑. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เห็ นควรกาหนดให้ชัดเจนว่า การพิจารณาให้ การอนุญ าตสิ้นสุ ดลงตามกรณี ที่กาหนดในข้อ 13
(1) – (7) ครอบคลุมผู้รับใบอนุญาตทั้ง 3 แบบ
๒. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
ข้อ 13 (3) กรณีไม่ดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี อาจเกิดการโต้แย้ง
หรือการใช้สิทธิทางศาล ซึ่งในกรณีดังกล่าวศาลปกครองไม่มีข้อกาหนดและวิธีพิจารณาความในเรื่องเงิน
วางศาล การกาหนดตามข้อ 13 (6) อาจทาผู้รับใบอนุญาตถูกตัดสินอย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ได้มีเจตนาในการไม่ชาระเงิน แต่เกิดจากการใช้ สิทธิที่มีอยู่ จึงขอเสนอให้ เพิ่มเติมท้าย
ข้อความให้ ย กเว้น ในการกรณี การใช้สิ ท ธิท างศาลหรือกรณี เกิดข้อ พิพ าททางกฎหมายขึ้ นระหว่าง
กสทช. กับผู้รับใบอนุญาต
๓. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คุณพิบูลย์ จงเลิศวนิชกุล (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
ข้อ ๑๓ (๖) ขอเปลี่ยนเป็นว่า “ผู้รับใบอนุญาตมีเหตุจงใจไม่ชาระ” ถ้าหากมีเหตุผลทางธุรกิจ การ
ชาระค่าธรรมเนียมอาจต้องมีการผ่อนผันได้ ซึ่งการไม่ชาระค่าธรรมเนียมอาจมี ๒ กรณี คือ กรณีที่ผิด
จริง หรือกรณีเรื่องอื่น ซึ่งควรปรับระยะเวลาออกไปได้อีกหรือไม่ หรือให้นาข้อนี้ไปใช้ในบางเรื่องได้ ซึ่ง
ในการกาหนดเช่นนี้ เป็นการฟันธงเลยว่าถ้าไม่ชาระค่าธรรมเนียม ๑ ปี ยกเลิกใบอนุญาตเลย อาจต้องมี
ข้อความที่อยู่ในประกาศให้ชัดเจน โดยเพิ่มข้อความอะไรให้ชัดเจนขึ้น

ความเห็นสานักงาน กสทช.
จนกว่านายทะเบียนจะขีดชื่อออกจากทะเบียน
ซึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ สิ้ น สภาพนิ ติ บุ ค คล และขาด
คุณสมบัติในการเป็นผู้รับใบอนุญาต จึงไม่ควร
น ามาก าหนดเป็ น คุ ณ สมบั ติ ใ นการขอรั บ
ใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม ได้มีการกาหนดกลไก
อื่น ๆ ในการกากับ ดูแลกรณี ที่ผู้ รับใบอนุญ าต
มิได้ประกอบกิจการ เช่น การสิ้นสุดการอนุญาต
จากการไม่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ ไม่ เปิ ด
ให้บริการอยู่ด้วยแล้ว
๕) ประเด็นข้อเสนอเพิ่มเหตุสิ้นสุด การอนุญาต
สาหรับใบอนุญ าตแบบที่ห นึ่ง และแบบที่ ส อง
เนื่องจาก ไม่ผ่านการพิจารณาจาก กสทช. นั้น
เห็นว่า การไม่ผ่านการพิจารณาจาก กสทช. มี
หลายสาเหตุ ซึ่งเป็นเหตุให้ใบอนุญาตสิ้นสุดอยู่
แล้ว

