สรุปผลการดําเนินการต่ อร่ างประกาศ กสทช.
เรื่อง การกําหนดข้อห้ ามการกระทําทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่ างด้ าว พ.ศ. ....
(แก้ ไขตามมติทปี่ ระชุ ม กทช. ปฏิบตั หิ น้ าที่ กสทช. ครั้งที่ 20/2554, วันที่ 6 กรกฎาคม 2554)

1

สรุปผลการดําเนินการต่ อร่ างประกาศ กสทช.
เรื่อง การกําหนดข้ อห้ ามการกระทําทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการครอบงํากิจการโดยคนต่ างด้ าว พ.ศ. ....
(แก้ไขตามมติที่ประชุม กทช. ปฏิบตั ิหน้าที่ กสทช. ครั้งที่ 20/2554, วันที่ 6 กรกฎาคม 2554)
ลําดับ
1

(ร่ าง) ประกาศฯ

เหตุทปี่ รับปรุง
(ความเห็นสํ านักงาน กสทช.)
เนื่องจากร่ างประกาศฉบับนี้
อารัมภบท
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 84 (11) เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงซึ่ งกําหนด
ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงนํามาอ้าง
และมาตรา 27 ประกอบมาตรา 80 และ เพิ่มเติมไว้เพื่อความชัดเจนยิง่ ขึ้น
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 และตามมาตรา 8 มาตรา 15
มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 54
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

2

ความเห็นคณะกรรมการฯ

ร่ างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่
ประชุ ม กทช.ฯ ครั้งที่ 20/2554
เห็นชอบตามที่สาํ นักงานเสนอ และให้ อารัมภบท (ย่อหน้ าสุ ดท้าย)
เพิ่มเติมข้อความในส่ วน Preamble ของ นับแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็ นต้นมา
ร่ างประกาศโดยลําดับความเป็ นมาของ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
การจัดทําประกาศฉบับนี้ให้ชดั เจน
แห่งชาติได้จดั ทํายกร่ างประกาศ
เพื่อให้สาธารณชนได้มีความเข้าใจที่
วิจยั และดําเนินการรับฟังความ
ถูกต้องว่าเรื่ องดังกล่าวได้มีการ
คิดเห็นสาธารณะพร้อมทั้งได้
ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. แก้ไขปรับปรุ งเรื่ อยมา บัดนี้
2549 มิใช่เร่ งรัดในห้วงระยะเวลานี้
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ปฏิบตั ิหน้าที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติเห็นสมควร
ให้ประกาศกําหนดข้อห้ามการ

ลําดับ

2

(ร่ าง) ประกาศฯ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 อัน
เป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิ ทธิ เสรี ภาพ
ของบุคคลซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา
43 และมาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47
มาตรา 61 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้อ 1
“ผูข้ อรับใบอนุ ญาต” หมายความว่า
ผูข้ อรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่าย
เป็ นของตนเอง และผูข้ อรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม

เหตุทปี่ รับปรุง
(ความเห็นสํ านักงาน กสทช.)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เนื่องจากมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.การ เห็นชอบตามที่สาํ นักงานเสนอ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ
กําหนดให้คณะกรรมการอาจ
กําหนดให้ผขู้ อรับใบอนุญาต
สําหรับการประกอบกิจการบาง
ลักษณะหรื อบางประเภทที่เป็ นนิติ
บุคคลจะต้องกําหนดข้อห้ามการ

3

ร่ างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่
ประชุ ม กทช.ฯ ครั้งที่ 20/2554
กระทําที่มีลกั ษณะเป็ นการ
ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวไว้
ดังต่อไปนี้

ลําดับ

(ร่ าง) ประกาศฯ

เหตุทปี่ รับปรุง
(ความเห็นสํ านักงาน กสทช.)
“ผูร้ ับใบอนุ ญาต” หมายความ กระทําอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการ
ว่า ผูร้ ับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ครอบงํากิจการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
โทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่าย
การกําหนดข้อห้ามนั้น กําหนดบาง
ลักษณะหรื อบางประเภทเท่านั้นซึ่ ง
เป็ นของตนเอง และผูร้ ับใบอนุญาต
เมื่อพิจารณาสื บเนื่ องกับมาตรา 84
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สาม และให้หมายความรวมถึงผูไ้ ด้รับ (11) ของ รัฐธรรมนูญแห่ง
อนุญาต สัมปทาน หรื อสัญญาจากการ ราชอาณาจักรไทยจะเห็นว่าการ
เป็ นเจ้าของโครงข่ายนั้นอาจ
สื่ อสารแห่งประเทศไทย หรื อ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่ งมี กระทบต่อความมัน่ คงของรัฐได้
สิ ทธิหน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับ ดังนั้น จึงกําหนดให้ใบอนุญาต
แบบที่สองเท่านั้นที่มีโครงข่ายเป็ น
ผูร้ ับใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
ของตนเองเท่านั้นที่จะต้องถูก
โทรคมนาคมแบบที่สองและผูร้ ับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กํากับตามประกาศนี้
แบบที่สาม ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
ด้วยโดยอนุโลม

