การประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
ในรูปแบบเฉพาะกลุม (Focus Group) ตอการปรับปรุงประกาศ กทช.
เรื่อง ลักษณะและประเภทกิจการโทรคมนาคมที่ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒)
(บริการใหเชาสายนําสัญญาณภายในอาคาร)
วันจันทรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองเทวกรรมรังรักษ ชั้น ๒ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี – รังสิต กรุงเทพมหานคร
บมจ. ทีโอที

บริษัท

บมจ. อินเตอรลงิ ค เทเลคอม

ขอเสนอแนะ
ผูแทนจาก บมจ. ทีโอที เห็นดวยกับการกําหนดเพิ่มเติมบริการโทรคมนาคมที่ไมตองไดรับใบอนุญาตตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
แตมีความเห็นใหปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ควรกําหนดชื่อบริการที่ไมตองไดรับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เปนการใหเชาสายนําสัญญาณภายในอาคาร
ใหแก ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมใหชัดเจนตรงตามเจตนารมณที่จะยกเวนการอนุญาตประกอบกิจการ เนือ่ งจาก
ลักษณะการใหบ ริก ารใหเชาสายนําสัญญาณภายในพื้นที่สวนบุคคลอาจไมจําเปนตอ งเดินสายภายในอาคารเพียงอยางเดียว
การเดินสายใหเชาสายนําสัญญาณภายในโครงการ หมูบาน หรือนิคมอุตสาหกรรม ก็มีลักษณะการใหบริการแบบเดียวกัน แตอยู
ภายนอกอาคาร ดังนั้น จึงควรกําหนดใหชัดเจน หากตองการคลอบคลุมบริการใหเชาสายนําสัญญาณภายในพื้นที่นิติบุคคล หรือ
พื้นที่ที่ไมใชสาธารณะ
๒. สํานักงาน กสทช. ควรกําหนดกฎเกณฑเพื่อคุมครองผูใชบริการ กรณีที่ผูใหบริการดําเนินการติดตั้งสายนําสัญญาณภายใน
อาคาร แตมีลักษณะกีดกันทางการคาหรือผูกขาดการใหบริการ
๓. สํานัก งาน กสทช. ควรกําหนดเงื่อนไขในการใหบ ริก ารถึง ลัก ษณะการกีดกันทางการคาหรือ ผูก ขาดการใหบ ริก าร
ในประกาศฯ ใหชัดเจน
ผูแทนจาก บมจ. อินเตอรลงิ ค เทเลคอม แสดงความเห็น ดังนี้
๑. การกําหนดใหเ พิ่ม เติม บริก ารโทรคมนาคมตามที่สํานัก งาน กสทช. เสนอ ถือ เปนบริก ารโทรคมนาคมที่ไมตอ งไดรับ
ใบอนุญาต นั้น ทางบริษัทเห็นวา ควรมีการควบคุมดูแลและตองขอรับใบอนุญาต
๒. สําหรับในสวนของสายนําสัญญาณภายในอาคารบริษัทใหความเห็นวา เนื่องจาก นิติบุคคลอาคารชุดสวนมาก ไดทําสัญญา
ขอตกลงกับผูประกอบการรายหนึ่งรายใดไวแลว ผูอาศัยภายใน ตึก (ผูรับบริการ) จึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายใตเงื่อนไข
ที่นิติบุคคลไดทําไวกับผูประกอบการรายหนึ่งรายใดไวแลว
๑