หน้า ๒๘

ประเด็น
(๓) ข้อเสนอแนะ

(๓) ข้อเสนอแนะ

(๔) คาถาม

ความเห็น
๑. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
- คุณบันทิต เกิดผล (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
ข้อ ๑๓ (๓) เห็ นควรเพิ่มกรณีบริษัทร้างลงไปด้วยหรือไม่ เนื่องจากส่วนนี้ควรมีการตรวจสอบ
เพิ่มเติมเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้น
๒. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
ขอเสนอเพิ่มเติมข้อ 13 โดยเพิ่มเติมกรณี การใบอนุญาตสิ้นสุดลงในใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง และ
แบบที่ ส อง เนื่ อ งจากไม่ ผ่ านการพิ จารณาจาก กสทช. ในระยะเวลา ๕ ปี ก่ อ นที่ กสทช. เปลี่ ย น
ใบอนุญาต
๑. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
- คุณบันทิต เกิดผล (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
ข้อ ๑๓ (๓) เห็นควรเพิ่มกรณีบริษัทร้างลงไปด้วยหรือไม่ เนื่องจากส่วนนี้ควรมีการตรวจสอบ
เพิ่มเติมเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้น
๒. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
ขอเสนอเพิ่มเติมข้อ 13 โดยเพิ่มเติมกรณี การใบอนุญาตสิ้นสุดลงในใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง และ
แบบที่ ส อง เนื่ อ งจากไม่ ผ่ านการพิ จารณาจาก กสทช. ในระยะเวลา ๕ ปี ก่ อ นที่ กสทช. เปลี่ ย น
ใบอนุญาต
๑. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด
- คุณระพีภัทย์ เลิศวงศ์วีรชัย (แสดงความคิดดเห็นในที่ประชุม)
กรณี ที่ ก าหนดเปลี่ ย นใบอนุ ญ าตแบบที่ ห นึ่ ง ตามข้ อ ๑๓ (๒) ที่ เป็ น เรื่อ งสิ้ น สุ ด การอนุ ญ าต
ใบอนุ ญ าตโทรคมนาคมสิ้ นอายุ และหากบริษัทฯ ไม่มาเปลี่ ยนใบอนุญ าต จะสิ้นสุ ดใบอนุ ญ าตเลย
หรือไม่ กรณีไม่มาต่ออายุใบอนุญาต หรือเปลี่ยนใบอนุญาตจะเข้าข้อ ๑๓ (๒) หรือไม่ หากกรณีที่บริษัทฯ
ไม่มาขอเปลี่ยนใบอนุญาต จะสิ้นสุดหรือไม่ในกรณีใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง กรณีสิ้นสุด ข้อ ๑๓ (๒) ต้อง
สิ้นสุดกรณีไม่ดาเนินการขอต่อใช่หรือไม่

ความเห็นสานักงาน กสทช.

ข้อกาหนดในข้อ ๑๓ เป็นข้อกาหนดสาหรับ
ผู้รับใบอนุญาตทุกแบบ อย่างไรก็ตาม ข้อ ๑๓
(๒) เป็นข้อกาหนดที่ใช้บังคับกับผู้รับใบอนุญาต
แบบที่ ส าม ที่ มี ก าหนดอายุ ใ บอนุ ญ าต โดย
ปรั บ ปรุ ง เป็ น “ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบที่ ส ามสิ้ น อายุ โดยผู้ รั บ
ใบอนุญ าตไม่ดาเนิน การขอต่ออายุใบอนุ ญ าต
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กาหนด”
เพื่อให้ชัดเจนขึ้นแล้ว

หน้า ๒๙

ประเด็น: 6. บทเฉพาะกาล
1) ความเหมาะสมของข้อกาหนดในการคงสิทธิของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับใบอนุญาต
2) ความเหมาะสมของการปรับปรุงใบอนุญาต ให้สอดคล้องตามข้อกาหนดในประกาศฉบับนี้
ประเด็น
ความเห็น
1) ความเหมาะสมของข้อกาหนดในการคงสิทธิของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับใบอนุญาต
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
2. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด
(๓) ข้อเสนอแนะ
(๔) คาถาม
2) ความเหมาะสมของการปรับปรุงใบอนุญาต ให้สอดคล้องตามข้อกาหนดในประกาศฉบับนี้
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
2. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
3. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยกับข้อกาหนด
๑. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด
ข้อ 20 ส่งผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่และผลร้ายต่อผู้รับใบอนุญาตแบบที่สามที่ถูกรวมบริการจาก
ใบอนุญาตแบบที่สองและแบบที่หนึ่ง ทาให้ต้องชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่สูงขึ้นกว่าการแยกชาระ
ค่าธรรมเนียมตามบริการในแต่ละใบอนุญาต ซึ่งการออกประกาศให้มีผลเป็นโทษย้อนหลังนั้น ในทาง
หลั ก กฎหมายทั่ ว ไปไม่ ส ามารถท าได้ เนื่ อ งจากขัด ต่อ หลั กความไม่ มี ผ ลย้อ นหลั งของนิ ติ กรรมทาง
ปกครอง (Non-rétroactivité des actes administratifs) ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปทางกฎหมาย
โดยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการมีผลย้อนหลังของ “กฎ” ใว้ว่า “การบังคับใช้กฎหมาย
นั้น รัฐจะกระทาการได้ก็ต่อเมื่อได้ประกาศให้บุคคลรับทราบถึงเนื้อหาของกฎหมายเพื่อที่ผู้อยู่ในบังคับ

