บันทึกสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อประกำศ กสทช.
เรื่อง กระบวนกำรออกใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิทยุคมนำคมแบบอัตโนมัติ (Automatic License)
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๕
ประเด็นที่รับฟังควำม
หน่วยงำน
คิดเห็น
ความเหมาะสมในการคง
บริษัท กสท. โทรคมนาคม
กระบวนการออกใบอนุญาต จากัด (มหาชน)
ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุ
บริษัท ทรู มูฟ จากัด
คมนาคมแบบอัตโนมัติ
อัตโนมัติ (Automatic
License)

ควำมคิดเห็นที่ได้รับ

ควำมเห็นของสำนักงำน กสทช. พร้อมทั้ง
เหตุผลและแนวทำงในกำรดำเนินกำรต่อไป

เหมะสม
กระบวนการนีเ้ ป็นกรอบใหญ่ที่มคี วามเหมาะสม และถือเป็นกระบวนการที่จะ
เพิ่มประสิทธิภาพและสดระยะเวลาให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็
ตามในขั้นตอนการนาไปปฏิบัติควรต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและ
เครื่องมือสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการเข้าสู่ตลาด อันเป็นการสอดคล้องกับ
ความเป็นแบบอัตโนมัติที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น
๑) ใบอนุญาตมี ไว้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ควรมีระบบที่จะ
ให้ผู้ขอใบอนุญาตสามารถตรวจสอบสถานะของข้อมูลได้ด้วยตนเองว่า เครื่อง
วิทยุอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมที่จะขอใบอนุญาตฯ ได้มีการลงข้อมูลโดย
เจ้าหน้าที่ สานักงาน กสทช. แล้วหรือไม่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันทางสานักงาน
กสทช. จะจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ตรวจสอบแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติก็ยัง
ไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึง
อยากเสนอให้มีการจัดทาระบบเพือ่ ให้ตรวจสอบข้อมูลสถานะการขอรับ
ใบอนุญาต ผ่าน WebSite ของสานักงาน กสทช. ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลด
ขั้นตอนและภาระของ เจ้าหน้าที่ฯที่ออกใบอนุญาตฯ ที่สาคัญ ต้องวางระบบ
ตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล (Permission access) ของผู้รับใบอนุญาตแต่ละราย
ไว้ด้วย
๒) ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ควรมีหลักเกณฑ์ และ ระเบียบวิธีปฏิบัติที่
ชัดเจนให้ผู้ประกอบการรับทราบ เนื่องจากกฏระเบียบหรือประกาศที่ กสทช.
ออกมาซึ่งมีผลโดยตรงต่อการขอใบอนุญาตตั้งฯ ได้ระบุขอบเขตไว้กว้างๆ เช่น
ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการกากับดูแลความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข้อ ๑๒.๕ “...ผู้ประกอบการมี

รับไว้พิจารณาการดาเนินงานในอนาคต เนื่องจากการ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นการเข้าถึงข้อมูลโดยตรง
หากไม่มรี ะบบป้องกันที่ดีอาจเกิดความเสียหายต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของสานักงานได้ ทั้งนี้ เมื่อสานักงานมี
ความพร้อมและวางระบบตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล
(Permission access) ของผู้รับใบอนุญาตแต่ละราย
แล้วก็สามารถเปิดให้มีการใช้งานระบบดังกล่าวได้

- ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการกากับ
ดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ
แบบฟอร์ม เพื่อความสะดวกในจัดทารายงานตาม
ประกาศดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว
สำนักงำน กสทช.

๑

ประเด็นที่รับฟังควำม
คิดเห็น

หน่วยงำน

ความเหมาะสมของ
บริษัท กสท. โทรคมนาคม
กระบวนการขั้นตอนและ
จากัด (มหาชน)
กรอบระยะเวลาดาเนินการ บริษัท ทรู มูฟ จากัด
ในการขอรับและออก
ใบอนุญาต

ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ

บริษัท กสท. โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)