บริษัท
บจ. แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค

ขอเสนอแนะ
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด แสดงความคิดเห็นตอการปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง ลักษณะและประเภทกิจการ
โทรคมนาคมที่ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) ในสวนของการบริการในภาคผนวก ง ตัวอยาง
การบริการโทรคมนาคมที่ไมตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ดังนี้
บริษัทเห็นวาการเพิ่ม เติมขอ 3 ในภาคผนวก ง โดยให “บริการใหเชาสายสัญญาณภายในอาคารแกผูรับใบอนุญ าตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมซึ่งการใหเชาดังกลาวจะตองไมมีลักษณะกีดกันทางการคาหรือผูกขาดการใหบริการ” เปนบริการที่ไมตอง
ไดรับใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้น อาจไมเหมาะสม เนื่องจากการใหบริการสายสัญ ญาณในอาคาร มีลักษณะ
ผูกขาดโดยธรรมชาติ (คลายกับกรณีบริการการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม โดยนิติบุคคลอาคารชุด มักไมยินยอมใหมีการเดิน
สายสัญ ญาณในอาคารซ้ําซอ น ผูที่เดินสายสัญ ญาณหรือ เปนเจาของกรรมสิท ธิ์ส ายสัญ ญาณภายในอาคารเปนรายแรกจึง มี
ความไดเปรียบในการใหบริการอินเทอรเน็ตแกผูใชบริการในอาคาร นอกจากนี้ยังอาจทําสัญญาผูกขาดการใหบริการ (Exclusive)
กั บ นิติบุคคลอาคารชุด หรือ อาจกีดกันไมใหผูใ หบ ริก ารอินเทอรเ น็ต (ISP) รายอื่นเขามาเชาสายสัญ ญาณ โดยคิดคาเช า
สายสัญญาณในอัตราที่สูงจนผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายอื่นไมสามารถแขงขันในการใหบริการกับผูใชบริการในอาคารไดอีกดวย
บริษัทเห็นวา กสทช. ควรสงเสริมใหผูใหบริการสายสัญญาณภายในอาคาร และนอกอาคาร (เชน ตามหมูบานในแนวราบ) ตองมา
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ประเภทที่ 2 แบบมีโครงขาย) จาก กสทช. เนื่องจากมีขอดีหลายประการดังนี้
1. ทําให กสทช. สามารถกํากับดูแลผูใหบริการในฐานะเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไดทันที โดยอาศัย
กลไกการกํากับดูแลตามประกาศตางๆ ของ กสทช
2. ผูใหบริการซึ่งมีฐานะเปนผูรับใบอนุญาตที่อยูภายใตกํากับของ กสทช. แลวยอมมีหนาที่ตองใหผูรับใบอนุญาตรายอื่น
ใชสายสัญญาณที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ผานการจัดทําขอเสนอการใชโครงขายโทรคมนาคม (RAO) ซึ่งตองเปดเผย
เปนการทั่วไป ตามประกาศ กสทช. เรื่องการใชโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2563 กสทช. สามารถกํากับดูแลอัตราคาบริการให
เปนธรรมไดโดยไดจากขอเสนอและสัญญาการใชโครงขายโทรคมนาคมที่ผูรับใบอนุญาตเปดเผยเปนการทั่วไป และอาจจัดทําราคา
อางอิงการเชาสายสัญญาณที่เปนมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมไดอีกดวย
๓. กสทช. สามารถกํากับดูแลไมใหเกิดการกีดกันทางการคาไดโดยผานกลไกการระงับขอพิพาท
๔. ผูใชบริการอินเทอรเน็ตสามารถเลือกผูใหบริการอินเทอรเน็ตได จึงเปนการสงเสริมใหมีการแขงขันอยางเสรีเทาเทียม
และเปนธรรมในตลาดขายปลีกอินเทอรเน็ตประจําที่
ดวยเหตุ ผ ลดัง ที่ก ลาวมาขางตน บริษัท จึง ขอเสนอใหตัดตัวอยางบริการโทรคมนาคม ที่ไมตอ งขอรับใบอนุญ าตฯตาม
ขอ 3 ออกจากภาคผนวก ง ของรางประกาศฯ เพื่อให กสทช. สามารถใชอํานาจกํากับดูแลการแขงขันในตลาดคาปลีกบริการ
๒

