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สรุปการรับฟ
งความคิดเห็นสาธารณะ 
ต�อ (ร�าง) ประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการพักหรือหยุดการให,บริการโทรคมนาคม 

ระหว�างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
๑. คํานิยาม 
ข,อ ๓ ในประกาศนี้ 

“ผู�รับใบอนุญาต” หมายความว,า ผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
ก ฎ ห ม าย ว, า ด� ว ย ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม   

“บริการโทรคมนาคม” หมายความว,า 
บริการโทรคมนาคมตามลักษณะและประเภท
ของกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว,าด�วย
การประกอบ กิจการโทรคมนาคม ที่ผู� รับ
ใบอนุญาตให�บริการแก,ผู�ใช�บริการ  

“ ผู� ใ ช� บ ริ ก า ร ”  ห ม า ย ค ว า ม ว, า 
ผู�ใช�บริการโทรคมนาคมปลายทาง และรวมถึง
ผู� ใช�บริการซึ่งเป5น   ผู� รับใบอนุญาตซึ่งนํา
บริการโทรคมนาคมที่ได�รับไปประกอบกิจการ
อีกทอดหนึ่ง 

“พักการให�บริการ” หมายความว,า การ
ระงับการให�บริการโทรคมนาคมทั้งหมดหรือ
บางส,วนเป5นการชั่วคราว ไม,ว,าจะเป5นการระงับ
ในพื้นที่ให�บริการทั้งหมดหรือบางพื้นที่ หรือ

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (นายพิชิตฯ/นายวันชัยฯ) 
เหมาะสมแล�ว 

- 

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร&เมชั่นไฮเวย& จํากัด 
การกําหนดหลักเกณฑ?และวิธีการพักการให�บริการ ควรมีการ

กําหนดเหตุการณ?ของการระงับการให�บริการที่ชัดเจน และกํากับดูแล
เท,าที่จําเป5นตามเหตุการณ? ตลอดจนการกําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาอนุญาตจะต�องสอดคล�องและคํานึงถึงเหตุการณ?และความ
เป5นไปได�ในทางปฏิบัติ และไม,ก,อให�เกิดภาระเกินสมควรแก,เหตุต,อ                 
ผู�ให�บริการ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน? และกิจการ
โทรคมนาคมแห,งชาติ ได�ประกาศแนวทางการกํากับดูแลการพักการ
ให�บริการแล�วในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (ร,าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ?และวิธีการพักหรือหยุดการให�บริการ
โทรคมนาคมฉบับนี้ ขัดแย�งกับประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กล,าวคือ ตามประกาศ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได�กําหนดเหตุการณ?และแนว
ทางการอนุญาตการพักการให�บริการแล�ว ดังนั้น (ร,าง) ประกาศ กสทช. 

- เห็นควรยกเลิกนิยามคําว,า “หยุดการให�บริการ” 
โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมเฉพาะกรณีการระงับการ
ให�บริการโทรคมนาคมเป5นการชั่วคราวเท,านั้น 

- เห็นควรคงคํานิยามคําว,า “พักการให�บริการ” ไว�
เพื่อให�ร,างประกาศมีความชัดเจนสมบูรณ? แต,เปลี่ยนถ�อยคํา
เป5น “การพักหรือหยุดการให�บริการ” ทั้งนี้ การระงับการ
ให�บริการโทรคมนาคมเป5นการชั่วคราว ประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ มีเพียงข�อกําหนดรองรับระหว,างผู�รับใบอนุญาตกับ
ผู�ใช�บริการเกี่ยวกับสิทธิและหน�าที่ในฐานะคู,สัญญาเท,านั้น 
แตกต,างจากร,างประกาศนี้ซึ่งมุ,งเน�นกําหนดถึงขั้นตอนและ
เงื่อนไขการขออนุญาตจาก กสทช. เป5นสําคัญ จึงมิได�มี
เนื้อหาส,วนใดที่ขัดหรือแย�งกัน 

- ในส,วนของข�อเสนอที่ขอให�กําหนดเหตุการณ?ของ
การระงับการให�บริการที่ชัดเจน นั้น เห็นควรแก�ไขปรับปรุง
ถ�อยคําให�สะท�อนหลักการที่สําคัญของร,างประกาศให�
ชัด เจน ยิ่ง ขึ้น  กล, าวคือ การขออนุญาตพักหรือห ยุด
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ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
การระงับบริการทั้งหมดหรือบางบริการ  

“หยุดการให�บริการ” หมายความว,า 
การระงับการให�บริการโทรคมนาคมทั้งหมด
หรือบางส,วนเป5นการถาวร ไม,ว,าจะเป5นการ
ระงับในพื้นที่ให�บริการทั้งหมดหรือบางพื้นที่ 
หรือการระงับบริการทั้งหมดหรือ บางบริการ  
ซึ่งรวมถึงการเลิกกิจการอันมีผลทําให�สิ้นสุด
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตาม มาต รา  ๙  แห ,งพระราชบัญ ญั ติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เรื่อง หลักเกณฑ?และวิธีการพักหรือหยุดการให�บริการโทรคมนาคมฉบับ
นี้ เห็นควรตัดเรื่องการพักการให�บริการออก 

ให�บริการตามประกาศนี้จะต�องเกิดขึ้นจากความประสงค?
ของผู�รับใบอนุญาตเองเท,านั้น ซึ่งจะไม,มีผลรวมถึงกรณีการ
เกิดเหตุสุดวิสัยเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  ดังนี้ 
            “ข�อ ๕ เมื่อผู�รับใบอนุญาตประสงค&จะมีเหตุ
จําเป5นต�องพักหรือหยุดการให�บริการ ให� ดําเนินการ       
ขออนุญาตเป5นลายลักษณ?อักษรต,อ กสทช. ล,วงหน�าก,อน
พักหรือหยุดการให�บริการ โดยมีกําหนดเวลา ดังนี้...” 
         - ในส,วนของข�อเสนอที่ขอให�กํากับดูแลเท,าที่จําเป5น
นั้น เห็นว,า การบํารุงรักษาหรือแก�ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช�
ในการให�บริการโทรคมนาคมเป5นสิ่งที่ผู�รับใบอนุญาตจะต�อง
ดําเนินการตามปกติวิสัยอยู,แล�ว จึงเห็นสมควรกําหนดให�
เรื่องดังกล,าวไม,ตกอยู,ภายใต�ร,างประกาศนี้ โดยเห็นควร
แก�ไขร,างประกาศ ข�อ ๒ วรรคสอง ดังนี้ 
          “การระ งับการให� บ ริการ โท รคมนาคมตาม
ข� อ กํ าห นดสัญ ญ าให� บ ริ ก าร โท รคมน าคมระหว, า ง         
ผู�รับใบอนุญาตกับผู�ใช�บริการปลายทาง (End User) หรือ
ผู� ใช� บ ริ ก าร ที่ เป5 น ผู� รั บ ใบ อ นุญ าตป ระกอบ กิ จการ
โทรคมนาคมซึ่งนําบริการโทรคมนาคมที่ได�รับในฐานะ
ผู�ใช�บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง รวมทั้งกรณีการ
บํารุงรักษาหรือแก,ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช,ในการ
ให,บริการโทรคมนาคม ไม,อยู,ภายใต�บังคับประกาศนี้” 

 นอกจากนี้ เห็นควรเพิ่มเติมมาตรการรองรับสําหรับ
กรณีการระงับการติดตั้งจุดส,งสัญญาณเพียงบางจุดในพื้นที่
ให�บริการพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อให�เกิดความยืดหยุ,นใน   



๓ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
ทางปฏิบัติและไม,ก,อให�เกิดภาระเกินสมควร โดยเห็นควร
เพิ่มเติมข�อ ๔ วรรคสอง ของร,างประกาศ ดังนี้ 

“กรณีผู,รับใบอนุญาตประสงค&จะระงับการติดตั้ง
จุดส�งสัญญาณเพียงบางจุดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งผู,รับ
ใบอนุญาตมิได,โฆษณารับรองการให,บริการในพื้นที่
ดั งกล� าวไว,และใน พื้น ที่นั้ น ยั งมีการให, บริการโดย       
ผู,รับใบอนุญาตรายอื่นอยู� หรือกรณีอื่นใดตามที่ กสทช. 
ประกาศกําหนด ให,ผู,รับใบอนุญาตดําเนินการได,โดย      
ไม�ต,องขออนุญาตพักหรือหยุดการให,บริการจาก กสทช. 
โดยผู,รับใบอนุญาตต,องแจ,งให, กสทช. และผู,ใช,บริการใน
พื้นที่ดังกล�าวทราบเปCนการล�วงหน,าไม�น,อยกว�าสามสิบวัน
ก�อนดําเนินการดังกล�าวตามช�องทางอิเล็กทรอนิกส& หรือ
ช�องทางอื่นใดที่เหมาะสม” 

         - สําหรับประเด็นเรื่องการกําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาอนุญาตนั้น ได�แก�ไขปรับปรุงโดยกําหนดระยะเวลา
การดําเนินงานในแต,ละขั้นตอนไว�อย,างชัดเจนแล�ว ปรากฏ
ในข�อ ๕ และข�อ ๗ ของร,างประกาศ 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร&แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
บริษัทมีความเห็นว,า คํานิยามของการ “พักการให�บริการ” 

เป5นการให�ความหมายที่กว�างเกินไป และอาจก,อให�เกิดปQญหาในทาง
ปฏิบัติได� โดยบริษัทเห็นควรให�มีการกําหนดเงื่อนไข (Criteria) ในการ
พิจารณาที่ชัดเจนว,ากรณีใดเข�าข,ายเรียกว,าเป5นการพักการให�บริการที่

