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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

เร ื่อง ประกาศ กสทช. เร ื่องเง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

ประเด็น ความคิดเห็นต่อร ่างประกาศฯ ความเห็น กสทช.  
ส่วนที่ ๑ ร ่างประกาศ กสทช. เร ื่องเง่ือนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ข้อ ๖ (ร ่างประกาศฯ) 

          ให้ผู้ รับใบอนุญาตที่ได้ รับใบอนุญาตอยู่
ก ่อนประกาศนี้ใช้บังคับ มีหน้าที่ต ้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขในการอนุญาตทันทีที่ประกาศนี้มีผลใช้
บังคับ  

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด  
        บริษัทฯ เห็นว่า การก าหนดหน้าที่ให้ผู้ รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขใน
การอนุญาตโดยทันที โดยยังไม่ได้รับเง่ือนไขใบอนุญาตฉบับใหม่จาก กสทช. อย่างเป็น
ทางการ อาจท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากผู้รับใบอนุญาตอาจไม่ได้รับทราบ
การบังคับใช้ของร่างประกาศฯ และอาจท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าจะต้อง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขใบอนุญาตใดบ้าง เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายหรือแต่ละ
ประเภทบริการก็มีเง่ือนไขเฉพาะนอกเหนือจากเง่ือนไขทั่วไปที่มีหน้าที่ต ้องปฏิบัติตาม
ด้วย อีกทั้งยังอาจท าให้เกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายว่าเพียงการประกาศใช้ร่างประกาศฯ 
โดยผู้รับใบอนุญาตยังไม่ได้ รับเง่ือนไขใบอนุญาตฉบับใหม่ จะถือว่าได้รับทราบเง่ือนไข
ใบอนุญาตดังกล่าวแล้วหรือไม่ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ กสทช. พิจารณาก าหนดกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินการแก้ไขและส่งใบอนุญาตให้ผู้ รับใบอนุญาตทุกรายและก าหนด
ระยะเวลาให้มีผลใช้บังคับพร้อมกัน เช่น หาก กสทช. ประเมินว่าจะสามารถด าเนินการ
แก้ไขและส่งใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตทุกรายภายใน 120 วันแล้ว ก็ควรก าหนดให้
ประกาศมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 120 วันนับแต่ว ันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้น  

    1.  ยื น ยั น ต าม ร่างประ ก าศ ฯ 
เนื่ อ งจ าก เห็นคว รก าหนด ให้ผู้ รับ
ใบอ นุ ญาต เดิ ม ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย เมื่อได้มีก ารประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา   

    2. ส าหรับการจัดท าเง่ือนไขฉบับ  
ให ม่ ให้ แ ก่ ผู้ รับ ใบ อ นุ ญ าต นั้ น       
เป็ น ก ระ บ ว น ก ารท าง เอ ก ส าร        
ซึ่งส านัก งาน กสทช. จะจัดส่งให้แก่
ผู้รับใบอนุญาตต่อไป 
 
 

ข้อ ๗ (ร ่ำงประกำศฯ) 
           ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด       ๑. การส่งแผนรักษาความมั่นคง
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ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ จัดส่งแผนรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลตาม
เง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ข้อ ๑๔ ให้ส านักงาน กสทช. พร้อม
การน าส่งรายงานผลประกอบการประจ าปี ในปี 
๒๕๖๕ 
 

