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สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

 

 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านักงาน กสทช.) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. .... โดยได้ประชาสมัพันธ์ ร่างประกาศดงักล่าว พร้อมทัง้เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
และแบบแสดงความคิดเห็น เพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง Web site ของส านกังาน กสทช. ระหว่างวนัที่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นอกจากนัน้ ส านักงาน กสทช. ยังได้มีการจัดให้มีการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เม่ือวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือให้ผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผู้ รับใบอนญุาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกราย ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียเก่ียวกับค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้มีโอกาสแสดงความคิดเหน็และเสนอแนะเก่ียวกบัร่างประกาศดงักลา่ว  

ส านักงาน กสทช. มีประเด็นที่ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. .... ดงัต่อไปนี ้

 

๑. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

๑.๑ การก าหนดอตัรา หลกัเกณฑ์และวิธีการช าระคา่ด าเนินการค าขอใบอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียมต่อ
อายใุบอนญุาตซึง่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ของร่างประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

๑.๒ รูปแบบของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีท่ีเหมือนกันทุกแบบใบอนญุาต เป็นร้อยละของ
รายได้แบบขัน้บันได โดยก าหนดอัตราตามเอกสารแนบท้ายประกาศของร่างประกาศ กสทช. เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

๒. วิธีการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

๒.๑ วิธีการช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีตามท่ีระบุไว้ใน ข้อ ๗ (๑)  และ (๒) การก าหนดจ านวนงวด
การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างร่างประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
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๒.๒ การแสดงหลักฐานเพ่ือรับรองรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใช้ในการค านวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๗ (๒) ของร่างประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

๓. การก าหนดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 

การก าหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มในกรณีท่ีผู้ รับใบอนญุาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาต หรือช าระไม่ครบถ้วน
ตามจ านวนที่พึงช าระตามที่ปรากฏในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ภายในวนัครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาต หรือกรณีท่ีผู้ รับใบอนญุาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาสิบห้าวนั นับจากวนัท่ี
ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงานให้มาช าระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนภายหลังการตรวจสอบของส านักงาน 
ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๗ (๒) และ (๓) ของร่างประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

๔. ข้อก าหนดส าหรับวาระเร่ิมแรกของการบังคับใช้ประกาศ 

การก าหนดให้ ในวาระเร่ิมแรกให้ผู้ รับใบอนญุาตก่อนวนัที่ประกาศนีใ้ช้บังคบั ต้องปฏิบติัตามประกาศนี ้ตัง้แต่
รอบรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตัง้แต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ รับ
ใบอนญุาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่งและแบบท่ีสองให้ปฏิบติัตามประกาศนีต้ัง้แต่วนัถัดจากวนัครบ
ก าหนดช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในปี ๒๕๕๖ โดยค านวณค่าธรรมเนียมใบอนญุาตที่พึงช าระจากรายได้
จากการประกอบกิจการอนิเทอร์เน็ตท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่วนัถัดจากวนัครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตในปี 
๒๕๕๖ ถึงวันสิน้รอบระยะเวลาบัญชี ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑๒ ของร่างประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 ๕.  ประเด็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อร่างประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

 

 ส านักงาน กสทช. ขอน าเสนอสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับทัง้จากแบบแสดงความคิดเห็น 
และความคดิเหน็จากการประชมุรับฟังความคิดเหน็สาธารณะ ดงันี ้
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สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.  
เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ..... 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น จาก ความคิดเห็น 

๑. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

๑.๑ การก าหนดอตัรา หลกัเกณฑ์

และวิธีการช าระค่าด าเนินการค า

ข อ ใ บ อ นุ ญ า ต  แ ล ะ อั ต ร า

ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต

ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ของร่างประกาศ กสทช. 

เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. .... มีความเหมาะสมหรือไม ่

อยา่งไร 

บมจ.ทีโอท ี  ตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ก าหนดให้มีการต่ออายุผู้ รับใบอนุญาตแบบที่สาม ซึ่งมีกรอบ
ระยะเวลาของใบอนญุาต และตามมาตรา ๙ วรรคห้า ก าหนดวา่ การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนญุาตแบบที่หนึง่และแบบที่สองให้
กระท าได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ จึงไมค่วรก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการตอ่อายใุบอนญุาตแบบที่หนึง่และแบบที่ ๒  

บจก.ทรู
อินเทอร์เน็ต 

 บริษัทฯ เห็นควรให้แก้ไขค านิยามของ “รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม” ให้หมายความว่า รายได้จากการให้บริการ

โทรคมนาคมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที่สอง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม หรือใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตก่อนหักค่าใช้จ่าย" 

ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบญัญตัิการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศที่เก่ียวข้องอื่นๆ และได้ใจความครอบคลมุ

ถึงทกุประเภทใบอนญุาต 

 ในร่างประกาศฯ ควรระบโุครงสร้างคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตและที่มาของการค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต ดงัที่เคยได้ก าหนดไว้ในข้อ ๓ 
ของประกาศ กทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมชั่วคราวฉบับเดิม ซึ่งได้แยกตามรายการทัง้หมดที่เป็น
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบัใบอนญุาตประกอบกิจการอย่างชดัเจน นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นว่า ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมฉบบัเดิมดงักลา่วยงั มี
วิธีการเขียนหลกัเกณฑ์โดยรวมที่ชดัเจน เป็นระบบ และท าความเข้าใจได้ง่ายกวา่ร่างประกาศฯ ฉบบันี ้

บจก.แมนดาลา 
คอมมูนิเคชั่น 

 ไมเ่หมาะสม และไมป่รากฏท่ีมา รายละเอียด หลกัเกณฑ์วิธีการคิดค านวณที่ชดัเจน 

บมจ.กสท 
โทรคมนาคม 

 เหมาะสม 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

 เหมาะสม 
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ประเด็นรับฟังความคิดเห็น จาก ความคิดเห็น 

และบริษัทใน

เครือ๑  
บจก.วทิยุการบนิฯ  เหมาะสม 
บจก.อีซี่ ซิสเต็ม 

เทเลคอม 
 เหมาะสม 

บจก.โตโยต้า ทโูช่ 
(ไทยแลนด์) 

 เหมาะสม 

๑.๒ รูปแบบของการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่

เหมือนกันทุกแบบใบอนุญาต 

เ ป็ น ร้ อยละของ ราย ไ ด้ แบบ

ขัน้บนัได โดยก าหนดอตัราตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศของร่าง

ป ร ะ ก า ศ  ก ส ท ช .  เ ร่ื อ ง 

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มี

ความเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

บมจ.กสท 
โทรคมนาคม 

 บมจ.กสท เห็นวา่อตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตที่ได้ก าหนดไว้แบบขัน้บนัไดในอตัราร้อยละ ๐.๕  ร้อยละ ๑.๐ และร้อยละ  ๑.๙  นัน้  ไม่มี
ความเหมาะสม และก่อให้เกิดภาระจนเกินควรแก่ผู้ประกอบกิจการ และประชาชนผู้ใช้บริการ ดงัตอ่ไปนี ้
- ในการก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้มีบทบญัญัติมาตรา ๔๕ วรรคสามแห่ง พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งมี

เจตนารมณ์ให้ กสทช. มีอ านาจในการก าหนดคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอตัราไมเ่กินร้อยละสองของรายได้โดยต้อง
ค านงึถึงรายจ่ายในการก ากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยา่งมีประสทิธิภาพ 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้และคา่ใช้จ่ายของส านกังาน กสทช. ตามที่ปรากฏในงบการเงินในรายงานประจ าปี ๒๕๕๔  ปรากฏข้อมลู
ส าคญัดงันี ้
  รายได้จากการด าเนินงาน 
    รายได้คา่ตอบแทนคลืน่ความถ่ีวิทยคุมนาคม                   ๑๑๓ ล้านบาท 
    รายได้คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑,๖๔๕ ล้านบาท 
    รายได้คา่ธรรมเนียมเลขหมาย    ๒,๐๗๕ ล้านบาท 
    รายได้รายการอื่น        ๓๔๘ ล้านบาท 
    รวม       ๔,๑๘๑ ล้านบาท 

                                                           
๑
 บมจ. โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ และบริษัทในเครือ หมายถึง บมจ. โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่, บจก.ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากดั, บจก.ดีแทค บรอดแบนด์ และ บจก.ดีแทค อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส 
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 คา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
    รวม       ๒,๕๘๗ ล้านบาท 
  รายได้สงูกวา่คา่ใช้จ่ายจากการด าเนินงานสทุธิ                 ๑,๕๙๔ ล้านบาท 
 จากข้อมลูในงบการเงินประจ าปี ๒๕๕๔ ข้างต้น การท่ีส านกังาน กสทช. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนญุาตจากผู้ประกอบกิจการเป็นเงิน
รวมทัง้สิน้กว่า ๑,๖๔๕ ล้านบาทนัน้ เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ท าให้ส านกังาน กสทช. มีรายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลถึง 
๑,๕๙๔ ล้านบาท หรืออีกนยัหนึ่งกลา่วได้ว่าส านกังาน กสทช. ต้องการรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพียง ๕๑ 
ล้านบาทเทา่นัน้ ซึง่รายได้จ านวนดงักลา่วเมื่อรวมกบัรายได้ค่าธรรมเนียมรายการอื่นๆ ก็ครอบคลมุค่าใช้จ่ายของส านกังาน กสทช. ทัง้หมดแล้ว 
และยงัเป็นการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตที่สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายดงักลา่วข้างต้น 

- ส าหรับการพิจารณาว่าอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมควรเป็นอัตราเท่าใดนัน้ ตามข้อมูลรายได้ของผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเฉพาะรายใหญ่ที่ปรากฏในงบการเงินปี ๒๕๕๔ ของแตล่ะรายสรุปได้ดงันี ้
  รายได้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
    บมจ.กสท      ๕๒,๙๕๐ ล้านบาท 
    บมจ.ทีโอท ี    ๗๗,๖๙๙ ล้านบาท 
    บมจ.เอไอเอส                ๑๒๖,๔๓๗ ล้านบาท 
    บมจ.แทค     ๗๙,๒๙๘ ล้านบาท  
    รวม                 ๓๓๖,๓๘๔ ล้านบาท 

ดงันัน้ การเรียกเก็บอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตที่ส านกังาน กสทช. มีความต้องการรายได้จากค่าธรรมเนียมสว่นนีเ้พียง ๕๑ ล้านบาท 
อตัราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจึงเท่ากบัร้อยละ ๐.๐๑๕ เท่านัน้ ซึ่งเป็นการคิดค่าธรรมเนียมจากฐานรายได้ของผู้ประกอบกิจการเพียง ๔ ราย 
หรือหากคิดจากฐานรายได้ของ บมจ.กสท และ บมจ.ทีโอที จะได้อตัราค่าธรรมเนียมใบอนญุาตที่เหมาะสมเท่ากบัร้อยละ ๐.๐๔ เท่านัน้ แต่ใน
ความเป็นจริงมีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบนัเป็นจ านวนหลายร้อยราย ฐานรายได้ทัง้หมดของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมจะมีมลูค่า
มากกวา่จ านวนที่ บมจ.กสท ประเมินไว้ข้างต้น กสทช. สามารถลดอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตลงไปได้อีก 
- บมจ.กสท มีความเห็นว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอตัราขัน้สงูถึงร้อยละ ๑.๙ ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่ายนัน้ เป็นการ
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ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมที่เกินความจ าเป็นในการหารายได้เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการก ากบัดแูลอย่างมีประสิทธิภาพตามที่กลา่วข้างต้น  
แตก่ลบัจะเป็นการสร้างภาระให้กบัผู้ประกอบการและภาระดงักลา่วอาจตกอยูก่บัประชาชนผู้ใช้บริการในที่สดุ ซึง่จากการวิเคราะห์ของส านกังาน 
กสทช. ที่ได้เสนอตอ่ที่ประชมุ กสทช. ครัง้ที่ ๑๒/๒๕๕๕ วนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ การจดัท างบประมาณรายรับประจ าปี 
๒๕๕๖ หลกัเกณฑ์การพิจารณางบประมาณรายจ่าย และขอรับนโยบายการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๖ ของส านกังาน กสทช. ที่
ประชมุ กสทช. มีมติประการหนึง่ คือ เห็นชอบในหลกัการการจดัท าประมาณการรายรับประจ าปี ๒๕๕๖ จ านวน ๓,๕๑๓.๖๐๒ ล้านบาท (กรณี
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่สาม ประมาณการตามประกาศ กสทช. เร่ืองค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมฉบบัใหม)่ ตามที่ส านกังาน กสทช. เสนอ แสดงให้เห็นวา่การเรียกเก็บในอตัราขัน้สงูถึงร้อยละ ๑.๙ ที่ท าให้ส านกังาน กสทช. 
มีรายได้ถึง ๓,๕๑๓.๖๐๒ ล้านบาทนัน้ เป็นการเรียกเก็บในอตัราที่สงูเกินความจ าเป็นและไม่ได้สะท้อนถึงการก ากบัดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่กฎหมายได้วางหลกัการเอาไว้ 
- นอกจากนี ้พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีบทบญัญัติในเร่ืองอ านาจหน้าที่ของ กสทช. เก่ียวกับการก าหนดอตัรา

ค่าธรรมเนียมไว้ในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) โดยให้ กสทช. มีอ านาจก าหนดโครงสร้างอตัราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ ใช้บริการและผู้ ให้บริการโดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั 
นอกจากนี ้ไม่มีบทบญัญัติแห่งกฎหมายฉบบัใดที่ก าหนดให้ กสทช. มีหน้าที่ในการหารายได้เข้าส านกังาน กสทช. เพื่อน าส่งเป็นรายได้ของ
แผน่ดิน การก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอตัราร้อยละ ๑.๙ ดงักลา่วข้างต้น จึงไมเ่ป็นธรรมกบัผู้ประกอบ
กิจการและไมเ่กิดประโยชน์ใดๆ ตอ่สาธารณะ และยงัไมส่ะท้อนการก ากบัดแูลอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ดงันัน้ บมจ.กสท เห็นวา่ กสทช. ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในอัตราร้อยละ ๐.๑ ซึ่งจะท า
ให้ส านกังาน กสทช. มีรายได้อย่างน้อยไม่ต ่ากว่า ๓๓๖ ล้านบาท (๓๓๖,๓๘๔ ล้านบาท x ๐.๑%) ซึ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมรวมกบัรายได้คา่ธรรมเนียมอื่นๆ สามารถรองรับคา่ใช้จ่ายของส านกังาน กสทช. เพื่อใช้ในการด าเนินงานและก ากบั
ดูแลการประกอบกิจการได้อย่างเพียงพอโดยไม่เกิดภาระกับผู้ประกอบกิจการ /ประชาชนผู้ ใช้บริการและยังเป็นการก าหนดค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตที่เป็นไปตามกฎหมาย และรูปแบบของการจดัเก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีที่เหมือนกนัทกุแบบใบอนญุาตเป็นร้อยละของรายได้
แบบขัน้บนัไดนัน้ ไม่เหมาะสมเนื่องจากจะมีผลให้อตัราค่าธรรมเนียมที่แท้จริงที่ผู้ประกอบกิจการช าระให้ส านกังาน กสทช . (Effective Rate) มี
ความแตกตา่งกนัระหวา่งผู้ รับใบอนญุาตแตล่ะรายซึง่จะท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนั กสทช. ควรก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตทุก
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รายช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราเดียวกันที่ร้อยละ ๐.๑ ที่ บมจ.กสท เสนอ 

บมจ.ทีโอท ี  ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากอตัราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดสงูเกินไป ทัง้นี ้จากรายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของส านกังาน กสทช . 
ปรากฏว่า กสทช. มีรายได้จากการด าเนินงานสงูกว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในปี ๒๕๕๓ ประมาณ ๒,๔๓๔.๙ ล้านบาท และในปี ๒๕๕๔ 
ประมาณ ๑,๕๙๔.๘ ล้านบาท จึงเห็นได้ว่า กสทช. เก็บค่าธรรมเนียมในอตัราเดิมที่มีการหกัลดหย่อนแล้วก็มีเงินคงเหลือ ในขณะเดียวกนั หาก 
กสทช. คิดอตัราใหมต่ามที่ก าหนดในร่างประกาศฯ จะเป็นการเพิ่มภาระอย่างยิ่งตอ่ผู้ประกอบการ โดยต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมเพิ่มขึน้จากปัจจุบนั
เป็นจ านวนเงินท่ีสงูมาก ซึง่ไมเ่หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจปัจจบุนัและเป็นการซ า้เติมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยรวม 

 นอกจากนี ้การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมรายปี ที่สงูเกินค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกบั พ.ร.บ. องค์กร
จดัสรรคลื่นความถ่ีฯ ปี ๒๕๕๓ มาตรา ๔๒ ที่ก าหนดว่า ให้ กสทช. ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตซึ่งต้องช าระเป็นรายปี โดยค านึงถึง
รายจ่ายในการก ากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ีและการก ากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ กสทช . จึงควรประเมินอัตรา
ค่าธรรมเนียมรายปีใหม่ ในอตัราที่ต ่ากว่าที่ก าหนดในร่างประกาศฉบบันี ้และควรต้องมีการตัง้งบประมาณทกุปีว่า จะใช้จ่ายในการก ากบัดแู ล
เทา่ไร แล้วจึงมาค านวณหาสดัสว่นอตัราคา่ธรรมเนียมรายปี 

 ตามมาตรา ๑๑ วรรคสามแหง่ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม ก าหนดว่า การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมใบอนญุาตต้องค านึงถึงแบบ
ของใบอนญุาตด้วย ดงันัน้ จึงไม่ควรก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอตัราเดียวกนัทกุแบบใบอนญุาต เนื่องจากการ
ก ากบัดแูลใบอนญุาตแบบที่หนึง่และสอง เน้นให้มีบริการได้โดยเสรี ไม่มุ่งเน้นการก ากบัดแูลมากนัก ฉะนัน้ค่าใช้จ่ายในการก ากบัดแูลจึงไม่ควร
อยูใ่นระดบัเดียวกบัใบอนญุาตแบบที่สาม 

 ควรปรับช่วงรายได้จาก ๓๐๐ ล้านบาทขึน้ไป เป็น ๒ ช่วง ๓๐๐ ล้านบาท ถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึน้ไป เนื่องจาก
ฐานรายได้ในช่วงนีก้ว้างเกินไป ไมส่อดคล้องกบัความเป็นจริง ท่ีรายได้ของผู้ รับใบอนญุาตบางรายสงูเป็นหลกัหมื่นล้านบาท 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
และบริษัทในเครือ 

 การก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตแบบที่ ๓ ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมเกิน ๓๐๐ ล้านบาทขึน้ไป ในอตัราร้อย
ละ ๑.๙ ของรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จ่ายนัน้ เป็นอตัราที่สงูเกินสมควร บริษัทจึงขอเรียนเสนอให้ปรับลดอตัราลงเหลือ “ร้อยละ ๑.๕ ของรายได้ก่อน
หกัคา่ใช้จ่าย” ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการแขง่ขนัในกิจการโทรคมนาคมอนัเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้บริการอยา่งแท้จริง 
เหตุผล ประการแรก มาตรา ๔๕ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ บญัญัติให้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ
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คา่ธรรมเนียมซึง่ต้องช าระเป็นรายปี ต้องมีลกัษณะดงันี ้
(ก) ค านงึถึงรายจ่ายในการก ากบัดแูลการใช้คลืน่ความถ่ีและการก ากบัดแูลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และในอตัรารวมทัง้สิน้ไม่

เกินร้อยละ ๒ ของรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จ่ายของผู้ รับใบอนญุาต 
มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติว่า “การก าหนดอัตราและหลักเกณฑ์ของค่าธรรมเนียม