- เห็นควรคงนิยามคําว,า “พักการให�บริการ” ของ
ร,างประกาศไว� แต,เปลี่ยนถ�อยคําเป5น “การพักหรือหยุด
การให�บริการ” อย,างไรก็ดี ในส,วนของข�อเสนอที่ขอให�
กําหนดเงื่อนไขการพิจารณาให�ชัดเจนนั้น เห็นควรแก�ไข
ปรับปรุงถ�อยคําให�สะท�อนหลักการที่สําคัญของร,างประกาศ
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ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
ต�องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ เพื่อสร�างความชัดเจนให�แก,ผู�รับ
ใบอนุญาต และไม,ก,อให�เกิดการตีความที่แตกต,างกันจนนําไปสู,กรณี
การไม,ปฏิบัติให�เป5นไปตามประกาศ นอกจากนี้ คํานิยามดังกล,าวยังไม,
มีการกําหนดข�อยกเว�นในบางกรณีที่ไม,ถือเป5นการพักให�บริการตาม
ประกาศฉบับนี้อย,างชัดเจน ซึ่งการพักการให�บริการอาจเป5นกรณีการ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงการให�บริการตามปกติของการ
ให�บริการของผู�รับใบอนุญาตในแต,ละประเภทบริการที่กระทบต,อ
ผู�ใช�บริการในวงจํากัดหรือไม,กระทบต,อข�อกําหนดของประกาศที่
เกี่ยวข�องกับคุณภาพการให�บริการ หรือเป5นกรณีอื่นใดที่มีแนวปฏิบัติ 
หรือข�อกําหนดในการปฏิบัติที่มีกฎหมายบังคับใช�อยู,แล�ว เช,น การ
หยุดชะงักของการให�บริการในบางพื้นที่ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือภัย
ธรรมชาติที่ไม,สามารถคาดการณ?ได�ล,วงหน�า หรือการหยุดชะงักของ
การให�บริการอันเนื่องมาจากการให�บริการของผู�ให�บริการใน
ต,างประเทศ ดังเช,น กรณีเว็บไซต?ในต,างประเทศล,มส,งผลให�
ผู�ใช�บริการไม,สามารถเข�าถึงบริการได� หรือเส�นทางการเชื่อมต,อ
อินเทอร?เน็ตในต,างประเทศมีปQญหา การระงับการให�บริการเป5นการ
ชั่วคราวในบางพื้นที่เพื่อความมั่นคงตามคําสั่งของหน,วยงานที่มีหน�าที่
ตามกฎหมาย เป5นต�น  หากคํานิยามยังกําหนดแบบกว�างเช,นนี้จะ
ส,งผลให�ทุกกรณีจะเข�าข,ายเป5นการพักการให�บริการโทรคมนาคมตาม
ประกาศนี้ทั้งหมดและส,งผลให�ผู�รับใบอนุญาตต�องดําเนินการซ้ําซ�อน 
หรือไม,สามารถปฏิบัติให�เป5นไปตามประกาศในเรื่องการขออนุญาต
เป5นการล,วงหน�าได� รวมทั้งส,งผลให� กสทช. ต�องใช�ดุลยพินิจเป5นราย
กรณีมากเกินไปโดยไม,มีขอบเขตและความชัดเจนตั้งแต,ต�นให�แก,ผู�
ปฏิบัติ 

ให�ชัดเจนยิ่งขึ้น กล,าวคือ การขออนุญาตพักหรือหยุดการ
ให�บริการตามประกาศนี้จะต�องเกิดขึ้นจากความประสงค?
ของผู�รับใบอนุญาตเองเท,านั้น ซึ่งจะไม,มีผลรวมถึงกรณีการ
เกิดเหตุสุดวิสัยเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  ดังนี้ 
            “ข�อ ๕ เมื่อผู�รับใบอนุญาตประสงค&จะมีเหตุ
จําเป5นต�องพักหรือหยุดการให�บริการ ให�ดําเนินการขอ
อนุญาตเป5นลายลักษณ?อักษรต,อ กสทช. ล,วงหน�าก,อนพัก
หรือหยุดการให�บริการ โดยมีกําหนดเวลา ดังนี้...” 
         - ในส,วนของข�อเสนอที่ขอให�กํากับดูแลเท,าที่จําเป5น
นั้น เห็นว,า การบํารุงรักษาหรือแก�ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช�
ในการให�บริการโทรคมนาคมเป5นสิ่งที่ผู�รับใบอนุญาตจะต�อง
ดําเนินการตามปกติวิสัยอยู,แล�ว จึงเห็นสมควรกําหนดให�
เรื่องดังกล,าวไม,ตกอยู,ภายใต�ร,างประกาศนี้ โดยเห็นควร
แก�ไขร,างประกาศ ข�อ ๒ วรรคสอง ดังนี้ 
          “การระ งับการให� บ ริการ โท รคมนาคมตาม
ข� อ กํ าห นดสัญ ญ าให� บ ริ ก าร โท รคมน าคมระหว, า ง         
ผู�รับใบอนุญาตกับผู�ใช�บริการปลายทาง (End User) หรือ
ผู� ใช� บ ริ ก าร ที่ เป5 น ผู� รั บ ใบ อ นุญ าตป ระกอบ กิ จการ
โทรคมนาคมซึ่งนําบริการโทรคมนาคมที่ได�รับในฐานะ
ผู�ใช�บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง รวมทั้งกรณีการ
บํารุงรักษาหรือแก,ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช,ในการ
ให,บริการโทรคมนาคม ไม,อยู,ภายใต�บังคับประกาศนี้” 

นอกจากนี้ เห็นควรเพิ่มเติมมาตรการรองรับสําหรับ
กรณีการระงับการติดตั้งจุดส,งสัญญาณเพียงบางจุดในพื้นที่



๕ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
ดังนั้น บริษัทเห็นว,า ควรกําหนดเงื่อนไขในการพิจารณากรณี

ที่เข�าข,ายการพักการให�บริการอย,างชัดเจน และกําหนดข�อยกเว�นกรณี
เหตุสุดวิสัย เหตุภัยพิบัติ และกรณีที่มีกฎหมายหรือ กสทช. ได�กําหนด
แนวทางการดําเนินการไว�แล�ว เพื่อไม,ให�เกิดความซ้ําซ�อน สร�างภาระ
เกินสมควรให�แก,ผู�รับใบอนุญาต โดยบริษัทจะขอเสนอรายละเอียด
ของกรณีข�อยกเว�นเพิ่มเติมไว�ในข�อ ๕ ของเอกสารแสดงความคิดเห็น
ของบริษัท เรื่องการพักหรือหยุดการให�บริการในลักษณะใดที่ไม,ควร
ต�องปฏิบัติตามกระบวนการของประกาศนี้เพิ่มเติม  

 ในส,วนของคํานิยาม “หยุดการให�บริการ” บริษัทมีความเห็น
ว,า คํานิยามของร,างประกาศฉบับนี้ไม,ควรรวมถึงการเลิกกิจการของ
ผู�รับใบอนุญาตหรือการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ทุกประเภท เนื่องจากกรณีดังกล,าวมีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการ
ในการขอความเห็นชอบในการยกเลิกใบอนุญาตตามประกาศที่
เกี่ยวข�องอยู,แล�ว รวมทั้งมีการกําหนดระยะเวลาการยื่นขอยกเลิก
ใบอนุญาตที่แตกต,างจากระยะเวลาที่กําหนดไว�ในประกาศนี้ จึงไม,ควร
รวมกรณีดังกล,าวอยู,ในประกาศนี้อีก เนื่องจากเกิดความซ้ําซ�อน สร�าง
ภาระเกินสมควร รวมทั้งสร�างความสับสนให�แก,ผู�ปฏิบัติ อีกทั้ง ร,าง
ประกาศฉบับนี้เป5นการใช�ดุลยพินิจของ กสทช. ที่อาจจะอนุญาต
หรือไม,อนุญาตให�หยุดการให�บริการเป5นการถาวรก็ได� แต,การเลิก
กิจการและการยกเลิกใบอนุญาตดังกล,าวเป5นกรณีที่แตกต,างออกไป 
เนื่องจากการเลิกกิจการและการยกเลิกใบอนุญาตหรือการไม,ต,ออายุ
ใบอนุญาตเป5นความประสงค?ของผู�รับใบอนุญาตที่จะไม,ประกอบ
กิจการต,อไป หรือด�วยความจําเป5นทางธุรกิจของผู�รับใบอนุญาตที่ไม,
สามารถประกอบกิจการต,อไปได� โดยหากผู�รับใบอนุญาตมีความ

ให�บริการพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อให�เกิดความยืดหยุ,นใน   
ทางปฏิบัติและไม,ก,อให�เกิดภาระเกินสมควร โดยเห็นควร
เพิ่มเติมข�อ ๔ วรรคสอง ของร,างประกาศ ดังนี้ 

“กรณีผู,รับใบอนุญาตประสงค&จะระงับการติดตั้ง
จุดส�งสัญญาณเพียงบางจุดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งผู,รับ
ใบอนุญาตมิได,โฆษณารับรองการให,บริการในพื้นที่
ดั งกล� าวไว,และใน พื้น ที่นั้ น ยั งมีการให, บริการโดย   
ผู,รับใบอนุญาตรายอื่นอยู� หรือกรณีอื่นใดตามที่ กสทช. 
ประกาศกําหนด ให,ผู,รับใบอนุญาตดําเนินการได,โดย      
ไม�ต,องขออนุญาตพักหรือหยุดการให,บริการจาก กสทช. 
โดยผู,รับใบอนุญาตต,องแจ,งให, กสทช. และผู,ใช,บริการใน
พื้นที่ดังกล�าวทราบเปCนการล�วงหน,าไม�น,อยกว�าสามสิบวัน
ก�อนดําเนินการดังกล�าวตามช�องทางอิเล็กทรอนิกส& หรือ
ช�องทางอื่นใดที่เหมาะสม” 