ความเห็นสานักงาน กสทช.
-

-

กรณีการรวมใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง หรือแบบ
ที่ ส อง ไว้ ภ ายใต้ ใ บอนุ ญ าตแบบที่ ส าม ได้
ปรับปรุงข้อกาหนดให้เป็นไปตามการแจ้งความ
ประสงค์ของผู้รับใบอนุญาต ซึ่งได้ปรับปรุงข้อ
๒๐ ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้
อาจนาหลักการรวมใบอนุญาต มาพิจารณาอีก
ครั้งในอนาคตตามความเหมาะสมต่อไป
หน้า ๓๐

ประเด็น

ความเห็น
จะได้ควบคุมการกระทาของตนเองให้สอดคล้องกับกฎหมายเช่นว่านั้น และรัฐไม่อาจใช้อานาจเพิ่มเติม
ให้เป็นผลร้ายแก่บุคคลเกินกว่าผลทางกฎหมายที่มีอยู่ในขณะกระทาการได้”
แต่หากเป็นนิติกรรมทางปกครองที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปแล้วจะเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณแก่
บุ คคล กฎนั้ น อาจมีผ ลบังคับ ใช้ย้อนหลั งได้ ซึ่งศาลปกครองสู งสุ ดเคยวินิจฉัยไว้ในคาพิพ ากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.331-333/2554
ดังนั้ น บริษัทฯ เสนอว่า กรณี ที่ ส านักงาน กสทช. ประสงค์ให้ ผู้ รับใบอนุญาตรวมบริการตามที่
กาหนดในข้อ 20 สานักงาน กสทช. ควร “กาหนดให้มีกระบวนการในการสอบถามความประสงค์หรือ
ความสมัครใจจากผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ในข่ายที่สามารถรวมใบอนุญาตตามแนวทางที่กาหนดไว้ใน (ร่าง)
ประกาศฯ ข้อ 20”
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตข้างต้นได้ตัดสินใจในการเลือกที่จะรวมใบอนุญาตในทางที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้รับใบอนุญาต
๒. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
การปรับปรุงใบอนุญาตตามข้อ 20 ทาให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตแบบที่สาม และแบบอื่น
ด้วย ได้รับผลกระทบ และมีภาระมากขึ้นดังนี้
1) มีภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ้น
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กาหนดให้นา
รายได้จากการให้บริการ โดยแยกตามแบบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับ การรวมทุก
ใบอนุ ญ าตไว้ในใบอนุญ าตแบบที่ส าม ส่ งผลให้ บริษทฯ มีภ าระในการจ่ ายค่าธรรมเนียมใบอนุญ าต
เพิ่มขึ้น อีกทั้ง ไม่สอดคล้องกับข้อ 1.4.6 ของเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ ที่
ระบุว่า “เพิ่มข้อกาหนดอื่น ๆ ... อันส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ”
2) ลดความสามารถในการแข่งขัน กับ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตที่ เป็ น บริษั ท เอกชนรายใหญ่ ที่ มี ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดมากในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายอื่น มีความคล่องตัวกว่า สามารถ
วางแผนธุรกิจให้สอดรับกับการกากับดูแล เช่น การแยกบริษัทในเครือเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาตแยกตาม
บริการ ซึ่งเป็นการเลี่ยงต้นทุนค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตที่สูงขึ้น แต่บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีข้อจากัด
ในการตั้งบริษัทในเครือ จึงทาให้บริษัทฯ ต้องรับภาระต้นทุนที่มากกว่าไปโดยปริยาย จึงอาจก่อให้เกิด
ความไม่เสมอภาคในการแข่งขัน และไม่เป็นธรรมกับผู้รับใบอนุญาตที่เป็นหน่วยงานรัฐ หรือภาคเอกชน
ขนาดเล็ ก ที่ ไ ม่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการท าแผนธุ ร กิ จ ที่ ห ลากหลาย และอาจถื อ ได้ ว่ า เป็ น การลด

ความเห็นสานักงาน กสทช.