ใบอนญุาต.. ให้คณะกรรมการค านงึถึง... รายจ่ายในการก ากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม...”  
     ดงันัน้ อตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตที่จะก าหนดนัน้ กสทช. ไมจ่ าเป็นต้องก าหนดในอตัราสงูสดุแตอ่ยา่งใด (ร้อยละ ๒ หรือใกล้เคียง) ตรงกนั
ข้าม กฎหมายได้ก าหนดวา่ ให้ก าหนดใน “อตัราต ่าที่สดุ” คือ เทา่ที่เพียงพอตอ่รายจ่ายในการก ากบัดแูลการใช้คลืน่ความถ่ีและการก ากบัดแูลการ
ประกอบกิจการ (ซึง่เมื่อรวมคา่ธรรมเนียมรายปีทกุชนิดแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ ๒ ของรายได้อนัเป็น “อตัรารวมสงูสดุ”) 
    ด้วยความเคารพตอ่ กสทช. ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในครัง้นี ้บริษัทยงัไมไ่ด้รับข้อมลูรายละเอียดเร่ืองรายจ่ายในการก ากบัดแูลของ 
กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณา ดงันัน้ บริษัทจึงมีความกงัวลว่า กสทช. ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมใบอนญุาตขัน้สงูสดุไว้ที่อตัราร้อยละ ๑.๙ 
ของรายได้ ก็เท่ากบัเป็นการก าหนดให้เท่ากบัอตัรารวมสงูสดุหรือเพื่อให้ใกล้เคียงกบัอตัรารวมสงูสดุดงักลา่ว (ซึ่งในความเป็นจริงอาจมากกว่า
อตัรารวมสงูสดุด้วย) ยอ่มเป็นการก าหนดอตัราที่มากกวา่รายจ่ายในการก ากบัดแูล อนัจะท าให้ประชาชนทัว่ไปเข้าใจได้ว่าการก ากบัดแูลกิจการ
โทรคมนาคมต้องใช้คา่ใช้จ่ายสงูมากๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการแข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม และไม่อาจท าให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างเต็ มที่
จากการแขง่ขนัในกิจการและไมส่อดรับกบัเจตนารมณ์ของ กสทช. 
   ประการที่สอง ในกรณีที่คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บเกินกวา่รายจ่ายในการก ากบัดแูลกิจการ แม้ กสทช. จะสามารถน าสง่ค่าธรรมเนียมสว่นเกิน
ให้แก่รัฐ แตก่รณีดงักลา่วก็ไมใ่ช่วตัถปุระสงค์ของการจดัเก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต เพราะกฎหมายได้บญัญตัิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัรา
ต ่าที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ คือ เทา่ที่เพียงพอกบัรายจ่ายเทา่นัน้ มิได้ต้องการให้เรียกเก็บมากๆ เพื่อน าสง่รัฐ เพราะมิฉะนัน้ คา่ธรรมเนียมก็จะกลา่ว
เป็นภาษีชนิดหนึง่ที่เพิ่มเติมจากภาษีเงินได้นิติบคุคล (ที่ผู้ รับใบอนญุาตมีหน้าที่ต้องช าระตามกฎหมายอยูแ่ล้ว) อนัเป็นการเสียภาษีซ า้ซ้อนและก็
จะขดัแย้งกบัวตัถปุระสงค์ในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมที่เป็นบริการสาธารณะที่รัฐต้องการสนบัสนนุเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ใ น
ราคาที่เหมาะสม 
    ดงันัน้ บริษัทจึงขอเสนอให้มีการน าเสนอข้อมลูคา่ใช้จ่ายในการก ากบัดแูลเพื่อก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมให้พอเหมาะกบัรายจ่าย การก าหนด
อตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตขัน้สงูไว้ที่ร้อยละ ๑.๙ ของรายได้เพื่อให้ใกล้เคียงกบั “อตัรารวมสงูสดุ” จึงไมเ่ป็นผลดีแตอ่ยา่งใด 
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นอกจากนี ้เมื่อบริษัทได้พิจารณาประกอบกบัคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีผู้ รับใบอนญุาตมีหน้าที่ต้องช าระเป็นรายปี อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการใช้คลื่น
ความถ่ี พบว่า เมื่อน าค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระเป็นรายปีอื่นๆ ดงักล่าวมารวมค านวณกับค่าธรรมเนียมใบอนญุาตแล้ว ท าให้จ านวนรวมของ
ค่าธรรมเนียมทัง้หมดนัน้ เกินกว่าร้อยละ ๒ ต่อปี ซึ่งเกินกว่าอตัราที่กฎหมายจ ากัดไว้ ตามมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ.๒๕๕๓ ดงันัน้ การปรับลดอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตลงเหลอื” ร้อยละ ๑.๕ ของรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จ่าย” จึงมีความสมเหตสุมผล และท า
ให้อตัราคา่ธรรมเนียมรายปีรวมทัง้หมดไมเ่กินกวา่ที่กฎหมายก าหนด 

บจก.ทรู
อินเทอร์เน็ต 

๑.  เนื่องจาก  กสทช. มีค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม จึงต้องมีการหารายได้ ซึ่งแหล่งที่มาของรายได้มาจากการเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมต่างๆ ดงัเช่น ค่าธรรมเนียมคลื่นความถ่ี และค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคม เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลมุคา่ใช้จ่ายและต้นทนุในการก ากบัดแูล ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็นวา่ หลกัการส าคญัที่ กสทช. ควรต้องค านึงถึง
ในการก าหนดรูปแบบและอตัราค่าธรรมเนียมใบอนญุาต ได้แก่ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความเสมอภาค (Equity) โดย กสทช.ใน
ฐานะท่ีเป็นผู้ก าหนดคา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากควรต้องรักษาความสมดลุของสองหลกัการนี ้

 ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency)  
นอกเหนือไปจากการจดัเก็บค่าธรรมเนียมใบอนญุาตที่ต้องครอบคุลมต้นทนุการก ากับดแูลของหน่วยงานก ากับดแูลบนหลกัการ 

Cost Recovery เป็นส าคญัแล้ว คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตที่มีประสทิธิภาพยงัจะต้องไมก่่อให้เกิดรายได้สว่นเกินนอกเหนือจากที่หน่วยงานก ากบั
ดแูลควรจะได้รับเพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแล อีกทัง้ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตที่มีประสิทธิภาพต้องก่อให้เกิดการบิดเบือนจากดลุยภาพของ
ตลาดให้น้อยที่สดุ และท าให้สวสัดิการของสงัคม (Social Welfare) ลดลงน้อยที่สดุ (Minimize Excess Burden) และมีต้นทนุในการปฏิบตัิตาม
ต ่า (Low Compliance Costs) รวมทัง้ง่ายตอ่การตรวจสอบและจดัเก็บ 

ทัง้นี ้ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ส านกังาน กสทช. ไม่ได้แสดงหลกัการการค านวณอตัราค่าธรรมเนียมที่
ครอบคลมุคา่ใช้จ่ายในการก ากบัดแูล หรือการคิดค านวณต้นทนุหรือคา่ใช้จ่ายที่ใช้ในการก ากบัดแูลตามลกัษณะงานหรือหน้าที่อยา่งเป็นรูปธรรม
รวมถึงการประมาณการคา่ใช้จ่ายในอีก ๓ ปีข้างหน้าที่จะมีผลต่อการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมใบอนญุาต  และไม่ได้แสดงให้เห็นว่า ได้มีการ
ก าหนดรูปแบบและอตัราค่าธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพรวมทัง้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดการแข่งขนัน้อยที่สดุแต่อย่างใด มีเพียงการอ้างอิง
กฎหมายที่อนญุาตให้ กสทช. เก็บค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมก่อนหกัค่าใช้จ่ายและการ
ค านงึถึงผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายเลก็ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการน้อยเทา่นัน้ ดงันัน้ จึงเป็นการยากที่จะให้ข้อคิดเห็นได้วา่ อตัราที่
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ก าหนดไว้ในร่างประกาศฯ เหมาะสมและมีประสทิธิภาพแล้ว 

 ความเสมอภาค (Equity) บริษัทฯ เห็นว่า หลกัการความเสมอภาคสามารถน ามาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้วย และยงัจะช่วยให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดงักล่าวได้รับการยอมรับโดยทั่วกันว่าเป็นการจัดเก็บที่
สมเหตสุมผลและเป็นธรรม 

ทัง้นี ้หลกัการความเสมอภาคที่ กสทช. น ามาใช้ คือ หลกัความสามารถที่จะจ่าย (The Ability-to-Pay Principle) คือผู้ ที่มี
ความสามารถที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมสงูควรที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนที่มากกว่าผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่า 
กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการสงูควรจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราที่สงูกว่าผู้มีรายได้ต ่ากว่า ดงัจะเห็นได้จากการก าหนดอตั รา
ค่าธรรมเนียมในลกัษณะขัน้บนัได  อย่างไรก็ตาม หลกัการความสามารถที่จะจ่ายดงักล่าวมีข้อดีและเป็นหลกัการที่ใช้กันอยู่ แต่มีสิ่งที่ ต้อง
พิจารณาร่วมด้วย เช่น การให้ผู้ รับใบอนญุาตรายหนึ่งต้องแบกรับภาระค่าธรรมเนียมที่มากกว่าเพียงเพราะมีความสามารถที่จะจ่ายได้มากกว่ า
เป็นธรรมตอ่ผู้ รับใบอนญุาตดงักลา่วหรือไม ่และหากความสามารถที่จะจ่ายของผู้ รับใบอนญุาตไมเ่ทา่กนัแล้ว ผู้ รับใบอนญุาตที่มีความสามารถที่
จะจ่ายคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตสงูกวา่จะต้องรับภาระคา่ธรรมเนียมมากกวา่ผู้ รับใบอนญุาตที่มีความสามารถที่จะจ่ายต ่ากว่าเป็นจ านวนเท่าใด  
ทัง้นี ้ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ส านกังาน กสทช. ไม่ได้อธิบายให้เห็นว่า อตัราตามขัน้บนัไดแบบอตัราก้าวหน้า (ร้อย
ละ ๐.๕/๑/๑.๙) ที่ก าหนดไว้ในร่างประกาศฯ มีที่มาของการคิดค านวณอย่างไร และสดัสว่นของร้อยละในการจดัเก็บ (ร้อยละ ๐.๕ / ๑/ ๑.๙) มี
ความสมัพนัธ์เช่นไรกบัฐานรายได้ในการจดัเก็บ (๐-๕๐ ล้านบาท / ๕๐-๓๐๐ ล้านบาท / ๓๐๐ ล้านบาทขึน้ไป)   

นอกจากนี ้การพิจารณาว่าผู้ รับใบอนุญาตใดมีความสามารถที่จะจ่ายได้มากกว่าผู้ รับใบอนุญาตอีกรายเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ต้อง
พิจารณาให้ถ่องแท้ตามหลกัการความเสมอภาค ดงัเช่น ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่  ๓ และ ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ (ทัง้ที่อยู่ในตลาดเดียวกนั หรือ
ต่างตลาดกนั) มีช่วงรายได้เดียวกนั ซึ่งดแูล้วน่าจะมีความสามารถที่จะจ่ายเท่ากนั แต่ทัง้สองอาจมีภาระต้นทนุหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่าเทียมกัน 
(เนื่องมาจากการเป็นผู้ ให้บริการต้นน า้-ปลายน า้ในตลาดเดียวกนั หรือการเป็นผู้ ให้บริการคนละบริการที่มีต้นทนุในการประกอบกิจการต่างกนั
มาก) ซึง่หากเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราที่เทา่กนัหรืออยูบ่นพืน้ฐานเดียวกนัแล้วก็ไมน่า่จะเป็นธรรม เพราะแม้ทัง้สองจะมีรายได้ใกล้เคียงกนั แตก็่มี
ความสามารถที่จะจ่ายไมเ่ทา่เทียมกนัจากการมีภาระต้นทนุหรือคา่ใช้จ่ายที่ไมเ่ทา่เทียมกนั หรือมีสถานะเป็นผู้ เลน่ที่มีความได้เปรียบเสียเปรียบ
กนัในตลาดแข่งขนัเดียวกัน ดงันัน้ จึงต้องมีการค านึงถึงปัญหาดงักลา่ว และต้องมีข้อก าหนดเพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าว ดงัเช่น การก าหนดใ ห้
สามารถหกัคา่ลดหยอ่นได้เพื่อความเป็นธรรม โดยในสว่นของการคิดค านวณค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ อาจอนญุาตให้หกัลดหย่อนในสว่นที่
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จ่ายให้แก่ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นและสว่นนัน้ได้กลายเป็นรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามใบอนญุาตที่ผู้ รับใบอนญุาตรายที่ได้รับ
น าไปค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้แก่ กสทช. ทัง้นี ้การอนญุาตให้มีการหกัลดหยอ่นดงักลา่วจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจดัเก็บ ไม่
ก่อให้เกิดการเก็บคา่ธรรมเนียมซ า้ซ้อน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแขง่ขนัระหวา่งผู้ รับใบอนญุาตด้วย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ขออธิบายเหตผุลเพิ่มเติมที่บริษัทฯ ไมเ่ห็นด้วยกบัการจดัเก็บค่าธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีที่เหมือนกนัทกุแบบ
ใบอนญุาตเป็นร้อยละของรายได้แบบขัน้บนัได โดยที่ไม่มีการให้หกัค่าลดหย่อน เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่ารูปแบบและอตัราการจดัเก็บตามร่า ง
ประกาศฯ ไมส่ะท้อนความมีประสทิธิภาพ (Efficiency) และความเสมอภาค (Equity) ของคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้ 

๑.๑ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนญุาตบนพืน้ฐานเดียวกันส าหรับทกุใบอนญุาตจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ รับใบอนุญาตแบบที่ ๑ 
อยา่งมีนยัส าคญั โดยผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ จะมีภาระต้นทนุในการประกอบกิจการเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัจากค่าธรรมเนียมใบอนญุาตที่เพิ่ม
สงูขึน้ และสง่ผลกระทบตอ่การแขง่ขนัระหวา่งผู้ รับใบอนญุาตในตลาดการแขง่ขนัเดียวกนัท่ีมีผู้แขง่ขนัทัง้ผู้ รับใบอนญุาตแบบมีโครงข่ายและผู้ รับ
ใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่ายที่เป็นผู้ ให้บริการปลายน า้ที่ต้องเช่าใช้หรือซือ้บริการต่อจากผู้ ให้บริการต้นน า้ที่มีโครงข่าย นอกจากนี ้รูปแบบ
ดงักลา่วจะก่อให้เกิดการจ่ายคา่ธรรมเนียมซ า้ซ้อนระหวา่งผู้ รับใบอนญุาตแบบมีโครงข่ายกบัผู้ ใบอนญุาตที่ไม่มีโครงข่าย ที่จะต้องเช่าใ ช้ หรือซือ้
บริการตอ่มาจากผู้ รับใบอนญุาตที่มีโครงขา่ย ซึง่แตกตา่งจากการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตแบบเดิม ที่ค านงึถึงต้นทนุการประกอบกิจการ
ของผู้ รับใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่าย และประเด็นเร่ืองการแข่งขันจึงได้ก าหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่ายมีภาระการช าระ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตที่แตกตา่งจากผู้ รับใบอนญุาตแบบมีโครงข่าย และก าหนดให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ ไม่แปรผนัตามรายได้ รวมทัง้ไม่
เกิดการช าระคา่ธรรมเนียมซ า้ซ้อน ในขณะท่ีหลกัเกณฑ์การคิดคา่ธรรมเนียมตามร่างประกาศฯ จะท าให้ กสทช. ได้รับรายได้สว่นเกินที่ไม่สมควร
จะได้รับ และไมส่อดคล้องกบัเจตนารมณ์ในการก าหนดคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตที่มีประสทิธิภาพ 

๑.๒ การก าหนดอตัราตามเอกสารแนบท้ายประกาศของร่างประกาศฯ ดงักลา่วไม่ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ รับใบอนญุาตรายเล็ก 
หรือผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการแบบที่ ๑ โดยรวมแต่อย่างใด มีแต่เพียงการอ้างอิงในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นว่าเป็นการ
ก าหนดเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการน้อย หรือผู้ประกอบการรายเล็ก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯเห็นว่า กสทช. มิได้
พิจารณาประเด็นผลกระทบด้านการแข่งขนัในเชิงลกึแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็นว่า การพิจารณาดงักลา่วของ กสทช. เป็นเพียงการมองในแง่
ของรายได้แตเ่พียงอยา่งเดียว โดยผู้ให้บริการท่ีได้รับความช่วยเหลอืจาก กสทช. จะเป็นเพียงผู้ให้บริการรายเลก็ที่ให้บริการโทรคมนาคมทางเลอืก
ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการน้อย มิใช่บริการโทรคมนาคมหลกัที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก โดยบริการโทรคมนาคมทางเลอืกดงักลา่วก็อาจจะ



หน้า | ๑๒  
 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น จาก ความคิดเห็น 

มีต้นทนุจากการให้บริการท่ีไมส่งูมากนกั เนื่องจาก ไมใ่ช่เป็นบริการท่ีเป็นท่ีนิยม ไมต้่องมีต้นทนุคา่การตลาดสงูเท่ากบับริการโทรคมนาคมหลกัที่
มีการแข่งขนัสงู หรืออาจมีสว่นต่าง (Margin) ของผลก าไรต่อหน่วยสงูกว่าผู้ ให้บริการโทรคมนาคมหลกัที่มีรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่ายจากการ
ให้บริการสงูกวา่ก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็นว่า การพิจารณาว่าผู้ประกอบการรายใดเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่เพื่อพิจารณาผลกระทบและพิจารณาอตัราที่
เหมาะสมกับผู้ รับใบอนุญาต จ าเป็นต้องพิจารณาคุณลักษณะของแต่ละตลาดการแข่งขันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดการให้บริการ
โทรคมนาคมหลกั ซึง่จะมีผลกระทบไปยงัผู้ใช้บริการปลายทางจ านวนมาก ยกตวัอย่างเช่น ตลาดการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ และตลาดการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู เป็นตลาดที่มีรายได้จากการให้บริการสงู แต่ก็มีต้นทนุจากการให้บริการสงูเช่นเดียวกนั เนื่องจากเ ป็นบริการ
โทรคมนาคมแพร่หลายที่ครอบคลุมพืน้ที่ทัว่ประเทศ จึงต้องอาศยัเงินลงทุนสูง และยังมีการแข่งขนัสงูส่งผลให้มีต้นทุนการตลาดสงูไปด้วย 
นอกจากนี ้ยงัมีผู้ให้บริการทัง้ที่เป็นผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๓ และ แบบที่ ๑ แขง่ขนัอยูใ่นตลาดเดียวกนั โดยผู้ให้บริการท่ีเป็นผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ 
๑ จะเป็นผู้ที่ไมม่ีโครงขา่ยซึง่ต้องเช่าใช้โครงขา่ยหรือซือ้บริการต่อจากผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้แข่งขนัในตลาดเดียวกนั สง่ผลให้ หากมี
การก าหนดต้นทนุการก ากบัดแูลบนพืน้ฐานเดียวกนั จะยิ่งท าให้ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ แข่งขนักบัผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๓ 
ในตลาดเดียวกนัได้ยากมากขึน้ มีต้นทนุสงู และอาจสง่ผลให้ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ อาจต้องออกจากตลาดการแขง่ขนัในท้ายที่สดุ  

๑.๓ นอกจากนี ้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนญุาตดงักลา่วยงัเป็นอปุสรรคต่อการเข้าสูต่ลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ (Barrier to 
Entry) โดยเฉพาะผู้ประกอบการแบบไมม่ีโครงข่าย ผู้ประกอบการประเภทขายต่อบริการ หรือผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ ซึ่งขดัต่อเจตนารมณ์ของ 
กสทช. ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขนั เพิ่มจ านวนผู้ ให้บริการในตลาดประเภทเดียวกันให้มากขึน้ และลดอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดของผู้
ให้บริการรายใหม่ ลดการผกูขาดตลาดโดยผู้ ให้บริการรายเดิม (Incumbent) โดยในทางหนึ่ง กสทช. ได้ก าหนดให้มีใบอนญุาตประกอบกิจการ
ประเภทไม่มีโครงข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ ให้บริการรายใหม่ (New Entrant) เข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึน้จากการลงทุนที่น้อยกว่าผู้ ให้บริการที่มี
โครงขา่ยที่ต้องอาศยัเงินลงทนุสงู แตใ่นขณะเดียวกนักลบัจะก าหนดให้มีต้นทนุในการก ากบัดแูลซึง่เป็นต้นทนุในการให้บริการของผู้ประกอบการ
แบบไมม่ีโครงขา่ยหรือผู้ให้บริการขายตอ่บริการให้เพิ่มสงูขึน้จากที่เคยเก็บจากเดิมอย่างมีนยัส าคญั และกลายเป็นภาระต่อการประกอบกิจการ
และการแขง่ขนั ดงันัน้ การท่ีร่างประกาศฯ ได้ก าหนดรูปแบบการเรียกเก็บและก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะสง่ผลให้เป็นอปุสรรคต่อการ
เข้าสูต่ลาดของผู้ ให้บริการรายใหม่ที่จะต้องมีการประเมินความคุ้มค่าและความคุ้มทนุของการเข้าสูต่ลาดและการแข่งขนั โดยต้นทนุการก ากั บ
ดแูลทัง้คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตและคา่ธรรมเนียม USO ที่สงูยอ่มเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจเข้ามาลงทนุในกิจการโทรคมนาคม 
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๑.๔  การก าหนดรูปแบบและอตัราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดงักล่าว จะส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการของผู้ รับใบอนุญาต
โดยรวมเพิ่มขึน้ และส่งผลกระทบไปยังค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ ใช้บริการปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ใช้บริการปลายทางในตลาดการ
ให้บริการโทรคมนาคมหลกัจะเป็นผู้ ได้รับผลกระทบจากค่าบริการที่อาจเพิ่มสงูขึน้ และ /หรือเป็นการลดโอกาสที่ผู้ ใช้บริการปลายทางจะได้รับ
ประโยชน์จากค่าบริการที่ลดต ่าลงอนัเนื่องมาจากความสามารถในการแข่งขนัด้านราคาของผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ ลดลงอย่างมีนยัส าคญั 
เนื่องจากผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ จะมีต้นทนุการให้บริการที่สงูขึน้และไม่สามารถลดราคาเพื่อแข่งขนักบัผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น โดยเฉพาะผู้ รับ
ใบอนุญาตแบบที่ ๓ ที่อยู่ในตลาดเดียวกัน หรือเป็นผลมาจากการไม่สามารถเข้าสู่ตลาดของผู้ รั บใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่ายหรือผู้ รับ
ใบอนญุาตขายตอ่บริการท่ีจะเข้ามาแขง่ขนักบัผู้ รับใบอนญุาตแบบมีโครงขา่ย สง่ผลให้ในท้ายที่สดุ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ เสยีประโยชน์ในระยะยาว  