ควำมเห็นของสำนักงำน กสทช. พร้อมทั้ง
เหตุผลและแนวทำงในกำรดำเนินกำรต่อไป
หน้าที่ต้องทาความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณที่จะติดตั้งและ
- ปัจจุบันสานักงานได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลด
บริเวณใกล้เคียงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยฯ...ทั้งนี้ คณะกรรมการ
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยให้ผู้ประกอบการ
อาจร้องขอให้มีการแสดงหลักฐานการทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ใน
แสดงแบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
กรณีที่จาเป็น” เนื่องจากในตอนท้ายได้ให้สิทธิคณะกรรมการขอเอกสารที่จาเป็น ของสถานีวิทยุคมนาคม ประกอบการพิจารณาออก
ได้ทาให้แนวทางการปฏิบตั ิมดี ุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมทุกครั้ง
และมีผลบังคับทันที ซึ่งมิได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วนหน้า ส่งผลให้เกิด
ทั้งนี้ สานักงานได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา
ความล่าช้าในการขอใบอนุญาตตั้งฯ ดังนั้น สานักงาน กสทช. จึงควรจัดทา
กาหนดหลักเกณฑ์หรือคู่มือที่เกีย่ วข้องเป็นแนวทาง
หลักเกณฑ์หรือคูม่ ือที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มีการหารือแนวทางปฏิบัติรว่ มกัน ไม่
ปฏิบัติไม่ให้เป็นภาระอันเกินควรต่อผู้ประกอบการ
เป็นภาระอันเกินควรต่อผู้ประกอบการและไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายโครงข่าย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายโครงข่ายเพื่อรักษา
เพื่อรักษาคุณภาพในการให้บริการหรือขยายพื้นที่ให้บริการกับประชาชน
คุณภาพในการให้บริการหรือขยายพื้นที่ให้บริการกับ
ผู้ใช้บริการในทุกพื้นที่ อันจะนามาซึ่งประโยชน์ต่อสาธารณะ
ประชาชนผู้ใช้บริการในทุกพื้นที่
เหมาะสม
ควำมคิดเห็นที่ได้รับ

๑) กรอบเวลาควรมีการยืดหยุ่นตามความยาก ง่ายของกระบวนการขอ ถ้าเป็นเรื่อง
ที่ดาเนินการเป็นประจามีแนวทางชัดเจนอยู่แล้ว ระยะเวลาดาเนินการควรจะ
น้อยลงหรือยื่นแบบฯ แล้วรอรับได้เลย เสมือนการจ่ายภาษีประจาปีรถยนต์

รับไว้พิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอ ทั้งนี้ ในปัจจุบันมี
ใบอนุญาตที่สามารถให้บริการได้แล้วเสร็จรอรับได้เลย
อาทิเช่น ใบอนุญาตมี ใบอนุญาตใช้ ใบอนุญาตตั้งสถานี
ใบอนุญาตพนักงานวิทยุ ใบอนุญาตค้า และใบอนุญาต
รับข่าว เป็นต้น ส่วนใบอนุญาตทา นาเข้า นาออก
สามารถให้บริการได้ภายใน ๑ - ๓ วันทาการ แล้วแต่
กรณี
๒) ตามร่างประกาศฯ ข้อ ๘. “ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้เป็นไปตามอัตราที่
กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมตาม
คณะกรรมการประกาศกาหนด ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืน
หลักเกณฑ์ที่กาหนด เนื่องจากก่อนยื่นคาขอ ผู้ยื่นได้รับ
ได้” ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ยื่นขอใบอนุญาตฯ หาก กสทช. แจ้งผลการพิจารณา
ทราบเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว และเมือ่ ชาระค่าธรรมเนียม
พร้อมเหตุแห่งการปฏิเสธ ภายหลังรับชาระค่าธรรมเนียมแล้ว จึงอยากข้อให้
แล้วถือว่าสานักงานฯ ได้ใช้ทรัพยากรต่างๆในการ
พิจารณาเพิ่มข้อยกเว้นเรื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมกรณีดังกล่าวให้ชัดเจน
พิจารณาคาขอนั้นแล้ว
๑) กสท. เห็นควรปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามที่กาหนด อัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศฉบับดังกล่าวมีความ
ในประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เมื่อวันที่ ๑๘
เหมาะสมแล้วในปัจจุบัน และในการพิจารณาปรับเพิ่ม/
พฤษภาคม ๒๕๕๔
ลดอัตราค่าธรรมเนียม กลุม่ งานค่าธรรมเนียมและอัตรา
สำนักงำน กสทช.