- เห็นควรยกเลิกนิยามคําว,า “หยุดการให�บริการ” 
โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมเฉพาะกรณีการระงับการ
ให�บริการโทรคมนาคมเป5นการชั่วคราวเท,านั้น 

- ร,างประกาศนี้ไม,ก,อให�เกิดความซ้ําซ�อนในการปฏิบัติ
หรือสร�างภาระเกินสมควรแก,ผู�รับใบอนุญาต เนื่องจากข�อ 
๒ วรรคหนึ่งของร,างประกาศ ได�กล,าวไว�ชัดเจนว,า บรรดา
ประกาศ ข�อบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในส,วนที่กําหนดไว�แล�ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย�งกับประกาศนี้ ให�ใช�
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ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
ประสงค?จะยกเลิกใบอนุญาตและได�ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว�
ในการประกาศ รวมถึงได�ดําเนินการตามมาตรการที่ กสทช. กําหนด
ครบถ�วนแล�ว ในท�ายที่สุด กสทช. จะอนุญาตให�ยกเลิกใบอนุญาตได�ใน
ทุกกรณี นอกจากนี้ในกรณีการรวมธุรกิจตามประกาศที่เกี่ยวข�อง ซึ่ง
ผู�รับใบอนุญาตรายใดรายหนึ่งต�องเลิกกิจการหรือยุติการให�บริการ
ตามใบอนุญาตอันเป5นผลจากการรวมธุรกิจก็จะมีการกําหนดขั้นตอน
การดําเนินการที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลของ กสทช. ไว�ในประกาศ
แล�ว 

อย,างไรก็ตาม หาก กสทช. เห็นว,ากระบวนการหรือขั้นตอนที่
กําหนดไว�ในประกาศที่เกี่ยวข�องกับการขอยกเลิกใบอนุญาต หรือการ
รวมธุรกิจ ยังไม,เพียงพอต,อการพิจารณาหรือกํากับดูแล ก็ควรที่จะ
ปรับปรุงเพิ่มเติมประกาศดังกล,าวให�ชัดเจน ไม,ควรให�ต�องดําเนินการ
ใน เรื่องเดียวกัน ทั้ งสองประกาศซึ่งไม, ได� เชื่ อมโยงขั้นตอนการ
ดําเนินการเข�าด�วยกันและยื่นพร�อมกันในคราวเดียว ซึ่งจะก,อให�เกิด
ปQญหาในการปฏิบัติต,อผู�รับใบอนุญาต   

ประกาศนี้แทน ดังนั้น ผู�รับใบอนุญาตจึงต�องปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ โดยไม,ต�องปฏิบัติตามประกาศเดิมที่ขัดหรือ
แย�งกันซ้ําซ�อนอีก  

สําหรับประเด็นเรื่องการรวมธุรกิจนั้น นอกเหนือจาก
ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่จะต�องถือปฏิ บั ติตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ
โทรคมนาคม แล�ว หากการดําเนินการข�างต�นจะส,งผลให�
เกิ ดการ พั กห รือห ยุด ให� บ ริ ก ารต ามร, า งป ระกาศ นี้         
ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่จะต�องปฏิบัติตามร,างประกาศนี้ด�วย 
 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
๑. ตามข�อ ๓ นิยาม “หยุดการให�บริการ” กําหนดให�รวมถึง

การเลิกกิจการอันมีผลทําให�สิ้นสุดการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ตามมาตรา ๙ แห,งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งตามข�อ ๕ กําหนดให�ผู�รับใบอนุญาต
แบบที่สามต�องขออนุญาตต,อ กสทช. ล,วงหน�า ๙๐ วัน ก,อนหยุดการ
ให�บริการ บมจ. กสท โทรคมนาคม เห็นว,า เป5นกรณีเดียวกับการเลิก
ประกอบกิจการซึ่งเงื่อนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สามกําหนดไว�เป5นการเฉพาะอยู,แล�วว,า “กรณีผู�รับ

 
- เห็นควรยกเลิกนิยามคําว,า “หยุดการให�บริการ” 

โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมเฉพาะกรณีการระงับการ
ให�บริการโทรคมนาคมเป5นการชั่วคราวเท,านั้น 

- ในส,วนของข�อเสนอที่ขอให�ยกตัวอย,างเหตุจําเป5น
ในการขอพักหรือหยุดให�บริการให�เกิดความชัดเจน นั้น    
เห็นควรแก�ไขปรับปรุงถ�อยคําให�สะท�อนหลักการที่สําคัญ
ของร,างประกาศให�ชัดเจนยิ่งขึ้น กล,าวคือ การขออนุญาต
พักหรือหยุดให�บริการตามประกาศนี้จะต�องเกิดขึ้นจาก
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ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
ใบอนุญาตจะเลิกประกอบกิจการทั้งหมดหรือแต บางส วน ก อน
ใบอนุญาตนี้สิ้นสุดอายุต�องมีหนังสือแจ�งให�คณะกรรมการทราบ
ล วงหน�าเป&นเวลาไม น�อยกว าหนึ่งป*ก อนวันเลิกประกอบกิจการ…..” 
จึงเป5นการกําหนดที่ทําให�เกิดความซ้ําซ�อนและขัดแย�งกันในทาง
ปฏิบัติ จึงเห็นควรให�ดําเนินการตาม (ร,าง) ประกาศนี้เพียงอย,างเดียว 

๒. เห็นควรยกตัวอย,าง “เหตุจําเป5น” เพื่อให�เกิดความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม เห็นว,า การไม,ชําระหนี้
ค,าใช�บริการของผู�ใช�บริการซึ่งเป5นผู�รับใบอนุญาตที่นําบริการ
โทรคมนาคมที่ได�รับในฐานะผู�ใช�บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง
ก,อให�เกิดความเสียหายต,อเจ�าของโครงข,ายหรือผู�ให�บริการขายส,งเป5น
อย,างมาก จึงเห็นควรกําหนดให�เหตุดังกล,าวเป5นเหตุจําเป5นเพื่อระงับ
และจํากัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

ความประสงค?ของผู�รับใบอนุญาตเองเท,านั้น ซึ่งจะไม,มี
ผลรวมถึงกรณีการเกิดเหตุสุดวิสัยเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  
ดังนี้ 
            “ข�อ ๕ เมื่อผู�รับใบอนุญาตประสงค&จะมีเหตุ
จําเป5นต�องพักหรือหยุดการให�บริการ ให� ดําเนินการ        
ขออนุญาตเป5นลายลักษณ?อักษรต,อ กสทช. ล,วงหน�าก,อน
พักหรือหยุดการให�บริการ โดยมีกําหนดเวลา ดังนี้...” 

  - การไม,ชําระหนี้ค,าบริการของผู�ใช�บริการ ถือเป5น
กรณีที่คู,สัญญาไม,ปฏิบัติตามสัญญาระหว,างกัน ซึ่งเป5นเรื่อง
เฉพาะราย จึงต�องเป5นไปตามประกาศ กทช. เรื่อง การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส,งบริการและ
บริการขายต,อบริการ หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข�อง ประกอบ
กับเนื่องจากข�อ ๒ วรรคสอง ของร,างประกาศ ได�กําหนดไว�
ชัด เจนว,า การระงับการให�บริการโทรคมนาคมตาม
ข�อกําหนดสัญญาให�บริการโทรคมนาคมระหว,างผู� รับ
ใบอนุญาตกับผู�ใช�บริการที่เป5นผู�รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนําคมซึ่งนําบริการโทรคมนาคมที่ได�รับใน
ฐานะผู�ใช�บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง ไม,อยู,
ภายใต�บังคับประกาศนี้ ดังนั้น กรณีดังกล,าวจึงไม,อยู,ภายใต�
บังคับของร,างประกาศฉบับนี้  

๒. ระยะเวลาการยื่นคําขอทําการพักการให,บริการหรือหยุดการให,บริการ 
ข,อ ๕ เมื่อผู�รับใบอนุญาตมีเหตุจําเป5นต�องพัก
การให� บริการหรือห ยุดการให� บริการ ให�
ดําเนินการ ขออนุญาตเป5นลายลักษณ?อักษรต,อ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
(นายพิชิตฯ) การกําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตแบบที่สาม

ดําเนินการแจ�งขออนุญาตต,อ กสทช. ล,วงหน�าไม,น�อยกว,า ๙๐ วัน 

 
-  เห็นควรปรับแก�ไขกําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอ

ล,วงหน�าของผู�รับใบอนุญาต โดยกําหนดระยะเวลา ๖๐ วัน



๘ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
กสทช. ล,วงหน�าก,อนพักการให�บริการหรือหยุด
การให�บริการ โดยมีกําหนดเวลาดังนี้ 

(๑)  กรณีผู�รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่งและ
ใบอนุญาตแบบที่สองต�องแจ�งล,วงหน�าไม,น�อย
กว,าสามสิบวัน 

(๒)  กรณีผู�รับใบอนุญาตแบบที่สามต�อง
แจ�งล,วงหน�าไม,น�อยกว,าเก�าสิบวัน   

เป5นระยะเวลานานเกินไป เนื่องจากโดยกลไกของประกาศฉบับนี้ ผู�รับ
ใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให�บริการได�ก็ต,อเมื่อได�รับอนุญาตจาก 
กสทช. ก,อนแล�วเท,านั้น ซึ่งหมายถึงว,า กสทช. ได�พิจารณามิติต,างๆ 
อย,างรอบด�านแล�วก,อนอนุญาต จึงไม,สมควรกําหนดระยะเวลาใน
ขั้นตอนนี้ไว�ถึง ๙๐ วัน บริษัทขอเสนอปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการขอ
อนุญาตต,อ กสทช. ล,วงหน�า ในกรณีของผู�รับใบอนุญาตแบบที่สาม
เป5น ๓๐ วัน 