นอกจากนี ้การก าหนดรูปแบบและอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตดงักลา่วยงัเป็นการลงโทษผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการ
ให้บริการและขยายบริการให้มีรายได้มากขึน้เพราะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมในอตัราที่สงูขึน้ และยงัเป็นการลดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการราย
เลก็ขยายฐานการให้บริการหรือสร้างรายได้อยา่งก้าวกระโดด เนื่องจากต้องเผชิญกบัต้นทนุคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตที่เพิ่มขึน้  

ดงันัน้ การเก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตดงักลา่วเป็นการบิดเบือนการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจ เพราะท าให้อตัราคา่บริการหลงัการเก็บ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตอาจแตกตา่งจากเดิมหรือหมดโอกาสที่จะลดต ่าลงเนื่องจากผู้ประกอบการมีต้นทนุการให้บริการท่ีสงูขึน้ และอาจท าให้มี
การผลติหรือการบริโภคลดลง  รวมทัง้ท าให้ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ ซึง่เป็นผู้ให้บริการซึง่เป็นตวัหลกัส าคญัในการแข่งขนัด้านราคาในตลาดต้อง
ออกจากตลาดเนื่องจากมีต้นทนุสงูขึน้และก าไรที่ลดลง ท าให้แข่งขนัไม่ได้ สง่ผลให้ผู้ ใช้บริการปลายทางต้องสญูเสียโอกาสที่จะได้รับบริ การใน
ราคาที่ลดต ่าลงจากการแข่งขนั หรืออาจต้องผลกัภาระไปยงัผู้ ใช้บริการปลายทางโดยการเรียกเก็บค่าบริการที่สงูขึน้เพื่อชดเชยก าไรที่ลดลง 
หรือไมม่ีผู้ให้บริการรายใหมเ่ข้าสูต่ลาดท าให้ผู้ให้บริการรายเดิมผกูขาดตลาดมากขึน้ ซึง่ถือเป็นการสญูเสยีสวสัดิการทางสงัคม (Social Welfare) 
ในทางเศรษฐศาสตร์และท าลายดลุยภาพของตลาด กลา่วคือ ผลประโยชน์สว่นเพิ่มของผู้ผลิต (Producer Surplus) และผลประโยชน์สว่นเพิ่ม
ของผู้บริโภค (Consumer Surplus) ที่หายไปจากที่กลา่วไว้ข้างต้น และเกิด Excess Burden หรือ Deadweight Loss ในทางเศรษฐศาสตร์ โดย
ความสญูเสียสวสัดิการทางสงัคมอาจจะมากกว่ารายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมที่ กสทช. ได้รับ ซึ่งหากพิจารณาโดยง่ายแล้ว Deadweight 
Loss หรือ Social Welfare ที่สญูเสยีไปก็กลายเป็นรายได้ที่เพิ่มขึน้ของ กสทช. จากการเก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตนัน่เอง 
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                                                                 ผู้ รับใบอนญุาตขายสง่บริการ/ 
        ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑                   ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๓              

             ได้รับคา่ใช้บริการ X                           ซือ้บริการ X ตอ่จาก B  
           
        จ านวน   ๕๐๐ ล้านบาท                       จ านวน ๔๐๐ ล้านบาท 

   A มีรายได้ ๕๐๐ ล้านบาท                      B มีรายได้ที่มาจาก A จ านวน ๔๐๐ ล้าน  
    ช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต ๕๐๐x๑.๙%=๙.๕ล้านบาท           ช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต ๔๐๐x๑.๙% = ๗.๖ ล้านบาท         
 
 
 
 จากรูปภาพข้างต้น จะเห็นได้วา่ ข้อก าหนดของร่างประกาศฯ จะท าให้ กสทช. ได้รับรายได้ คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตจากการให้บริการ 
X ทัง้หมด ๑๗.๑ ล้านบาท โดยในความเป็นจริง ควรจะค านวณจาก B (๔๐๐x๑.๙%) = ๗.๖ ล้านบาท และจาก A (๑๐๐x๑.๙%) = ๑.๙ ล้านบาท 
ซึ่ง กสทช. ควรจะได้รับรายได้จริงเพียง ๙.๕ ล้านบาท โดยหาก กสทช. ยงัคงใช้ข้อก าหนดดงักลา่วตามร่างประกาศฯ จะสง่ผลให้ A จะกลายเป็น
ผู้ รับภาระต้นทนุที่เป็นคา่ธรรมเนียมสว่นเกิน ๗.๖ ล้านบาท โดยในท้ายที่สดุ ผู้ ใช้บริการปลายทางอาจจะเข้ามาร่วมรับภาระ ๗.๖ ล้านบาททัง้หมด
หรือบางสว่นจากการที่ A ต้องเพิ่มค่าใช้บริการเพื่อให้สะท้อนต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่ว หรือผู้ ใช้บริการจะสญูเสียโอกาสที่จะได้รับบริการในอตัรา
ค่าบริการที่ลดต ่าลงจากการแข่งขนัด้านราคาของ A จากการท่ี A รับภาระต้นทุนท่ีสงูขึน้และไม่สามารถลดอตัราค่าบริการเพื่อแข่งขนักับผู้ รับ
ใบอนุญาตรายอื่น โดยเฉพาะผู้ รับใบอนญุาต แบบที่ ๓ ได้ต่อไป หรือในท้ายที่สดุ A อาจจะต้องออกไปจากตลาดเพราะแข่งขนักบั B ซึ่งเป็นผู้
ให้บริการต้นน า้ไมไ่ด้ หรืออาจจะไมม่ี A เข้าสูต่ลาด ซึง่จะสง่ผลกระทบในระยะยาวตอ่ผู้บริโภค 
๒.  บริษัทฯ ขอเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนอตัราการจดัเก็บและการก าหนดฐานรายได้ที่สมัพนัธ์กบัอตัราค่าธรรมเนียมที่จดัเก็บ โดยช่วงรายได้ 
๕๐ ล้าน และ ๓๐๐ ล้านบาท ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเป็นช่วงรายได้ที่ต ่าเกินไป และไม่ได้อธิบายให้เช่ือได้ว่าเป็นการก าหนดฐานรายได้ที่
สมัพนัธ์กบัร้อยละของค่าธรรมเนียมแล้ว  รวมทัง้บริษัทฯ ขอให้ค านึงถึงผลกระทบต่อการแข่งขนัระหว่างผู้ รับใบอนญุาตประเภทต่างๆ ในแต่ละ
ตลาดการแขง่ขนัจากการก าหนดรูปแบบและอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตเป็นส าคญัด้วย รวมทัง้ ต้องมีข้อก าหนดที่จะแก้ไขปัญหาภาระต้นทนุ

  A   B   ผูใ้ชบ้รกิารปลายทาง 

  กสทช. 
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ของผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ และลดความซ า้ซ้อนของการจดัเก็บค่าธรรมเนียมใบอนญุาตจึงจะก่อให้เกิดความมีประสทิธิภาพและเกิดความเสมอ
ภาคในการจดัเก็บคา่ธรรมเนียมมากยิ่งขึน้ ดงัเช่น อาจมีการก าหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตสามารถหกัค่าลดหย่อนได้ หรือสามารถหกัสว่นที่น าจ่า ย
ให้แก่ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น และสว่นนัน้เป็นรายได้ที่ผู้ รับใบอนญุาตรายที่ได้รับได้น าไปค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้แก่ กสทช. ด้วยแล้ว  
 ๓.  บริษัทฯ เห็นวา่ หาก กสทช. พิจารณาแล้วเห็นวา่การก าหนดให้มีคา่ลดหยอ่นเป็นการค านงึถึงการแขง่ขนัของผู้ประกอบการ และจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่กิจการโทรคมนาคมโดยรวม รวมทัง้ก่อให้เกิดประสทิธิภาพและความเป็นธรรมในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมใบอนญุาตแล้ว กสทช . ก็
ควรท่ีจะก าหนดให้มีคา่ลดหยอ่นไว้ในร่างประกาศฯ เช่นเดียวกบัที่เคยก าหนดไว้ในข้อ ๖ ของ ของประกาศ กทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมชั่วคราวฉบับเดิม ประกอบกับที่มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ปี ๕๓ ก็ไม่ได้มี
ข้อก าหนดที่ห้าม กสทช. ก าหนดคา่ลดหยอ่นแตอ่ยา่งใด 

บจก. เรียลมูฟ  อตัราที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมของผู้ รับใบอนญุาตแบบที่หนึ่ง (รวมถึงผู้ขายต่อบริการ (MVNO)) ซึ่งก าหนดไว้ในร่างประกาศอตัรา
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต โดยเป็นอตัราเดียวกนัผู้ รับใบอนญุาตประเภทอื่นนัน้ ไมช่อบด้วยกฎหมาย เพราะการก าหนดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วไมไ่ด้
ค านงึถึงแบบของใบอนญุาต จึงเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ MVNO เกินสมควร ด้วยเหตผุลดงันี ้ 
๑)  การช าระค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ รับใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่าย  (รวมถึงผู้ ขายต่อบริการ (MVNO)) ตามร่างประกาศอัตรา

คา่ธรรมเนียมฯ ท าให้เกิดการคิดคา่ธรรมเนียมรายปีซ า้ซ้อน และท าให้ กสทช. ได้รับคา่ธรรมเนียมสว่นเกินแอบแฝง 
๒)  การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมรายปีซ า้ซ้อนท าให้ทนุในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ MVNO สงูเกินสมควร จึงจ าเป็นต้องผลกัภาระ

ดงักล่าวให้แก่ผู้ ใช้บริการ (End User) เป็นผู้แบกรับแทน และในท้ายที่สดุผู้ประกอบการ MVNO จะไม่สามารถแข่งขนัทางด้านราคากับผู้ รับ
ใบอนุญาตแบบมีโครงข่ายรายใหญ่ของประเทศได้จนต้องออกไปจากตลาดในท้ายที่สุด อีกทัง้ ยงัเป็นการขดัต่อนโยบาย กสทช . ที่ต้องการ
สง่เสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหมเ่ข้าสูต่ลาดโดยเฉพาะผู้ประกอบการ MVNO อีกด้วย 
๓)  การป้องกนัการคิดคา่ธรรมเนียมซ า้ซ้อนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมในตา่งประเทศ จากการศกึษาข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมในตา่งประเทศ เห็นว่า หน่วยงานก ากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมได้พยายามแก้ไขปัญหาการเก็บค่าธรรมเนียม
รายปีซ า้ซ้อน ด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ รับใบอนญุาตซึง่ไมม่ีโครงขา่ยเป็นของตนเอง หรือ ผู้ประกอบกิจการ MVNO นัน้ สามารถหกัต้นทนุ
หรือคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น ๆ ออกจากรายได้ก่อนน าไปค านวณและจัดเก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต ซึ่งหลกัการดงักลา่ว
เป็นหลกัสากลและได้รับการยอมรับ (International Best Practice) เช่น ในประเทศอินเดีย หนว่ยงานก ากบัดแูลการประกอบกิจการของประเทศ
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อินเดีย (Telecom Regulatory Authority of India หรือ TRAI) ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การเก็บคา่ธรรมเนียมรายปี โดยให้สิทธิผู้ รับใบอนญุาตซึ่งไม่
มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (MVNO) สามารถน าค่าใช้จ่าย เช่น ค่า Roaming, ค่า Bulk Minutes of Usage, ค่า Access Charges, ภาษีที่น าสง่
แก่รัฐไปแล้ว หรือคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ มาหกัออกจากรายได้ก่อนค านวณคา่ธรรมเนียมรายปี เพื่อเป็นการป้องกนัการเรียกเก็บซ า้ซ้อน (double tax) 
๔)  การก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตในอตัราร้อยละที่เท่ากนักบัผู้ รับใบอนญุาตแบบมีโครงข่ายเป็นของตนเอง ทัง้ๆ ที่การประกอบ

กิจการของผู้ รับใบอนญุาตแบบไมม่ีโครงขา่ย หรือผู้ประกอบการ MVNO  มีลกัษณะของการประกอบกิจการที่แตกต่างจากผู้ รับใบอนญุาตแบบมี
โครงขา่ย และมีต้นทนุคา่ธรรมเนียมรายปีซ า้ซ้อนนัน้ ไมเ่หมาะสมและไมช่อบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการคิดคา่ธรรมเนียมโดยไมไ่ด้ค านึงถึงแบบ
ของใบอนญุาต และการที่ กสทช. จะปรับลดอตัราค่าธรรมเนียมร้อยละที่ก าหนดไว้ในร่างประกาศค่าธรรมเนียมก็ไม่สง่ผลกระทบต่อรายได้ของ 
กสทช. ในการใช้ด าเนินงานก ากบัดแูลแตอ่ยา่งใด 
๕)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีซ า้ซ้อนของ กสทช. เป็นการกระท าการที่ฝ่าฝืนต่อ มาตรา ๔๕ วรรคสามแห่ง พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื่น

ความถ่ีฯ ๒๕๕๓ เพราะ กสทช. เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมรายปีจากผู้ประกอบกิจการเกินกว่าร้อยละสองของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย เนื่องมาจาก 
กสทช.เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมรายปีจากแหลง่รายได้เดียวกนัถึงสองตอ่อยา่งซ า้ซ้อน และเกินไปกวา่อตัราร้อยละสองของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย 
กลา่วคือ รายได้จากการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ MVNO ในทกุ ๆ ๑๐๐ บาท ผู้ประกอบการ MVNO จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี
โดยตรงเป็นจ านวน ๑.๙ บาท และต้องช าระค่าธรรมเนียมโดยอ้อมให้แก่ กสทช. จากการผลกัภาระของผู้ รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายอีก เป็น
จ านวน ๑.๕๒ บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ ๓.๔๒ บาท หรือร้อยละ ๓.๔๒ ของรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จ่าย ดงัจะเห็นได้จากภาพ 
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จากข้อเท็จจริงดงักลา่วจึงเห็นได้วา่ การเก็บคา่ธรรมเนียมรายปีในกรณีการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ MVNO รวมทัง้สิน้ร้อยละ 

๓.๔๒ ดงักลา่วนัน้ เป็นการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีที่เกินไปกว่าร้อยละสองของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่ายและเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๔๕ วรรค

สามแหง่ พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ ๒๕๕๓ 

จ่ายค่าบริการ 
๑๐๐ บาท 

ผู้รับใบอนุญาตท่ีมี

โครงข่ายเป็นของ

ตนเอง 

ผู้ประกอบการ 
MVNO ผู้ใช้บริการ 

๑.๙% x ๘๐ บาท = ๑.๕๒

บาท 

๑.๙% x ๑๐๐ บาท = ๑.๙  บาท

บาท 

ใหบ้ริการ ขายส่งบริการ 

จ่ายค่าขายส่งบริการ / 
ค่าเช่าโครงข่าย ๘๐ บาท 

 

รายได้ของผู้ รับใบอนญุาตท่ีมี
โครงข่ายเป็นของตนเองจะถกู
คดิคา่ธรรมเนียมรายปีสงูสดุท่ี 

๑.๙ % 

ผู้ประกอบการ MVNO จะถกู
คดิคา่ธรรมเนียมรายปีสงูสดุท่ี 

๑.๙ % อีกตอ่หนึง่ 

ค่าธรรมเนียมรายปีที่ ผู้ประกอบการ MVNO ช าระให้แก่ กสทช. รวมทัง้สิน้ ๓.๔๒ บาท 
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 บริษัทฯ ใคร่ขอให้ กสทช. ได้โปรดพิจารณาความคิดเห็นของบริษัทฯ และได้โปรดพิจารณาด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
๑) บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาจาก กสทช. ได้โปรดก าหนดวาระแก้ไขบทบญัญตัิมาตรา ๔๕ วรรคสาม แหง่พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ี

ฯ ๒๕๕๓ เพื่อแก้ไขกฎหมายให้ กสทช. สามารถก าหนดหลกัเกณฑ์หรือรายการค่าใช้จ่ายที่ผู้ รับใบอนุญาตที่ไม่มีโครงข่ายสามารถน าเอา
คา่ใช้จ่ายที่จ่ายให้กบัผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น ๆ ไปหกัออกจากรายได้ก่อนน าไปใช้ค านวณคา่ธรรมเนียมรายปี เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการสากล 

๒) ในระหว่างการแก้ไขกฎหมายตามข้อ ๑) ยงัไม่แล้วเสร็จ บริษัทฯ ใคร่ขอเสนอให้ กสทช. ก าหนดหลกัเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
รายปีจากผู้ รับใบอนญุาตที่ไมม่ีโครงขา่ยเป็นของตนเอง โดยใช้อตัราคงที่เหมือนกบัที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศค่าธรรมเนียมใบอนญุาตก่อนแก้ ไข 
ซึง่ไมเ่ป็นการขดัตอ่มาตรา ๔๕ วรรคสาม แหง่พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ ๒๕๕๓ ที่ก าหนดให้ กสทช. ไมอ่าจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
ได้เกินไปกวา่ร้อยละสองของรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จ่าย 

๓) หาก กสทช. มีความจ าเป็นและไม่สามารถด าเนินการตามข้อ ๒.๒ ได้ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาจาก กสทช. ได้โปรดก าหนดให้ผู้ รับ
ใบอนญุาตที่ไมม่ีโครงขา่ยหรือผู้ประกอบกิจการ MVNO เสยีคา่ธรรมเนียมรายปีในอตัราร้อยละของรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จ่ายที่ต ่ากว่าอตัราร้อยละ
ที่เรียกเก็บจากผู้ รับใบอนญุาตที่มีโครงขา่ย โดยปรับลดลงจากอตัราที่ระบไุว้ในร่างประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต ยกตวัอยา่งเช่น ก าหนด
ในอตัราที่น้อยกวา่ร้อยละ ๐.๕ ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย หรือในอตัราร้อยละอื่นที่สะท้อนความเป็นจริงที่ต ่ากว่าลงไปอีก เพื่อให้มีผลลพัธ์ว่า
เมื่อคิดคา่ธรรมเนียมทกุทอดแล้วจะไมเ่กิดการจดัเก็บคา่ธรรมเนียมที่ซ า้ซ้อนหรือมีสว่นเกินแอบแฝงกวา่ร้อยละ ๓.๔๒ และเพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระ
แก่ผู้ประกอบการ MVNO โดยไม่สมเหตุผล อนัเป็นการชดเชยการที่ กสทช. ยงัไม่สามารถก าหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตแบบไม่มีโครงข่ายน าเอา
คา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น ๆ ไป มาหกัออกจากรายได้ก่อนน าไปคิดค านวณคา่ธรรมเนียมรายปี นอกจากนี ้เพื่อไม่ให้ กสทช. 
กระท าการฝ่าฝืนตอ่มาตรา ๔๕ วรรคสาม แหง่พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ ๒๕๕๓ ที่เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมรายปีเกินไปกวา่อตัราร้อยละ ๒  
ตามที่ได้เรียนไว้ในข้อ ๑.๕ 

ทัง้นี เ้พื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดให้การจัดเก็บค่ าธรรมเนียมต้องเป็นธรรมและต้องไม่เป็นภาระแก่

ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการโดยไมส่มเหตผุล โดยค านงึถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั 