บริษัท
บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น
จํากัด

อินเทอรเน็ตประจําที่ไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด แสดงความคิดเห็นตอการปรับปรุงรางประกาศฯ ฉบับดังกลาว ดังนี้
1. การใหบริการสายสื่อ สัญญาณภายในอาคารชุดที่พักอาศัยและพื้นที่สวนกลางของเจาของรวม ในปจจุบันมีผูเขาขายที่
ดําเนินการหรือใหบริการและยังไมไดอยูภายใตการกํากับดูแลของ กสทช.
นิติบุคคลอาคารชุดที่มีหนาที่จัดหาผูใหบริการเชื่อมตอสายสัญญาณเพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตแกเจาของรวม และ (2)
บริ ษัท ตัว กลางซึ่ง ทํา หน า ที่ส รา งสายภายในอาคาร และ/หรือ ไดรั บ สิ ท ธิจ ากนิติ บุค คลอาคารชุ ด ให เ ป นผู บ ริ ห ารจั ดการ
สายสั ญ ญาณและใหเ ชา สายสั ญ ญาณที่ส รา งขึ้นใหมห รื อ สายสัญ ญาณที่มีอ ยูเ ดิม ในเชิ ง พาณิ ชย โดยบริ ษัท เห็ นดวยที่จ ะมี
การกําหนดขอยกเวนการขอรับใบอนุญ าตหรือการกํากับ ดูแลในบางกรณีที่ไมเ ขาขายเปนการประกอบกิจการโทรคมนาคม
แตจําเปนตอง มีการระบุขอกําหนดหรือเงื่อนไขของผูที่ไดรับการยกเวนใหชัดเจน
2. บริษัทขอเรียนวา บริษัทในฐานะผูใหบริการโครงขายทางสายและผูใหบริการอินเทอรเน็ตแกผูใชบริการปลายทาง ประสบ
ปญหากรณีบริษัทตัวกลางมีพฤติกรรมผูกขาดแตเพียงผูเดียว ในการอนุญาตใหใชสายสื่อสัญญาณภายในอาคาร โดยการทําสัญญา
ผูกมัดนิติบุคคลอาคารชุดในการจํากัดใหมีผูลงทุนหรือลากสายภายในอาคารไดเพียงผูเ ดียว สง ผลใหผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ไมสามารถเจรจากับนิติบุคคลอาคารชุดไดโดยตรง และไมสามารถเจรจาลงทุนลากสายเสนใหมเขาภายในอาคารเพื่อใหบริการ
อินเทอรเน็ตได และทําใหการใหบริการอินเทอรเน็ตแกผูใชบริการจําตองผานบริษัทตัวกลางเทานั้น นอกจากนี้ ปญหาที่บริษัท
ประสบ ไดแก บริษัท ตัวกลางเปนผูกําหนดราคา ซึ่ง มีทั้ง ที่เ ปนการเลือกปฏิบัติตอ รายใดรายหนึ่ง และมีก ารเสนอราคาตอ
ผูใหบ ริก ารอินเทอรเ น็ตเทากันทุก รายโดยไมเ ลือ กปฏิบัติ แตเ ปนอัตราที่สูง และบิดเบือนตนทุนการใหบริการเปนอยางมาก
โดยหากรายใดไมยอมรับราคาดังกลาวก็ไมสามารถใหบริการได ซึ่งในบางกรณีผูใหบริการอินเทอรเน็ตบางรายจํายอมตองใช
บริการในราคาที่สูงและขาดทุนเพื่อรักษาฐานลูกคา ซึ่งผลกระทบทายสุดจะตกอยูกับผูใชบริการที่จะมีตัวเลือกในการใชบริการ
จํากัดหรือไมมีผูใหบริการรายใดยอมรับราคาและเขาใหบริการแกอาคารนั้นเลยก็ได ในกรณีดังกลาวนี้ บริษัทเห็นควรใหมีการ
กํากับดูแล บริษัทตัวกลางทุก รายในฐานะผูรับใบอนุญาต เพื่อให กสทช. สามารถกําหนดมาตรการเพื่อ แกไขพฤติกรรมหรือ
กําหนดมาตรการปองกันมิใหเกิดพฤติกรรมที่เปนการกีดกันการลดจํากัด หรือผูกขาดการแขงขันตอบริษัทตัวกลางเหลานั้นได
3. ในการพิ จารณาพฤติ กรรมที่ เข าขายกี ดกันทางการค าบริ ษัทขอเสนอให เพิ่ มเติ มการกําหนดพฤติ กรรมที่ เป นการผู กขาด
ลด หรือจํากัดการแขงขันเพิ่ มเติม ดั งเชน การกําหนดราคาสู งอยางไมเปนธรรมในฐานะที่ตนเปนผูใหเชาหรื อผู บริ หารจั ดการ
อันสงผลตอตนทุนของผูใหบริการอินเทอรเน็ต รวมถึงพฤติกรรมการทําสัญญาในลักษณะผูกมัดนิติบุคคลอาคารชุด ไมใหผูใหบริการราย
อื่นเขาเจรจาในการลงทุนสรางสายใหมกับนิติบุคคลอาคารชุดไดอีก โดยมิใชความประสงคของเจาของรวมหรือนิติบุคคลอาคารชุดเอง
๓

