บันทึกสรุปผลการรับฟังความคิ ดเห็นต่อประกาศ กสทช.
เรือ่ ง กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิ ทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ (Automatic License)
ระหว่าง 25 เมษายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2554
ประเด็นที่รบั ฟังความ
หน่ วยงาน
ความคิ ดเห็นที่ได้รบั
มติ หรือผลการพิ จารณาของ กสทช. พร้อมทัง้
คิ ดเห็น
เหตุผลและแนวทางในการดาเนิ นการต่อไป
ความเหมาะสมของ
บริษทั กสท.
เหมาะสมแล้ว ทัง้ นี้ เห็นควรกาหนดเพิม่ เติมให้ครอบคลุมไปถึงการขอ กทช. ปฏิบตั หิ น้าที่ กสทช. ในการประชุมครัง้ ที่
ขอบข่ายของการยื่น
โทรคมนาคม จากัด
อนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคม
21/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ได้พจิ ารณา
ขอรับใบอนุญาต
(มหาชน)
ด้วย
แล้ว มีมติกาหนดให้การออกใบอนุญาตให้มี ใช้
วัตถุประสงค์ของการ
เครื่องวิทยุคมนาคม และตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคม และ
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส บริษทั เห็นด้วยในหลักการของร่างประกาศฯ และกระบวนการออก
อนุญาต และลักษณะ
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม บางประเภท อยู่
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
ใบอนุญาตแบบ Automatic License โดยให้ กทช. ปฏิบตั หิ น้าที่
ของการอนุญาต ที่
ภายใต้กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ
(มหาชน)
กสทช. สามารถมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ พู้ จิ ารณาออก
กาหนดต้องดาเนินการ
ใบอนุญาต และให้มรี ะยะเวลาในการดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 (Automatic License) นี้ดว้ ย และได้ปรับแก้
ตามกระบวนการ
ภาคผนวก ก ของประกาศให้สอดคล้องกับมติการ
วันทาการ เพราะจะช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
ขัน้ ตอนทีก่ าหนดใน
ประชุมดังกล่าวด้วยแล้ว
ประกาศนี้
อย่างไรก็ดี บริษทั ตัง้ ข้อสังเกตว่า ร่างประกาศฯ มิได้รวมถึง
กระบวนการออกใบอนุญาตให้ มีและใช้ ซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม
(กาหนดแต่เพียงการออกใบอนุญาตให้นาเข้า ใบอนุญาตให้ทา
ใบอนุญาตให้นาออก และใบอนุญาตให้คา้ ซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม
เท่านัน้ ) ซึง่ บริษทั เห็นว่า ในเมื่อการออกใบอนุญาตดังกล่าวเป็ นการ
ออกโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคมฯ ดังนัน้
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 6 และเพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัวไป
ทัง้ ระบบ ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ จึงควรรวมถึงกระบวนการออก
ใบอนุญาตให้ มีและใช้ ซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคมไว้ดว้ ยเช่นกัน และควร
กาหนดให้กระบวนการในการออกใบอนุญาตตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคม
ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคมฯ สามารถดาเนินการด้วย
กระบวนการ Automatic License ด้วย เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
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ความเหมาะสมของ
กระบวนการ ขัน้ ตอน
และกรอบระยะเวลา
ดาเนินการในการขอรับ
และออกใบอนุญาต
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บริษทั กสท.
โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน)

บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
(มหาชน)

กระบวนการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรา 45 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ องค์กร
จัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ดังนัน้ จึงใคร่ขอให้
กทช. ปฎิบตั หิ น้าที่ กสทช. ผ่อนปรนขัน้ ตอนการให้ใบอนุญาตดังกล่าว
ในแนวทางเดียวกันกับ Automatic License ของใบอนุญาตให้นาเข้า
ใบอนุญาตให้ทา ใบอนุญาตให้นาออก และใบอนุญาตให้คา้ ซึง่ เครื่อง
วิทยุคมนาคม ในอนาคตอันใกล้น้ี
ตามร่างข้อ 6 ทีก่ าหนดเวลาในการยื่นขอ เป็ นประโยชน์ดมี าก
1) ระยะเวลาในการดาเนินการขอรับและออกใบอนุ ญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ (Automatic
License) แล้วเสร็จภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีย่ ่นื คา
ขอรับใบอนุญาตนัน้ มีความเหมาะสมแล้ว
2) กสท เห็นว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีก
่ าหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2535) มีความเหมาะสมอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี
หากคณะกรรมการจะมีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว เห็นควรพิจารณาให้มคี วามสอดคล้องกับต้นทุนการ
ั บนั
ดาเนินการทีแ่ ท้จริงในปจจุ
3) ตามภาคผนวก ข แผนผังขัน้ ตอนการขอรับและออก
ใบอนุญาต ขัน้ ตอนให้สานักงานตรวจทานความถูกต้องของ
ใบอนุญาต ควรมาก่อน ขัน้ ตอนการพิมพ์ใบอนุญาต
บริษทั เห็นด้วยในหลักการของกระบวนการขัน้ ตอน (ตามทีป่ รากฎใน
ภาคผนวก ข ของร่างประกาศฯ) และกรอบระยะเวลาดาเนินการ 3 วัน
อย่างไรก็ดี บริษทั ขอเรียนเสนอความเห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และง่ายต่อการปฏิบตั งิ านยิง่ ขึน้ ร่างประกาศฯ ดังกล่าวจึงควรกาหนด
และรวบรวม (1) แบบคาขอทีเ่ กีย่ วข้องและ (2) เอกสารหลักฐานที่
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ปรับแก้ แผนผังขัน้ ตอนการขอรับและออก
ใบอนุญาต ในภาคผนวก ข ของประกาศให้ชดั เจน
ยิง่ ขึน้
แบบคาขอทีเ่ กีย่ วข้อง และเอกสารหลักฐานทีจ่ าเป็ น
สาหรับการขอใบอนุญาตนัน้ ได้ระบุไว้แล้วใน
ประกาศ กสทช. ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
(1) ประกาศ กสทช. เรื่อง การค้าเครื่องวิทยุ
คมนาคม