บจก.ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต 

บริษัทเห็นวา่ รูปแบบของการจดัเก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีที่เหมือนกนัทกุแบบใบอนญุาต เป็นร้อยละของรายได้แบบขัน้บนัได ตามร่าง
ประกาศนัน้ไมม่ีความเหมาะสม ไมส่อดคล้องกบัข้อบญัญตัิและเจตนาของกฎหมาย อีกทัง้ยงัไมเ่ป็นการสง่เสริมให้มีการแขง่ขนั กลา่วคือ  
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 ก) การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควรจ าแนกตามประเภทใบอนุญาต  
 ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีมาตรา ๔๕ ได้บญัญัติให้ กสทช. ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยให้ค านงึถึงรายจ่ายในการก ากบัดแูลการใช้คลื่นและการก ากบัดแูลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้พ.ร.บ.
ประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา๑๑ก็ได้บญัญัติไว้ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมโดยค านึงถึงประเภทของใบอนญุาตและค่าใช้จ่ายในการก ากับ
ดแูล ดงันัน้การก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตจึงควรเป็นไปตามภาระการก ากบัดแูลของ กสทช. ที่มีตอ่ผู้ รับใบอนญุาต ซึ่งผู้ รับใบอนญุาต
ประเภทท่ี ๑, ๒ และ ๓ ยอ่มมีภาระการก ากบัดแูลไมเ่ทา่กนั ผู้ รับใบอนญุาตประเภทที่ ๑ เป็นผู้ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง อีกทัง้ลกัษณะของ
การประกอบกิจการประเภทที่ ๑ ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคมก็ได้บญัญัติไว้ว่าเป็นกิจการที่มีลกัษณะสมควรให้มีการบริการได้โดย
เสรี การก ากบัดแูลจึงควรมีเพียงเทา่ที่จ าเป็น และไมก่่อให้เกิดภาระคา่ใช้จ่ายตอ่ กสทช. มากเทา่กบัผู้ รับใบอนญุาต แบบที่ ๒และแบบที่ ๓ จึงไม่
ควรก าหนดคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต ในลกัษณะเดียวกบัผู้ รับใบอนญุาตประเภทที่ ๒ หรือ ๓ ซึ่งเป็นกิจการที่ กสทช. มีภาระหน้าที่ในการก ากบั
ดแูลหลายด้าน เช่น การใช้สทิธิแหง่ทาง ได้แก่ การขออนญุาตพาดสาย เดินสาย ติดตัง้อปุกรณ์ ใช้ทอ่ร้อยสาย ฯลฯ 

- การพิจารณาด้านการก าหนดคณุสมบตัิเฉพาะของอปุกรณ์ (technical specification) ด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
 เมื่อพิจารณาตามเหตผุลดงักลา่วข้างต้นแล้ว กสทช.จึงน่าจะมีภาระการก ากบัดแูลผู้ รับใบอนญุาตประเภทที่๑ไม่มากนกั อีกทัง้ยงัเป็น
ผู้ รับใบอนุญาตในกิจการที่มีลกัษณะที่ควรส่งเสริมให้มีบริการได้โดยเสรี จึงสมควรที่จะได้รับการสนบัสนนุในด้านภาระค่าธรรมเนียมดงัเช่นที่
ก าหนดไว้แตเ่ดิมในลักษณะที่เป็นค่าธรรมเนียมคงที่ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต
การให้บริการอินเทอร์เน็ต พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมชัว่คราว พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ข) ประเด็นการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการไม่สะท้อนต้นทุนการก ากับดูแลและไม่เป็นธรรม  
 ตามที่ก าหนดไว้วา่ในกรณีที่รายได้ของผู้ รับใบอนญุาตเกินกวา่ ๓๐๐ ล้านบาท ได้มีการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมไว้ที่อตัรา ๑.๙% ซึ่ง
ตามกฎหมายก าหนดว่าอตัราค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถ่ี ซึ่งช าระเป็นรายปี 
เมื่อรวมกนัแล้ว ต้องไมเ่กิน ๒% จึงหมายความวา่อตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีในกรณีนีจ้ะเป็น ๐.๑% นัน้ บริษัทฯเห็นวา่อตัรา 
๐.๑% นัน้ไมส่อดคล้องกบัความเป็นจริง ไมส่ะท้อนต้นทนุของการก ากบัดแูลเก่ียวกบัการอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ี เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบ
และไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ รับใบอนญุาตที่ไม่ใช้คลืน่ความถ่ี ดงันัน้ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศฯจึงควรพิจารณาปรับลดอตัราคา่ธรรมเนียมในขัน้สงูสดุ
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จาก ๑.๙% ลงมาเพื่อท าให้อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีมีค่าที่เหมาะสมสอดคล้องกบัต้นทุน         การก ากบัดแูลที่แท้จริง
ต่อไป อีกทัง้ตามร่างประกาศนีค้่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถ่ี ยงัพิจารณาภายใต้หลกัการเดิม จึงท าให้ผู้ ให้บริการที่ไม่ได้ใช้คลื่นความถ่ีต้อง
แบกรับภาระคา่ธรรมเนียมโดยไมเ่ป็นธรรม จึงควรพิจารณาปรับปรุงหลกัเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถ่ีให้เหมาะสมไปในคราวเดียวกนั 
มิฉะนัน้ก็ควรที่จะเลื่อนการใช้ประกาศฯ นีอ้อกไปก่อน 
 ค) การก าหนดให้น ารายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม มาค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยที่รายได้จากการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมนัน้ จะต้องเป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย โดยไม่สามารถหักค่าลดหย่อนใดๆได้นัน้ ไม่เป็นธรรมและไม่
สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าในการให้บริการ 
 การคิดคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ควรก าหนดฐานของรายได้ที่น ามาค านวนให้เป็นธรรมต่อทกุ
ฝ่ายและสง่เสริมให้เกิดการแข่งขนัในอตุสาหกรรม โดยอนุญาตให้น ารายจ่ายที่จ่ายให้กับผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นมาหกัออกได้  เนื่องจาก ผู้ รับ
ใบอนญุาตประเภทท่ี๑เป็นผู้ที่ไมม่ีโครงขา่ยเป็นของตนเอง การให้บริการแก่ลกูค้าผู้ใช้บริการจึงต้องซือ้บริการจากผู้ ให้บริการหรือผู้ รับใบอนญุาต
รายอื่นโดยเฉพาะผู้ รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของการให้บริการ ดงันัน้การที่ก าหนดให้คิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้โดยไมห่กัรายจ่ายใดๆยอ่มเป็นภาระท่ีผู้ให้บริการประเภทที่๑ไม่พึงรับ เนื่องจากเป็นการรับภาระในสว่น
ของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย และก่อให้เกิดภาระซ า้ซ้อนกบัผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการในท้ายที่สดุ  

 บริษัทเห็นว่า ควรที่จะก าหนดให้ผู้ ให้บริการสามารถน ารายจ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นที่เป็นปัจจัยในการให้บริการมาหกัค่า
ลดหยอ่นก่อนน ามาค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตได้ เนื่องจากการให้บริการของผู้ รับใบอนญุาตตา่งๆ โดยทัว่ไปจะมีการใช้บริการโทรคมนาคม
ระหว่างผู้ รับใบอนญุาตด้วยกนัได้ เมื่อพิจารณาการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยไม่มีการหกัค่าลดหย่อน
ใดๆได้เลยนัน้ จะมีมีลกัษณะเหมือนกรณีการช าระภาษีซ้อน (double tax) ได้ ซึ่งซ า้ซ้อนและไม่เป็นธรรม จึงขอเสนอให้มีการก าหนดให้สามารถ
หกัค่าลดหย่อนในการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เพื่อมิให้เกิดลกัษณะของ double tax  โดยขอเสนอให้ 
กสทช. พิจารณาก าหนดค่าลดหย่อนที่เหมาะสม เช่น ค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือ ค่าบริการโทรคมนาคมที่ผู้ ได้รับ
ใบอนญุาตช าระให้กบัผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น เป็นต้น โดยที่จะต้องไมม่ีการจ ากดัหรือก าหนดเพดานขัน้สงูของจ านวนเงินค่าลดหย่อน (ดงัเช่นใน
กรณีของคา่ธรรมเนียม USO ที่ก าหนดไว้ ๕๐% ของรายได้)   
         การลดหย่อนด้วยรายการดงักล่าวข้างต้นก็เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่มีความชัดเจน และสมเหตุสมผล ตรวจสอบได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้
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ดลุพินิจแต่อย่างใด อีกทัง้ยงัเห็นว่าการที่ พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมไว้ไม่เกินร้อยละ๒ของรายได้นัน้เป็นแต่
เพียงเพดานขัน้สงูของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเท่านัน้ ดงันัน้การก าหนดค่าลดหย่อนนี  ้จึงมิได้ขดัหรือแย้งหรือต้องห้ามตามกฎหมาย แต่กลบั
ก่อให้เกิดการแขง่ขนัและเป็นธรรมกบัผู้ให้บริการและเป็นประโยชน์กบัผู้ใช้บริการ 

บมจ.      
           

(๑) อัตราค่าธรรมเนียมยังไม่เหมาะสม การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่เหมือนกันทุกแบบใบอนุญาต ยังไม่มี

เหตุผลสนับสนุน หรือข้อมูลที่เพียงพอเพื่อการพิจารณาก าหนดให้เป็นอัตราดังกล่าว 

- ตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม  แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระบุชัดเจนว่าการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมให้

ค านึงถึงรายจ่ายในการก ากับดูแลการใช้คลื่นความถ่ีและการก ากับดูแลการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ การที่จะก าหนดค่าอัตรา

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละประเภท กสทช.จึงควรต้องแสดงให้เห็นว่ารายจ่ายที่เหมาะสมในการก ากับดูแลกิจการของแต่ละประเภทของ

ใบอนญุาตคือจ านวนเทา่ไหร่  และเป็นรายจ่ายที่เหมาะสมหรือไม ่รวมถึงควรแสดงให้เห็นว่าอตัราค่าธรรมเนียมที่ผ่านมาเพียงพอต่อรายจ่ายใน

การก ากบัดแูลหรือไม ่ เนื่องจากในความเป็นจริงการประกอบกิจการตามใบอนญุาตแตล่ะประเภทยอ่มมีคา่ใช้จ่ายในการก ากบัดแูลที่แตกตา่งกนั   

และที่ผา่นมาเมื่อพิจารณารายได้และคา่ใช้จ่ายของ กสทช. แล้วยงัพบวา่มีเงินเหลอืสง่คืนจ านวนมาก  รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นจ านวนมาก 

ยิ่งแสดงให้เห็นวา่คา่ธรรมเนียมที่เก็บอยูเ่ดิมสงูเกินไป 

- การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมที่เท่ากนัทกุประเภทใบอนญุาตโดยให้เหตผุลแต่เพียงว่า เพื่อความเป็นธรรม   หรือเพียงแต่แสดงว่ามี

ผลกระทบต่อผู้ ให้บริการที่ต้องช าระเพิ่มขึน้เพียง ๒๐%  เท่านัน้เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบที่สอง  และเพิ่มเพียงร้อยละ ๑๐% 

เทา่นัน้เมื่อเทียบจากรายได้   เห็นวา่ไมใ่ช่เหตผุลที่ พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้เป็นหลกัในการพิจารณา   

- การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการในอตัราที่เท่ากัน  ก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาเร่ืองความเป็นธรรมได้   เนื่องจากผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมที่มีอยูใ่นปัจจบุนั  ไมใ่ช่ทกุรายที่ได้รับใบอนญุาตจาก กสทช.  บางรายยงัคงเป็นผู้ รับสมัปทาน  หรือผู้ที่อยูภ่ายใต้สญัญาร่วมการงาน 

กบั กสท หรือ ทศท  ซึง่ผู้ รับใบอนญุาตภายใต้สญัญาดงักลา่ว บางรายอาจไมม่ีภาระต้องจ่ายเงินสว่นแบง่รายได้ หรือคา่สมัปทานเลย              

- การเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ ให้บริการแบบที่หนึ่งจาก ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี เป็นอตัราร้อยละของรายได้    ถือเป็นการ

เพิ่มภาระแก่ผู้ รับใบอนุญาตแบบที่หนึ่งทัง้ ๑๐๐% การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยิ่งควรต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่า ที่ผ่านมาการจัดเก็บ
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คา่ธรรมเนียมส าหรับใบอนญุาตแบบที่ ๑ ไมเ่พียงพอตอ่รายจ่ายในการก ากบัดแูลกิจการอยา่งไร และท าไมจึงต้องก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมใหม่

ตามอตัราดงักลา่ว   ซึง่เป็นหลกัการส าคญัที่ พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้เป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา 

นอกจากนีก้ารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ รับใบอนญุาตแบบที่หนึง่ซึง่เป็นผู้ให้บริการท่ีไมม่ีโครงขา่ย และสว่นใหญ่มีต้นทนุคา่ใช้จา่ยจาก

การเช่าโครงขา่ยของผู้ให้บริการท่ีมีโครงขา่ยแบบที่สองหรือ แบบที่สาม ซึง่มีการจ่ายคา่ธรรมเนียมมาแล้วการเรียกเก็บจากผู้ ให้บริการแบบที่หนึ่ง

จากรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จ่ายจึงเป็นการซ า้ซ้อน 

(๒) การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในสัดส่วนที่ให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่ได้มีการใช้ความถี่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี

ในอัตราที่เป็นสัดส่วนสูงกว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ต้องมีการใช้งานความถี่  ซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มีจ ากัดของประเทศ ไม่เป็นธรรม

และเป็นอัตราที่ไม่เหมาะสม 

การก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมรายปีส าหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ไมไ่ด้มีการใช้งานความถ่ีสงูสดุถึง ร้อยละ ๑.๙  ของรายได้ก่อนหกั

คา่ใช้จ่ายไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่ได้มีการใช้งานความถ่ี    โดยหากผู้ ให้บริการที่มีการใช้งานความถ่ี กบัผู้ ให้บริการที่ไม่ได้มี

การใช้งานความถ่ีมีรายได้เทา่กนั  ก็เทา่กบัวา่การจ่ายคา่ธรรมเนียมความถ่ีที่ต้องช าระเป็นจ านวนเพียงไมเ่กินร้อยละ ๐.๑  ของรายได้เทา่นัน้ ทัง้ที่

การใช้งานความถ่ีเป็นเร่ืองของการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากดัของประเทศ   

หากจะมีการก าหนดสดัสว่นให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ไมม่ีการใช้งานความถ่ีต้องรับภาระคา่ธรรมเนียมในสดัสว่นที่สงูกว่า   ควรต้องมี

การแสดงให้เห็นวา่ในการก ากบัดแูลการให้บริการโทรคมนาคมที่ไมม่ีการใช้งานความถ่ีมีคา่ใช้จ่ายในการก ากบัดแูลกิจการสงูกว่าการก ากบัดแูล

การใช้งานความถ่ีอยา่งไร  

นอกจากนี ้ ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมที่ต้องใช้ความถ่ีโทรคมนาคมโดยเฉพาะความถ่ีที่ต้องมีการประมูล   ส่วนใหญ่คือผู้ ให้บริการ

โทรศพัท์มือถือที่มีรายได้หลกัแสนล้าน  แต่ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้คลื่นความถ่ี   สว่นใหญ่มีรายไ ด้หลกัร้อยล้านหรือพนัล้าน    ซึ่งจะ

เห็นได้วา่เป็นสดัสว่นรายได้ที่แตกตา่งกนัหลายเทา่  การท่ีร่างประกาศก าหนดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราสงูสดุถึง

ร้อยละ ๑.๙ จึงเป็นอตัราสว่นที่ไม่เหมาะสมและดเูหมือนเป็นการผลกัภาระให้แก่ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่มีการใช้งานความถ่ีมากกว่าผู้ ให้

บริการโทรคมนาคมที่มีการใช้ความถ่ี 
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(๓) การแบ่งล าดับขัน้ของรายได้เพื่อการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นขัน้บันไดไม่เป็นการส่งเสริมกิจการโทรคมนาคม   

การจัดเก็บเป็นร้อยละของรายได้ในอัตราที่เท่ากันถือว่าเป็นธรรมแล้ว   ผู้ ที่มีรายได้สงูก็จะต้องจ่ายในจ านวนที่มากกว่าอยู่แล้ว การ

ก าหนดอตัราเป็นขัน้บนัไดเป็นการไมส่ง่เสริมกิจการโทรคมนาคม   

(๔) หากจ าเป็นต้องมีการแบง่ล าดบัขัน้ของรายได้เป็นขัน้บนัไดเห็นวา่การแบง่เพียงสามล าดบั  เห็นวา่ยงัไมเ่หมาะสม   

การก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัเก็บอตัราคา่ธรรมเนียมรายปีตามล าดบัขัน้ของรายได้แม้จะเป็นหลกัเกณฑ์ที่ค านึงถึงความสามารถในการ

จ่าย และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับส าหรับการจดัเก็บ ภาษีเงินได้  แตก่ารแบง่ล าดบัขัน้ของรายได้เพียงสามล าดบั  เห็น

ว่ายงัไม่เหมาะสม  เนื่องจากรายได้ต่อปีของผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ อาจสงูถึงหลกัพนัล้านหรือหมื่นล้าน การก าหนดฐานรายได้ขัน้สงูสดุเร่ิม

ตัง้แตส่ามร้อยล้านบาทให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราเดียวกบัผู้ที่มีรายได้ต่อปีในหลกัพนัล้านหรือหมื่นล้านจึงยงัไม่เหมาะสม   กา รก าหนด

ฐานรายได้แตล่ะขัน้ควรอิงตามมาตรฐานเช่นเดียวกบัการเก็บข้อมลูเพื่อการวิเคราะห์หรือวิจยัรายการ ต่างๆที่เก่ียวด้วยกิจการโทรคมนาคม และ

ควรพิจารณาจากรายได้ของกิจการโทรคมนาคมในตลาดโดยรวมไม่ใช่เฉพาะจากผู้ รับใบอนญุาตที่มีอยู่เดิม   หรือจ านวนเงินที่คาดว่าจะจดัเก็บ

ได้เทา่นัน้   

บริษัทขอเสนอแบง่ล าดบัขัน้ของรายได้ ให้เพิ่มมากขึน้ เช่น 

 

<๕๐๐ 

๕๐๐ -  <๑๐๐๐ 

๑,๐๐๐ - <๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ - <๑๐,๐๐๐ 

≥ ๑๐,๐๐๐ 

  



หน้า | ๒๔  
 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น จาก ความคิดเห็น 

(๕) ส่วนต่างของอัตราค่าธรรมเนียมตามอัตราขัน้บันได   ยงัเป็นสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม  กลา่วคือ 

ความหา่งของอตัราคา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บในแตล่ะขัน้ไมเ่ทา่กนั โดยตามร่างที่เสนอ มีความห่างของอตัราค่าธรรมเนียมระหว่างขัน้ที่ ๑ 

และขัน้ที่ ๒ แตกต่างกนัที่ร้อยละ ๐.๕ แต่ความห่างของอตัราค่าธรรมเนียมระหว่างขัน้ที่ ๒ และขัน้ที่ ๓ ห่างกนัถึงร้อยละ ๐.๙ จึงเสนอให้ปรับ

อตัราใหมใ่ห้ความหา่งในแตล่ะขัน้เทา่เทียมกนั อยา่งไรก็ดีควรค านงึถึงรายจ่ายในการก ากบัดแูลเป็นส าคญั รวมถึงควรมีการปรับฐานของรายได้

ใหมด้่วยเหตผุลดงักลา่วแล้วข้างต้น  เช่น 

                                                                  
<๕๐๐ 

๕๐๐ - <๑๐๐๐ 
๑,๐๐๐ - <๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ - <๑๐,๐๐๐ 

≥ ๑๐,๐๐๐ 

       ๐.๒ 
       ๐.๔ 
       ๐.๖ 
       ๐.๘ 
       ๑.๐ 

 

บจก.วทิยุการบนิฯ  ควรพิจารณาทบทวน เนื่องจาก อตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีที่ก าหนดเป็นร้อยละของรายได้ แบบขัน้บนัไดตามที่ กสทช. เสนอ เป็น
อตัราที่สงูมาก เมื่อเทียบกบัอตัราเดิม ที่ผู้ประกอบการเคยช าระ (ในอตัรา ๒๕๐,๐๐๐ บาท/ปี) โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีรายได้เกินกว่า ๕๐ 
ล้านบาท จะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมสงูขึน้แบบก้าวกระโดด ซึง่ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตวัได้ทนั และไม่ได้ส ารองงบประมาณในสว่นนี ้
ไว้ ดงันัน้ กสทช. ควรพิจารณาก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยก าหนดเป็นอตัราต ่าๆ ในระยะ ๓ ปีแรกที่เร่ิมประกาศใช้ และ
อาจพิจารณาทบทวนใหมท่กุๆ สามปี เพื่อให้ผู้ประกอบการตา่งๆ ได้มีเวลาปรับตวั และตัง้งบประมาณคา่ใช้จ่ายในสว่นนี  ้
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บจก.อีซี่ ซิสเต็ม 
เทเลคอม 

 เนื่องจากผู้ประกอบการแบบที่ ๑ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก มีเงินทุนในการด าเนินธุรกิจและศกัยภาพในการแข่งขนัต ่า ดงันัน้ 
อตัราที่ส านกังานก าหนดจะท าให้เกิดผลกระทบตอ่ต้นทนุในการประกอบการ บริษัทจึงเสนอให้ปรับอตัราคา่ธรรมเนียม เป็นดงันี  ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบใบอนุญาต 

 
รายได้จากการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม  

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ร้อยละ 

แบบที่ ๑ 
 

๐ ถึง ๑๕๐ ล้านบาท 
เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ถงึ ๓๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๓๐๐ ล้านบาทขึน้ไป 

ร้อยละ ๐.๕ 
ร้อยละ ๑.๐ 
ร้อยละ ๑.๕ 

แบบที่ ๒ 
 

๐ ถึง ๑๕๐ ล้านบาท 
เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ถงึ ๓๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๓๐๐ ล้านบาทขึน้ไป 