(นายวันชัยฯ) ระยะเวลาการยื่นคําขอทําการพักหรือหยุดการ
ให�บริการล,วงหน�า ๓๐ วันสาํหรับผู�รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ 
และ ๙๐ วันสําหรับผู�รบัใบอนุญาตแบบที่ ๓ มีความเหมาะสมดีแล�ว 

สําหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาของสํานักงาน กสทช. 
ภายใน ๓๐ วัน และการพิจารณาของ กสทช ซึ่งไม,ได�มีการกําหนด
กรอบระยะเวลาไว�นั้น อาจทําให�การพิจารณาอนุมัติไม,ทันกับกําหนด
วันพักหรือหยุดการให�บริการตามแผนของผู�รับใบอนุญาตได� ซึ่งจะส,ง
กระทบต,อการดําเนินการตามแผนงานและอาจเกิดความเสียหายต,อ
ผู� รับใบอนุญาต ผู� ใช�บริการ รวมถึงผู� ที่ มีส,วนเกี่ยวข�องกับผู�รับ
ใบอนุญาตจากการอนุมัติที่ล,าช�าได� ดังนั้น บริษัทฯ ขอเสนอกําหนด
ระยะเวลาการพิจารณาของสํานักงาน กสทช และ การพิจารณาของ 
กสทช รวมกันไม,เกิน ๑๕ วันสําหรับผู�รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่งและ
แบบที่สอง และไม,เกิน ๓๐ วันสําหรับผู�รับใบอนุญาตแบบที่สาม 
เพื่อให�การพิจารณาอนุมัติเสร็จสิ้นก,อนกําหนดวันพักหรือหยุดการ
ให�บริการและหากไม,สามารถพิจารณาได�ทันภายในกําหนดเวลาให�ถือ
ว,าอนุมัติตามคําขอ 

 

สําหรับผู�รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง และ ๙๐ 
วันสํ าหรับผู� รับ ใบอนุญาตแบบ ที่สาม ทั้ งนี้  กําหนด
ระยะเวลาดังกล, าว เป5 นการกํ าหนดหน� า ที่ ของผู� รับ
ใบอนุญาตในกระบวนการแจ�งความประสงค?ล,วงหน�า     
ซึ่งมีความสอดคล�องกับกําหนดระยะเวลาการพิจารณา
อนุญาตของ กสทช. และเนื่องจากการพักหรือหยุดการ
ให�บริการของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สามจะส,งผลกระทบต,อผู� ใช�บริการจํานวนมาก      
จึงต�องใช�ระยะเวลาในการเยียวยาผู�ใช�บริการนานกว,าผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งและ
แบบที่สอง 
        - สําหรับประเด็นเรื่องการกําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาอนุญาต นั้น  ได� แก� ไขปรับปรุงโดยกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินงานในแต,ละขั้นตอนไว�อย,างชัดเจน
แล�ว ปรากฏในข�อ ๗ ของร,างประกาศ 



๙ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร&เมชั่นไฮเวย& จํากัด 

 (ร,าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ?และวิธีการพักหรือ
หยุดการให�บริการโทรคมนาคมฉบับนี้  ไม,สอดคล�องกับอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและขาดความชัดเจน กล,าวคือ การพักการให�บริการ ได�
กําหนดว,าเป5นการระงับการให�บริการทั้งหมดหรือบางส,วนเป5นการ
ชั่วคราว  ซึ่งจะเกิดขึ้นได�หลายเหตุการณ? โดยบางเหตุการณ?เป5นเหตุที่
สามารถรอรับการอนุญาตได� ในระยะเวลาหนึ่ง แต,บางเหตุการณ?เป5น
เหตุที่ไม,สามารถรอรับการอนุญาตได�  เช,น เกิดเหตุสุดวิสัย เกิดการ
นําไปใช�โดยไม,สุจริต  มีเหตุที่จําเป5นต�องบํารุงรักษาหรือแก�ไขระบบ
โทรคมนาคมที่ใช�ในการให�บริการ หรือตามบทบัญญัติแห,งกฎหมาย 
เป5นต�น 

 
- เห็นควรแก�ไขปรับปรุงถ�อยคําให�สะท�อนหลักการที่

สําคัญของร,างประกาศให�ชัดเจนยิ่งขึ้น กล,าวคือ การขอ
อนุญาตพักหรือหยุดให�บริการตามประกาศนี้จะต�องเกิดขึ้น
จากความประสงค?ของผู�รับใบอนุญาตเองเท,านั้น ซึ่งจะไม,มี
ผลรวมถึงกรณีการเกิดเหตุสุดวิสัยเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  
ดังนี้ 
            “ข�อ ๕ เมื่อผู�รับใบอนุญาตประสงค&จะมีเหตุ
จําเป5นต�องพักหรือหยุดการให�บริการ ให�ดําเนินการขอ
อนุญาตเป5นลายลักษณ?อักษรต,อ กสทช. ล,วงหน�าก,อนพัก
หรือหยุดการให�บริการ โดยมีกําหนดเวลา ดังนี้...” 
         - สํ า ห รั บ ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ าห รื อ แ ก� ไข ร ะ บ บ
โทรคมนาคมที่ใช�ในการให�บริการโทรคมนาคมเป5นสิ่งที่              
ผู�รับใบอนุญาตจะต�องดําเนินการตามปกติวิสัยอยู,แล�ว                 
จึงเห็นสมควรกําหนดให�เรื่องดังกล,าวไม,ตกอยู,ภายใต�ร,าง
ประกาศนี้ โดยเห็นควรแก�ไขร,างประกาศ ข�อ ๒ วรรคสอง 
ดังนี้ 
          “การระ งับการให� บ ริการ โท รคมนาคมตาม
ข� อ กํ าห นดสัญ ญ าให� บ ริ ก าร โท รคมน าคมระหว, า ง         
ผู�รับใบอนุญาตกับผู�ใช�บริการปลายทาง (End User) หรือ
ผู� ใช� บ ริ ก าร ที่ เป5 น ผู� รั บ ใบ อ นุญ าตป ระกอบ กิ จการ
โทรคมนาคมซึ่งนําบริการโทรคมนาคมที่ได�รับในฐานะ
ผู�ใช�บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง รวมทั้งกรณีการ
บํารุงรักษาหรือแก,ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช,ในการ



๑๐ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
ให,บริการโทรคมนาคม ไม,อยู,ภายใต�บังคับประกาศนี้” 

 นอกจากนี้ เห็นควรเพิ่มเติมมาตรการรองรับสําหรับ
กรณีการระงับการติดตั้งจุดส,งสัญญาณเพียงบางจุดในพื้นที่
ให�บริการพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อให�เกิดความยืดหยุ,นใน   
ทางปฏิบัติและไม,ก,อให�เกิดภาระเกินสมควร โดยเห็นควร
เพิ่มเติมข�อ ๔ วรรคสอง ของร,างประกาศ ดังนี้ 

“กรณีผู,รับใบอนุญาตประสงค&จะระงับการติดตั้ง
จุดส�งสัญญาณเพียงบางจุดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งผู,รับ
ใบอนุญาตมิได,โฆษณารับรองการให,บริการในพื้นที่
ดั งกล� าวไว,และใน พื้น ที่นั้ น ยั งมีการให, บริการโดย     
ผู,รับใบอนุญาตรายอื่นอยู� หรือกรณีอื่นใดตามที่ กสทช. 
ประกาศกําหนด ให,ผู,รับใบอนุญาตดําเนินการได,โดย      
ไม�ต,องขออนุญาตพักหรือหยุดการให,บริการจาก กสทช. 
โดยผู,รับใบอนุญาตต,องแจ,งให, กสทช. และผู,ใช,บริการใน
พื้นที่ดังกล�าวทราบเปCนการล�วงหน,าไม�น,อยกว�าสามสิบวัน
ก�อนดําเนินการดังกล�าวตามช�องทางอิเล็กทรอนิกส& หรือ
ช�องทางอื่นใดที่เหมาะสม” 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร&แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
บริษัทเห็นว,า การกําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอทําการพักการ

ให�บริการหรือหยุดการให�บริการตามประกาศนี้ควรกําหนดให�มี
มาตรฐานเดียวกัน คือแจ�งล,วงหน�าไม,น�อยกว,า ๓๐ วัน ในทุกประเภท
ใบอนุญาต เนื่องจากเป5นประเด็นของการขออนุญาตพักหรือหยุดการ

 
- เห็นควรปรับแก�ไขกําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอ

ล,วงหน�าของผู�รับใบอนุญาต โดยกําหนดระยะเวลา ๖๐ วัน
สําหรับผู�รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง และ ๙๐ 
วันสํ าหรับผู� รับ ใบอนุญาตแบบ ที่สาม ทั้ งนี้  กําหนด



๑๑ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
ให�บริการที่ตัวบริการที่ให�แก,ผู�ใช�บริการ จึงไม,มีความแตกต,างไม,ว,าจะ
เป5นใบอนุญาตประเภทมีโครงข,ายหรือไม,มีโครงข,าย อีกทั้งระยะเวลา
การพิจารณาอนุญาตของ กสทช. ก็กําหนดไว�เท,ากัน ไม,ได�แตกต,างกัน
ตามประเภทใบอนุญาตแต,อย,างใด นอกจากนี้ เอกสารประกอบการ
รับฟQงความคิดเห็นฯ ก็ไม,ได�ให�คําอธิบายเหตุผลประกอบที่ชัดเจน และ
ปQจจัยใดคือเส�นแบ,งความแตกต,างหรือความจําเป5นที่ต�องใช�ระยะเวลา
มากน�อยต,างกัน ดังเช,น กรณีใบอนุญาตประเภทที่ ๒ แบบมีโครงข,าย 
กับใบอนุญาตประเภทที่ ๓  