หน้า ๓๑

ประเด็น

ความเห็น
ประสิทธิภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายเล็กโดยการกากับกิจการของ กสทช. เอง
3) เสี ย สิ ทธิที่ได้รับ จากการบังคั บใช้ประกาศฉบับ นี้ในเรื่องของระยะเวลาการอนุญ าต ส าหรับ
บริการที่อยู่ภายใต้ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง และแบบที่สองเดิม
การรวมใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง และแบบที่สอง ไว้ในใบอนุญาตแบบที่สาม ทาให้บริการแบบที่
หนึ่ง และแบบที่สอง มีระยะเวลาสิ้นสุดใบอนุญาตตามแบบที่สาม อีกทั้ง ยังทาให้มีภาระและต้นทุนใน
การขอต่ออายุใบอนุญาตด้วย
4) มี ก ารก ากั บ ดู แ ลที่ อ าจเป็ น การเพิ่ ม ภาระเกิ น สมควร และเกิ น กว่ า ขอบเขตตามประเภท
ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง และแบบที่สองที่ได้รับอยู่เดิม
5) อาจเกิดปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูลงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเข้าร่วมประมูลเพื่อการจัดให้บริการโทรคมนาคมแก่หน่วยงานภาครัฐ จะกาหนดคุณสมบัติ
ให้ ผู้ เข้าร่ว มประมูล ต้องเป็นผู้ ให้ บ ริการที่มีใบอนุ ญ าตการให้ บ ริการอินเทอร์เน็ตแบบที่ ห นึ่ ง และมี
ใบอนุญาตในการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่
สอง ซึ่งตามร่างประกาศฯ จะถูกยกเลิกเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง และ
แบบที่สอง และอาจรวมเป็นใบอนุญาตแบบที่สาม แล้วแต่กรณี
ดังนั้น เมื่อประกาศใช้บังคับ ควรแจ้งเวียนให้หน่วยงานรัฐทราบ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการ
พิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาในกรณีดังกล่าว กสทช. ควรมีมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายต่อการเสนอขายบริการด้วย
6) อาจขัดต่อ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ
ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ การประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง
กาหนดให้มีขอบเขตการให้บริการจากัดเฉพาะกลุ่มบุคคล หรือเป็นการประกอบกิจการที่ไม่มีผลกระทบ
โดยนั ย ส าคั ญ ต่ อ การแข่ งขั น โดยเสรีอ ย่ างเป็ น ธรรม ในขณะที่ ใบอนุ ญ าตแบบที่ ส าม ก าหนดให้ มี
วัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจานวนมาก หากกาหนดให้รวมใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง และ
แบบที่สอง ไว้ในใบอนุญาตแบบที่สาม ย่อมมีความแตกต่างจากขอบเขตในการให้บริการตาม พ.ร.บ.
ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการที่อยู่ภายใต้ใบอนุญาตแบบที่สองออกไป และขัดกับ
พ.ร.บ. ดังกล่าวได้
ดังนั้น จากผลกระทบทั้งหมด 6 ข้อ บริษัทฯ จึงเห็นควรตัดข้อ 20 ออก และกาหนดแบ่งประเภท
ใบอนุญาตตามเดิม

ความเห็นสานักงาน กสทช.

