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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 22 มกราคม ๒๕๖4 
 

ประเด็นรับฟังความคดิเห็นฯ ความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ 

1. การก าหนดประเภทเงื่อนไขในการ
อนุญาตเป็น 2 ประเภท  

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
(หนังสือบริษัทฯ ที่ DTN.RS-NBTC017/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564) 
       บริษัทฯ เห็นด้วยที่ก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเป็น 2 ประเภท เป็น เงื่อนไขในการอนุญาต ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เน่ืองจากหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมแบบที่มีโครงข่ายและไม่มีโครงข่ายน้ันแตกต่างกัน และสอดคล้องกับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่แบ่งเป็นใบอนุญาตแบบมีโครงข่ายและไม่มีโครงข่าย 
 
บริษัท อินทราเนท (ประเทศไทย) จ ากัด 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
       เห็นด้วยกับการก าหนดและแยกประเภทที่ชัดเจนของใบอนุญาต 
 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
       สคบ. เห็นด้วยกับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 
บริษัท ไวร์เลส คอนเน็คชั่นส์ จ ากัด 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
       เห็นด้วย เพราะจะท าให้สามารถแยกประเภทผู้รับใบอนุญาตได้ชัดเจน 
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๒. ความเห็นต่อข้อก าหนดของเงื่อนไข     
ในการอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
ร่างเงื่อนไขการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมสนาคมแบบที่ มีโครงข่ายเป็นของตนเองเสนอตัด 
ข้อ 9 (2) เอกสารรายงานสถานการณ์สร้างโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตประจ าปี 
             บริษัทฯ เห็นว่า การก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่มีโครงข่ายเป็นของ
ตนเอง ต้องน าส่งเอกสารรายงานสถานะการสร้างโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตประจ าปี เป็นภาระเกินสมควร
ของผู้รับใบอนุญาตฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมผู้รับใบอนุญาตฯ มีหน้าที่ต้องขออนุญาตใน
การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ต่อ กสทช. อยู่แล้ว 
       ดังน้ัน ข้อมูลการสร้างโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตฯ จึงมีอยู่ที่ กสทช. แล้วในขั้นตอนการขออนุญาตฯ 
ดังกล่าวข้างต้น หากส านักงานฯ ต้องการใช้ข้อมูลฯ ดังกล่าว ก็สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบการขออนุญาตตั้ง
สถานีฐานได้ การที่ผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องยื่นรายงานสถานะโครงข่ายอีก จึงเป็นการท างานที่ซ้ าซ้อนและเป็น
ภาระเกินสมควรของผู้รับใบอนุญาตฯ  
           บริษัทฯ ขอเสนอให้ตัด (2) เอกสารรายงานสถานะการสร้างโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตประจ าปี 
ของข้อ 9 การยื่นรายงานหรือแสดงเอกสาร ใน (ร่าง) เงื่อนไขการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง ออก 
 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
(หนังสือบริษัทฯ ที่ DTN.RS-NBTC017/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564) 
           ข้อที่ 19 ของเงื่อนไขฯ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และข้อที่ 16 ของเงื่อนไขฯ ที่ไม่มีโครงข่ายเป็น
ของตนเอง  
           การห้ามมิให้ท าธุรกิจเครือข่ายจะเป็นการจ ากัดอิสระของผู้รับใบอนุญาตในการท าการตลาด ธุรกิจ
เครือข่ายเป็นเครือข่ายของการจัดจ าหน่ายในรูปแบบหน่ึง ซึ่งมีความแตกต่างจากแชร์ลูกโซ่ซึ่งเป็นการฉ้อโกงซึ่ง
มีความผิดตามกฎหมายอาญา การจ ากัดมิให้ใช้ธุรกิจเครือข่ายในการส่งเสริมการตลาดน้ัน อาจจะเป็นอุปสรรค
ในการขยายตลาดบริการโทรคมนาคมบางประเภทได้ เน่ืองจากบริการโทรคมนาคมเริ่มมีความซับซ้อนในเรื่อง
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รายละเอียดของบริการและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ซึ่งการใช้ธุรกิจเครือข่ายอาจสามารถตอบสนองถึง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีกว่า เน่ืองจากเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จึงเห็นว่าควรตัด
เงื่อนไขข้อน้ีออก 
 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
(หนังสือบริษัทฯ ที่ เอ็นที/31 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564) 
          เห็นว่าข้อก าหนดของเงื่อนไขฯ  การปฏิบัติตามสัญญาอันเกี่ยวเน่ืองกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ที่ท ากับต่างประเทศ ข้อ ๒๓ ส าหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 
ข้อ ๒๐ ส าหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง วรรคท้าย ที่ก าหนด
ว่า “กสทช.อาจเปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการเจรจาในเรื่องกฎเกณฑ์ระหว่าง
ประเทศหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยและอาจมีผลกระทบต่อการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมได้ตามความเหมาะสม” เห็นควรก าหนดให้มีการ “เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับ
ใบอนุญาต” แทนการ“เปิดโอกาส” ให้ผู้รับใบอนุญาตแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว เน่ืองจากในการเจรจา
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการได้รับสิทธิให้แสดงความคิดเห็นไป
ยังหน่วยงานก ากับดูแลเพื่อน าไปประกอบพิจารณาด าเนินการได้อย่างถูกต้องและไม่มีผลกระทบต่อรัฐและการ
ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการให้บริการโทรคมนาคม 
 