4

ความเห็นคณะกรรมการฯ

ร่ างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่
ประชุ ม กทช.ฯ ครั้งที่ 20/2554

ลําดับ

(ร่ าง) ประกาศฯ

3

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการ
ประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวผูข้ อรับ
ใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาตที่
ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้
บังคับแห่งในกิจการโทรคมนาคมซึ่ งอยู่
ภายใต้บทบัญญัติวา่ ด้วยกฎหมายองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม หรื อกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ 4 ในการยืน่ ขอรับใบอนุ ญาต ให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตกําหนดข้อห้ามและยืน่
ต่อคณะกรรมการ พร้อมคํารับรองซึ่งลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลว่า จะไม่ดาํ เนินการใด ๆ

4

เหตุทปี่ รับปรุง
(ความเห็นสํ านักงาน กสทช.)
แก้ไขถ้อยคําให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

ตัดวรรคสองออกโดยนําไปรวม
ในข้อ 12 เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ
ซึ่ งหากผูข้ อรับใบอนุญาตมิได้
ดําเนินการให้ถูกต้องตามความ
ในข้อ 4 อาจถือว่าผูข้ อรับ

5

ความเห็นคณะกรรมการฯ
เห็นชอบตามที่สาํ นักงานเสนอ

เห็นชอบตามที่สาํ นักงานเสนอ

ร่ างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่
ประชุ ม กทช.ฯ ครั้งที่ 20/2554

ลําดับ

5

(ร่ าง) ประกาศฯ

เหตุทปี่ รับปรุง
ความเห็นคณะกรรมการฯ
(ความเห็นสํ านักงาน กสทช.)
อันเป็ นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่วา่ ใบอนุญาตขาดคุณสมบัติตามที่
แต่ขอ้ หนึ่งข้อใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายกําหนด และอาจถือเป็ น
เงื่อนไข และวิธีการที่กาํ หนดไว้ใน
เหตุให้คณะกรรมการสัง่ ปฏิเสธ
ประกาศนี้
ไม่รับคําขอรับใบอนุ ญาตได้
หากผูข้ อรับใบอนุ ญาตมิได้ดาํ เนินการ
ให้ถูกต้องตามความในวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการมีอาํ นาจปฏิเสธคําขอรับ
ใบอนุญาตดังกล่าวได้
เห็นชอบตามที่สาํ นักงานเสนอ
ข้อ 6 หากคณะกรรมการเห็นว่าข้อห้าม ตัดวรรคสองออกโดยนําไปรวม
ที่ผขู้ อรับใบอนุ ญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาต ในข้อ 12 เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ
ซึ่ งหากผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับ
กําหนดไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้ คณะกรรมการ ใบอนุญาตมิได้ดาํ เนินการให้
อาจเรี ยกให้ผขู ้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับ ถูกต้องตามความในข้อ 6 อาจถือว่า
ผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับ
ใบอนุญาตเข้าชี้แจง จัดส่ งเอกสาร
เพิม่ เติม แก้ไขปรับปรุ งข้อห้าม หรื อให้ ใบอนุญาตขาดคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกําหนด และอาจถือเป็ น
ดําเนินการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
เหตุให้คณะกรรมการสั่งปฏิเสธ
เห็นสมควรก็ได้

6

ร่ างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่
ประชุ ม กทช.ฯ ครั้งที่ 20/2554

ลําดับ

6

(ร่ าง) ประกาศฯ
หากผูข้ อรับใบอนุ ญาตหรื อผูร้ ับ
ใบอนุญาตมิได้ดาํ เนินการให้ถูกต้อง
ตามความในวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจพักใช้
หรื อเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ 12 หากผูข้ อรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับ
ใบอนุญาตรายใดไม่ดาํ เนินการให้
ถูกต้องตามความในข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ 8
หรื อข้อ 11 แล้วแต่กรณี อาจถือว่าผู้
ขอรับใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาต
รายนั้น ขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด และอาจถือเป็ นเหตุให้
คณะกรรมการสั่งปฏิเสธไม่รับคําขอรับ
ใบอนุญาต กําหนดโทษปรับทาง
ปกครอง พักใช้ใบอนุ ญาต หรื อเพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าว แล้วแต่กรณี