หน้า ๓๒

ประเด็น

(๓) ข้อเสนอแนะ
(๔) คาถาม

ความเห็น
๓. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นควรมีระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านการปรับปรุงใบอนุญาตให้สอดคล้องตามข้อกาหนดในประกาศ
ฉบับนี้ เป็นระยะเวลา 5 ปี
เหตุผล
1) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างบริการโทรคมนาคมของภาครัฐ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ทาไว้ก่อนร่างประกาศฉบั บนี้มีผลบังคับ กล่าวคือ สัญญาการจัดซื้อจัด
จ้างที่ได้ทาไว้ก่อนร่างประกาศฉบับนี้ หากรัฐกาหนดให้คู่สัญญาต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคม
แบบที่สอง เมื่อร่างประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สองดังกล่าว จะถูกยุบรวม
กับใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สาม เหลือเพียงใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สามเพียงใบเดียว ทาให้
ไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองตาม TOR
2) เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกฏ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ การก ากั บ ดู แ ลตามประกาศต่ าง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักการและแนวทางตามประกาศฉบับนี้
1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
สอบถามเพิ่มเติม
1) ใบอนุญาตแบบที่สามของบริษัทฯ แต่ละบริการมีระยะเวลาการอนุญาตไม่เท่ากัน บางบริการ
อาจจะสิ้นสุดการอนุญาตก่อน สานักงาน กสทช. จะปรับให้เป็นระยะเวลาเดียวกันหรือไม่ หากไม่ปรับ
การต่ออายุการอนุญาต ต้องขอต่อแยกเป็นบริการหรือไม่
2) กรณีที่มีผู้รับใบอนุญาตแบบที่สาม ให้บริการโทรคมนาคมเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต โดยเป็นบริการ
ที่เข้าลักษณะแบบที่หนึ่ง เช่น บริการอินเทอร์เน็ต การพิจารณาความผิด ตามมาตรา 67 ของ พ.ร.บ.
ประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ จะพิจารณาจากลักษณะของบริการอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นแบบที่หนึ่ง หรือ
ตามใบอนุญาตที่จะได้รับคือแบบที่สาม

ความเห็นสานักงาน กสทช.

๑) บริการที่ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตแบบ
ที่สาม อาจมีระยะเวลาการอนุญาตไม่เท่ากันใน
กรณีของบริการที่มีการใช้คลื่นความถี่ ซึ่งจะมี
ระยะเวลาการอนุ ญ าตแตกต่ า งกั น ไป จึ ง ไม่
สามารถปรั บ ให้ ทุ ก บริ ก ารมี ร ะยะเวลาการ
อนุญาตเท่ากันได้
๒) การพิจารณาการกระทาความผิดตามมาตรา
๖๗ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ
จะพิ จ ารณาบริก ารตามลั ก ษณะและประเภท
ของบริการนั้น ๆ ว่าจะต้องได้รับใบอนุญาตแบบ
ใด ดังนั้น ในกรณีการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มี
ลั กษณะที่ ต้ องได้ รับ ใบอนุ ญ าตแบบที่ ห นึ่ง จึ ง
ควรมีความผิดตามฐานใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง