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
     ตามข้อ 3 วรรคสาม ขอบเขตการอนุญาต ของร่างเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (“ร่างเงื่อนไขแบบมีโครงข่าย”) ซึ่งก าหนดให้ กสทช. 
อาจอนุญาตหรือก าหนดให้มีการโอนสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนหรือให้ผู้อ่ืนร่วมใช้ทรัพยากรโทรคมนาคม 
    บริษัทฯ เสนอให้ปรับปรุงถ้อยค าข้อ 3 วรรคสาม จาก “...กสทช. อาจอนุญาตหรือก าหนดให้มีการโอน
สิทธิทั้งหมดหรือบางส่วน หรือให้ผู้อ่ืนร่วมใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมน้ัน... “ เป็น “...กสทช. อาจอนุญาตให้มี
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การโอนสิทธิ หรือร่วมใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมทั้งหมดหรือบางส่วน หรือก าหนดให้ผู้อ่ืนร่วมใช้คลื่นความถี่
นั้น...” เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(“พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่”) ตามมาตรา 44/3 ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับการโอนสิทธิการใช้คล่ืนความถี่ซึ่ง
ต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. รวมถึงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ข้อ 23 ซึ่งก าหนดให้การโอนเลขหมายต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. และในส่วนการก าหนดให้
ร่วมใช้น้ันตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่มาตรา 41 ซึ่งก าหนดอ านาจให้ กสทช. เฉพาะการก าหนดคล่ืน
ความถ่ีที่อาจมีการร่วมใช้ประโยชน์  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          ตามข้อ 4 (2) วรรคหก ระยะเวลาการอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ของร่างเงื่อนไขแบบมี
โครงข่าย ซึ่งก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มสร้างโครงข่ายภายในระยะเวลา 2 ปี น้ัน  
     บริษัทฯ มีข้อสังเกตว่า การก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเริ่มสร้างโครงข่ายภายในระยะเวลา 2 
ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต และต้องรายงานสถานการณ์สร้างโครงข่ายทุกปีน้ัน อาจเป็นการก าหนดเงื่อนไขที่
ขัดแย้งกับเงื่อนไขในการประมูลคล่ืนความถี่ เช่น การประมูลคล่ืนความถี่ย่าน 26  GHz ซึ่งไม่มีการก าหนด
เงื่อนไขระยะเวลาการเริ่มขยายโครงข่ายแต่อย่างใด หรือการประมูลคล่ืนความถี่ย่าน 1800 MHz ซึ่งก าหนด
เพียงให้จัดให้มีโครงข่ายตามที่ก าหนดภายในส่ีปี หรือแปดปี ดังน้ัน จึงขอให้ กสทช. พิจารณาทบทวนการ
ก าหนดเงื่อนไขการสร้างโครงข่ายตามร่างเงื่อนไขแบบมีโครงข่ายน้ีอีกครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้รับใบอนุญาตที่ได้ประมูลคล่ืนความถี่ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยอาจก าหนดเพียงหลักการให้
ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับจัดสรรคล่ืนความถ่ีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศประมูลคล่ืนความถี่ที่เกี่ยวข้อง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    ตามข้อ 5 วรรคสาม การเลิกกิจการ ของร่างเงื่อนไขแบบมีโครงข่าย ซึ่งก าหนดกรณีผู้รับใบอนุญาต
แบบที่สองประสงค์จะเลิกกิจการหรือเลิกการให้บริการบางรายบริการต้องแจ้งให้ กสทช. ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าหน่ึงเดือนน้ัน 
          บริษัทฯ เสนอให้ตัดค าว่า “เลิกการให้บริการบางรายบริการ” เน่ืองจากเจตนารมณ์ของวรรคน้ีเป็นกรณี
การเลิกกิจการซึ่งสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบ
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กิจการโทรคมนาคม ข้อ 12.8 อย่างไรก็ดี หาก กสทช. มีหลักการและเหตุผลในการเพิ่มเติมค าว่า “เลิกการ
ให้บริการบางรายบริการ” ได้โปรดชี้แจงเจตนารมณ์ให้ทราบด้วย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         ข้อ 9 การยื่นรายงานหรือแสดงเอกสาร ของร่างเงื่อนไขแบบมีโครงข่าย 
     บริษัทฯ ขอเรียนว่า รายละเอียดข้อมูลที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานต่อส านักงาน กสทช. ตาม
ข้อ 9 เป็นข้อมูลความลับทางธุรกิจที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดการลงทุน แผนการให้บริการ เป็นต้น ดังน้ัน 
บริษัทฯ จึงเห็นว่า ส านักงาน กสทช. จะต้องจัดให้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล และการใช้ข้อมูล
ดังกล่าวของผู้รับใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด โดยอย่างน้อยจะต้องก าหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ในการเข้าถึงและใช้
ข้อมูล การเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ข้อมูล และการขออนุญาตผู้รับใบอนุญาตก่อนการเปิดเผย
ข้อมูลใด ๆ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษาความลับทางธุรกิจของผู้รับใบอนุญาต ไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลความลับทาง
ธุรกิจออกไปสู่บุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            ตามข้อ 14 มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบ ของร่างเงื่อนไขแบบมีโครงข่าย  
ซ่ึงก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและน าส่งให้ส านักงาน กสทช. น้ัน  
         บริษัทฯ ขอเรียนว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่สอดคล้องกับกฎหมายในระดับสากล อย่างไรก็ดี ส าหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการโทรคมนาคม 
กสทช. ยังคงมีประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม (“ประกาศมาตรการคุ้มครอง
สิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมฯ”) ที่ใช้บังคับตั้งแต่พ.ศ. 2549 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ก่อนมีการตรา