เหตุทปี่ รับปรุง
(ความเห็นสํ านักงาน กสทช.)
ไม่รับคําขอรับใบอนุ ญาต กําหนด
โทษปรับทางปกครอง พักใช้
ใบอนุญาต หรื อเพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าว แล้วแต่กรณี ได้
นําข้อ 4 วรรคสอง และข้อ 6
วรรคสองมารวมเพื่อความกระชับ
และเข้าใจง่ายกรณี ผขู้ อรับ
ใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาต
ไม่ดาํ เนินการให้ถูกต้องตามความ
ในข้อ 4 หรื อข้อ 6

7

ความเห็นคณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่สาํ นักงานเสนอ

ร่ างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่
ประชุ ม กทช.ฯ ครั้งที่ 20/2554

ลําดับ
7

(ร่ าง) ประกาศฯ

เหตุทปี่ รับปรุง
(ความเห็นสํ านักงาน กสทช.)

ข้อ 14 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ผขู ้ อรับ
ใบอนุญาตหรื อผูร้ ับใบอนุญาต
ดําเนินการกําหนดข้อห้ามตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้ และยืน่ ต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา ภายใน
กําหนดเวลาดังต่อไปนี้ นับแต่วนั ที่
ประกาศนี้ใช้บงั คับ
(1) ภายในเก้าสิ บวัน สําหรับผู ้
ขอรับใบอนุญาตซึ่ งได้ยนื่ คําขอรับ
ใบอนุญาตไว้แล้ว
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ
(2) ภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน
สําหรับผูร้ ับใบอนุ ญาตอื่น
นอกเหนือจากกรณี ตาม (3)
(3) ภายในสองปี สําหรับผูร้ ับ
ใบอนุญาตซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาต

ความเห็นคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะจาก
การรับฟังความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยแล้ว มีมติให้ปรับแก้ไขระยะเวลาใน
ข้อ 14 โดยกําหนดระยะเวลา 180 วัน แต่
หากมีเหตุอนั ควรให้นาํ เสนอ กสทช.
เพื่อขออนุญาตผ่อนผันต่อได้อีก 180 วัน
เนื่องจาก การกําหนดระยะเวลาบังคับใช้
ที่แตกต่างกันระหว่างผูป้ ระกอบการแต่
ละรายอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม
ได้ และช่วงเวลาของผูป้ ระกอบการแต่
ละประเภทก็มีระยะห่างกันมากเกินไป
นอกจากนี้ การกําหนดเวลานั้นควรมี
ความยืดหยุน่ จึงเห็นควรให้
ผูป้ ระกอบการสามารถขอขยาย
ระยะเวลาได้
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ข้อ 14 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ประกาศนี้มีผลบังคับ
ใช้ ให้ผรู้ ับใบอนุ ญาตหรื อผูข้ อรับ
ใบอนุญาตซึ่งได้ยนื่ คําขอรับ
ใบอนุญาตไว้แล้วก่อนหน้านั้น
ดําเนินการกําหนด ข้อห้ามตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้ และยืน่ ต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาขยายระยะเวลาตามวรรค
ก่อนได้อีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บ
วัน หากผูร้ ับใบอนุญาตหรื อผู้
ขอรับใบอนุญาตร้องขอ

ลําดับ

(ร่ าง) ประกาศฯ

เหตุทปี่ รับปรุง
(ความเห็นสํ านักงาน กสทช.)

ความเห็นคณะกรรมการฯ

ร่ างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่
ประชุ ม กทช.ฯ ครั้งที่ 20/2554

สัมปทาน หรื อสัญญาจาก
การสื่ อสารแห่งประเทศไทย หรื อ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซึ่ งมี
ลักษณะเข้าข่ายเป็ นผูร้ ับใบอนุญาตแบบ
ที่สองและผูร้ ับใบอนุ ญาตแบบที่สาม
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544
แนวทางในการดําเนินการต่ อไป : ภายหลังจากที่ กทช. ปฏิบตั ิหน้าที่ กสทช. ได้เห็นชอบร่ างประกาศฯ และนําประกาศฯ ไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป ทั้งนี้ ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ประกาศมีผลใช้บงั คับ สํานักงาน กสทช.
โดยเลขาธิ การ กสทช. ต้องจัดทํารายงานเสนอแนะแนวทางการดําเนินการตามประกาศต่อ กสทช. ซึ่ งสํานักงาน กสทช. จะได้จดั รับฟั งความคิดเห็นสาธารณะ
ตามระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548 ต่อไป
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