บริษัท
สมาคม โทรทัศน โทรคมนาคม ไทย
(Thai Television –
Communicatio Association) (มี
สวนไดเสีย)

สมาคมบริหารสินทรัพยแหงประเทศ
ไทย

บริษัท First Mile
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กลุมของผูใชโครงขายโทรคมนาคม มี ๓ กลุมคือ
๑. กลุมอาคารชุดและโครงการหมูบานจัดสรรตางๆ (นิติบุคคล)
๒. กลุมคนกลางที่ไมมีใบอนุญาตโทรคมนาคม
๓. กลุมคนกลางที่มีใบอนุญาตโทรคมนาคม ซึ่งสวนใหญจะเขาไปผูกขาดการใหบริการ
สําหรับสายโทรคมนาคม ไมวาจะเปนของอาคารชุดหรือผูอื่น ตราบเทาที่ยังไมมีการใชงาน ก็จะยังไมเขาขายการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ดังนั้น ไมวาผูใดใน ๓ กลุมตองการใชโครงขายโทรคมนาคม ก็จะตองมีใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ ผูแทนภาคสมาคมไดแสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1. ผูใหบริการควรเปนผูที่ไดรับใบอนุญาต เนื่องจาก กสทช. จะสามารถควบคุมคุณภาพการใหบริการและคุมครองผูบริโภค
ไดอีกทั้งยังมีรายไดเขารัฐ
2. ควรกํากับดูแลในพื้นที่ทุกขนาดเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลที่เทาเทียมกัน เชน อาคาร และนิคมอุตสาหกรรม เปนตน
ตัวแทนจากสมาคมบริหารสินทรัพยแหงประเทศไทย
ไดเสนอแนะขอคิดเห็นตอการปรับปรุงประกาศฯ ตลอดจนใหขอสังเกตตอที่ประชุมฯ ดังนี้
๑. หากมีการระบุมิใหมีการกีดกันผูประกอบการในกิจการโทรคมนาคมแลว ในสวนของการลงทุนโครงขายโทรคมนาคมภายใน
อาคารภาคสวนใดจะเปนผูลงทุน
๒ กรณีนิติบุคคลอาคารชุดนั้น ถือเปนองคกรที่มีสถานะไมแสวงหาผลกําไร หากเกิดการแขงขันการใหบริการจะเกิดประโยชน
ตอเจาของรวม/ ผูบริโภค ทั้งนี้ ในสวนของผูที่จะใหบริการนั้น จะมีเรื่องของการลงทุน จึงจะตองพิจารณาวาจะตองมีการพิจารณา
ในประเด็นนี้อยางไร
๓. ทางสมาคมฯ ขอเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว มีนโยบายในการหารือกับบริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย
กอนที่จะดําเนินการสรางอาคาร โดยเฉพาะถามีการวางแผนตั้งแตเริ่มแรกแลว ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย/เจาของตึกก็จะชวยลด
ภาระคาใชจายสงผลใหเกิดการแขงขันในการใหบริการได
ผูแทนจาก บจ. First Mile ใหความเห็นวา เมื่ออาคารชุดมีอายุมากขึ้นก็จะทําใหสาธารณูปโภคตางๆ เริ่มชํารุด ทรุดโทรมลงเรื่อยๆ
จึงทําใหเกิดภาระคาใชจายในการบํารุงรักษา แกนิติบุคคลของอาคารชุดตางๆ ดังนั้น อาคารชุดจึงเปดโอกาสใหบริษัทกลาง เขามา
บริหารจัดการสายเพื่อลดภาระคาใชจายของอาคารชุด ทั้งนี้ ในปจจุบันรูปแบบการทําธุรกิจเปลี่ยนไป อาคารชุดไมจําเปนตองใช
สินทรัพยของตัวเองทุกอยางในการบริหารทรัพยสิน สามารถใชทรัพยสินรวมเพื่อลดตนทุนในการใหบริการ ซึ่งก็สามารถกํากับ
ในเรื่องการคุมครองผูบริโภคและคุณภาพได เปนตน
๔