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ถึงสิบกว่าปี โดยมีสาระส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเช่นเดียวกัน  ดังน้ัน เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล ลดความซ้ าซ้อนหรือขัดกันของการบังคับใช้กฎหมาย บริษัทฯ จึงเสนอ
ให้ กสทช. พิจารณายกเลิกประกาศมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมฯ โดยให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพียงฉบับเดียว 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      ตามข้อ 18 การให้บริการพิเศษ ของร่างเงื่อนไขแบบมีโครงข่าย ซึ่งก าหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาต
จัดให้มีบริการที่ให้ผู้ใช้บริการติดต่อไปยังเลขหมายรับแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัยโดยไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใด ๆ จากผู้ใช้บริการน้ัน  
          บริษัทฯ เสนอให้ กสทช. พิจารณายกเว้นการคิดค่า IC ส าหรับบริการประเภทดังกล่าว หรือให้สามารถ
น าค่า IC มาหักลดหย่อนออกก่อนน ารายได้ไปเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่า USO ทั้งน้ีเพื่อการแบ่งเบา
ภาระของผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการโดยไม่สามารถคิดค่าใช้  จ่ายใน
กรณีดังกล่าวได้       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            ข้อ 19 การแสวงหาผลประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากการให้บริการโทรคมนาคมของร่างเงื่อนไข
แบบมีโครงข่าย   
       บริษัทฯ เห็นว่าเพื่อให้ข้อความตามข้อ 19 กระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอปรับปรุงถ้อยค า
ตามข้อ 19 เป็น “ห้ามผู้รับใบอนุญาตน าบริการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตไปแสวงหาผลประโยชน์โดยการจูง
ใจให้ผู้ใช้บริการใช้บริการของตนโดยการมอบผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ใช้บริการในลักษณะของธุรกิจ
เครือข่าย (Single level Marketing/ Multi Level Marketing)” ทั้งน้ี บริษัทฯ ขอสอบถามเพื่อความชัดเจน
ว่า การมอบผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ใช้บริการในลักษณะธุรกิจเครือข่าย (Single level Marketing/Multi 
Level Marketing) ที่ กสทช. ต้องการห้ามด าเนินการน้ันหมายถึงกรณีใดบ้าง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ตามข้อ 26 การสิ้นสุดการอนุญาต (1) ของร่างเงื่อนไขแบบมีโครงข่าย ซึ่งก าหนดเงื่อนไขการ
ส้ินสุดการอนุญาต เน่ืองจาก ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ช่ัวคราวหรือถูกให้ฟื้นฟูกิจการ โดยห้ามไม่ให้
ผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการล่วงหน้าน้ัน   
       โดยที่กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในสภาวะขัดข้องทางการเงิน
สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ เพื่อจะได้มีรายได้เพื่อน าไปชดใช้ให้กับเจ้าหน้ี ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องมากกว่าการตกเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งในส่วนของกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะการให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบเติมเงิน (Prepaid) ถือเป็นบริการที่สร้างรายได้หลัก โดย
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ผู้ให้บริการในตลาดในปัจจุบันต่างมีสัดส่วนผู้ใช้บริการ Prepaid ในอัตราส่วนที่สูงกว่าผู้ใช้บริการ Postpaid 
มาก 1 ดังน้ัน หาก กสทช. ก าหนดเงื่อนไขห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการของตนเป็น
การล่วงหน้าแล้ว ย่อมไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ กสทช. ที่ก าหนดเงื่อนไขเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถ
ประกอบกิจการต่อไปได้ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ และเป็นการขัดขวางการด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการให้
ประสบผลส าเร็จ ซึ่งหากผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้จนส าเร็จและต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว 
ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ Prepaid เองที่
อาจต้องถูกยุติการให้บริการหากไม่เปล่ียนไปใช้บริการในระบบรายเดือน หรือไม่สามารถท าการเปล่ียนผู้ให้
บริการได้เน่ืองจากข้อจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการที่จะท าการโอนย้ายได้ในแต่ละวัน ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึง
เสนอให้ตัดถ้อยค า “ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการของตนเป็นการล่วงหน้า” 
ออกจากเงื่อนไขตามข้อ 26 (1)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           ตามที่ ข้อ 26 การสิ้นสุดการอนุญาต (5) ของร่างเงื่อนไขแบบมีโครงข่าย โครงข่าย หรือข้อ 23 
การสิ้นสุดการอนุญาต (5) ของร่างเงื่อนไขแบบไม่มีโครงข่าย ซึ่งก าหนดเงื่อนไขการส้ินสุดการอนุญาต 
เน่ืองจากผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการใช้งานทรัพยากรโทรคมนาคม หรือไม่จัดสรรรายได้ให้แก่กองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็น
ระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่ครบก าหนดช าระ 
            บริษัทฯ ขอเสนอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณายกเลิกเงื่อนไขการส้ินสุดการอนุญาตเน่ืองจากผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจาก กสทช. มีกระบวนการด าเนินการทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็น
เครื่องมือในการด าเนินการกับกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อยู่แล้ว เช่น การ
เรียกเก็บเงินเพิ่ม การก าหนดค่าปรับทางปกครอง เป็นต้น ดังน้ัน ส านักงาน กสทช. จึงไม่ควรก าหนดเงื่อนไขที่