ระยะเวลาดังกล, าว เป5 นการกํ าหนดหน� า ที่ ของผู� รับ
ใบอนุญาตในกระบวนการแจ�งความประสงค?ล,วงหน�า     
ซึ่งมีความสอดคล�องกับกําหนดระยะเวลาการพิจารณา
อนุญาตของ กสทช. และเนื่องจากการพักหรือหยุดการ
ให�บริการของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สามจะส,งผลกระทบต,อผู�ใช�บริการจํานวนมาก จึง
ต�องใช�ระยะเวลาในการเยียวยาผู�ใช�บริการนานกว,าผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งและ
แบบที่สอง 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ข�อ ๕ (๒) เห็นควรกําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตแบบที่สามยื่นคํา

ขอทําการพักการให�บริการหรือหยุดการให�บริการล,วงหน�า ๖๐ วัน 
เพื่อลดความเสียหายอันเกิดจากเหตุจําเป5น 

- เห็นควรคงกําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอล,วงหน�า
ของผู�รับใบอนุญาตไว�ดังเดิม คือ กําหนดระยะเวลา ๙๐ วัน
สําหรับผู�รับใบอนุญาตแบบที่สาม ทั้งนี้ กําหนดระยะเวลา
ดังกล,าวเป5นการกําหนดหน�าที่ของผู�รับใบอนุญาตใน
กระบวนการแจ�งความประสงค?ล,วงหน�า ซึ่งเห็นว,า การพัก
หรือหยุดการให�บริการของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สามจะส,งผลกระทบต,อผู�ใช�บริการ
จํานวนมาก การกําหนดระยะเวลายื่นคําขอล,วงหน�า ๙๐ 
วัน จึงมีความเหมาะสมแล�ว 

๓. เอกสารหลักฐานที่ผู,รับใบอนุญาตต,องนําส�ง 
ข, อ  ๖  การขออนุญ าตตามข�อ  ๕  ให� ผู� รับ
ใบอ นุญ าตต� องนํ าส, ง เอกสารหลั กฐาน ที่
เกี่ยวข�องดังต,อไปนี้ 
 (๑)  เหตุผลความจําเป5นในการพักการ
ให�บริการหรือหยุดการให�บริการ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (นายพิชิตฯ/นายวันชัยฯ) 
เหมาะสมแล�ว 

- 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ไม,เห็นด�วยที่จะต�องส,ง “ข�อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ

ไม,ได�รับอนุญาตให�พักการให�บริการหรือหยุดการให�บริการ” เนื่องจาก

 
- เห็นควรคงถ�อยคําตามร,างประกาศ เนื่องจากการ

พิจารณาอนุญาตพักหรือหยุดให�บริการของ กสทช. ส,งผล



๑๒ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
 (๒) ประเภทบริการโทรคมนาคมหรือ
พื้น ที่ ให� บ ริการโทรคมนาคม ที่ จะพั กการ
ให�บริการหรือหยุดการให�บริการ  
 (๓)  รายงานประเมินผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการพักการให�บริการหรือหยุดการ
ให�บริการ ซึ่งรวมถึงจํานวนและประเภทของ
ผู�ใช�บริการที่จะได�รับผลกระทบ และผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากการไม,ได�รับอนุญาตให�พักการ
ให�บริการหรือหยุดการให�บริการ  
 (๔)  แผนการดําเนินการ ซึ่งจะต�องมี
กําหนดเวลาในการดําเนินการไม,น�อยกว,า
สามสิบวัน โดยอย,างน�อยแผนการดําเนินการ
ต�องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (๔.๑) กําหนดเวลาที่จะพักการ
ให�บริการหรือหยุดการให�บริการ  
 (๔.๒) แผนการประชาสัมพันธ?  
 (๔.๓) มาตรการเยียวยาผลกระทบ
ที่จะเกิด ขึ้นต,อผู� ใช�บริการจากการพักการ
ให� บริการหรือห ยุดการให� บริการ เพื่อให�
ผู�ใช�บริการได�รับการชดใช�เยียวยาอย,างเป5น
ธรรมหรือได�รับบริการอย,างต,อเนื่อง 

เมื่ อผู� รั บ ใบ อ นุ ญ าต นํ าส, ง เอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข�องแล�ว ให�ผู�รับใบอนุญาต
ดําเนินการตามแผน  การดําเนินการไปพลาง

ผู�บริการได�เสนอแผน หรือมาตรการเยียวยาผู�ใช�บริการ และข�อมูล
ต,างๆ ตามที่จําเป5น เพื่อให� กสทช. พิจารณาแล�ว ไม,มีเหตุจําเป5นใดที่ 
กสทช. จะไม,อนุญาตให�พักหรือหยุดการให�บริการ เนื่องจากเป5นความ
ประสงค?ของผู�รับใบอนุญาตเอง อย,างไรก็ตาม หาก กสทช. พิจารณา
แล�วเห็นว,า จําเป5นต�องให�ข�อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการไม,ได�รับ
อนุญาตให�พักการให�บริการหรือหยุดการให�บริการ กสทช. ควร
กําหนดแนวทางการเยียวยาต,อผู�รับใบอนุญาต กรณีที่ กสทช. หรือ
สํานักงาน กสทช. ใช�ระยะเวลาดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาตให�พัก
หรือยกเลิกการให�บริการนานเกินกําหนดวันที่แจ�งจะพักหรือหยุดการ
ให�บริการ จนกระทั่งส,งผลกระทบต,อรายได�หรือธุรกิจของผู�รับ
ใบอนุญาต เช,น การเกิดภาระหนี้ ภาระค,าธรรมเนียมต,างๆ เพิ่มขึ้น 
เป5นต�น ให�ชัดเจนด�วย 

 
 
 
 
 
 

กระทบต,อทั้งในส,วนของผู�รับใบอนุญาตเอง รวมถึงทั้งใน
ส,วนของผู�ใช�บริการด�วย จึงมีความจําเป5นอย,างยิ่งที่จะต�อง
พิจารณาผลกระทบอย,างรอบด�าน ซึ่งรวมถึงข�อมูล
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการไม,ได�รับอนุญาตให�พักหรือ
หยุดการให�บริการด�วย 
        - สําหรับประเด็นเรื่องการกําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาอนุญาต นั้น  ได� แก� ไขปรับปรุงโดยกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินงานในแต,ละขั้นตอนไว�อย,างชัดเจน
แล�ว ปรากฏในข�อ ๗ ของร,างประกาศ 



๑๓ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
ก, อน ได�  ทั้ ง นี้  ผู� รั บ ใบ อ นุ ญ าตจะพั กการ
ให�บริการหรือหยุดการให�บริการได�ต,อเมื่อได�รับ
อนุญาตจาก กสทช. แล�วเท,านั้น 
๔. กระบวนการดําเนินการของผู,รับใบอนุญาต (นับตั้งแต,ยื่นคําขอพักหรือหยุดการให�บริการ ทําตามแผนการดําเนินการ ได�รับอนุญาตจาก กสทช. ให�พักหรือหยุดการให�บริการ การ
ประชาสัมพันธ?การพักหรือหยุดการให�บริการ จนถึงเมื่อทําการพักหรือหยุดการให�บริการ) 
ข,อ ๗ ให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่จําเป5นต�องใช�ในการพิจารณาอนุญาต
ให� ถูกต�องและครบถ�วน หากปรากฏว,าไม,
ครบถ�วน ให�สํานักงาน กสทช. แจ�งให�ผู�รับ
ใบอนุญาตจัดส,งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาสิบห�าวันนับแต,วันที่ได�รับแจ�ง  

สํานักงาน กสทช. จะพิจารณาคําขอให�
แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต,วันที่ได�รับ
เอกสารหลักฐานถูกต�องและครบถ�วน และ
นําเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาต,อไป  

ในการพิจารณาคําขอพักการให�บริการ
หรือหยุดการให�บริการ กสทช. อาจกําหนด
มาตรการเฉพาะเพื่อให�ผู�รับใบอนุญาตปฏิบัติให�
เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดด�วยก็ได� 

 
ข,อ ๘  ในกรณี ที่ กสทช. อนุญาตให� พักการ
ให� บ ริการหรือห ยุดการให� บ ริการให� ผู� รับ
ใบอนุญาตแจ�งเป5นหนังสือ ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส? 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
(นายพิชิตฯ) เหมาะสมแล�ว  
(นายวันชัยฯ) ระยะเวลาการยื่นคําขอทําการพักหรือหยุดการ

ให�บริการล,วงหน�า ๓๐ วันสําหรับผู�รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ และแบบที่ 
๒ และ ๙๐ วันสําหรับผู�รับใบอนุญาตแบบที่ ๓ มีความเหมาะสมดี
แล�ว  

 

- เห็นควรปรับแก�ไขกําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอ
ล,วงหน�าของผู�รับใบอนุญาต โดยกําหนดระยะเวลา ๖๐ วัน
สําหรับผู�รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง และ ๙๐ 
วันสํ าหรับผู� รับ ใบอนุญาตแบบ ที่สาม ทั้ งนี้  กําหนด
ระยะเวลาดังกล, าว เป5 นการกํ าหนดหน� า ที่ ของผู� รับ
ใบอนุญาตในกระบวนการแจ�งความประสงค?ล,วงหน�า     
ซึ่งมีความสอดคล�องกับกําหนดระยะเวลาการพิจารณา
อนุญาตของ กสทช. และเนื่องจากการพักหรือหยุดการ
ให�บริการของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สามจะส,งผลกระทบต,อผู�ใช�บริการจํานวนมาก จึง
ต�องใช�ระยะเวลาในการเยียวยาผู�ใช�บริการนานกว,าผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งและ
แบบที่สอง 