บริษัท
บจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชั่น

ขอเสนอแนะ
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) แสดงความคิดเห็นตอการปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง ลักษณะและประเภทกิจการ
โทรคมนาคมที่ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจ การโทรคมนาคม (ฉบับ ที่ ๒) ในสวนของการบริการในภาคผนวก ง ตัวอยาง
การบริการโทรคมนาคมที่ไมตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ดังนี้
๑. ตามภาคผนวก ง ขอ ๓) กําหนดการใหบ ริก ารใหเ ชาสายสัญญาณภายในอาคารใหแกผูรับ ใบอนุญ าตประกอบกิจ การ
โทรคมนาคม เปนบริการโทรคมนาคมที่ไมตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หมายรวมถึงการใหเชาสายสัญญาณ
ในพื้นที่อื่นดวยหรือไม เชน นิคมอุตสาหกรรม ศูนยราชการ อาคารสํานักงานใหเชา พื้นที่สําหรับจัดนิทรรศการ เชน ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี เปนตน
๒. กรณีที่ในพื้นที่นิติบุคคล เชน อาคารสํานักงาน นิคมอุตสาหกรรม หางรานมีผูใหบริการโทรคมนาคมที่ไดรับสิทธิใหบริการ
อยูกอนไดอางเหตุผลทางเทคนิค เชน ระบุประเภทของอุปกรณหรือสายในการเชื่อมตอ ถือเปนการกีดกันทางการคาหรือไม หรือ
กรณี ที่นิ ติบุ คคลนั้ นๆ อนุ ญ าตใหผู ใหบ ริก ารรายเดีย วเข าไปใหบ ริก าร เนื่ อ งจากอ างเหตุ ผ ลความสะดวกเรี ยบรอ ย และ
ความปลอดภัยของระบบภายในอาคารซึ่งเขาขายการกีดกันทางการคาอยางชัดเจน สํานักงาน กสทช. จะมีมาตรการอยางไรหรือ
นําประกาศฉบับนี้ไปใชบังคับนิติบุคคลนั้นๆ ไดอยางไร สําหรับกรณีที่ผูใหบริการรายอื่นจะเขาไปใหบริการในพื้นที่นิติบุคคลที่มี
บริษัทหรือนิติบุคคลเปนผูดูแลพรอมทั้งใหเชาใชคูสายภายในอัตราที่สูงซึ่งสงผลกระทบตอผูใชบริการ ถือวาเขาขายการกีดกัน
ดานราคาหรือไม และ สํานักงาน กสทช. จะมีบทบาทหรือชวยเหลือผูใหบริการรายอื่นในการตอรองราคาอยางไร

บมจ. กสท โทรคมนาคม

บริษัท เห็นดวยกับสํานักงาน กสทช. ที่กําหนดใหบริการเชาสายสัญญาณภายในอาคารใหแกผูรับใบอนุญ าตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เปนบริการโทรคมนาคมที่ไมตองไดรับ อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยการใหเชาดังกลาวจะตองไมมี
ลักษณะกีดกันทางการคาหรือผูกขาดการใหบริการ ทั้งนี้ บริษัทมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรระบุขอความวา“โดยอัตราคาเชา
ตองมีราคาที่สมเหตุสมผลและเปนธรรม” ตอทายขอ 3) บริษัทจึงขอเสนอใหภาคผนวก ง ขอ 3) เปนดังนี้
“3) บริการใหเ ชาสายสัญญาณภายในอาคารใหแกผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง การใหเ ชาดัง กลาว
จะตองไมมีลักษณะกีดกันทางการคาหรือผูกขาดการใหบริการ โดยอัตรา คาเชาตองมีราคาที่สมเหตุสมผลและเปนธรรม”
นอกจากขอ เสนอแนะเพิ่ม เติม ในขอ 3 แลว บริษัท มีความเห็นวาควรเพิ่ม บริการใหเ ชาพื้นที่ภายในอาคารใหแกผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเปนขอ 4) ในภาคผนวก ง ดังนี้
“4) บริการใหเชาพื้นที่ภายในอาคารใหแกผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อการติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคม
และสายสัญญาณภายในอาคาร ซึ่งการใหเชาดังกลาวจะตองไมมีลักษณะกีดกันทางการคาหรือผูกขาดการใหบริการ โดยอัตราคา
เชาตองมีราคาที่สมเหตุสมผลและเปนธรรม”
๕

บริษัท

เบญจจินดา/บจ. บีบี คอนเน็ค

บจ. Digital Crop

หนวยงานภายในของสํานักงาน
กสทช.
(สํานักโครงขายพื้นฐาน การใชและ
การเชื่อมตอโครงขาย).