        บริษัทฯ ขอเรียนว่า ผู้ รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองที่ได้เข้าร่วมการ
ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ได้น าส่งแผนรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลไว้ต่อส านักงาน กสทช. แล้ว  ตาม
เง่ือนไขการประมูลคลื่นความถี่ย่านดังกล่าว  ดั งนั้น จึงเสนอให้ส านักงาน กสทช. 
พิจารณาก าหนดข้อยกเว้นส าหรับผู้ รับใบอนุญาตดังกล่าว  ในการน าส่งแผนการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 7 ของร่างประกาศฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลอด ภัย ไซเบอร์และ ข้อมู ลส่ว น
บุคค ลตาม ประ กาศ กสทช.  เร่ือ ง 
หลักเกณฑ์และวิธ ีการอนุญาตให้ใช้
ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ ส า ห รั บ กิ จ ก า ร
โทรคม นาค มเคลื่อนที่ สากล ย่ าน 
70 0 MHz 1 8 00  MHz 26 0 0 
MHz และ 26 GHz ซึ่งมีผลบังคับใช้
ต่อคลื่นความถี่ที่ประมูลได้เท่านั้น 
แต่ การส่งแผน รัก ษาค ว ามมั่ น ค ง
ปลอด ภัย ไซ เบอ ร์ฯ  ตาม ข้อ  ๑ ๔    
ของเง่ือนไขฯ เป็นแผนที่ จะใช้กั บ
บริก ารทุ ก บริการที่ได้ รับอ นุญาต  
อ ย่ าง ไรก็ ต าม  ผู้ รับ ใบอ นุ ญ าต
สามารถยืนยันการใช้แผนเดิมกับทุก
รายบริการภายใต้ใบอนุญาตที่ ได้รับก็
ได้ 

     ๒. ส านัก งาน กสทช. พิจารณา
แผนการด าเนิน การต่ าง ๆ ที่ผู้ รับ
ใบอนุญาตเคยส่งไว ้แล้ว  ส่วนใหญ่
เป็นแผนการรัก ษาความปลอดภั ย
ของโครงข่าย ไม่ได้เน้นความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นการเฉพาะ 
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จึงเห็นควรจัดท าเพิ่มเติม 

     ๓.  ก ารส่ งแผนก ารให้ บริการ       
ต อ นขอ รับ ใบ อ นุ ญ าต เป็ นก าร     
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับ
ใบอ นุญาต ไปแล้ ว ได้  ดั งนั้ น ผู้ รับ
ใบอ นุญาตที่ไม่มีก ารเปลี่ยนแปลง
แผนการให้ บริก ารที่เคย ให้ไว ้เดิ ม    
ก็ ส าม ารถมี ห นั งสื อ ยื น ยั น ก าร        
ให้แผนการให้บริการเดิมได้ 

 บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 
         เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในข้อ ๗ ของ (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้ “ข้อ ๗ ให้
ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ จัดส่งแผนรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์และแผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเง่ือนไขในการอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ข้อ ๑๔ ให้ส านักงาน กสทช. พร้อมการน าส่ง
รายงานผลประกอบการประจ าปี ในปี ๒๕๖๕” เพ่ือให้สอดคล้องกับเง่ือนไขในการ
อนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ข้อ ๑๔ 

ป รับป รุงต าม ที่  บ ริษั ท ฯ  เสน อ 
เพื่อ ให้สอดคล้องกับร่างเง่ือนไขใน
การอ นุญาตใบอ นุญาต ประก อ บ
กิจการโทรคมนาคม ข้อ  ๑๔ เป็ น 
“ข้อ  ๗ ให้ผู้ รับ ใบอนุญาตที่ ได้ รับ
ใบอนุญาตอยู่ก ่อนประกาศนี้ใช้บังคบั 
จัดส่งแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์และแผนการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลตามเง่ือนไขในการอนุญาต
ใบ อ นุ ญ าต ป ระ ก อ บ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม ข้อ ๑๔ ให้ส านัก งาน 
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กสทช.  พร้อมการน าส่งรายงานผล
ประกอบการประจ าปี ในปี ๒๕๖๕” 