หน้า ๓๓

ประเด็น: 7. ภาคผนวก ก รายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องยื่นในการขอรับใบอนุญาต
ความเหมาะสมของแบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ประเด็น
ความเห็น
ความเหมาะสมของแบบคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยกับข้อกาหนด
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
ข้อ 1.2.3 เอกสารแสดงรหัสประจาบ้านของที่ตั้งสานักงานใหญ่ พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของ
เจ้าบ้าน โดยมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากเจ้าบ้าน หรือสาเนาสัญญาเช่า กรณีเช่าตั้งสานักงานใหญ่
จึ ง ขอเสนอให้ พิ จ ารณาตั ด ออกเนื่ อ งจากจะเป็ น เพิ่ ม ภาระให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบที่สาม ที่ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่ม ทั้งที่มีที่ตั้งสานักงานใหญ่ที่ชัดเจนอยู่แล้ว
- นางอาไพ เกรียงประเสริฐ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
ภาคผนวก ก ข้อ ๑.๒.๓ ต้องแสดงเลขรหัสประจาบ้าน หนังสือยินยอม เป็นการเพิ่มขึ้นมา ซึ่งทา
ให้เกิดความยุ่งยาก จึง เห็นควรตัดออก และหากเป็นใบอนุญาตแบบมีโครงข่าย ซึ่งมีที่อยู่ของตนเอง
ชัดเจนแล้วจะต้องส่งอีกหรือไม่ หากต้องการจะกากับ เฉพาะใบอนุญาตแบบที่ไม่มีโครงข่ายก็ควรบังคับ
เฉพาะผู้รับใบอนุญาตที่ไม่มีโครงข่ายเท่านั้น
2. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
การแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ดาเนินการ
แทน อาจไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ในบางกรณี เช่ น กรณี ที่ ผู้ รับ มอบอ านาจได้ รับ มอบอ านาจให้
ดาเนินการลงนามรับรองเอกสาร แต่มิได้เป็นผู้ไปยื่นเอกสารต่อสานักงาน กสทช. ย่อมไม่อาจนาบัตร
ประจาตัวประชาชนไปแสดงที่สานักงาน กสทช. ได้ ดังนั้น จึงเสนอให้มีการกาหนดเป็นทางเลือกในการ
ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจเพิ่ มเติมจากการแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจ
- คุณระพีภัทิย์ เลิศวงศ์วีรชัย (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
กรณี สั ญ ญาเช่ าบริษั ท ฯ น าสั ญ ญาเช่ ามาให้ แ ล้ ว บริษั ท ฯ สามารถปิ ด ข้ อ มู ล บางอย่ างที่ เป็ น
ความลับ เช่น จานวนเงิน หรือค่าเช่าต่าง ๆ เป็นต้น ได้หรือไม่
(๓) ข้อเสนอแนะ
(๔) คาถาม
-

ความเห็นสานักงาน กสทช.
๑) กรณีให้นาส่งเอกสารแสดงรหัสประจาบ้าน
ของที่ตั้งสานักงานใหญ่ ทาให้สามารถตรวจสอบ
สถานที่ตั้งในการประกอบการได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น ซึ่ ง จะท าให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลมี ค วาม
เหมาะสมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการ
ปกปิดข้อมูล ไม่มีกฎหมายห้ ามไว้ จึงสามารถ
ปกปิดข้อมูล ในเรื่องค่าเช่าได้ อีกทั้งข้อมูล มิได้
นามาใช้เป็นข้อมูลในการกากับดูแล
๒) ข้อ กาหนดในภาคผนวก ก ที่ ให้ แสดงบั ต ร
ประจ าตั ว ประชาชนของผู้ รับ มอบอ านาจนั้ น
ก าหนดไว้ ส าหรั บ กรณี ที่ ผู้ รั บ มอบอ านาจ
ดาเนินการยื่นเอกสารต่อสานักงาน กสทช. ด้วย
ตนเอง โดยหากเป็นกรณีที่ผู้รับมอบอานาจมิได้
เป็ นผู้ ไปยื่นเอกสารต่อส านักงาน กสทช. ด้ว ย
ตน เอง สามารถใช้ ส าเน าบั ตรป ระจ าตั ว
ประชาชนในการดาเนินการดังกล่าวได้ จึงไม่มี
ความจาเป็นทีต่ ้องมีข้อกาหนดเพิ่มเติม

หน้า ๓๔

ประเด็น: 8. ประเด็นอื่น ๆ
1) ความเหมาะสมในการกาหนดอายุการใช้งานใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง และแบบที่สอง
2) อื่น ๆ
ประเด็น
ความเห็น
1) ความเหมาะสมในการกาหนดอายุการใช้งานใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง และแบบที่สอง
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยที่กาหนดอายุการใช้งานของใบอนุญาตแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง และจะออกใบอนุญาต
ฉบับใหม่ให้โดยอัตโนมัติเมื่อครบกาหนด
2. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เหมาะสมแล้ว
4. บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ลายลักษณ์อักษร)
เห็นด้วยกับข้อกาหนด
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด
(๓) ข้อเสนอแนะ
(๔) คาถาม
2) อื่น ๆ
(1) เห็นด้วยกับข้อกาหนด
(2) ไม่เห็นด้วยกับข้อกาหนด
1. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
ขอเสนอแนะ เพิ่มข้อ 16 ในภาคผนวก ข โดยมีข้อความดังนี้
๑๖. ลักษณะและประเภทบริการโทรคมนาคมที่ กสทช. กาหนด
เหตุผ ล เพื่ อเป็น การเปิ ดให้ บริการที่ไม่มีผ ลต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็ นธรรม และเห็ นควร
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและขยายการบริการให้สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแบบอัตโนมัติได้
2. นายชยา ลิมจิตติ (ลายลักษณ์อักษร)
1) การกาหนดบริการอินเทอร์เน็ตให้เป็นบริการโทรคมนาคมที่ระบุไว้ในภาคผนวก ข. ไม่สอดคล้อง