                                                           
1 ตามรายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ประจ าไตรมาสที่ 3/2563 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) จัดท าโดยส านักคา่ธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส านักงาน กสทช. ระบุว่า 
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 119,169,759 เลขหมาย1 โดยแบ่งออกเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน (Postpaid) จ านวน 32,676,348 เลขหมาย คิดเป็น ร้อย
ละ 27.42 และผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงนิ (Prepaid) จ านวน 86,493,411 เลขหมาย คิดเป็น ร้อยละ 72.58 
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จะท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ และขัดกับหลักการของประกาศที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
    นอกจากน้ี ในทางปฏิบัติ จะเกิดประเด็นปัญหาในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตภายในก าหนดระยะเวลาตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว แต่เมื่อส านักงาน กสทช. ด าเนินการ
ตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วมีความเห็นเกี่ยวกับจ านวนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งที่
ผ่านมา ส านักงาน กสทช. ก็ใช้ระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี มาโดยตลอด อีกทั้ง ยังอาจมีกรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตใช้สิทธิด าเนินกระบวนการทางปกครองในการอุทธรณ์โต้แย้งค าส่ัง รวมไปถึงการฟ้องร้องคดีในช้ัน
ศาลซึ่งใช้ระยะเวลานานเช่นกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้รับใบอนุญาตไม่ได้มีเจตนาหรือจงใจไม่ช าระค่าธรรมเนียม
แต่อย่างใด ซึ่งหาก กสทช. ก าหนดยังคงก าหนดเงื่อนไขตาม (5) ไว้เช่นน้ี อาจท าให้เกิดการตีความว่าผู้รับ
ใบอนุญาตดังกล่าวตกอยู่ในสถานะของการเป็นผู้ไม่ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขใบอนุญาตน้ี และ
ส่งผลให้ใบอนุญาตส้ินสุดลงอย่างไม่เป็นธรรม   
 