ร้อยละ ๐.๕ 
ร้อยละ ๑.๐ 
ร้อยละ ๑.๙ 

แบบที่ ๓ ๐ ถึง ๕๐ ล้านบาท 
เกิน ๕๐ ล้านบาท ถงึ ๓๐๐ ล้านบาท 

เกิน ๓๐๐ ล้านบาทขึน้ไป 

ร้อยละ ๐.๕ 
ร้อยละ ๑.๐ 
ร้อยละ ๑.๙ 

บจก.แมนดาลา 
คอมมูนิเคชั่น 

 รูปแบบการจัดเก็บไม่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และไม่เอือ้ประโยชน์ให้เกิดการแข่ง ขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเนื่องจากผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตแบบที่ ๑ (ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง) ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ ให้บริการที่มีต้นทุนในการซือ้
บริการจากผู้ให้บริการประเภทที่ ๒ หรือ ๓ นอกจากนีผู้้ ให้บริการประเภท ๑ ยงัเป็นผู้แบกรับภาระค่าธรรมเนียมจากผู้ ให้บริการประเภทที่ ๒ และ 
๓ ตา่งจากผู้ให้บริการประเภทที่ ๒ และ ๓ ที่บวกคา่ธรรมเนียมในต้นทนุแล้ว การจ่ายคา่ธรรมเนียมของผู้ให้บริการประเภทที่ ๑ จึงเสมือนการจ่าย
คา่ธรรมเนียมซ้อน 
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บจก.พีพี ออนไทม์  ไมส่มควรจดัเก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีส าหรับใบอนญุาตแบบที่ ๑ สาเหตเุนื่องมาจากผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ ต้องช าระค่าบริการ 
(ซึง่ได้รวมคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต) ให้แก่ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงขา่ย และ/หรือผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๓ ที่ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ ได้
ใช้บริการเพื่อให้บริการต่อแก่ลกูค้า (End User) หากต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอีก จะเป็นการผลกัภาระค่าใช้จ่ายที่ซือ้ซ้อนให้ลกูค้า 
มิฉะนัน้ ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ ต้องสามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมใบอนญุาตสว่นที่ช าระรวมในค่าบริการให้แก่ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๒ ที่มี
โครงขา่ย และ/หรือผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๓ ได้ (หลกัการเดียวกบัการช าระภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

 ประเด็นที่ กสทช. ควรจะพิจารณาคือ การคุ้มครองผู้บริโภค ทัง้ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ และ ลกูค้าของผู้ ให้บริการแบบที่ ๑ ที่พึงจะได้รับ
บริการท่ีมีคณุภาพและราคาที่สมเหตสุมผล นอกเหนือจากนัน้ ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่าย และ/หรือผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๓ สามารถ
ขอรับใบอนุญาตแบบที่ ๑ (ทัง้โดยทางตรง และโดยทางอ้อม) ได้หรือไม่ มิฉะนัน้จะผิดเง่ือนไขการแข่งขนัโดยเสรีและยุติธรรมหรือไม่ จะเกิด
ประเด็นเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือ Conflict of Interest และหากกรณีดงักลา่วเกิดขึน้จริง กสทช. ควรจะมีบทบาทหรือแนวทางการด าเนินการ
อยา่งไรเร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภค 

บริษัท มิลคอม ซิส
เต็มซ์ จ ากดั 

 ควรมีการแยกยอ่ยอตัราคา่ธรรมเนียมแบบขัน้บนัไดในช่วงรายได้ ๐ – ๕๐ ล้าน ลงอีก เพื่อเป็นการช่วยเหลอืผู้ประกอบการรายยอ่ย 
 

บจก.โตโยต้า ทโูช่ 
(ไทยแลนด์) 

 เหมาะสม เนื่องจากการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีเป็นร้อยละของรายได้ด้วยอตัราแบบขัน้บนัไดท าให้สร้างความเป็นธรรม
แก่ผู้ รับใบอนญุาตทัง้รายเลก็และรายใหญ่ อาจเป็นการสร้างมาตรฐานเดียวกนัของผู้ รับใบอนญุาตโดยยดึถือกฎเกณฑ์เดียวกนั 

๒. วิธีการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

๒.๑ วิธีการช าระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตรายปีตามที่ระบุไว้ใน 

ข้อ ๗ (๑)  และ (๒) การก าหนด

จ า น ว น ง ว ด ก า ร ช า ร ะ

บมจ.ทีโอท ี  ข้อ ๗ (๑) ก าหนดวา่ “รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่น ามาค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตเป็นรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จ่าย โดย
ไมส่ามารถหกัคา่ลดหยอ่นใดๆ ได้” ไมส่อดคล้องกบัมาตรา ๔๕ วรรคสามแหง่ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ ปี ๒๕๕๓ ซึ่งมิได้ก าหนดว่า มิ
ให้ลดหย่อนใดๆ แต่การเติมข้อความ “โดยไม่สามารถลดหย่อนใดๆ ได้” เป็นไปตามมติในการประชุมครัง้ที่ ๒๕/๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๘๙ เร่ืองการตีความ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ปี ๒๕๕๓ เพื่อวางนโยบายการก าหนดค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมช าระรายปี ทัง้นี ้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ แต่อย่างไรก็ดี ตามมาตรา ๒๗ (๙) แห่ง 
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คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามร่าง

ป ร ะ ก า ศ  ก ส ท ช .  เ ร่ื อ ง 

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มี

ความเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

 

พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ปี ๒๕๕๓ ก าหนดให้ กสทช. มีอ านาจก าหนดโครงสร้างอตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นธรรมต่อผู้ ให้บริการโดย
ค านงึถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั มติดงักลา่ว จึงขดักับ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ ปี ๒๕๕๓ จึงไมค่วรน ามาก าหนดเป็นประกาศที่
มีความขดัแย้งกบั พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ ปี ๒๕๕๓ จึงเสนอให้ตดัข้อความ “โดยไม่สามารถลดหย่อนใดๆ ได้” 

บมจ.      
           

(๑) การก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมของรายได้ก่อนหักค่าใช่จ่ายโดยไม่สามารถหักค่าลดหย่อนใดๆ ได้ ตามข้อ ๗ (๑) ไม่
เหมาะสม 

การก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมของรายได้ก่อนหกัค่าใช่จ่าย โดยไม่อนญุาตให้หกัลดค่าใช้จ่ายหรือค่าลดหย่อนใดๆ ไม่เหมาะสม 
เป็นการขดักบัหลกัการของการจดัเก็บภาษี   กลา่วคือ    

 - ล าพงัแต่รายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่ายย่อมไม่อาจสะท้อนถึงรายได้ที่แท้จริงได้ เนื่องจากการด าเนินกิจการย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายและผู้ที่มี
รายได้สงูอาจมีต้นทนุคา่ใช้จ่ายมากหรือน้อยแตกตา่งกนั ผู้ที่มีรายได้สงูกวา่อาจจะมีก าไรน้อยกวา่ผู้ที่มีรายได้น้อยกวา่ก็ได้  รวมถึงผู้ที่มีรายได้สงู
อาจเป็นผู้ที่ประสบปัญหาการขาดทนุของกิจการ ก็ได้  การก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมจากรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จ่ายจึงไมเ่หมาะสม 

- การหกัคา่ลดหยอ่นหรือคา่ใช้จ่ายโดยหลกัการทัว่ไปถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อสะท้อนถึงรายได้ที่แท้จริง โดยเฉพาะรายจ่ายที่พึงมีเพื่อการ
ด าเนินกิจการ  ผู้ เสยีคา่ธรรมเนียมไมค่วรรับภาระจากสว่นของคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อการด าเนินกิจการ แม้วา่ในความเป็นจริงการหกัคา่ลดหย่อน
หรือค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถหกัได้ทัง้หมดแต่ก็เป็นหลกัการเพื่อบรรเทาภาระแก่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจากรายได้   ซึ่งในทางภาษีก็
ยอมรับในหลกัการดงักลา่ว 

- ผู้ เสยีคา่ธรรมเนียมไมค่วรรับภาระจ่ายคา่ธรรมเนียมจากรายได้ที่ยงัไมไ่ด้มีการหกัคา่ใช้จ่าย โดยเฉพาะคา่ใช้จ่ายในสว่นท่ีต้องจ่ายให้แก่
ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น  ๆ  ที่มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมจากรายได้การให้บริการโทรคมนาคมเช่นเดียว กนั ถือเป็นการเรียกเก็บ
ซ า้ซ้อน   และเป็นภาระตอ่ผู้ รับใบอนญุาตโดยไม่สมเหตสุมผล  ซึ่งโดยปกติของหลกัการการจดัเก็บภาษีหากมีความซ า้ซ้อน  ยงัมีการยอมรับให้
น าภาษีซือ้ภาษีขายมาหกักลบกนัได้  แตต่ามร่างประกาศดงักลา่วไมไ่ด้พิจารณาถึงเร่ืองดงักลา่วแตอ่ยา่งใด   

(๒) การที่ระบหุลกัการและเหตผุลของการที่ไม่อนญุาตให้หกัค่าลดหย่อนหรือค่าใช้จ่าย  เพื่อตดัปัญหาเร่ืองดลุพินิจ เป็นการให้เหตผุลที่
ปราศจากความรับผิดชอบ อีกทัง้เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการปฏิบตัิหน้าที่ของตนเองแตเ่พียงอยา่งเดียว  โดยไมไ่ด้ค านงึถึงภาพรวมของกิจการ
โทรคมนาคมแตอ่ยา่งใด 

(๓) การก าหนดหลกัเกณฑ์การจัดเก็บตามร่างประกาศดงักล่าว แม้ว่าจะช่วยให้ กสทช.ได้ประโยชน์ในการจดัเก็บรายได้ที่เพิ่มขึน้  แต่
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ไม่ได้เป็นหลกัการที่ช่วยสง่เสริมกิจการโทรคมนาคมแต่อย่างใด  เนื่องจากมีภาระต้นทนุในสว่นค่าธรรมเนียมเพิ่มขึน้   ผู้ ให้บริการ ก็ไม่สามารถ
ปรับลดคา่บริการให้ถกูลงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่าย 

บจก.เอเซีย บรอด
คาสติง้ อินเตอร์

เนชั่นแนล 

 เสนอให้มีการหกัลดหยอ่นรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ถือเป็นการคิดซ า้ซ้อน โดยยกตวัอยา่งนโยบายตา่งประเทศที่ยกเลิก
การเก็บภาษีซ า้ซ้อนหมดแล้ว ดงันัน้ การก ากบัดแูล กสทช. ควรมีนโยบายเน้นผลกัดนัให้เติบโต มีการแข่งขนั โดยเฉพาะรายเล็ก ที่บริหารจดัการ
ยากกวา่รายใหญ่ ควรให้มีการแขง่ขนัอยา่งเสรี และเป็นธรรม 
 เสนอให้รายเลก็ ที่มีคา่ใช้จ่ายที่เป็นต้นทนุท่ีต้อง out source นา่จะน ามาหกัคา่ใช้จ่ายได้ แม้ว่ากฎหมายบงัคบั แต่ กสทช. น่าจะพิจารณาที่

จะช่วยเหลอื และสนบัสนนุผู้ประกอบการรายเลก็ 
บริษัท มิลคอม ซิส

เต็มซ์ จ ากดั 
 กสทช. ควรพิจารณาเร่ืองที่ไมใ่ห้หกัลดหยอ่นรายได้ก่อนค านวณคา่ธรรมเนียม 

 ควรเก็บคา่ธรรมเนียมแบบ Base on คา่ใช้จ่าย 
บจก.แมนดาลา 
คอมมูนิเคชั่น 

 ควรก าหนดให้น าคา่ใช้จ่ายมาหกัลดหยอ่นได้ และในการคิดค านวณคา่ธรรมเนียมให้ใช้เฉพาะแก่รายได้ที่เกิดจากการให้บริการตามที่ได้รับ
อนญุาตเทา่นัน้ 

บจก.วทิยุการบนิฯ  ข้อ ๗ (๑) ขอขยายระยะเวลาเป็น ๑๘๐ วนั เพื่อให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการรับรองงบการเงินจาก สตง. 
บมจ.กสท 

โทรคมนาคม 
 การก าหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตปีละครัง้มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นการลดภาระในการน าสง่ค่าธรรมเนียม

ให้แก่ผู้ประกอบการ 
บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
และบริษัทในเครือ 

 การก าหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตมีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตปีละครัง้ภายใน ๑๕๐ วนั นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ มี
ความเหมาะสมดี และสมควรท่ีจะน ามาปรับใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

บจก.ทรู
อินเทอร์เน็ต 

 บริษัทฯ เห็นด้วยกบัการช าระค่าธรรมเนียมปีละครัง้ ภายใน ๑๕๐ วนั นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี พร้อมน าสง่งบการเงินประจ าปีที่
ผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนญุาตตามกฎหมาย 

 ร่างประกาศฯ ควรระบุวิธีการช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตด้วยวิธีการใดไว้ด้วย เช่น การก าหนดให้ช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค เพื่อความ
ชดัเจนและให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัระหวา่งผู้ รับใบอนญุาตโดย บริษัทฯ ขอเสนอให้ก าหนดให้ช าระเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารสัง่จ่ายส านกังาน 
กสทช. ตามที่เคยก าหนดไว้ใน ประกาศ กทช. เร่ือง คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมชัว่คราวฉบบัเดิม 
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บจก.ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต 

 ประเด็นก าหนดการช าระคา่ธรรมเนียมในระยะเวลา ๑๕๐ วนั นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี นัน้บริษัทเห็นวา่มีความเหมาะสม 

บจก.โตโยต้า ทโูช่ 
(ไทยแลนด์) 

 เหมาะสม 

บจก.อีซี่ ซิสเต็ม 
เทเลคอม 

 เหมาะสม 

๒.๒ การแสดงหลักฐานเพื่ อ
รับรองรายได้จากการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้ใน
ก า ร ค า น วณค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
ใบอนญุาต ตามที่ระบไุว้ใน ข้อ ๗ 
(๒) ของร่างประกาศ กสทช. เร่ือง 
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... มี
ความเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

บมจ.ทีโอท ี  ไมม่ีความเหมาะสม เก่ียวกบัการเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึน้จากการให้บริการตามแบบใบอนญุาต และให้ค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตที่พงึ
ช าระไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน าสง่งบทดลองแทนกรณีไม่สามารถน าสง่งบการเงินประจ าปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตตามกฎหมายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและอตัราคา่ธรรมเนียมเพิ่มเนื่องจาก 

๑) การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ บมจ.ทีโอทีถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิ
ทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาพวิชาชีพบญัชีภายใต้พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.๒๕๔๗ และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ.
๒๕๓๕ ซึง่ไมไ่ด้มีการก าหนดให้เปิดเผยข้อมลูรายได้ที่เกิดขึน้จากการให้บริการตามแบบใบอนญุาตและให้ค านวณค่าธรรมเนียมใบอนญุาตที่พึง
ช าระแตอ่ยา่งใด 

๒) การเปิดเผยข้อมลูตามที่ กสทช. ก าหนดในร่างประกาศฯ ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินนัน้ ผู้ประกอบการต้องพิจารณาร่วมกบัผู้สอบ
บญัชีก่อน เพื่อมิให้เป็นการเปิดเผยข้อมลูของกิจการมากเกินกวา่ที่ควร โดยเฉพาะส าหรับกิจการท่ีมิได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

๓) กสทช. ควรศกึษาแนวทางในการเปิดเผยข้อมลูโดยไมจ่ าเป็นต้องรวมอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ตามแนวทางของ ก.ล.ต. โดย
ก าหนดให้เปิดเผยข้อมลูประจ าปี ท่ีบริษัทจดทะเบียน (“บริษัท”) จดัท าขึน้เป็นประจ าทกุปี และสง่ให้ ก.ล.ต. ซึง่ ก.ล.ต. ได้จดัท าแบบฟอร์มเพื่อใช้
ในการเปิดเผย เช่น แบบ ๕๖-๑ และแบบ ๕๖ – ๒ 

๔)  ประเด็นให้น าสง่งบทดลองแทนงบการเงินที่ผู้สอบบญัชีรับรองแล้ว ส าหรับผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
อาจมีประเด็นขดัต่อกฎหมายตลาดหลกัทรัพย์หรือไม่ กรณีเปิดเผยข้อมลูภายในของกิจการต่อสาธารณะ ซึ่ง กสทช . ต้องศึกษาประเด็นนีใ้ห้
ชดัเจนก่อนที่จะก าหนดในประกาศ 
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๕) กสทช. ไมค่วรรวมเร่ืองการเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึน้จากการให้บริการตามแบบใบอนญุาตและการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนญุาตที่พึง
ช าระไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ซึง่จะท าให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมต้องเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินมากเกินไป ท า
ให้เสยีเปรียบผู้ประกอบการอื่นที่มิได้ด าเนินธุรกิจโทรคมนาคม ซึง่หาก กสทช. ยงัคงมีความจ าเป็นต้องให้ด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว กสทช. ควร
ใช้แนวทางในการด าเนินการของ ก.ล.ต. เพื่อใช้ในการเปิดเผยข้อมลูตามที่ กสทช. ต้องการตอ่ไป 

บมจ.กสท 
โทรคมนาคม 

 ไมเ่หมาะสม เนื่องจากการให้ผู้ประกอบการเปิดเผยรายได้จากการให้บริการตามที่ได้รับใบอนญุาตไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เป็น
การก าหนดที่เกินกวา่มาตรฐานการบญัชีก าหนด และเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สอบบญัชีซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาใน
การตรวจสอบและรับรองงบการเงินของผู้สอบบญัชีได้ 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
และบริษัทในเครือ 

 ตามร่างประกาศข้อ ๗ (๒) บริษัทเห็นวา่ การน าสง่คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตให้แก่ ส านกังาน กสทช. บริษัทได้แนบเอกสารแสดงการค านวณ
ค่าธรรมเนียม ซึ่งระบุรายได้ที่เกิดจากใบอนุญาตแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจนในเอกสารแนบอยู่แล้ว ประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดที่เกิดขึน้จากการให้บริการตามแบบใบอนุญาตแต่ละประเภทแล้วเช่นกัน ดงันัน้ จึงไม่ควร
ก าหนดให้ต้องเปิดเผยวิธีการค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอีก เพราะเป็นการแสดงข้อมลูที่ซ า้ซ้อนและเกิน
ความจ าเป็น 

บจก.ทรู
อินเทอร์เน็ต 

 บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดให้เปิดเผยรายได้ที่เกิดขึน้จากการให้บริการตามแบบใบอนุญาต และให้ค านวณค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตที่พงึช าระไว้ในหมายเหตปุระกอบการเงิน โดยบริษัทฯ เห็นวา่ ข้อมลูรายได้และคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตของแตล่ะบริษัทเป็นข้อมลูทาง
ธุรกิจที่มีผลตอ่การแขง่ขนัระหวา่งผู้ประกอบการ จึงไมค่วรก าหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตต้องเปิดเผยรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมตามแบบ
ใบอนญุาตไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน อีกทัง้ ในร่างประกาศฯ ได้มีการก าหนดขัน้ตอนการตรวจสอบการค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต
ไว้ในร่างประกาศฯ อยู่แล้ว โดยส านกังาน กสทช. อาจขอให้ผู้ รับใบอนญุาตน าสง่ข้อมูลเพิ่มเติม หรือหลกัฐานของรายได้ต่างๆ เป็นรายกรณีที่
จ าเป็นต่อการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนัน้ จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยรายได้จากการให้บริการตามแบบใบอนุญาตและค านวณ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตที่พงึช าระไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแตอ่ยา่งใด 

 บริษัทฯ เห็นวา่ รูปแบบและวิธีการแจกแจงข้อมลูรายได้ที่ส านกังาน กสทช. ก าหนดไว้แตเ่ดิมและให้น าสง่พร้อมการน าสง่ค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตต่อส านกังาน กสทช. เป็นวิธีการที่เหมาะสมอยู่แล้วและมีต้นทนุการปฏิบตัิตามต ่า (Low Compliance Costs) โดยการน าสง่ข้อมลู
ดงักลา่วเป็นการชีแ้จงข้อมลูต่อหน่วยงานก ากบัดแูลเป็นการเฉพาะเพื่อการพิจารณาตรวจสอบการค านวณค่าธรรมเนียมของส านกังาน กสทช. 
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และมิได้น าไปเผยแพร่ตอ่ตอ่สาธารณชนเป็นการทัว่ไป ซึง่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การแขง่ขนั หรือไมก่่อให้เกิดการน าข้อมลูดงักลา่วไปใช้เพื่อประโยชน์
ในทางธุรกิจของคู่แข่งขนัแต่อย่างใด อีกทัง้ บริษัทฯ เห็นว่า กสทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานก ากับดแูลกิจการโทรคมนาคมโดยตรงและเป็นผู้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ อตัราและวิธีการค านวณ ควรท่ีจะต้องพิจารณา และตรวจสอบการค านวณและการช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตด้วยตนเอง 
ไมค่วรผลกัภาระหน้าที่การพิจารณาและตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบบญัชีท าหน้าที่แทน  และ กสทช. ก็นา่จะได้รวมคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการท า
หน้าที่ดงักลา่วไว้เป็นต้นทนุในการก ากบัดแูลของตนอยู่แล้ว จึงไม่สมควรที่จะผลกัภาระค่าใช้จ่ายดงักลา่วไปยงัผู้ รับใบอนญุาตในการจ้า งงานผู้
ตรวจสอบบญัชีเพิ่มเติม  

  บริษัทฯ ขอเสนอให้เพิ่มเติมการก าหนดวิธีการค านวณและวิธีการการช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต รวมถึงวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบ
การช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตดงักลา่ว ส าหรับกรณีผู้ รับใบอนญุาตรายใหม่ที่ได้รับใบอนญุาตระหว่างรอบระยะเวลาบญัชี และส าหรับกรณี
ผู้ รับใบอนญุาตที่เลกิประกอบกิจการหรือใบอนญุาตหมดอายุลงระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีไว้ด้วย เพื่อความชดัเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกนั
ระหวา่งผู้ รับใบอนญุาตทกุราย 

บจก.อีซี่ ซิสเต็ม 
เทเลคอม 

 การแสดงหลกัฐานเพื่อรับรองรายได้ตามข้อ ๗.๒ ซึ่งให้น าสง่งบการเงินประจ าปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และเปิดเผย
รายได้ที่เกิดขึน้จากการให้บริการตามแบบใบอนญุาตนัน้ มีผลให้ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีสงูขึน้จากปกติมากมาย โดยอาจสงูขึน้กว่า ๒ เท่า 
และจะใช้เวลาในการสอบบญัชียาวนานกว่าที่สมควร ดงันัน้ จึงขอเสนอความเห็นว่า ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก กลาง ซึ่งได้รับ
ใบอนญุาตประเภทท่ี ๑ มีเวลาในการปรับตวัด้านการบนัทกึบญัชีและสอบบญัชีอยา่งน้อย ๒ ปี โดยไมจ่ าเป็นต้องเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึน้จากการ
ให้บริการตามใบอนญุาตไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

บจก.แมนดาลา 
คอมมูนิเคชั่น 

 ไมเ่หมาะสม เนื่องจากผู้สอบบญัชีต้องแสดงรายละเอียดของงบการเงินมากกวา่มาตรฐานทางบญัชีตามปกติ อนัจะก่อให้เกิดภาระคา่ใช้จา่ย
แก่บริษัทในที่สดุ 

บมจ. AIS  บริษัทฯ ขอเสนอให้ กสทช. ตดัข้อความบางสว่นในข้อ ๗ (๒) ดงันี ้
“(๒) ให้ผู้ รับใบอนญุาตช าระเงินคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตภายในหนึง่ร้อยห้าสบิวนั นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี พร้อมน าสง่งบการเงิน

ประจ าปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตตามกฎหมาย และเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึน้จากการให้บริการตามแบบใบอนุญาต และให้
ค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตที่พงึช าระ ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เว้นแต.่..."  