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร&เมชั่นไฮเวย& จํากัด 
ทั้งนี้ ตาม (ร,าง) ประกาศดังกล,าวกําหนดว,า สํานักงาน 

กสทช. จะพิจารณาคําขอให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต,วันที่
ได�รับเอกสารหลักฐานถูกต�องครบถ�วน ส,วนการพิจารณาของ กสทช. 
มิได�ระบุถึงเงื่อนเวลา ซึ่งจะเห็นได�ว,า (ร,าง) ประกาศดังกล,าวขาดความ

- เพื่ อความชัด เจนเห็ นควรแก� ไขปรับปรุงร, าง
ประกาศ โดยเพิ่มเติมกําหนดระยะเวลาการพิจารณาคําขอ
ของสํานักงาน กสทช. และ กสทช. รวมกันเป5น ๖๐ วัน นับ
แต,วันที่ได�รับเอกสารหลักฐานถูกต�องและครบถ�วน  โดย
เห็นควรปรับปรุงข�อ ๗ วรรคสอง ดังนี้  



๑๔ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ได�ตกลงไว�ในสัญญา
ให�บริการโทรคมนาคมให�ผู�ใช�บริการทราบถึง
การพักการให�บริการหรือหยุดการให�บริการ 
และประกาศให�ประชาชนทราบเป5นการทั่วไป 
โดยอย,างน�อยต�องประกาศไว�ในที่เป[ดเผยเห็นได�
ง,าย ณ ที่ทําการและเว็บไซต?ของผู�รับใบอนุญาต  
 
 
ข,อ ๙  กรณีการพักการให�บริการ เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาที่ได�รับอนุญาตให�พักการ
ให�บริการแล�ว ผู�รับใบอนุญาตต�องเป[ดให�บริการ
โดยทันที พร�อมทั้งแจ�งเป5นหนังสือให� กสทช. 
ท ราบ ภ าย ใน เจ็ ด วั น นั บ แต, วั น ที่ เริ่ ม เป[ ด
ให�บริการอีกครั้ง  
 หากผู�รับใบอนุญาตมีความจําเป5นต�อง
ขยายระยะเวลาพักการให�บริการให�แจ�งเหตุผล
ความจําเป5นและกําหนดระยะเวลาที่ต�องการขอ
ขยายต,อ กสทช. ก,อนครบกําหนดระยะเวลาที่
ได�รับอนุญาตให� พักการให�บริการ ทั้งนี้  ใน
ระหว,างการพิจารณาคําขอขยายระยะเวลาพัก
การให� บ ริ การของ กสทช . ให� ถื อว, าผู� รั บ
ใบอนุญาตได�รับอนุญาตให�พักการให�บริการ
ต,อไปจนกว,าจะได�รับการแจ�งผลการพิจารณา
จาก กสทช. โดย กสทช. อาจกําหนดมาตรการ

ชัดเจน และไม,อาจปฏิบัติได� “กสทช. จะพิจารณาคําขอให�แล�วเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแต,วันที่ได�รับเอกสารหลักฐานถูกต�องและครบถ�วน 
โดย กสทช. อาจกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อให�ผู� รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติให�เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ด�วยก็ได�” 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร&แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
บริษัทมีความเห็นว,า ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของ 

กสทช. ไม,สอดคล�องกับระยะเวลาที่กําหนดไว�ในการยื่นขออนุญาต 
โดยระยะเวลาในการพิจารณาของ กสทช. ตามร,างประกาศกําหนดไว�
ใช�ระยะเวลาตามกระบวนการทั้งหมดเกินกว,า ๓๐ วัน โดยบาง
ขั้นตอนไม,มีการกําหนดระยะเวลาที่แน,นอน ดังเช,น ขั้นตอนการ
ตรวจสอบเอกสารของสํานักงาน กสทช. ให�แล�วเสร็จภายในกี่วัน มี
เฉพาะขั้นตอนการพิจารณาคําขอภายใน ๓๐ วัน รวมถึงไม,มีการ
กําหนดระยะเวลาที่แน,นอนของการพิจารณาอนุญาตในขั้นตอนของ
คณะกรรมการ กสทช. ส,งผลให�ระยะเวลาอาจยาวนานเกินไปและ
เกิดผลกระทบที่ตามมาทั้งต,อผู�ให�บริการและผู�ใช�บริการ โดยเฉพาะ
อย,างยิ่งหาก กสทช. ใช�ระยะเวลาพิจารณาโดยรวมเกินกว,า
กําหนดการพักหรือหยุดให�บริการที่ผู�ให�บริการได�วางแผนไว� โดยแม�ว,า
ตามร,างประกาศจะ อนุญาตให�ผู�ให�บริการดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานที่ยื่นมาได�ไปพลางก,อน แต,การไม,อนุญาตให�พักหรือหยุด
การให�บริการจนกว,าจะได�รับอนุญาตก็จะเกิดปQญหาที่ตามมาอย,าง
หลีกเลี่ยงไม,ได� เช,น ผู�รับใบอนุญาตได�ดําเนินการแจ�งผู�ใช�บริการให�
ทราบล,วงหน�าถึงวันที่จะพักหรือหยุดให�บริการ ผลกระทบผู�ใช�บริการ 
และการเยียวยาตามแผนการดําเนินงานไปแล�ว แต,เมื่อถึงวันดังกล,าว 

- เห็นควรแก�ไขปรับปรุงร,างประกาศ โดยเพิ่มเติม
กําหนดระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของสํานักงาน 
กสทช. ให�ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเห็นควรปรับปรุงข�อ ๗ วรรค
หนึ่ง ดังนี้  

- “ให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน                    
ที่จําเป5นต�องใช�ในการพิจารณาอนุญาตให� ถูกต�องและ
ครบถ�วนให,แล,วเสร็จภายในสิบห,าวันนับแต�วันที่ได,รับคํา
ขอหากปรากฏว,า เอกสารหลักฐาน ไม, ครบถ�วน  ให�
สํานักงาน กสทช. แจ�งให�ผู�รับใบอนุญาตจัดส,งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาสิบห�าวันนับแต,วันที่
ได�รับแจ�ง”  

- เพื่ อความชัด เจนเห็ นควรแก� ไขปรับปรุงร, าง
ประกาศ โดยเพิ่มเติมกําหนดระยะเวลาการพิจารณาคําขอ
ของสํานักงาน กสทช. และ กสทช. รวมกันเป5น ๖๐ วัน นับ
แต,วันที่ได�รับเอกสารหลักฐานถูกต�องและครบถ�วน โดยเห็น
ควรปรับปรุงข�อ ๗ วรรคสอง ดังนี้  

“กสทช. จะพิจารณาคําขอให,แล,วเสร็จภายใน   
หกสิบวันนับแต�วันที่ได�รับเอกสารหลักฐานถูกต�องและ
ครบถ�วน โดย กสทช. อาจกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อให�



๑๕ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
เฉพาะเพิ่มเติมเพื่อให�ผู�รับใบอนุญาตปฏิบัติให�
เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดด�วยก็ได� 

กสทช. ยังพิจารณาการอนุญาตไม,แล�วเสร็จ ทําให�ผู�รับใบอนุญาตไม,
สามารถพักหรือหยุดให�บริการได�ตามแผนที่แจ�งแก,ผู�ใช�บริการไป ก็จะ
สร�างความสับสนให�แก,ผู�ใช�บริการ อีกทั้ง การแจ�งเลื่อนหรือการแจ�ง
แผนใหม,จะกระทบต,อความเชื่อมั่นในตัวผู�ให�บริการโดยมิได�เป5นผลมา
จากความผิดของผู�ให�บริการ และอาจส,งผลกระทบต,อตัวผู�ใช�บริการ 
เช,น ผู�ใช�บริการภาคธุรกิจที่มีการเตรียมการหาบริการโทรคมนาคม
ทดแทนไว�ล,วงหน�าแล�วเพื่อให�สามารถให�บริการของตนต,อลูกค�าอย,าง
ต,อเนื่องได�รับผลกระทบจากความไม,แน,นอนต,อไปด�วย นอกจากนี้ 
บริษัทเห็นว,า ระยะเวลาพิจารณาตามกระบวนการของ กสทช. 
ทั้งหมดไม,ควรจะยาวนานเกินกว,ากําหนดระยะเวลาวันขอพักหรือหยุด
การให�บริการของผู�รับใบอนุญาต เนื่องจากจะส,งผลกระทบต,อการพัก
หรือหยุดการให�บริการที่มีเหตุจําเป5นหรือมีเหตุเร,งด,วนที่ไม,สามารถ
เลื่อนออกไปได� 

ผู�รับใบอนุญาตปฏิบัติให�เหมาะสมภายในระยะเวลาที่
กําหนดด�วยก็ได�” 

 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
กสทช. ควรกําหนดระยะเวลาที่ใช�ในการพิจารณาอนุญาตให�

พักหรือหยุดการให�บริการ หลังจากกําหนดระยะเวลาของสํานักงาน 
กสทช. ในการพิจารณาตรวจสอบเอกสารด�วย เพื่อให�ผู�รับอนุญาต
สามารถวางแผนการดําเนินงานต,อไปได�ถูกต�อง หลังมีกําหนดเวลาที่
ชัดเจนว,าจะได�รับอนุญาตให�พักหรือหยุดการให�บริการภายในวันใด 

ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารของสํานักงาน กสทช. ใช�
เวลามากเกินไป (๓๐ วัน นับแต,ได�รับหนังสือ) ควรปรับลดเป5น ๑๕ 
วัน นับแต,ได�รับหนังสือ 

 
- เพื่ อความชัด เจนเห็ นควรแก� ไขปรับปรุงร, าง

ประกาศ โดยเพิ่มเติมกําหนดระยะเวลาการพิจารณาคําขอ
ของสํานักงาน กสทช. และ กสทช. รวมกันเป5น ๖๐ วัน นับ
แต,วันที่ได�รับเอกสารหลักฐานถูกต�องและครบถ�วน โดยเห็น
ควรปรับปรุงข�อ ๗ วรรคสอง ดังนี้  

“กสทช. จะพิจารณาคําขอให,แล,วเสร็จภายในหก
สิบวันนับแต�วัน ที่ ได�รับ เอกสารหลักฐานถูกต�องและ
ครบถ�วน โดย กสทช. อาจกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อให�
ผู�รับใบอนุญาตปฏิบัติให�เหมาะสมภายในระยะเวลาที่
กําหนดด�วยก็ได�” 



๑๖ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

๑. ตามข�อ ๖ วรรคท�าย กําหนดว,า “เมื่อผู�รับใบอนุญาตนําส ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข�องแล�วให�ผู�รับใบอนุญาตดําเนินการตาม
แผนการดําเนินการไปพลางก อนได� ทั้งนี้ ผู�รับใบอนุญาตจะพักการ
ให�บริการหรือหยุดการให�บริการได�ต อเมื่อได�รับอนุญาตจาก กสทช. 
แล�วเท านั้น ” เป5นข�อกําหนดที่ไม,ชัดเจน เนื่องจากตามแผนดําเนินการ
ข�อ (๔.๑) กําหนดเวลาที่จะพักการให�บริการหรือหยุดการให�บริการ 
และข�อ (๔.๒) แผนการประชาสัมพันธ? เมื่อผู�รับใบอนุญาตได�
ประชาสัมพันธ?กําหนดเวลาที่พักการให�บริการหรือหยุดการให�บริการ
ไปแล�ว เมื่อถึงกําหนดเวลาดังกล,าวแล�ว กสทช. ยังไม,พิจารณาอนุญาต
ให�พักหรือหยุดการให�บริการจะก,อให�เกิดความสับสนต,อผู�ใช�บริการ 
และเกิดความเสียหายต,อผู�รับใบอนุญาตได� 

๒. ตามข�อ ๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง บมจ. กสท 
โทรคมนาคม เห็นควรกําหนดกระบวนการพิจารณาของ กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. ให�แล�วเสร็จโดยเร็ว จึงขอปรับแก�ข�อความเป5น 
“สํานักงาน กสทช. และ กสทช. จะพิจารณาการขออนุญาตให�พักหรือ
หยุดการให�บริการแล�วแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�รับใบอนุญาตทราบ
ภายในหกสิบวันนับแต,วันที่ได�รับเอกสารหลักฐานถูกต�องและ
ครบถ�วน” 

 
- เห็นควรแก�ไขปรับปรุงร,างประกาศ โดยเพิ่มเติม

กําหนดระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของสํานักงาน 
กสทช. ให�ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเห็นควรปรับปรุงข�อ ๗ วรรค
หนึ่ง ดังนี้  

“ให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่
จําเป5นต�องใช� ในการพิจารณาอนุญาตให� ถูกต�องและ
ครบถ�วนให,แล,วเสร็จภายในสิบห,าวันนับแต�วันที่ได,รับคํา
ขอหากปรากฏว,าเอกสารหลักฐานไม,ครบถ�วน ให�สํานักงาน 
กสทช. แจ�งให�ผู�รับใบอนุญาตจัดส,งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาสิบห�าวันนับแต,วันที่ได�รับแจ�ง”  

- เพื่ อความชัด เจนเห็ นควรแก� ไขปรับปรุงร, าง
ประกาศ โดยเพิ่มเติมกําหนดระยะเวลาการพิจารณาคําขอ
ของสํานักงาน กสทช. และ กสทช. รวมกันเป5น ๖๐ วัน นับ
แต,วันที่ได�รับคําขอจากสํานักงาน กสทช. โดยเห็นควร
ปรับปรุงข�อ ๗ วรรคสอง ดังนี้  

“กสทช. จะพิจารณาคําขอให,แล,วเสร็จภายใน   
หกสิบวันนับแต�วันที่ได�รับเอกสารหลักฐานถูกต�องและ
ครบถ�วน โดย กสทช. อาจกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อให�
ผู�รับใบอนุญาตปฏิบัติให�เหมาะสมภายในระยะเวลาที่
กําหนดด�วยก็ได�” 

 
 
 



๑๗ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
๕. การพักหรือหยุดการให,บริการในลักษณะใดที่ไม�ควรต,องปฏิบัติตามกระบวนการของประกาศนี้ เนื่องจากเหตุใด และควรมีมาตรการคุ,มครองผู,ใช,บริการอย�างไร 
 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

(นายวันชัยฯ) การหยุดการให�บริการซึ่งเกิดจากการรวม
ธุรกิจระหว,างบริษัทในกลุ,มหรือบริษัทในเครือ โดยเป5นการเปลี่ยนตัว
ผู�ให�บริการไปเป5นอีกบริษัทซึ่งอยู,ภายในกลุ,มหรือเครือเดียวกัน 
เนื่องจากกรณีนี้ผู�ใช�บริการจะไม,ได�รับผลกระทบใดๆ ในการใช�บริการ
โทรคมนาคม จึงควรเป5นการแจ�งเพื่อทราบเท,านั้น ซึ่งจะสอดคล�องกับ
ประกาศ กสทช เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให�การรวมธุรกิจภายในกลุ,มหรือเครือเดียวกัน
สามารถดําเนินการได�โดยผู�รับใบอนุญาตมีหน�าทีเพียงรายงานการรวม
ธุรกิจให� กสทช ทราบภายใน ๗ วันหลังจากการดําเนินการ) 

 
- ประเด็นเรื่องการรวมธุรกิจนั้น นอกเหนือจากผู�รับ

ใบอนุญาตมีหน�าที่จะต�องถือปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่ อ ง มาตรการกํ า กับ ดูแลการรวมธุ ร กิจ ใน กิจการ
โทรคมนาคม แล�ว หากการดําเนินการข�างต�นจะส,งผลให�
เกิดการพักหรือหยุดให�บริการตามร,างประกาศนี้ ผู�รับ
ใบอนุญาตมีหน�าที่จะต�องปฏิบัติตามร,างประกาศนี้ด�วย 

 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร&แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
๑. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุภัยพิบัติ สาธารณภัย เหตุสุดวิสัย 

หรือเหตุที่ไม,ได�อยู,ในความควบคุมของผู�ให�บริการ หรือที่ไม,ได�เกิดจาก
ความจงใจหรือความผิดของผู�ให�บริการ เนื่องจากกรณีดังกล,าวนี้ไม,ใช,
กรณีที่ผู�รับใบอนุญาตคาดการณ?ว,าจะเกิดขึ้นล,วงหน�าหรือจะสามารถ
ดําเนินการให�เป5นไปตามข�อกําหนดระยะเวลาการยื่นขออนุญาตตาม
ร,างประกาศได� โดยในส,วนของมาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการกระทําได�
ด�วยการให�ความช,วยเหลือเยียวยาผู�ใช�บริการในระหว,างเกิดเหตุหรือ
หลังเกิดเหตุตามแต,ละเหตุการณ?ที่เกิดขึ้น 

๒. กรณีที่มีกฎระเบียบ เงื่อนไขใบอนุญาต หรือแนวทางการ
ดําเนินการที่ กสทช. หรือ สํานักงาน กสทช. ได�กําหนดไว�แล�ว 
ตัวอย,างเช,น การขอยกเลิกบริการ หรือใบอนุญาตตามประกาศที่
เกี่ยวกับการอนุญาต การปฏิบัติตามแผนภัยพิบัติของผู�รับใบอนุญาตที่

 
- เห็นควรยกเลิกนิยามคําว,า “หยุดการให�บริการ” 

โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมเฉพาะกรณีการระงับการ
ให�บริการโทรคมนาคมเป5นการชั่วคราวเท,านั้น 

- เห็นควรแก�ไขปรับปรุงถ�อยคําให�สะท�อนหลักการที่
สําคัญของร,างประกาศให�ชัดเจนยิ่งขึ้น กล,าวคือ การขอ
อนุญาตพักหรือหยุดให�บริการตามประกาศนี้จะต�องเกิดขึ้น
จากความประสงค?ของผู�รับใบอนุญาตเองเท,านั้น ซึ่งจะไม,มี
ผลรวมถึงกรณีการเกิดเหตุสุดวิสัยเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  
ดังนี้ 
            “ข�อ ๕ เมื่อผู�รับใบอนุญาตประสงค&จะมีเหตุ
จําเป5นต�องพักหรือหยุดการให�บริการให�ดําเนินการขอ
อนุญาตเป5นลายลักษณ?อักษรต,อ กสทช. ล,วงหน�าก,อนพัก



๑๘ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
ได�รับอนุมัติจาก กสทช. แล�วตามเงื่อนไขใบอนุญาต การปฏิบัติตาม 
แนวทางการปฏิบัติตามแผนภัยพิบัติกรณีโครงข,ายโทรคมนาคมได�รับ
ความเสียหายที่สํานักงาน กสทช. กําหนดไว� โดยหาก กสทช. เห็นว,า 
กฎระเบียบที่มีอยู,แล�วไม,เพียงพอต,อการกํากับดูแลก็สมควรพิจารณา
แก�ไขเพิ่มเติมเป5นรายประกาศ เนื่องจากแต,ละกรณีมีเหตุผลความ
จําเป5นในการกํากับดูแลที่มากน�อยต,างกัน ความเร,งด,วน หรือมีการ
กําหนดขั้นตอนกระบวนการการพิจารณาที่สําคัญแตกต,างกัน 