ขอเสนอแนะ
เนื่องจากปจจุบันผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมมีความจําเปนตองเชาใชพื้นที่ภายในอาคาร เพื่อติดตั้งอุปกรณ
โทรคมนาคมและสายสัญญาณภายในอาคาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่อยูภายในอาคารนั้นๆ บริษัทจึงมีความเห็นวาราคาที่เจาของ
อาคารใหผูรับ ใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคมเชานี้ควรเปนราคาที่เ ปนธรรมสมเหตุสมผล ผูรับ ใบอนุญ าตฯ รายเล็ก
สามารถเขาไปแขงขันกับรายใหญได เพราะหากราคาคาเชาพื้นที่ดังกลาวมีราคาที่ไมสมเหตุสมผลหรือแพงเกินไปจะทําใหผูรับ
ใบอนุญาตฯ รายเล็กหรือ รายยอยไมสามารถเขาไปใหบริการได เนื่องจากไมสามารถแบกรับตนทุนที่สูงไดสงผลใหไมเกิดการ
แขงขันที่เสรีและเปนธรรมทําใหเกิดผลกระทบตอผูใชบริการ เนื่องจากผูใชบริการมีตัวเลือกในการใชบริการนอยลงและตองจาย
คาบริการที่สูงเกินความจําเปนอันเนื่องมาจากตนทุนของผูรับใบอนุญาตฯ หรือผูใหบริการมีอัตราที่สูง ซึ่งในทายที่สุดแลวผูที่เสีย
ประโยชนก็คือประชาชนที่ตองใชบริการเหลานี้
ผูแทนบริษัทไดแสดงขอคิดเห็นเปน ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. คํานิยามของโทรคมนาคมการใหบริการเชาสายภายในอาคาร ตีความไดยาก (สายพรอมระบบ ระบบอยางเดียว หรือสายอยางเดียว)
๒. การแขงขันและการเขาถึงบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึงผูใหบริการไมตองไดรับใบอนุญาต เพื่อใหผูใชบริการเขาถึงผูใ หบริการ
ทุกรายไดอยางเทาเทียมกัน แต กสทช. จะมีวิธีการตรวจสอบอยางไร ใหไมเกิดปญหา
๓. ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบนั ไมใชเรื่องของผูใชบริการเขาถึงหรือไมเขาถึงบริการ แตเกิดจากปญหาสิทธิแหงทาง และ
เรื่องการกํากับราคา ถา กสทช. ไมกํากับดูแลใน ๒ ประเด็นนี้ จะทําใหเกิดปญหาตอไป
ทั้งนี้ไดเสนอใหใชมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคมในการควบคุมและกํากับดูแล
บริษัทไมเห็นดวย สําหรับกรณียกตัวอยางโทรศัพทมือถือตั้งโตะ เนื่องจากในอดีตระบบโมบายยังขาดแคลนทําใหตนทุน ในการใช
บริการสูง (เปนเรื่องของการคาไมตองควบคุมเพราะเจาของซิม หรือโอเปอรเรเตอรไดรับใบอนุญาตถูกตอง) แตในปจจุบันไมควร
ใหงดเวนใหเชาสาย ควรมีการดูแลและควบคุม
ทั้งนี้ ในอดีตการเดินสายใชสายทองแดง กสทช. ไมมีการกํากับดูแล แตทําไมในปจจุบันเปลี่ยนเปนสายไฟเบอรถึงตองมีการกํากับ
ดูแล
ผูอํานวยการสํานักฯ ไดเสนอแนะขอคิดเห็นใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. นิยามของการกีดกันทางการคาคืออะไร ควรมีคําอธิบายใหละเอียดชัดเจน
๒. แนะนําใหมีการเพิ่มบริการ WiFi ตามโรงแรม ควรเพิ่มเติมเขาไปในประกาศฯ ฉบับนี้ดวย

๖