เนื่องจากในการน าส่งค่าธรรมเนียมแก่ส านักงาน บริษัทฯ จะแนบเอกสารแสดงการค านวณค่าธรรมเนียมซึ่ง ระบุรายได้ที่เกิดจาก
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ใบอนญุาตแตล่ะประเภทไว้อยา่งชดัเจนในเอกสารแนบอยูแ่ล้ว ประกอบกบังบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินได้เปิดเผยรายได้ที่เกิดขึน้
จากการให้บริการตามแบบใบอนญุาตแตล่ะประเภทแล้ว จึงไมค่วรต้องเปิดเผยวิธีการค านวณคา่ธรรมเนียมฯ ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
อีก เพราะเป็นการแสดงข้อมลูที่ซ า้ซ้อนเกินความจ าเป็น  

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ตดัข้อความดงักลา่วออก  รวมทัง้ให้แก้ไขข้อความในข้อ ๗ (๒) วรรคท้าย เป็นดงันี ้
“ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หรือช าระไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่พึงช าระตามที่ปรากฏในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินเอกสารการเปิดเผยรายได้ที่เกิดจากการให้บริการตามแบบใบอนญุาต.....” 
ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อความซึง่เสนอให้ตดัออกข้างต้น 

บจก.ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต 

 บริษัทเห็นวา่ไมเ่หมาะสมด้วยเนื่องจากการก าหนดเนือ้หาเพิ่มเติมในหมายเหตปุระกอบงบการเงินนัน้จะขึน้อยู่กบัข้อก าหนดตามมาตรฐาน
ทางบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

บจก.ตรีเพชรอีซูซุ
เซลส์ 

 การก าหนดให้ส่งงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีและเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึน้จากการให้บริการโทรคมนาคมและให้
ค านวณค่าธรรมเนียมฯ ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน จะส่งผลกระทบท าให้บริษัทฯ ต้องเปิดรายได้อื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึน้จากการให้บริการ
โทรคมนาคม ซึง่จะมีภาระเพิ่มขึน้อยา่งมาก ดงันัน้ บริษัทฯ ใครขอเสนอให้พิจารณายอมรับเอกสารอื่นของบริษัทฯ ซึ่งแสดงรายได้จากให้บริการ
โทรคมนาคมและผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนญุาตตามกฎหมาย 

บจก.โตโยต้า ทโูช่ 
(ไทยแลนด์) 

 การแสดงเอกสารเพื่อใช้ในการรับรองรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตามกฎหมายรับรอง และ
เปิดเผยรายได้ที่เกิดขึน้จากการให้บริการตามแบบใบอนญุาตไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินนัน้เหมาะสมแล้ว 

บจก.วทิยุการบนิฯ  เหมาะสม 
๓. การก าหนดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 

การก าหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มใน

กรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตไม่ช าระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หรือ

บมจ.ทีโอท ี  ข้อ ๗ (๒) วรรคสอง ขอแก้ไขจาก”ในกรณีที่ผู้ รับใบอนญุาตไมช่ าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต หรือช าระไมค่รบถ้วนตามจ านวนที่พงึช าระตามที่
ปรากฏในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ภายในวนัครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาต ผู้ รับใบอนญุาตต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาต 
และคา่ธรรมเนียมเพิ่มในอตัราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินที่ค้างช าระ โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ครบก าหนดช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต จนกวา่จะช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตครบถ้วน” เป็น ...โดยนบัเป็นรายวนั นบัแต่วนัถดัจากวนัครบ
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ช าระไมค่รบถ้วนตามจ านวนที่พึง

ช าระตามที่ปรากฏในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ภายในวัน

ครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต  ห รื อก ร ณีที่ ผู้ รั บ

ใบอนญุาตไม่ช าระค่าธรรมเนียม

ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาสิบ

ห้าวัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ

แจ้งจากส านักงานให้มาช าระ

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น

ภายหลัง กา รตรวจสอบของ

ส านกังาน ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๗ 

(๒) และ (๓) ของร่างประกาศ 

กสทช .  เ ร่ื อ ง  ค่ า ธ ร รม เนี ยม

ใบอนุญาตประกอบ กิจ กา ร

โทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความ

เหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

ก าหนด.....” เนื่องจาก การก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมเพิ่มร้อยละสองตอ่เดือนเป็นอตัราที่สงูเกินไป กรณีกรมสรรพากร ก าหนดเงินเพิ่มกรณีช าระ
ภาษีขาดเพียงร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือน นอกจากนี ้ การเสียค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม กรณีช าระไม่ตรงตามก าหนดเวลา อาจะเกิดจากความ
ผิดพลาดที่ไมส่ามารถควบคมุได้ จึงควรให้ช าระเพิ่มตามเวลาจริง 

 ข้อ ๗ (๓) ขอเพิ่มเติม “กรณีช าระไมค่รบถ้วนตามก าหนดเวลา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มในอตัราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจ านวน
เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่ไม่ครบถ้วน โดยให้นบัตามจ านวนวนัที่ค้างช าระ นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือแจ้ง กรณีส านกังานพบว่า ผู้ รับ
ใบอนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไว้เกิน ผู้ รับใบอนุญาตจะได้รับ เงินเพิ่มคืนในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจ านวนเงิน
ค่าธรรมเนียมในสว่นที่ช าระไว้เกิน นบัจากวนัที่ส านกังานตรวจสอบแล้วเสร็จ ทัง้นี ้กรณีที่ช าระครบถ้วนแล้ว ให้ส านกังานมีหนงัสือแจ้ง ให้ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบ เพื่อยืนยันความถูกต้องด้วย” โดยเป็นแนวทางเดียวกับการคืนเงินภาษี หรือช าระภาษี หรือช าระภาษีอากรเพิ่มเติมของ
กรมสรรพากร นอกจากนี ้ควรระบหุลกัเกณฑ์ที่ กสทช. ใช้ในการตรวจสอบการช าระคา่ธรรมเนียมให้ชดัเจน 

บมจ.กสท 
โทรคมนาคม 

 ไมเ่หมาะสม เนื่องจากการก าหนดโทษปรับในอตัราร้อยละ ๒ ตอ่เดือนของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ เป็นอตัราที่คอ่นข้างสงู กสทช. ควรพิจารณา
สาเหตขุองการไมช่ าระหรือช าระไมค่รบถ้วน รวมถึงการให้เวลาผู้ประกอบการในการโต้แย้ง และการคิดเศษของเดือนให้นบัเป็นหนึ่งเดือนนัน้ ไม่
ยตุิธรรมและไมม่ีความสมเหตสุมผล เนื่องจากจะมีความแตกตา่งและข้อได้เปรียบเสยีเปรียบ หากมีผู้ประกอบการท่ีค้างช าระเพียง ๑ วนั หรือ ๒๐ 
วนั แตต้่องช าระคา่ธรรมเนียมเพิ่มในอตัราหนึง่เดือนเหมือนกนั ดงันัน้ จึงควรคิดตามจ านวนวนัท่ีค้างช าระเพื่อความเป็นธรรม 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
และบริษัทในเครือ 

 ตามร่างประกาศข้อ ๗(๓) บริษัทเห็นว่า เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม บริษัทของเสนอแก้ไขว่า ในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไม่ครบถ้วน ควรขยายระยะเวลาให้ผู้ รับใบอนญุาตจะต้องด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน จากเดิม ที่ร่าง
ประกาศฯ ก าหนดไว้เพียง ๑๕ วนั เปลี่ยนเป็น”ภายในระยะเวลา ๔๕ วนั นบัจากวนัที่ได้รับหนงัสือแจ้ง” และปรับลดจ านวนค่าธรรมเนียมสว่น
เพิ่ม จากเดิมที่ร่างประกาศฯ ก าหนดไว้ร้อยละ ๓ เป็น “ร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของจ านวนเงินที่ค้างช าระ” แทน โดยเศษของเดือนให้นบัเป็นหนึ่ง
เดือน ซึง่หลกัการคิดคา่ธรรมเนียมเพิ่มที่บริษัทเสนอนี ้นา่จะมีความเหมาะสมและไมม่ากเกินไป เพราะสอดคล้องกบัอตัราเงินเพิ่มตามบทบญัญตัิ
แหง่ประมวลรัษฏากร 

บจก.ทรู
อินเทอร์เน็ต 

 บริษัทฯ เห็นว่า ในเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นไม่ได้แสดงที่มาของการก าหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดงักลา่ว โดยบริษัทเห็นว่า 
อตัราร้อยละ ๒ ตอ่เดือนเป็นอตัราที่สงูเกินไปและไมเ่ป็นธรรมเมื่อเทียบกบัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามประกาศฯ ค่าธรรมเนียมฉบบั
เดิมที่ก าหนดไว้ที่ MLR+๒% โดย กสทช. ไมไ่ด้แจกแจงวา่มีวิธีการคิดอตัราดงักลา่วอยา่งไร ถึงได้ก าหนดให้สงูขึน้กว่าเดิมมาก ทัง้นี ้บริษัทฯ เห็น
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ว่า การค านวณค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดงักล่าวควรมีฐานการค านวณมาจากการคิดค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) หรือผลกระทบต่อการ
ก ากบัดแูลที่จะเกิดขึน้จากการท่ี กสทช. ได้รับช าระเงินไมค่รบถ้วนหรือลา่ช้าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าค่าเสียโอกาสหรือผลกระทบ
ดงักลา่วไมน่า่จะเป็นผลกระทบที่มีความเสยีหายร้ายแรงตอ่ประโยชน์สาธารณะที่จะต้องมีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมในอตัราที่สงูมากถึง
ร้อยละ ๒ ตอ่เดือน (ร้อยละ ๒๔ ตอ่ปี)  

  ในข้อ ๗(๓) กรณีผู้ รับใบอนญุาตไมช่ าระคา่ธรรมเนียมตามก าหนดระยะเวลาตามหนงัสอืแจ้งจากส านกังาน กสทช. นัน้ ในร่างประกาศฯ มิได้
ก าหนดวา่ต้องช าระคา่ธรรมเนียมเพิ่มในอตัราร้อยละ ๒ ต่อเดือนนบัจากวนัใดหรือเมื่อใด โดยบริษัทฯขอเสนอให้เพิ่มข้อความดงันี ้"... เม่ือพ้น
ก าหนดระยะเวลาตามหนังสือที่ได้รับแจ้ง จนกว่าจะช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครบถ้วน" 

บจก.ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต 

 บริษัทเห็นวา่ ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมเพิ่มสงูเกินไป ควรก าหนดไว้ไมเ่กินร้อยละ ๗.๕ ตอ่ปี รวมทัง้การก าหนดให้เศษของเดือนให้นบัเป็น ๑ 
เดือนนัน้ บริษัทเห็นวา่ ไมเ่ป็นธรรมควรก าหนดให้ช าระโดยค านวณสดัสว่นเป็นรายวนัได้ 

บจก.อีซี่ ซิสเต็ม 
เทเลคอม 

 ในกรณีไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หรือช าระไม่ครบถ้วนภายในวันครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เสนอเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมในอตัราร้อยละหนึง่ตอ่เดือน 

บจก.แมนดาลา 
คอมมูนิเคชั่น 

 กรณีที่คา่ธรรมเนียมที่ช าระแตกตา่งจากที่ประเมิน ควรให้ได้ข้อยตุิก่อน (ถึงที่สดุ) และหากไมช่ าระจึงคอ่ยคิดคา่ปรับตามกฎหมาย 

บจก.พีพี ออนไทม์  ไมเ่หมาะสม ไมส่มควรจดัเก็บคา่ธรรมเนียมรายปี ส าหรับใบอนญุาตแบบที่ ๑ ดงันัน้ คา่ธรรมเนียมเพิ่มจะไมม่ี  

 อ้างอิงตวัอยา่ง กรณีช าระคา่ธรรมเนียมเพิ่ม “ช าระคา่ธรรมเนียมเพิ่ม ในอตัราร้อยละสองตอ่เดือนของจ านวนเงินคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต ใน
สว่นท่ีไมค่รบถ้วน โดยเศษของเดือนให้นบัเป็นหนึง่เดือน” 
     อ้างอิงค าแนะน าในการกรอกและยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ “๑๓. เงินเพิ่ม...ช าระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑.๕ ตอ่เดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้อง

ช าระเดือนนี”้ 

บจก.วทิยุการบนิฯ  ขอให้ทบทวนระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมส่วนที่เกิน เป็นภายในระยะเวลา ๓๐ วนั (สามสิบวนั) นบัจากวนัที่ได้รับหนงัสือแจ้งจาก
ส านกังาน เนื่องจากการก าหนดภายในระยะเวลา ๑๕ วนั (สบิห้าวนั) เป็นระยะเวลาที่น้อยเกินไป 
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บจก.เอเซีย บรอด
คาสติง้ อินเตอร์

เนชั่นแนล 

 ข้อ ๗(๓) ควรขยายระยะเวลา จากภายในระยะเวลา ๑๕ วนั เป็นภายในระยะเวลา ๓๐ วนั 

๔. ข้อก าหนดส าหรับวาระเร่ิมแรกของการบังคับใช้ประกาศ 

การก าหนดให้ ในวาระเร่ิมแรกให้
ผู้ รับใบอนญุาตก่อนวนัที่ประกาศ
นี ใ้ ช้ บั ง คับ  ต้ อ งป ฏิ บัติ ต า ม
ประกาศนี ้ตัง้แต่รอบรายได้จาก
การประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตัง้แต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ รับใบอนญุาต
การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่
หนึง่และแบบที่สองให้ปฏิบตัิตาม
ประกาศนีต้ัง้แตว่นัถดัจากวนัครบ
ก าหนดช า ร ะค่ า ธ ร รม เนี ยม
ใบอนุญาตในปี  ๒๕๕๖ โดย
ค านวณค่าธรรมเนียมใบอนญุาต
ที่พึงช าระจากรายได้จากการ
ประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตที่
เกิดขึน้ตัง้แต่วันถัดจากวันครบ
ก าหนดช า ร ะค่ า ธ ร รม เนี ยม
ใบอนญุาตในปี ๒๕๕๖ ถึงวนัสิน้

บมจ.กสท 
โทรคมนาคม 

 หาก กสทช. ประสงค์ให้ผู้ประกอบการถือปฏิบตัิตามประกาศนีต้ัง้แต่วนัที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป กสทช. ควรเร่งด าเนินการออก
ประกาศให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเป็นไปตามความเห็นของสาธารณชนสว่นใหญ่ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการเตรียมจดัเก็บข้อมลู 

บจก.แมนดาลา 
คอมมูนิเคชั่น 

 ควรปรับใช้พร้อมกนัทัง้หมด โดยให้ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ ๑ ปี นบัแตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับอนญุาต 

บจก.ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต 

 บริษัทเห็นวา่ควรให้เวลาผู้ประกอบการในการปรับตวัเป็นระยะเวลาตามรอบของใบอนญุาตของการให้บริการอินเทอร์เน็ต(๕ปี) เนื่องจากการ
ก าหนดอตัราตามร่างประกาศนีม้ีผลกระทบตอ่ผู้ รับใบอนญุาตประเภท ๑ อยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง 

บมจ. AIS  เนื่องจากระยะเวลาในการเร่ิมจ่ายคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามร่างประกาศฯ ใหม ่จะเร่ิมจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีของผู้ รับอนญุาต  จึง
ท าให้มีช่วงหา่งระยะเวลากบัรอบการจ่ายคา่ธรรมเนียมฯ ตามประกาศฯ เก่า ในกรณีที่รอบระยะเวลาการช าระค่าธรรมเนียมของผู้ รับใบอนญุาต
ถึงก่อนวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี  ตวัอยา่งเช่น บริษัทฯ ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตประเภท ๑ โดยระยะเวลาสิน้สดุการช าระ
ค่าธรรมเนียมฯ ในรอบปีปกติ คือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน โดยส าหรับรอบปีถัดไปที่บริษัทฯ จะต้องช าระค่าธรรมเนียม คือ  รอบวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งตามร่างประกาศฯ ใหม่ บริษัทฯ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีภายใน ๑๕๐ วนั นบั
จากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี คือวนัท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ท าให้มีช่วงห่างระยะเวลาก่อนถึงรอบระยะเวลาบญัชีรอบใหม่อยู่ คือระหว่างวนัที่  
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่ง กสทช. ก าหนดว่า ให้บริษัทฯ ค านวณค่าธรรมเนียมเป็นรายวนั x จ านวนวนัของช่วง
ระยะเวลาดงักลา่ว  บริษัทฯ จึงใคร่ขอสอบถามหลกัการการน าจ านวนวนัมาใช้ในการค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตดงักลา่ววา่ ผู้ รับใบอนญุาต
จะต้องใช้สดัสว่นจ านวนวนัตามจริงของปีปฏิทิน คือ ๓๖๕ หรือ ๓๖๖ วนั แล้วแตก่รณี หรือใช้จ านวนวนัตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัเก็บรายได้เพื่อน าไปใช้ในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสงัคม คือ จ านวน ๓๖๐ วนัใน
การค านวณคา่ธรรมเนียม  ทัง้นี ้เพื่อให้สามารถค านวณและช าระคา่ธรรมเนียมได้อยา่งถกูต้อง 
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รอบระยะเวลาบญัชี ตามที่ระบไุว้
ใน ข้อ  ๑๒ ของ ร่างประกาศ 
กสทช .  เ ร่ื อ ง  ค่ า ธ ร รม เนี ยม
ใบอนุญาตประกอบ กิจ กา ร
โทรคมนาคม พ.ศ. .... มีความ
เหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
และบริษัทในเครือ 

 ตามร่างประกาศข้อ ๑๒ มีค าถาม ดงันี ้ในกรณีตวัอยา่ง หากผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง (ผู้ประกอบกิจการ  A) 
มีระยะเวลาการช าระคา่ธรรมเนียมฯ ในรอบปีปกติตามกฎเกณฑ์ในปัจจบุนัคือ วนัท่ี ๑ พฤษภาคม ของทกุปี ดงันัน้ รอบปีถดัไปที่ผู้ รับใบอนญุาต
ดงักลา่วจะต้องช าระคือ รอบวนัท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ประกอบการ A จะต้องน ามาช าระในวนัที่  ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๖  
อยา่งไรก็ได้ ในกรณีที่ต้องปฏิบตัิตามร่างประกาศข้อ ๑๒ ค าถามคือ  
ก. บริษัทเข้าใจวา่ ผู้ประกอบการ A จะต้องค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามร่างประกาศฯ โดยน ารายได้ตัง้แต่วนัที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