๓. กรณีการดําเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการ
ให�บริการโทรคมนาคมตามปกติวิสัย ดังเช,น กรณีการปรับปรุง
โครงข,าย หรือการเปลี่ยนแปลงจุดส,งสัญญาณ เป5นต�น ที่ไม,ส,งผล
กระทบต,อผู�ใช�บริการหรืออาจส,งผลกระทบต,อผู�ใช�บริการในวงจํากัด  

๔. กรณีอื่นใดที่ กสทช. ประกาศกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือหยุดการให�บริการ โดยมีกําหนดเวลา ดังนี้...” 
         - สํ า ห รั บ ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ าห รื อ แ ก� ไข ร ะ บ บ
โทรคมนาคมที่ใช�ในการให�บริการโทรคมนาคมเป5นสิ่งที่              
ผู�รับใบอนุญาตจะต�องดําเนินการตามปกติวิสัยอยู,แล�ว                 
จึงเห็นสมควรกําหนดให�เรื่องดังกล,าวไม,ตกอยู,ภายใต�ร,าง
ประกาศนี้ โดยเห็นควรแก�ไขร,างประกาศ ข�อ ๒ วรรคสอง 
ดังนี้ 
          “การระ งับการให� บ ริการ โท รคมนาคมตาม
ข� อ กํ าห นดสัญ ญ าให� บ ริ ก าร โท รคมน าคมระหว, า ง         
ผู�รับใบอนุญาตกับผู�ใช�บริการปลายทาง (End User) หรือ
ผู� ใช� บ ริ ก าร ที่ เป5 น ผู� รั บ ใบ อ นุญ าตป ระกอบ กิ จการ
โทรคมนาคมซึ่งนําบริการโทรคมนาคมที่ได�รับในฐานะ
ผู�ใช�บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง รวมทั้งกรณีการ
บํารุงรักษาหรือแก,ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช,ในการ
ให,บริการโทรคมนาคม ไม,อยู,ภายใต�บังคับประกาศนี้” 

นอกจากนี้ เห็นควรเพิ่มเติมมาตรการรองรับสําหรับ
กรณีการระงับการติดตั้งจุดส,งสัญญาณเพียงบางจุดในพื้นที่
ให�บริการพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อให�เกิดความยืดหยุ,นใน   
ทางปฏิบัติและไม,ก,อให�เกิดภาระเกินสมควร โดยเห็นควร
เพิ่มเติมข�อ ๔ วรรคสอง ของร,างประกาศ ดังนี้ 

“กรณีผู,รับใบอนุญาตประสงค&จะระงับการติดตั้ง
จุดส�งสัญญาณเพียงบางจุดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งผู,รับ
ใบอนุญาตมิได,โฆษณารับรองการให,บริการในพื้นที่
ดั งกล� าวไว,และใน พื้น ที่นั้ น ยั งมีการให, บริการโดย    



๑๙ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู,รับใบอนุญาตรายอื่นอยู� หรือกรณีอื่นใดตามที่ กสทช. 
ประกาศกําหนด ให,ผู,รับใบอนุญาตดําเนินการได,โดย      
ไม�ต,องขออนุญาตพักหรือหยุดการให,บริการจาก กสทช. 
โดยผู,รับใบอนุญาตต,องแจ,งให, กสทช. และผู,ใช,บริการใน
พื้นที่ดังกล�าวทราบเปCนการล�วงหน,าไม�น,อยกว�าสามสิบวัน
ก�อนดําเนินการดังกล�าวตามช�องทางอิเล็กทรอนิกส& หรือ
ช�องทางอื่นใดที่เหมาะสม” 

- ร,างประกาศนี้ไม,ก,อให� เกิดความซ้ําซ�อนในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของผู�รับใบอนุญาต เนื่องจากข�อ ๒ 
วรรคหนึ่งของร,างประกาศ ได�กล,าวไว�ชัดเจนว,า บรรดา
ประกาศ ข�อบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในส,วนที่กําหนดไว�แล�ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย�งกับประกาศนี้ ให�ใช�
ประกาศนี้แทน ดังนั้น ผู�รับใบอนุญาตจึงต�องปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ โดยไม,ต�องปฏิบัติตามประกาศเดิมที่ขัดหรือ
แย�งกันซ้ําซ�อนอีก กรณีการปฏิบัติตามแผนภัยพิบัติย,อม
ต�องเป5นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตเนื่องจากมิใช,เหตุของการ
พักหรือหยุดการให�บริการตามความประสงค?ของผู�รับ
ใบอนุญาตจึงไม,เข�าตามเงื่อนไขของร,างประกาศฉบับนี้ 

 

 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
การพักหรือหยุดการให�บริการเนื่องจากคําสั่งของภาครัฐ เช,น 

กรณีการติดตั้งตู�โทรศัพท?สาธารณะ แล�วมีเหตุต�องรื้อถอนตู�โทรศัพท?
สาธารณะในบางพื้นที่ โดยคําสั่งของสํานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพฯ การ

 
- ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าที่ต�องทําตามคําสั่ งของ

หน,วยงานของรัฐที่ออกโดยชอบด�วยกฎหมาย โดยต�องแจ�ง 
กสทช. เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการอนุญาต ทั้งนี้ 



๒๐ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
ต�องรื้อถอนสายจากการพาดเสาไฟ เป5นต�น เนื่องจากเป5นกรณีที่ผู�รับ
ใบอนุญาตต�องปฏิบั ติตามคําสั่ งของหน,วยงานรัฐนั้นๆ มิได� เป5น                         
ผู�ประสงค?จะพักหรือหยุดการให�บริการ อีกทั้ง ยังเป5นผู�ได�รับความ
เสียหายจากผลกระทบดังกล,าวอีกด�วย กสทช. จึงควรออกมาตรการ
คุ�มครองผู�รับใบอนุญาตและมาตรการบังคับให�หน,วยงานที่ออกคําสั่ง 
มีมาตรการเยียวยาทั้งผู�รับใบอนุญาตและผู�ใช�บริการโทรคมนาคมด�วย 

การเยียวยาผู�รับใบอนุญาตและผู�ใช�บริการที่ได�รับความ
เสียหายจากคําสั่งของหน,วยงานของรัฐดังกล,าว ผู�รับ
ใบอนุญาตและผู� ใช�บริการต�องใช�สิทธิทางกฎหมายที่
เกี่ยวข�องต,อไป โดยไม,ต�องขออนุญาตตามประกาศฉบับนี้ 
เนื่องจากเป5น เหตุการณ? ที่ผู� รับใบอนุญาตไม,สามารถ
คาดการณ?ได�ล,วงหน�า 

๖. อื่นๆ 
 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร&แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

บริษัทเห็นว,า ร,างประกาศฉบับนี้มีผลกระทบต,อการดําเนิน
ธุรกิจ การประกอบกิจการ และการปฏิ บั ติตามให� เป5นไปตาม
กฎระเบียบของ กสทช. อย,างมาก ดังนั้น การรับฟQงความคิดเห็น
สาธารณะจึงควรมีการจัดการประชุมรับฟQงความคิดเห็นเฉพาะกลุ,ม
ด�วย เพื่อให�ผู�รับใบอนุญาตได�รับฟQงคําอธิบายและคําชี้แจงจาก กสทช. 
ต,อข�อกําหนดในร,างประกาศแต,ละข�ออย,างชัดเจน และสร�างความ
เข�าใจที่ถูกต�องตรงกันระหว,างผู�กํากับดูแลกับผู�รับใบอนุญาตทุกราย 
รวมทั้งให� กสทช. ได�รับฟQงข�อจํากัด ผลกระทบจากกฎระเบียบ หรือ
ปQญหาในทางปฏิบัติของแต,ละบริการที่มีลักษณะแตกต,างกันเพื่อให�ได�
ข�อมูลรอบด�านประกอบการพิจารณากําหนดกฎระเบียบที่มีผลกระทบ
ต,อผู�รับใบอนุญาต 

 
- รูปแบบการรับฟQงความคิดเห็นสาธารณะผ,านทาง

เว็บไซต?ของสํานักงาน กสทช. มีความเหมาะสมดีแล�ว โดย
สํานักงาน กสทช. ได�รับข�อมูลเพียงพอแล�ว 

 บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
 เสนอแก�ไขข�อความในข�อ ๒ วรรค ๒ เป5น การระงับการให�บริการ

โทรคมนาคมตามข�อกําหนดสัญญาให�บริการโทรคมนาคมระหว,างผู�รับ
ใบอนุญาตกับผู�ใช�บริการปลายทาง (End User) หรือผู�ใช�บริการที่เป5นผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งนําบริการโทรคมนาคมที่ได�รับใน

 

- เห็นควรคงถ�อยคําตามร,างประกาศฯ เนื่องจาก
ผู� ใช�บริการซึ่งนําบริการโทรคมนาคมที่ได�รับในฐานะ
ผู�ใช�บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง จะต�องมีสถานะ
เป5นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเท,านั้น 



๒๑ 
 

ประเด็น ความเห็นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผลการพิจารณาของ กสทช. 
ฐานะผู�ใช�บริการไปประกอบกิจการอีกทอดหนึ่ง มิใช การพักหรือหยุดการ
ให�บริการไม ว าทั้งหมดหรือบางส วนที่ต�องได�รับอนุญาต ตามมารตรา ๒๐ 
แห งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงไม,อยู,
ภายใต�บังคับประกาศนี้ 

 