๒

ประเด็นที่รับฟังควำม
คิดเห็น

หน่วยงำน

บริษัท ทรู มูฟ จากัด

ควำมคิดเห็นที่ได้รับ

ควำมเห็นของสำนักงำน กสทช. พร้อมทั้ง
เหตุผลและแนวทำงในกำรดำเนินกำรต่อไป
ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม จะเป็นผู้พิจารณา
ปรับปรุงเมื่อสถาพตลาดเปลี่ยนแปลงไป
หน่วยงานรัฐที่เป็นคู่สญ
ั ญากับบริษัทเอกชน สามารถ
กาหนดเงื่อนไขหรือแนวทางปฏิบตั ิดังกล่าวได้เอง โดยไม่
จาเป็นต้องระบุไว้ในร่างประกาศ

๒) ตามที่ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ได้มมี ติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรณีบริษัทเอกชน (บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส, บมจ.โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และ บจ.ทรูมูฟ) ที่เป็นคู่สัญญา
สัมปทานกับหน่วยงานรัฐ (บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม) สามารถ
ยื่นขออนุญาตให้ใช้ ทา นาเข้า นาออกเครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ์ และตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมได้โดยตรงตามมาตรา ๘๐ แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ทั้งนี้ ให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานรัฐที่เป็นคูส่ ัญญา
สัมปทานเพื่อรับทราบด้วย (Notify) นั้น กสท เห็นควรต้องกาหนดให้ชัดเจนไว้
ใน (ร่าง) ประกาศนี้ โดยให้บริษัทผู้รับสัมปทานต้องมีหนังสือแจ้งหน่วยงานรัฐที่
เป็นคู่สญ
ั ญาสัมปทานพร้อมสาเนาใบอนุญาตทุกฉบับที่ได้รับอนุญาตด้วย เพื่อให้
ผู้รับสัมปทานถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามสัญญา และการรับโอนทรัพย์สินภายหลังสิน้ สุดสัญญา
สัมปทาน
กระบวนการขอและยื่นเอกสารควรพิจารณาให้ผู้ใช้บริการดาเนินการผ่าน
รับไว้พิจารณาปรับปรุงกระบวนการทางานและการ
WebSite (online) ได้ ทั้งสามารถตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่กาลัง
ให้บริการในอนาคต
ดาเนินการอยูม่ ีความคืบหน้าหรือติดขัดอะไรจะได้รีบเร่งดาเนินการประสานงานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนีเ้ พื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเช่น ลดเวลา
การเดินทาง ทั้งยังทาให้เจ้าหน้าทีส่ านักงาน กสทช. สามารถทางานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
แนวโน้มการยื่นขอใบอนุญาตฯประเภทต่างๆ มีแนวโน้มที่จะมากขึ้น ซึ่งเกิดจาก
การเปิดเสรีทางโทรคมนาคมมากขึ้น จึงอยากเสนอให้ทาง กสทช. ได้โปรดพิจารณา
วางแผนจัดเตรียมบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมด้วย เพื่อที่จะทาให้
กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ
(Automatic License) สามารถนามาใช้และปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
เจตนารมณ์
ในท้ายที่สุดแล้ว หลักการ Automatic License ควรเป็นไปในลักษณะของ
สำนักงำน กสทช.

๓

ประเด็นที่รับฟังควำม
คิดเห็น

หน่วยงำน

ควำมคิดเห็นที่ได้รับ

ควำมเห็นของสำนักงำน กสทช. พร้อมทั้ง
เหตุผลและแนวทำงในกำรดำเนินกำรต่อไป

Post Regulate หรือ Post edit กล่าวคือ เมื่อรับเอกสารให้สานักงาน กสทช.
ดาเนินการออกใบอนุญาตฯ ให้ในทันที และเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่ายังไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจกาหนดระยะเวลาหนึ่งให้ดาเนินการแก้ไข และหากยัง
ไม่สามารถดาเนินการได้ให้ตักเตือนหรือออกเป็นคาสั่งทางปกครองตามกฎหมายให้
อานาจไว้ต่อไป ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การขยายบริการแก่ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
เกิดประโยชน์แก่สาธารณะยิ่งขึ้นไปอีก
หมายเหตุ
(๑) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) มีความเห็นลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่งมาทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๓๙๙๓ ซึ่งสานักงานฯ ได้รับเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
(๒) บริษัท ทรู มูฟ จากัด มีความเห็นตามหนังสือที่ TMOVE/REG ๐๑๖๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสานักงานฯ ได้รับเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
(๓) มติท่ีประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ
(Automatic License) ตามที่กลุ่มงานการอนุญาตและกากับวิทยุคมนาคมเสนอ โดย กสทช. ประเสริฐฯ มีข้อสังเกตในประเด็นข้อ ๑๐.๒ ของร่างประกาศดังกล่าว ว่า สานักงาน กสทช. ควรเป็นผู้
พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ มอบหมายให้สานักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานการอนุญาตและกากับวิทยุคมนาคมดาเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อประกาศให้สาธารณชน
ทราบต่อไป

สำนักงำน กสทช.

๔