ความเห็นสานักงาน กสทช.
-

๑) กรณี การเพิ่ ม ลั ก ษณะและประเภทบริก าร
โทรคมนาคมที่ กสทช. กาหนด เป็นข้อ ๑๖ ของ
บริ ก ารที่ ส ามารถให้ อ นุ ญ าตแบบอั ต โนมั ติ ได้
ในภาคผนวก ข เห็ น สอดคล้ อ งตามข้ อ เสนอ
และได้ดาเนินการเพิ่มในภาคผนวก ข แล้ว
๒) บริ ก ารที่ ก าหนดไว้ ใ นภาคผนวค ข เป็ น
บริ ก ารที่ น าจากประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
หน้า ๓๕

ประเด็น

ความเห็น
กับรูปแบบการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่จริง ควรปรับปรุงเพราะรูปแบบไม่เหมาะสม ประเภท
การเชื่อมต่อไม่เหมาะสม
2) บริการขายต่อบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (NIX) และบริการขายต่ออินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง
ประเทศ (IIG)
ชื่อบริการนี้ ไม่ใช่คาสามัญของชื่อบริการอินเทอร์เน็ตที่รู้จักกันทั่วไป เป็นเพียงชื่อทางการตลาด
(marketing term) ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยและบางประเทศในภูมิภาคเท่ านั้น บริการดังกล่าวเป็นเพียง
บริการส่งผ่านข้อมูล (transit service) ที่มีนโยบายการส่งผ่านข้อมูลเป็นการเฉพาะเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่
ควรนาชื่อทางการตลาดหรือเงื่อนไขทางการค้ามาระบุไว้ในกฎหมาย ควรตัดทิ้งออกจากนิยาม
3) บริการที่ไม่ใช่บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และไม่ควรกาหนดให้เป็นบริการโทรคมนาคม ได้แก่
3.1) บริ ก าร Colocation, Dedicated Server, Backup Server, Virtual Private Server,
Web hosting และ mail hosting
เหตุผล บริการเหล่านี้มิใช่บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยตรง หากแต่เป็นบริการอานวย
ความสะดวกด้านกายภาพ หรือเป็นบริการที่ต้องการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะให้บริการได้ ซึ่งมี
บริการลักษณะนี้ เป็นจานวนมากกว่าที่ระบุในในภาคผนวก ข. การระบุชื่อเทคโนโลยีบางชื่อให้เป็น
บริการโทรคมนาคมก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน จึงเป็นเรื่ องที่สมควรทบทวน ควรตัดทิ้งออกจาก
นิยาม
3.2) บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol -VoIP)
3.3) บริ ก ารวิ ท ยุ สื่ อ สารผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต โปรโตคอล (Radio over Internet Protocol –
RoIP)
เหตุผล ข้อ 3.2 และ 3.3 มิใช่บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตโดยตรง เป็นเพียงแค่บริการ
หนึ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น การระบุชื่อเทคโนโลยีบางชื่อให้เป็นบริการโทรคมนาคมก่อให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกัน จึงเป็นเรื่องที่สมควรทบทวน ควรตัดทิ้งออกจากนิยาม
ทั้ ง นี้ นอกจาก VoIP และ RoIP แล้ ว มี บ ริ ก ารและเทคโนโลยี อี ก หลากหลายที่ เครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น ช่ อ งทางให้ บ ริ ก าร การระบุ ชื่ อ บริ ก ารและชื่ อ เทคโนโลยี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้
ตลอดเวลาและเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไว้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่สมควรทบทวน