จาเป็ นเกีย่ วข้องทัง้ หมดทีต่ อ้ งใช้ในการขอรับใบอนุญาต
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ความเหมาะสมของการ
ร้องขอให้ กสทช.
พิจารณาทบทวน และ
การโต้แย้งเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั ติ ามประกาศนี้

บริษทั กสท.
โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน)

ควรมีช่องทางในการตรวจสอบดาเนินงาน

1)

2)

บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชัน่ จากัด
(มหาชน)

ขัน้ ตอนในการร้องขอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาทบทวนใหม่
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง กรณีไม่สามารถออก
ใบอนุญาตให้ได้ กสท เห็นควรขยายระยะเวลาในการร้อง
ขอให้พจิ ารณาใหม่เป็ น 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ในการร้องขอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาใหม่กรณีไม่สามารถ
ออกใบอนุญาตให้ได้นนั ้ กสท เห็นว่าผูร้ อ้ งขอไม่ควรต้อง
ดาเนินการยื่นแบบคาขอพร้อมกรอกรายละเอียดในแบบคา
ขอใหม่อกี ครัง้ และไม่ควรให้ชาระค่าธรรมเนียมซ้าซ้อน

ตามข้อ 11 ของร่างประกาศฯ กาหนดว่า ในกรณีทส่ี านักงานพิจารณา
ไม่ออกใบอนุญาตตามประกาศนี้ ผูย้ ่นื คาขอรับใบอนุญาตมีสทิ ธิย่นื คา
ขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนใหม่ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือถือได้รบั แจ้งการไม่ออกใบอนุญาต ทัง้ นี้โดยต้อง
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ
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(2) ประกาศ กสทช. เรื่อง การทาเครื่องวิทยุ
คมนาคม
(3) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาเข้าเครื่อง
วิทยุคมนาคม
(4) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาออกเครื่อง
วิทยุคมนาคม
(5) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
สานักงาน กสทช. (สานักการอนุญาตกิจการเฉพาะ
กิจ) ได้กาหนดช่องทางในการติดตามและสอบถาม
ความคืบหน้าในการยื่นขอรับใบอนุญาตไว้แล้ว ผ่าน
ทางระบบโทรศัพท์
ปรับแก้ขอ้ ความข้อ 11 ของประกาศฯ เป็ นดังนี้
“ในกรณีทส่ี านักงานพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตตาม
ประกาศนี้ ผูย้ ่นื คาขอรับใบอนุญาตมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ต่อ
คณะกรรมการเพื่อให้ทบทวนการพิจารณาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือถือว่าได้รบั แจ้ง
การไม่อนุญาต ทัง้ นี้ การอุทธรณ์ตอ้ งปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539” ซึง่ ไม่ตอ้ งยื่นแบบคาขอหรือชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่
ปรับแก้ขอ้ ความข้อ 11 ของประกาศฯ เป็ นดังนี้
“ในกรณีทส่ี านักงานพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตตาม
ประกาศนี้ ผูย้ ่นื คาขอรับใบอนุญาตมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ต่อ
คณะกรรมการเพื่อให้ทบทวนการพิจารณาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือถือว่าได้รบั แจ้ง

วิธกี ารปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นัน้

ประเด็นเพิม่ เติมอื่นๆ
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-

บริษทั เห็นว่า ข้อความดังกล่าวยังคลุมเคลือและอาจไม่ชดั เจนในทาง
ปฏิบตั ิ จึงขอให้สานักงาน กสทช. โปรดให้ความชัดเจนในประโยคว่า
...ทัง้ นี้ โดยต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นัน้
หมายความถึงว่า สานักงาน กสทช. ประสงค์ทจ่ี ะนาแต่เฉพาะเงือ่ นไข
ตามทีก่ าหนดไว้ในอนุมาตรา (1) ถึง (4) ของมาตรา 54 มาใช้โดย
อนุโลมใช่หรือไม่
ดี
-

การไม่อนุญาต ทัง้ นี้ การอุทธรณ์ตอ้ งปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารปฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙”

-
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พฤษภาคม 2554 ซึง่ สานักงานฯ ได้รบั เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
(2) บริษทั กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ส่งมาพร้อมหนังสือบริษทั ฯ ที่ กสท. รก.(กร.)/645 ลงวันที่ 27
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