จนถึงวนัท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มาค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตฯ ใช่หรือไม่ 
ข. ในกรณีข้างต้น บริษัทขอสอบถามถึงหลกัการในการค านวณ ”สดัส่วนของรายได้” ส าหรับรอบวนัที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จนถึงวนัที่ ๓๑ 

มกราคม ๒๕๕๖ ที่ต้องน ามาเป็นฐานในการค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตวา่ผู้ รับใบอนญุาตจะต้องใช้สดัสว่นจ านวนวนัตามจริงของปีปฏิทิน
คือ ๓๖๕ หรือ ๓๖๖ วนั แล้วแตก่รณี หรือใช้จ านวนวนัตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัเก็บรายได้เพื่อน าไปใช้
ในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถึง และบริการเพื่อสงัคม คือจ านวน ๓๖๐ วนั ในการค านวณคา่ธรรมเนียม 

บจก.โตโยต้า ทโูช่ 
(ไทยแลนด์) 

 การก าหนดโดยเร่ิมตัง้แตร่อบรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตัง้แต่วนัที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ นัน้ เนื่องจากบริษัทฯ มีก าหนดวนั
สิน้รอบบญัชีวนัที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี ดงันัน้ ค่าธรรมเนียมปี ๒๕๕๖ จะคิดจากรายได้วันที่ ๑ มกราคมถึง ๓๑ มีนาคม มาค านวณ ถือว่า
เหมาะสมกบัการปิดปัญชีประจ าปี 

บมจ.ทีโอท ี  เหมาะสม 
บจก.ทรู

อินเทอร์เน็ต 
 เหมาะสม 

บจก.วทิยุการบนิฯ  เหมาะสม 
บจก.อีซี่ ซิสเต็ม 

เทเลคอม 
 เหมาะสม 
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๕. ประเด็นเพิ่มเตมิอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะที่มต่ีอเอกสารการประกอบการรับฟังความคิดเหน็ฉบับนี ้

ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ บมจ.ทีโอท ี  ข้อ ๕ วรรคสาม ขอแก้ไขจาก “คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ” เป็น “คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม” เนื่องจาก ตามมาตรา ๔๐ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ ปี ๒๕๕๓ ก าหนดให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ปฏิบตัิการแทน กสทช. ได้ 

 ควรเพิ่มเติม ค านิยาม เก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ กสทช. ส าหรับการด าเนินการนัน้ๆ ให้ชดัเจน เช่น ค่าด าเนินการขอ
ใบอนญุาต การตอ่ใบอนญุาต เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเก่ียวกบัรายรับรายจ่ายของ กสทช. ทัง้นี ้โดยหลกัการสากล วตัถปุระสงค์ส าคญัของการ
เก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตคือ เพื่อให้ครอบคลมุคา่ใช้จ่ายในการก ากบัดแูลโดยไม่เป็นภาระต่อผู้ประกอบการ หรือผู้ ใช้บริการโดยไม่สมเหตผุล 
และต้องสามารถตรวจสอบได้โดยการเผยแพร่รายละเอียดตอ่สาธารณะด้วย 

 เพื่อให้การจดัเก็บคา่ธรรมเนียมฯ ไมเ่ป็นภาระตอ่ผู้ รับใบอนญุาตและผู้ ใช้บริการเกินควร และมีการบริหารจดัการก ากบัดแูลที่มีประสิทธิภาพ 
กสทช. ควรชีแ้จงที่มาของอตัราคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ตามร่างประกาศฯ รวมทัง้หลกัการคิดค านวณตลอดจนวงเงินค่าธรรมเนียมแต่ละปี ซึ่งหากมี
เงินคงเหลอืก็ควรน ามาเป็นปัจจยัในการพิจารณาก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมให้ลดลงด้วย เพื่อลดภาระต่อผู้ รับใบอนญุาตและผู้ ใช้บริการ ท าให้
ผู้ รับใบอนญุาตสามารถน าไปลงทนุขยายและปรับปรุงบริการได้มากขึน้ด้วย 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๗(๙)  แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ ปี ๒๕๕๓ ที่ก าหนดให้การก าหนดโครงสร้างอตัราค่าธรรมเนียม
ต้องเป็นธรรมตอ่ผู้ให้บริการโดยค านงึถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญัจึงขอเสนอดงันี ้

- ข้อ ๕ วรรคสอง ขอเพิ่มเติมวา่ “ทัง้นี ้ต้องเป็นรายได้ที่รับจริง มิใช่รายได้ทางบญัชี และหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการใช้ เช่ือมต่อ หรือ
สร้างโครงขา่ย รวมถึงสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับการให้บริการโทรคมนาคมที่ช าระให้ผู้ รับใบอนญุาต” เนื่องจาก 

๑) รายได้ที่เป็นเงินผา่นมือ เป็นเพียงรายได้ตามตวัเลขที่ลงบญัชี มิใช่รายได้ที่ บมจ.ทีโอทีได้รับจริง จึงไม่ควรน ามารวมเป็นฐานในการ
ค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตวัอยา่งเช่น รายได้จากคา่พาดสายของผู้ ร่วมการงาน เป็นเงินท่ีผู้ ร่วมการงานจ่าย
ผา่น บมจ.ทีโอที เพื่อให้ บมจ.ทีโอที น าเงินจ านวนนีไ้ปช าระคา่พาดสายของผู้ ร่วมการงานให้กบัการไฟฟ้าฯ เป็นต้น 

๒) เมื่อผู้ รับใบอนุญาตรายหนึ่ง มีการเช่าใช้โครงข่าย หรือใช้บริการใดๆ จากผู้ รับใบอนุญาตอีกรายหนึ่ง ท าให้รายได้จากผู้ รับ
ใบอนญุาตถกูจ่ายและเกิดเป็นรายได้ของผู้ รับใบอนญุาตอีกรายหนึ่ง ซึ่งรายได้ของผู้ รับใบอนญุาตอีกรายหนึ่งนัน้จะถกูน ามาเป็นฐานรายได้ใน
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การค านวณค่าธรรมเนียมซ า้ซ้อน เช่น ค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ค่าเช่าใช้พืน้ที่หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น 

๓) เพื่อเป็นการสนบัสนนุให้มีการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู ให้ครอบคลมุพืน้ที่มากที่สดุ และสนบัสนนุให้มีการปรับปรุง
คุณภาพโครงข่าย อีกทัง้เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ที่ต้องการให้มีการพฒันาโครงสร้ างพืน้ฐานด้าน
สารสนเทศที่จะเร่งรัดพฒันาโครงขา่ยสือ่สารความเร็วสงูให้ครอบคลมุ ทัว่ถึง เพียงพอ มีคณุภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม กสทช. ควร
ก าหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตสามารถน าคา่ใช้จ่ายที่เป็นการสนบัสนนุการด าเนินงานตามนโยบายดงักลา่ว มาหกัลดหย่อนจากฐานรายได้ก่อนการ
ค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการ อาทิเช่น เงินลงทนุในโครงขา่ยโทรคมนาคม คา่เช่าโครงข่ายเพื่อให้บริการโทรคมนาคม และค่า
บ ารุงรักษาโครงขา่ยเป็นต้น 

- ข้อ ๙ (๑) ขอแก้ไขเป็น “ทบทวนค่าธรรมเนียม...ทกุปีให้สอดคล้องกบัค่าใช้จ่ายในการก ากบัดแูลอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อทบทวน
ความสมดลุของรายได้จากคา่ธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ รับใบอนญุาตกบัคา่ใช้จ่ายในการก ากบัดแูลและรายได้ของผู้ รับใบอนญุาตในปีก่อนหน้า เป็น
ต้น ซึง่จะท าให้อตัราการจดัเก็บใกล้เคียงกบัคา่ใช้จ่ายในการก ากบัดแูลที่มีประสทิธิภาพได้ยิ่งขึน้ 

 ข้อ๙ (๒) วรรคสอง ขอเพิ่มเติม “ให้ส านกังาน จดัท างบประมาณรายจ่ายในการก ากบัดแูลอยา่งมีประสิทธิภาพลว่งหน้าทกุปี และน ามาใช้ใน
การค านวณอตัราคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการ พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณะรับทราบ เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมกบัผู้ให้บริการทกุ
ราย” 

บมจ.กสท 
โทรคมนาคม 

 ข้อ ๕ ค านิยาม “รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม” ควรก าหนดนิยามของรายได้ที่ต้องน ามาเป็นฐานในการค านวณอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้ชดัเจนเพื่อมิให้เกิดปัญหาในการตีความหรือเป็นภาระที่ผู้ประกอบการต้องชีแ้จง โดยควรก าหนดว่ารายได้จากการให้บริการ
หมายถึงอะไรบ้าง เช่น ค่าเช่า/ค่าใช้ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าคู่สาย  เป็นต้น และไม่ควรรวมถึงค่าติดตัง้/ซ่อมแซมอปุกรณ์ นอกจากนี ้ไม่ควรให้น า
รายได้ที่มีลกัษณะเป็นเงินผา่นมือ และรายได้ที่ไม่ได้รับเงินจริง เช่น รายได้ตดับญัชีทรัพย์สินรับโอนจากสญัญาร่วมการงาน รายได้ค่าบริการ IR 
ซึง่ผู้ให้บริการในตา่งประเทศเป็นผู้ให้บริการมารวมเป็นฐานในการค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 

 ข้อ ๗ (๑) การก าหนดไม่ให้หกัค่าลดหย่อนใดๆ ในการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ตามข้อเท็จจริง การให้บริการบางประเภทผู้
ให้บริการไมส่ามารถให้บริการได้ทัง้เส้นทาง ต้องร่วมให้บริการกบัผู้ให้บริการรายอื่นทัง้ในประเทศและต่างประเทศและจ่ายเงินในรูปค่าสว่นแบ่ง 
หากไม่ให้น ามาหกัลดหย่อนออกจากรายได้ จะไม่เป็นธรรม ต้องแบกรับภาระแทนผู้ ให้บริการรายอื่นหรือผู้ ให้บริการในต่างประเทศ ทัง้นี ้หา ก 
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กสทช. ไมใ่ห้หกัคา่ลดหยอ่น ก็ควรให้ผู้ประกอบการแยกรายได้คา่สว่นแบง่โดยไมต้่องน ามาเป็นฐานในการค านวณคา่ธรรมเนียม 

 ข้อ ๘ กสทช. ควรมีกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ และค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีเกินกวา่ร้อยละ ๒ ให้ชดัเจน เพื่อว่าผู้ รับใบอนญุาตจะได้ไม่ต้องน าสง่ค่าธรรมเนียมเกินกว่าอตัราดงักลา่วซึ่งจะเป็น
ภาระต่อผู้ประกอบการในการจัดเตรียมกระแสเงินสด และเพื่อเป็นการลดภารกิจของส านักงาน กสทช . ในการแจ้งให้ผู้ รับใบอนุญาตมารับ
คา่ธรรมเนียมในสว่นท่ีช าระเกินด้วย 

บจก.พีพี ออนไทม์  ไม่มีอภิธานศัพท์ หรือนิยามอธิบายค าจ ากัดความหรือความหมายให้เป็นข้อมูลส าหรับผู้ ตอบแบบแสดงความคิดเห็นท าให้ไม่เข้าใจ
ความหมายของค าศพัท์ที่ชดัเจน อาทิเช่น “ผู้ รับใบอนญุาตแบบตา่งๆ” 

 คา่บริการท่ีผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ เรียกเก็บจากลกูค้าของผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ ที่เป็นผู้ใช้ปลายทาง เป็นลกัษณะการให้บริการเป็นเหมา
บริการซึ่งรวมทัง้ที่เก่ียวข้องกับสื่อที่ใช้ส าหรับการสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่รับบริการจากผู้ รับใบอนุญาตแบบอื่น อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้อง บคุลากรและเจ้าหน้าที่ ฯลฯ เหมาะสม
หรือไม่ที่ กสทช. จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีส าหรับใบอนุญาตแบบที่ ๑ อีกทัง้จะเป็นภาระของผู้บริโภคในระบบห่วงโซ่อุปทาน 
นอกเหนือจากนัน้ กสทช. ได้พิจารณาในรายละเอียดหรือไมว่า่ คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีส าหรับใบอนญุาตแบบที่ ๑ จะเป็นอปุสรรคต่อการ
แขง่ขนัทางการตลาดในเวทีการค้าโลกโดยเสรี กบัภมูิภาคระดบัโรคหรือไม่ 

 กสทช. ควรสง่เสริม ดแูล ควบคมุ พฒันา ผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ ในเร่ืองคณุภาพการให้บริการที่ดีมีมาตรฐานต่อผู้บริโภค หรือมิติอื่นๆ ที่
เหมาะกวา่ 

บมจ. AIS  ในข้อ ๕ ของร่างประกาศฯ ได้ก าหนดนิยามค าว่า “ผู้ รับใบอนญุาต” ว่า ไม่รวมถึงผู้ ได้รับอนญุาต สมัปทาน หรือสญัญาให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจากบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) อยู่ก่อนวนัที่พระราชบญัญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ใช้บงัคบั  บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ก าหนดให้ชดัเจนด้วยว่า เฉพาะกิจการที่ประกอบภายใต้สญัญาหรือข้อตกลงการ
ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้ประกอบกิจการฯ ที่จะไม่อยู่ภายใต้ประกาศฉบับนี ้เพื่อป้องกันความสบัสนกรณีที่ผู้ ได้รับอนุญาต 
สมัปทาน หรือสญัญาฯ ดงักลา่วมีใบอนญุาตประกอบกิจการอยา่งอื่นด้วยวา่ตนอยูภ่ายใต้บงัคบัตามร่างประกาศนีห้รือไม ่

 บริษัทฯ ขอให้ กสทช. ก าหนดนิยามค าว่า “รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม” ในข้อ ๕ ให้มีความชดัเจนว่า หมายถึงแต่เฉพาะ 
รายได้ที่เกิดขึน้จากการให้บริการโทรคมนาคมในประเภทที่ได้ระบไุว้ตามเง่ือนไขใบอนญุาตเท่านัน้ โดยรายได้ในรายการดงัต่อไปนี ้บริษัทเห็นว่า 
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ไมค่วรต้องน ามาค านวณช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 
๑) คา่ตอบแทนการใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม เนื่องจากเป็นหน้าที่ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบการที่มีโครงขายเป็นของ

ตนเองต้องให้ผู้ประกอบการรายอื่นใช้และเช่ือมต่อระหว่างกนั เพื่อให้ผู้ ใช้บริการติดต่อสื่อสารระหว่างโครงข่ายได้โดยไม่ติดขดั อีกทัง้ยงัก าหนด
อตัราค่าตอบแทนการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายในอตัราสะท้อนต้นทุน มิได้ประสงค์ให้แสวงหาผลก าไร ดังนัน้ หากต้องน าค่าใช้และเช่ือมต่อ
โครงข่ายมาช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่ค่าใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโดยไม่จ าเป็น อีกทัง้เป็นการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตที่ซ า้ซ้อน 

๒)  ค่าใช้บริการข้ามแดนระหว่างประเทศอัตโนมัติ (International Roaming) ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้บริการ
ตา่งประเทศ จะเกิดคา่บริการซึง่ผู้ให้บริการในตา่งประเทศเรียกเก็บจากผู้ให้บริการในประเทศ เพื่อเรียกเก็บตอ่จากผู้ใช้บริการของตน ดงันัน้ คา่ใช้
บริการท่ีเกิดขึน้จึงไมเ่ก่ียวข้องกบัการให้บริการตามใบอนญุาตที่ได้รับจาก กสทช. แตอ่ยา่งใด 

๓) คา่บริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ (International Direct Dial (IDD)) ซึง่ผู้ให้บริการเรียกเก็บคา่บริการแทนผู้ ให้บริการรายอื่น กรณีที่
ผู้ รับใบอนญุาตให้บริการในลกัษณะเป็นคนกลางเพื่อให้ผู้ ใช้บริการของตนสามารถโทรศพัท์ไปยงัต่างประเทศผ่านโครงข่ายของผู้ รับใบอนญุาต
รายอื่น โดยจะเป็นผู้ออกบิลและเรียกเก็บเงินแทนผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศดงักลา่ว ดงันัน้ ค่าบริการ
โทรศพัท์ระหวา่งประเทศที่เรียกเก็บแทนจึงไม่ใช่รายได้ของผู้ รับใบอนญุาตจากการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้เง่ือนไขใบอนญุาตให้ประกอบ
กิจการของตนเองที่ต้องน ามาเสยีคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 

๔) คา่ Content เช่น ข่าว เพลง game software ซึ่งผู้ ให้บริการดงักลา่วข้างต้น ซือ้ผ่านระบบบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ รายได้ดงักลา่วจึง
มิใช่การให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่จะน ามาเสยีคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 

๕)  รายได้จากการรับจ้างออกบิลเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ แทนผู้ประกอบการรายอื่น (Billing Engine) กรณีที่ผู้ รับใบอนญุาตรับจ้างออ
กบิลเรียกเก็บคา่บริการตา่งๆ แทนผู้อื่น ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการให้บริการภายใต้เง่ือนไขการได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จึงไม่
ควรต้องน าไปเสยีคา่ธรรมเนียม 

๖) รายได้จากการประกอบธุรกิจโฆษณาผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Advertising on Mobile Network) เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึน้
จากการให้บริการโทรคมนาคมและไม่เก่ียวข้องกบัการให้บริการตามใบอนญุาตที่ได้รับจาก กสทช. จึงไม่ถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมซึง่ต้องเสยีคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามร่างประกาศฯ นี ้
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 ตามข้อ ๘ ของร่างประกาศฯ ได้ก าหนดว่า ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ีซึ่งช าระเป็นรายปี เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสองของรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ รับใบอนุญาต หาก
ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ รับใบอนญุาตน าสง่ค่าธรรมเนียมดงักลา่วเกินกว่าร้อยละสองของรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ รับ
ใบอนญุาต ส านกังานจะมีหนงัสอืแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาตมารับคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตในสว่นท่ีได้ช าระไว้เกินภายในระยะเก้าสบิวนั นบัจากวันที่
ส านกังานได้รับงบการเงินนัน้  
    บริษัทฯ ขอเสนอให้ผู้ รับใบอนญุาตสามารถหกัคา่ธรรมเนียมสว่นท่ีเกินกวา่ร้อยละสองของการค านวณคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีออกก่อนน าสง่ส านกังาน  โดยไม่จ าต้องน าสง่ค่าธรรมเนียมเกินกว่าร้อยละสองไป
ก่อนและไปรับสว่นท่ีเกินคืนจากส านกังานภายหลงั เนื่องจากผู้ รับใบอนญุาตสามารถค านวณค่าธรรมเนียมดงักลา่วได้เองจากงบการเงินอยู่แล้ว 
จึงไมค่วรเพิ่มขัน้ตอนท่ีจะเป็นภาระทัง้ตอ่ส านกังานและผู้ รับใบอนญุาตในการรับคืนคา่ธรรมเนียมโดยไมจ่ าเป็น 

 บริษัทฯ ใคร่ขอให้ กสทช. พิจารณาก าหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตประเภทขายต่อบริการโทรคมนาคมสามารถน าค่าซือ้หรือเช่าใช้โครงข่ายมาหกั
ออก ก่อนค านวรคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตได้ เพราะบริษัทฯ มีความเห็นวา่ การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตซ า้ซ้อนกนั ซึง่ผู้ที่ให้เช่าโครงข่าย
โทรคมนาคมได้เสยีคา่ธรรมเนียมแก่ กสทช. ในสว่นนีไ้ปแล้ว 

บมจ. โทเทิ่ล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
และบริษัทในเครือ 