ความเห็นสานักงาน กสทช.
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเดิม และ
เป็นบริการที่ กสทช. พิจารณาเห็นชอบแล้ว จึง
มี ค วามเหมาะสมแล้ ว อย่ า งไรก็ ต าม จะน า
ความเห็ น ในเรื่ อ งบริ ก ารที่ ไ ม่ ค วรต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุญาตดังกล่าวมาพิจารณาต่อไป
๓) กรณีการขอขยายระยะเวลาการรับฟังความ
คิ ด เห็ น ฯ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เนื่ อ งจาก
ส านั ก งาน กสทช. ได้ ด าเนิ น การเผยแพร่ร่ า ง
ประกาศฯ ต่อสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๔ ตุ ล าคม – ๒๓ พฤศจิ ก ายน
๒๕๖๒ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีความเหมาะสมแล้ว
๔) สานักงาน กสทช. จะนาความเห็นที่ได้รับใน
เรื่องการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงใบอนุญาต
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
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ประเด็น

(3) ข้อเสนอแนะ

ความเห็น

ความเห็นสานักงาน กสทช.

3. ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโฮสติ้ง
การจั ด การให้ บ ริก าร colocation, dedicated server, virtual private server, web hosting
และ mail hosting เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม เป็นการกาหนดที่ไม่สมเหตุสมผลดังนี้
1) บริการกลุ่มดังกล่าวมีการให้บริการโดยผู้ให้บริการทั่วโลก และให้บริการได้จากทั่วโลก การกากับ
การใช้งานภายในประเทศจะมีผลให้ผู้ให้ บริการภายในประเทศทั้งหมด ไม่สามารถแข่งขันกับตลาด
สากลได้ และอาจมีผลให้ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เลือกไปใช้บริการ/เปิดบริการจากต่างประเทศ
ซึ่งจะกลายเป็นการทาลายเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบาลพยายามผลักดัน
2) ปั จจุ บัน มีการให้ บริการโดยผู้ ให้ บริการเอกชน หน่วยงานภาครัฐทั้งแบบเป็นสาธารณะ และ
ส่วนตัว รวมถึงการให้บริการเพื่อประกอบการเรียนการสอนของภาคการศึกษา การกากับดูแลดังกล่าว
จะส่งผลกระทบในทางลบต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีซึ่งมีความจาเป็นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศในยุค 4.0
ทั้งนี้ ทางชมรมเพิ่งรับทราบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการเว็บโฮสติ้ง จึงอยาก
ขอขยายระยะเวลาในการขอรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติ มอีก 15 วันนับจากวันที่สิ้นสุดการรับฟังความ
คิดเห็นเดิม (23 พฤศจิกายน 2562) เพื่อให้ทางชมรมได้ศึกษารายละเอียดของประกาศให้มากขึ้น
4. คเชนท์ หวังธรรมมั่ง
นิยามส่วนที่ไปคาบเกี่ยว/ครอบคลุมบริการกลุ่ม hosting ซึ่งเป็นตลาดแบบ self-regulated และ
global free trade ไม่เป็นการสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้ให้บริการต่างประเทศสามารถให้บริการได้
อย่างเสรี ผู้ใช้บ ริการมีทางเลือกในการเลื อกบริการได้อย่างเสรี การบังคับใช้เฉพาะส่วนผู้ ให้บริการ
hosting ในไทยกลายเป็ น การกี ด กั น การให้ บ ริ ก ารโดยผู้ ให้ บ ริ ก ารในไทย และเป็ น การสนั บ สนุ น
ผู้ให้บริการต่างประเทศแทน
1. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จากัด (ลายลักษณ์อักษร)
ขอให้ ส านั กงาน กสทช. มีการประชาสั ม พันธ์การปรับ ปรุงใบอนุ ญ าตตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเข้าใจถึงสิทธิและประเภทใบอนุญาต ไม่ก่อให้เกิดความสับสนอันเป็นเหตุ
ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อ จัดจ้างของภาครัฐ
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ประเด็น
(4) คาถาม

ความเห็น

ความเห็นสานักงาน กสทช.

๑. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
- นางอาไพ เกรียงประเสริฐ (แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
กรณี ที่ ต่ อ ไปจะไม่ มี ใบอนุ ญ าตการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต แล้ ว ส านั ก งาน กสทช. จะมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบหรือไม่ ว่าจะเหลือแต่ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
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