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
         ร่างใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ข้อ 22 การบริหารจัดการ
ความเส่ียงทางการเงิน และ ร่างใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ไม่มี โครงข่ายเป็นของตนเอง 
ข้อ 19 การบริหารจัดการความเส่ียงทางการเงิน ทั้งสองร่างมีเงื่อนไขฯ เหมือนกันคือ ในส่วนของโครงสร้างทาง
การเงินและโครงสร้างการจัดหาทุน การจัดการบริหารความเส่ียงทางการเงินที่ยอมรับได้น้ัน ตามที่ กสทช.
ก าหนดมาในร่างเงื่อนไขฯ ควรมีความชัดเจน เพราะอาจกระทบต่อการขยายการลงทุนขยายธุรกิจของผู้ได้รับ
อนุญาตฯ 
 
บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
(หนังสือบริษัทฯ ที่ MU 0005/2021 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564) 
          บริษัทฯ  ขอเสนอความเห็นต่อร่างประกาศฯ  ในหัวข้อดังนี้ ข้อ ๑๐ เปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล 
           เน่ืองจากในร่างประกาศดังกล่าวไม่ได้ก าหนดเรื่องระยะเวลาในการให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งส านักงาน 
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กสทช. ทราบเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาต   ขอเสนอให้เพิ่มเติมระยะเวลาผู้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้ง
ส านักงาน กสทช. ทราบเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตโดยต้องท าเป็นหนังสือแจ้งต่อส านักงาน กสทช. 
ภายใน 30 วัน นับแต่ท าการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
 

๓. ข้อเสนอแนะของเงื่อนไขท่ีควรก าหนด
เพิ่มเติม/หรือควรยกเลิกพร้อมแสดงเหตุผล 
 

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
         การบริหารจัดการความเส่ียงทางการเงินใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่มี โครงข่ายเป็น
ของตนเอง ข้อ 22 และ ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ข้อ 19 
ควรก าหนดรายละเอียดให้ชัดแจ้งที่ กสทช. ต้องการจากผู้ได้รับอนุญาตฯ ในส่วนของ โครงสร้างทางการเงิน 
โครงสร้างการจัดหาทุน และการจัดการบริหารความเส่ียง โดยต้องไม่เป็นภาระเกินควรต่อผู้ได้รับอนุญาตฯ 
 
บริษัท ไวร์เลส คอนเน็คชั่นส์ จ ากัด 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
       บริษัทฯ เห็นด้วย  
 

๔. การบังคับใช้เงื่อนไขกับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
(หนังสือบริษัทฯ ที่ DTN.RS-NBTC017/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564) 
       เน่ืองจากมีเงื่อนไขหลายข้อที่เพิ่มขึ้นมาหรือมีการเปล่ียนแปลง จึงควรต้องมีระยะเวลาให้ผู้รับใบอนุญาต
ปรับตัวอย่างน้อย 6 เดือน 
 
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
       การบังคับใช้เงื่อนไขใหม่กับผู้ได้รับใบอนุญาตเดิมที่ไม่ควรเป็นการเพิ่มภาระเกินควรแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ 
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 บริษัท ไวร์เลส คอนเน็คชั่นส์ จ ากัด 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
       บริษัทฯ เสนอ ต้องคงสิทธิในการให้บริการโทรคมนาคมต่อผู้รับใบอนุญาตรายเดิม 
 