บริษัทขอเรียนให้ กสทช. ทราบถึงปัญหาตอ่ไปนี ้

 ค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย บริษัทของเสนอให้ กสทช.โปรดพิจารณายกเว้นการจดัเก็บค่าธรรมเนียมจากค่าตอบแทนการ
ใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ย เนื่องจากคา่ตอบแทนดงักลา่วไมใ่ช่รายได้จากการให้บริการตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ (คือตามประกาศ กทช. 
วา่ด้วยการใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙) 
   บริษัทขอเรียนวา่ การใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมเป็นหน้าที่ซึง่กฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงขา่ยเป็นของ
ตนเองต้องให้ผู้ประกอบการรายอื่นใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยระหวา่งกนั เพื่อให้ผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างโครงข่ายได้โดยไม่ติดขดั  
อีกทัง้ ยงัก าหนดให้อตัราคา่ตอบแทนการใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยต้องเป็นอตัราที่สะท้อนต้นทนุ “เพื่อชดเชยการลงทนุในโครงขา่ย” เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการลงทนุและพฒันาโครงขา่ยโทรคมนาคม มิได้ประสงค์ให้มีการแสวงหาผลก าไร หากผู้ รับใบอนญุาตต้องน าค่าใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายมา
รวมค านวณเป็นรายได้ในการช าระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต ย่อมเป็นการเพิ่มต้นทนุให้แก่ค่าใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโดยไม่จ าเป็น หาก กสทช . 
จดัเก็บคา่ธรรมเนียมจากคา่ตอบแทนการใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ย ก็จะมีผลเสมือนลงโทษผู้ที่ปฏิบตัิตามกฎหมายให้ต้องขาดทนุไปสว่นหนึง่ 
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(๑) ในกรณีที่ กสทช. ต้องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายได้ค่าตอบแทนการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายจริงๆ บริษัทก็ขอเสนอให้ก าหนดให้ผู้ รับ
ใบอนญุาตน ารายได้สทุธิ (Net Income) ของคา่ตอบแทนการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเท่านัน้ มารวมเป็นรายได้ที่จะน ามาค านวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต เนื่องจากรายได้ค่าตอบแทนการใช้และเช่ือมต่อ (Gross Income) เป็นเพียงตวัเลขทางบญัชี แต่มิได้มีการช าระเงิน
ระหว่างกันจริง อีกทัง้การที่ กสทช. คิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากฐานค่าตอบแทนเหล่านี ้โดยไม่ให้หักค่าใช้และเช่ือต่อโครงข่ายที่
ผู้ประกอบการต้องช าระแก่ผู้ประกอบการรายอื่นออก ก็จะเท่ากบัเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนญุาตที่ซ า้ซ้อน  ดงันัน้ เฉพาะรายได้สุทธิ
เทา่นัน้ จึงจะเป็นคา่ตอบแทนที่ผู้ประกอบการได้รับจริง 

(๒) ในกรณีที่ กสทช. ไมเ่ลอืกแนวทางที่บริษัทเสนอ หรือทางเลอืกเพิ่มเติมในข้อ (๑) กสทช. ก็อาจก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมวา่ เฉพาะรายได้ใน
ส่วนของค่าตอบแทนการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย ให้เรียกเก็บในอัตราเฉพาะที่น้อยกว่าอัตราปกติ เช่น อัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของรายได้
คา่ตอบแทนการใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ย (Gross Income) หรือ รายได้สทุธิ เป็นต้น 

(๓) อย่างไรก็ดี หาก กสทช. ไม่ประสงค์จะก าหนดตามแนวทางที่บริษัทเสนอข้างต้น  กสทช. ควรก าหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตสามารถน า
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตมารวมค านวณเป็นต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในการก าหนดอตัราค่าตอบแทนการ
ใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม มิฉะนัน้ คา่ตอบแทนการเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมจะต ่ากว่าต้นทนุที่แท้จริง เท่ากบัว่า ผู้ที่ปฏิบตัิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการใช้และเช่ือตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมกลบัได้รับผลร้ายอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

 ค่าใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) หรือ IR 
    ในกรณีผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่เดินทางไปใช้บริการในต่างประเทศ จะเกิดค่าใช้บริการที่ผู้ ให้บริการต่างประเทศมาเรียกเก็บจากผู้

ให้บริการในประเทศ และผู้ใช้บริการในประเทศจะน าไปเรียกเก็บต่อจากผู้ ใช้บริการของตน ซึ่งที่จริงแล้ว กรณีดงักลา่ว  ไม่ได้ถือว่าผู้ ใช้บริการใน
ประเทศมี “รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม” แต่อย่างใด เพราะรายได้ดงักลา่วเป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการของผู้ประกอบการใน
ตา่งประเทศ และที่จริงแล้ว ผู้ใช้บริการท่ีเดินทางไปต่างประเทศและใช้บริการโทรคมนาคมดงักลา่ว ควรจะช าระคา่ธรรมเนียมให้แก้ผู้ประกอบการ
ในต่างประเทศด้วยตนเองโดยตรง อนัจะท าให้ผู้ประกอบการในประเทศไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าธรรมเนียมใบอนญุาตให้แก่ กสทช . แต่
อย่างใด อย่างไรก็ดี ทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมนัน้ จะไม่ท าเช่นนัน้ เพราะจะท าให้ผู้ ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ดงันัน้ 
ผู้ประกอบการในประเทศจึงอ านวยความสะดวก กล่าวคือ ผู้ ใช้บริการไม่ต้องช าระค่าบริการโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศพัท์ให้แก่ผู้ ให้บริการใน
ตา่งประเทศ แตส่ามารถเดินทางกลบัประเทศไทยและช าระให้แก่ผู้ประกอบการในไทยได้โดยผู้ประกอบการในไทยจะน าเงินดงักลา่วไปช าระให้แก่
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ผู้ประกอบการในตา่งแดนให้แทน 
   ดงันัน้ คา่ใช้บริการท่ีเกิดขึน้จากการให้บริการในตา่งประเทศดงักลา่ว จึงไมเ่ก่ียวข้องกบัการให้บริการตามใบอนญุาตที่ได้รับจาก กสทช. แต่

อยา่งใด และไม่ควรถือเป็นรายได้ที่ต้องน ามาค านวณเสียค่าธรรมเนียมใบอนญุาต มิฉะนัน้ ก็จะกลายเป็นว่าผู้ประกอบการในไทยได้รับผลร้าย
จากการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ 

 ค่า Content เช่น ข่าว เพลง เกมส์ software ซึ่งเป็นสินค้า และบริการท าการซือ้หาจากอินเทอร์เน็ตโดยผ่านการเช่ือมต่อทาง
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีนัน้ ตามกฎหมายแล้ว ผู้ ใช้บริการต้องช าระเงิน ๒ สว่นแรก เป็นค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่เพื่อเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต สว่นที่
สอง เป็นคา่ราคาสนิค้าและบริการท่ีซือ้ เช่น เกมส์ เพลง ฯลฯ ซึง่ทัง้สองสว่นแยกออกจากกนัได้ แต่ในทางปฏิบตัิ ผู้ ให้บริการโทรศพัท์ เคลื่อนที่จะ
เรียกเก็บค่าสินค้าและบริการ Content ดงักล่าว (เป็นค่าลิขสิทธ์ิเกมส์ เพลง ฯลฯ) จากผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ อนัเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไมต้่องเดินทางไปช าระคา่สนิค้าเหลา่นัน้ ตอ่ผู้ขายสนิค้าในแตล่ะแหง่ โดยผู้ให้บริการจะน าเงินค่าสินค้าที่เรียกเก็บได้
น าสง่ให้แก่ผู้ขายสนิค้าตอ่ไป ดงันัน้ คา่สนิค้าดงักลา่ว จึงมิใช่รายได้ที่เกิดขึน้จากการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่ และ
ไมค่วรต้องน ามาเสยีคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต เพราะเป็นราคาคา่สนิค้าอื่นๆ ที่ซือ้ขายกนัระหวา่งเจ้าของสนิค้า และผู้ใช้บริการ 

 คา่เช่าใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมระหวา่งผู้ รับใบอนญุาตหรือค่าขายสง่บริการโทรคมนาคมที่ผู้ซือ้ (ผู้ขายต่อ) ต้องช าระให้แก่ผู้ขายสง่นัน้ แม้
ผู้ขายสง่หรือผู้ ให้เช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจะได้รับเงินเป็นค่าตอบแทน แต่ก็ไม่ควรน ามารวมเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนญุาต เพราะ
บริการขายสง่เหลา่นี ้กสทช. ยอ่มเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในระบบัขายปลกีอยูแ่ล้ว ดงันัน้ จึงไมค่วรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนญุาตซ า้ซ้อน หรือ
มิฉะนัน้ กสทช. ควรเรียกเก็บเฉพาะจากผู้ ให้บริการขายสง่หรือผู้ ให้เช่าใช้โครงข่าย แต่ก็ให้ผู้ประกอบการขายต่อบริการหรือผู้ เช่าใช้โครงข่ายน า
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วมาหกัออกได้ เพื่อมิให้เกิดการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตซ า้ซ้อน 

บจก.ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต 

ก) ตาม พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีฯ ก าหนดอ านาจการก าหนดคา่ธรรมเนียม โดยให้ค านงึถึงภาระคา่ใช้จ่ายในการก ากบัดแูลอย่างมี
ประสทิธิภาพ ดงันัน้ส านกังาน กสทช. ควรจะจดัท าแผนการใช้จ่ายและงบประมาณตามเจตนารมย์ของกฎหมาย และไม่ท าให้เกิดภาระแก่ผู้ รับ
ใบอนญุาตและผู้ใช้บริการจนเกินสมควร เมื่อพิจารณาถึงรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม ของทัง้อตุสาหกรรม เมื่อรวมค านวณรายได้จาก
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามรายใหญ่ซึ่งแต่เดิมอยู่ภายใต้ระบบสมัปทานและมิได้อยู่ในบงัคบัค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว  น่าจะมี
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตเพิ่มขึน้ในระบบอีกประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาทตอ่ปี ซึง่นา่จะเพียงพอตอ่คา่ใช้จ่ายในการก ากบัดแูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้  
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ข) ผู้ รับใบอนญุาตประเภท ๑ ควรได้รับการสนบัสนนุหรือลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการ เนื่องจากเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะ
ที่ควรสง่เสริมให้มีบริการได้โดยเสรีตามความหมายของ พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรสนบัสนุนการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมให้แก่ ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทางด้านสาย เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล า้ทางเทคโนโลยี  (Digital Divide) หรือ
ลดหยอ่นให้แก่ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต/โทรศพัท์ประจ าที่ ซึ่งมีภาระการลงทนุต่อเลขหมายสงูกว่าผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต /โทรศพัท์เคลื่อนที่มาก 
อีกทัง้ยงัเป็นการเสริมความมัน่คงของโครงขา่ยและสอดคล้องกบันโยบายบรอดแบนด์แหง่ชาติ  

ค) เสนอให้ กสทช.ก าหนดมาตรการสง่เสริมการบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทางสาย 

- มีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการให้บริการ (Fixed) บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (โดยเฉพาะการให้บริการโดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายใน
ตา่งประเทศ) วา่บริการประเภทนีส้ามารถกระตุ้นการเติบโตของ GDP ของประเทศได้อยา่งมีนยัส าคญั จึงท าให้มีหลายประเทศได้น าประเด็นนีม้า
พิจารณาก าหนดเป็นเป้าหมาย หรือนโยบายในการพฒันา หรือสง่เสริมบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 

- บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทางสายของประเทศไทยมี penetration ต ่ามากเมื่อเทียบกบับริการประเภทเดียวกนัในต่างประเทศ ซึ่ง
ในหลายๆประเทศจะมีการ subsidize การให้บริการประเภทนีด้้วย ประเทศไทยควรสง่เสริมการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทางสายให้
มากขึน้ 

- บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทางสายเป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่มีราคาถกูกวา่ และมีความเร็วสงูกวา่บริการโมบายอินเทอร์เน็ต จึงเป็น
บริการท่ีเหมาะกบัประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมทัง้นกัเรียนนกัศึกษา ในขณะที่บริการโมบายอินเทอร์เน็ต จะเหมาะกบักลุม่ผู้ ใช้บริการที่มีรายได้
สงูกวา่กลุม่ที่เป็นพืน้ฐาน เนื่องจากลกัษณะการคิดคา่บริการของบริการโมบายอินเทอร์เน็ตจะต้องเสยีคา่บริการตามปริมาณการใช้งาน (Pay per 
Use) มีคา่ใช้จ่ายสงูกวา่ ผู้ใช้บริการต้องใช้งานอยา่งจ ากดั บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทางสายจึงเป็นบริการพืน้ฐานที่จะอ านวยประโยชน์ใน
การพฒันาด้านการศกึษา การสาธารณสขุ ด้านการแพทย์ สขุภาพอนามยั และด้านโครงสร้างพืน้ฐานในการบริการสงัคม 

- บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทางสายสามารถมีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้  ดังกล่าวแล้ว ควรที่จะต้องส่งเสริมให้
เจริญเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้มากขึน้ แต่ความครอบคลมุยงัมีไม่เพียงพอ ในขณะที่บริการโมบายอินเทอร์เน็ตนัน้ โดย
ธรรมชาติแล้วมีศกัยภาพในการเติบโตขึน้ได้ตามจ านวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่มี penetration เกินกวา่ ๑๐๐ % ณ ปัจจบุนั การให้บริการนี ้
จึงถือว่ามีความสามารถในการแข่งขนัที่ดี  เทียบเคียงได้กับในต่างประเทศอยู่แล้ว กสทช. จึงควรพิจารณาก าหนดการก ากับดแูลที่จะส่งเสริม
บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตทางสายให้มีมากขึน้ 
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- เสนอให้ กสทช. พิจารณาปรับลดอตัราค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการในร่างประกาศนี  ้เพื่อให้เกิดการสง่เสริมบริการบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตทางสาย ให้สามารถเป็นบริการพืน้ฐานให้กบัสงัคมในด้านตา่งๆตอ่ไป 

- เสนอให้ กสทช. ออกหลกัเกณฑ์การลดหย่อนรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  (หรือการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
อินเทอร์เน็ต) ให้แก่ผู้ รับใบอนญุาตทกุประเภทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทางสาย ตามนยัแหง่ประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์การหกัค่า
ลดหย่อนรายได้ก่อนค านวณค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และใบอนญุาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่
สาม (ประกาศวนัท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓) ไปจนกวา่จะมีการขยายโครงขา่ยให้ครอบคลมุเทียบเคียงได้กบัการให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีหรือตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

- การคงไว้ซึง่หลกัเกณฑ์การลดหยอ่นรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (หรือการให้บริการแก่ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต) 
ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์การหกัคา่ลดหยอ่นรายได้ก่อนค านวณค่าธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จะ
ช่วยจูงใจให้มีผู้ประกอบการต้องการเข้ามาลงทนุให้บริการตามลกัษณะใบอนญุาตประเภทที่ ๓ และการก าหนดให้มีการหกัค่าลดหย่อน จาก
คา่บริการท่ีจ่ายให้กบัผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น จะช่วยจงูใจให้มีผู้ประกอบการต้องการเข้ามาลงทนุ ให้บริการเป็นผู้ขายต่อตามลกัษณะใบอนญุาต
ประเภทท่ี ๑ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีทางเลอืกในการเข้าสูต่ลาดได้ ในหลายรูปแบบสร้างความยืดหยุน่ในการตดัสินใจเข้าลงทนุ สง่ผลให้มี
การประกอบกิจการมากขึน้ เป็นการส่งเสริมตลาดโทรคมนาคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงสอดคล้องกับนโยบายของ กสทช . และ
นโยบายในระดบัประเทศ 

ง) ค าอธิบายและเหตผุลเพิ่มเติมส าหรับข้อเสนอการก าหนดให้สามารถหกัคา่ลดหยอ่นคา่บริการท่ีจ่ายให้กบัผู้ รับใบอนญุาตรายอื่น  

- พิจารณาวิธีการคิดคา่ธรรมเนียมตามตวัอยา่งดงันี ้สมมติผู้ รับใบอนญุาต B (บริษัท B) ซึง่เป็นผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๑ ใช้บริการโทรคมนาคมจาก
ผู้ รับใบอนญุาต A (บริษัท A) ซึง่เป็นผู้ รับใบอนญุาตแบบที่ ๓ ปกติบริษัท A จะคิดค่าบริการจากโดยรวมเอาค่าธรรมเนียมใบอนญุาตของตนเข้า
ไปคิดกบั B ด้วย ราคาขายให้ B จึงสงูขึน้จากสว่นของคา่ธรรมเนียมของ A หาก B น าบริการจาก A ไปสร้างมลูคา่เพิ่มแล้วขายบริการต่อไปให้กบั
ผู้ รับใบอนญุาต C (บริษัท C) บริษัท B จะต้องรวมเอาคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตของตนเข้าไปคิดกบั C ด้วย ราคาขายให้ C จึงสงูขึน้จากสว่นของ
คา่ธรรมเนียมของ B (ซึง่ในนัน้ก็มีสว่นของคา่ธรรมเนียมของ A รวมอยูด้่วยแล้ว) และจะเป็นเช่นนีต้อ่ๆไปหากมีการขายตอ่บริการเป็นทอดๆกนัไป
ในหว่งโซค่ณุคา่ของการบริการ ยิ่งมีผู้ให้บริการขายตอ่เป็นทอดๆหลายล าดบัมากขึน้อยู่ทางขวาของห่วงโซ่คณุค่ามากยิ่งขึน้  ยิ่งท าให้ผู้ ให้บริการ
เหลา่นัน้มีต้นทนุสงูมากยิ่งขึน้ และเสยีเปรียบมากขึน้เร่ือยๆ 
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- ผลที่เกิดขึน้ตามตวัอยา่งข้างต้น ท าให้ผู้ รับใบอนญุาตที่เป็นผู้ขายตอ่บริการจะมีต้นทนุบริการในลกัษณะเดียวกนัสงูกว่า ผู้ รับใบอนญุาต
ที่เป็นผู้ขายสง่บริการมาให้ตนเองเสมอโดยทนัที ท าให้เกิดการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม ผู้ประกอบการตา่งๆจะลงัเลที่จะเข้าตลาดมาในตลาดในฐานะ
ของผู้ขายต่อ ซึ่งการขายต่อบริการนัน้ถือเป็นจะเป็นกลไกที่จะขบัเคลื่อนให้เกิดการเข้าสู่ตลาดการแข่งขนัอย่างเสรีได้ ตวัอย่างข้างต้นแสดง
ลกัษณะที่สง่ผลให้ไม่เป็นการส่งเสริมการขายส่งขายต่อบริการ ซึ่งจะไม่สอดคล้องกบัหลกัการสง่เสริมการแข่งขนัเสรี (Level Playing Field) 
อนัเป็นภาระส าคญัอยา่งหนึง่ในการก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. 

- นอกจากนี ้กสทช. ควรสง่เสริมอตุสาหกรรมโดย สง่เสริมให้มีผู้ เข้ามาให้บริการการขายสง่ขายต่อมากขึน้ มีกิจกรรมการซือ้มาขายไปใน
ตลาดมากขึน้ เนื่องจากบริการขายส่งขายต่อมีสว่นขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขยายตวัได้มากขึน้  โดยจะท าให้มี Multiplication 
Factor ที่เกิดขึน้จากการท่ีเงินทนุเกิดการหมนุเวียนไปหลายๆรอบ เป็นผลบวกตอ่เศรษฐกิจโดยตรง 

- จากรูปแบบการคิดค่าธรรมเนียมใบอนญุาตดงักลา่วข้างต้น บริษัทจึงได้เสนอให้สามารถน าค่าบริการที่จ่ายให้กบัผู้ รับใบอนญุาตรายอื่นมาหกั
ออกจากรายได้ดงักลา่วข้างต้นแล้ว เพื่อใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมใบอนญุาตได้ ท าให้เกิดความเป็นธรรมในการคิดค่าธรรมเนียม อนัเป็น
การส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี 

- การหกัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วนัน้เป็นหลกัการคิดคา่ธรรมเนียมบนรายได้สว่นที่เป็นมลูค่าเพิ่ม ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามหลกัสากลแล้ว ยงั
สอดคล้องกับภาระการก ากับดูแลผู้ รับใบอนุญาตแต่ละประเภทของ กสทช. อย่างสมเหตุสมผลด้วย โดยที่ผู้ รับใบอนุญาตที่เป็นผู้ ขายต่อมี
ลกัษณะการประกอบกิจการในรูปแบบท่ีน าบริการของผู้ขายสง่มาสร้างมลูคา่เพิ่มตอ่ และขายตอ่ไปอีกทอดหนึง่ ผลตอบแทนของกิจการท่ีได้รับจงึ
แปรตามมลูคา่เพิ่มที่เกิดขึน้ การหกัคา่ใช้จ่ายที่ผู้ขายตอ่จ่ายให้กบัผู้ขายสง่ออกไปจากรายได้ที่จะคิดคา่ธรรมเนียม จะท าให้การจ่ายคา่ธรรมเนียม
แปรตามมลูคา่เพิ่มที่เกิดขึน้ ซึง่สะท้อนภาระการก ากับดูแลของ กสทช. ได้อยา่งเป็นธรรม 

บจก.โตโยต้า ทโูช่ 
(ไทยแลนด์) 

 จากเดิมบริษัทเสยีคา่ธรรมเนียมปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท แตจ่ากประกาศของ กสทช. นี ้ท าให้บริษัทต้องเสยีคา่ธรรมเนียมสงูขึน้จากเดิมเป็นสอง
เทา่ 
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 ทัง้นี ้ส านกังาน กสทช. ได้ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทัง้หมด โดยจะน าเสนอต่อท่ีประชมุ กทค.  
เพ่ือพิจารณา ปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ และจะเสนอเข้าท่ีประชมุ กสทช. ก่อนประกาศในราชกิจจานเุบกษาตอ่ไป 