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
          ตามข้อ 6 ของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (“ร่างประกาศฯ”) ซึ่งก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนประกาศน้ีใช้บังคับ        
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตทันทีที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ  
     บริษัทฯ เห็นว่า การก าหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตโดยทันที โดย
ยังไม่ได้รับเงื่อนไขใบอนุญาตฉบับใหม่จาก กสทช. อย่างเป็นทางการ อาจท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเน่ืองจาก
ผู้รับใบอนุญาตอาจไม่ได้รับทราบการบังคับใช้ของร่างประกาศฯ และอาจท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนว่า
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตใดบ้าง เน่ืองจากผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายหรือแต่ละประเภทบริการก็มี
เงื่อนไขเฉพาะนอกเหนือจากเงื่อนไขทั่วไปที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามด้วย อีกทั้ง ยังอาจท าให้เกิดข้อโต้แย้งทาง
กฎหมายว่าเพียงการประกาศใช้ร่างประกาศฯ โดยผู้รับใบอนุญาตยังไม่ได้รับเงื่อนไขใบอนุญาตฉบับใหม่ จะถือ
ว่าได้รับทราบเงื่อนไขใบอนุญาตดังกล่าวแล้วหรือไม่ ดังน้ัน จึงขอเสนอให้ กสทช. พิจารณาก าหนดกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินการแก้ไขและส่งใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตทุกรายและก าหนดระยะเวลาให้มีผลใช้บังคับ
พร้อมกัน เช่น หาก กสทช. ประเมินว่าจะสามารถด าเนินการแก้ไขและส่งใบอนุญาตให้ผู้รับ ใบอนุญาตทุกราย
ภายใน 120 วันแล้ว ก็ควรก าหนดให้ประกาศมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 120 วันนับแต่วันที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็นต้น  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            ตามข้อ 7 ของร่างประกาศฯ ซึ่งก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดส่งแผนการให้บริการ ข้อ 7 และแผน
รักษาความม่ังคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 14 น้ัน 
          บริษัทฯ ขอเรียนว่า ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองที่ได้เข้าร่วมการประมูลคล่ืนความถี่ย่าน 
700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ได้น าส่งแผนรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลไว้
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ต่อส านักงาน กสทช. แล้ว ตามเงื่อนไขการประมูลคล่ืนความถี่ย่านดังกล่าว ดังน้ัน จึงเสนอให้ส านักงาน กสทช. 
พิจารณาก าหนดข้อยกเว้นส าหรับผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว ในการน าส่งแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย      
ไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 7 ของร่างประกาศฯ 
 

๕. อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
(หนังสือบริษัทฯ ที่ DTN.RS-NBTC017/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564) 
        เกี่ยวกับการจัดท าแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
เงื่อนไขการอนุญาต ข้อที่ 14 โดยประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุมครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม มี
เน้ือหาบางส่วนไม่สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือยังคงมีความไม่ชัดเจนถึง
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
          1. ประเด็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดย พรบ.คุ้มครองข้อมูล 
ได้ก าหนดข้อยกเว้น เช่น มาตรา 23 (3) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญาน้ัน แต่ส่วน 
ประกาศ กทช. ไม่มีการก าหนดข้อยกเว้นน้ี 
          2. ความชัดเจนของเกี่ยวกับการยกเว้นการขอข้อมูลโดยหน่วยงานของรัฐ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลไปยังต่างประเทศ สิทธิของเจ้าของข้อมูล ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 
           จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นน้ัน จึงอาจจะเป็นอุปสรรคในการจัดท าแผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามเงื่อนไขการอนุญาตข้อที่ 14 ได้ จึงขอให้ทาง กสทช. จัดประชุมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตเพื่อร่วมกันก าหนด
แนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และแก้ไขประกาศ กทช. ดังกล่าวโดยเร็ว 
 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
(หนังสือบริษัทฯ ที่ เอ็นที/31 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564) 
          เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ ๗ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ดังน้ี “ข้อ ๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับ
ใบอนุญาตอยู่ก่อนประกาศน้ีใช้บังคับ จัดส่งแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแผนการคุ้มครองข้อมูล



หน้า ๑๒ 

ประเด็นรับฟังความคดิเห็นฯ ความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ 

 ส่วนบุคคลตามเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ข้อ ๑๔ ให้ส านักงาน กสทช. 
พร้อมการน าส่งรายงานผลประกอบการประจ าปี ในปี ๒๕๖๕” เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ข้อ ๑๔  
 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
           ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ประเทศมีความเห็นว่า ที่ผ่านมาผู้บริโภคจ านวนมาก ไม่ทราบถึงสิทธิของตนตามที่ก าหนดไว้ใน เงื่อนไขในการ
อนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมข้อ ๑๓ เรื่อง การรักษาคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค า ส่ัง มาตรการ หรือเงื่อนไข
ที่ กสทช. ก าหนด เกี่ยวกับมาตรฐานของสัญญาและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม และ ผู้รับใบอนุญาต
ต้องให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ที่เสนอให้แก่ผู้ใช้บริการ … 
 
บริษัท ซีน 168 จ ากัด  
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
           บริษัทฯ เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ ดังกล่าวน้ี 
 
บริษัท ทัช-อียูพี จ ากัด  
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
         เห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิดังกล่าว 

 