ส่วนที่ ๒ เง่ือนไขในการอนุญาต 

ข้อ ๓ ขอบเขตการอนุญาต  

          ผู้ รับ ใบอ นุญ าต สาม ารถ ให้ บ ริก าร
โทรคมนาคมตามลักษณะและประเภทกิจการ
โทรคมนาคม ระยะเวลาการให้บริการ และพื้นที่
การให้บริการทีก่  าหนดไว้ในเง่ือนไขนี้  
 หากลักษณะและประเภทการให้บริการ
ขอ งผู้ รับ ใบอ นุ ญาต เปลี่ ย นแปลงไป โด ยมี
นัยส าคัญ กสทช. อาจปรับเปลี่ยนแบบใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต
ได้ 

 กรณีการประกอบกิจการโทรคมนาคมมี
ลักษณะหรือ เป็นประเภทที่มีก ารใช้ทรัพยาก ร
โทรคมนาคม ผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับอนุญาตให้
ใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมจาก กสทช. และต้อง
ประกอบกิจการด้วยตนเอง ทั้งนี้  กสทช. อาจ
อนุญาตหรือก าหนดให้มีการโอนสิทธิทั้งหมดหรือ
บางส่วนหรือให้ผู้อ ื่นร่วมใช้ทรัพยากรโทรคมนาคม
นั้น ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธ ีการที่ กสทช. 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด  
        บริษัทฯ เสนอให้ปรับปรุงถ้อยค าข้อ 3 วรรคสาม จาก “. ..กสทช. อาจอนุญาต
หรือก าหนดให้มีก ารโอนสิทธิทั้งหมดห รือบางส่วน หรือให้ผู้ อ่ืนร่วมใช้ทรัพยากร
โทรคมนาคมนั้น...  “ เป็น “ ...กสทช. อำจอนุญำตให้มีกำรโอนสิทธิ หร ือร ่วมใช้
ทร ัพยำกรโทรคมนำคมทัง้หมดหรอืบำงส่วน หรือก ำหนดให้ผู้อื่นร ่วมใช้คลื่นควำมถี่
น้ัน...”  เพ่ือให้เกิดความชัด เจนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่  และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ว ิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (“พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่”) 
ตามมาตรา 44/3 ซ่ึงก าหนดเก่ียว กับการโอนสิทธิการใช้คลื่นความถี่ ซ่ึงต้องได้รับ
อนุญาตจาก กสทช. รวมถึงประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม ข้อ 23 ซ่ึงก าหนดให้การโอนเลขหมายต้องได้รับอนุญาตจาก 
กสทช. และในส่วนการก าหนดให้ร่วมใช้นั้นตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่มาตรา 
41 ซ่ึงก าหนดอ านาจให้ กสทช.  เฉพาะการก าหนดคลื่นความถี่ที่อาจมีการร่วมใช้
ประโยชน์  

เห็นควรแก้ไขเพื่อ ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.องค์กรจัด สรรค ลื่นความ ถี่ 

(ฉบับที่ 3) พ .ศ. 2562  มาตรา ๔๑ 
และ ๔๔/ ๓ และประกาศ  กสทช. 
เร่ือ ง หลัก เก ณฑ์ การจั ด สรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม  ดังนี้ 
“ ก ร ณี ก า รป ระ ก อ บ กิ จ ก า ร
โทรค ม นาค ม มีลั ก ษณ ะห รือ เป็ น
ป ระ เภ ท ที่ มี ก าร ใช้ ท รัพ ย าก ร
โทรคมนาคม ผู้ รับใบอนุญาตต้อ ง
ได้ รับ อ นุ ญ าต ให้ ใ ช้ ท รัพ ย าก ร
โทรคมนาคมจาก กสทช. และต้อง
ประกอบกิจการด้วยต นเอง ทั้ งนี้ 

กสทช. อาจอนุญาตหรือก าหนดให้มี
การโอนสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนใน
ทรัพยากรโทรคมนาคมหรือ ให้ผู้อ ื่น
การร่วมใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมนั้น
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ก าหนด  คลื่นความถี่ ตามระเบียบหลักเกณฑ์
และวิธ ีการที่ กสทช. ก าหนด”  

ข้อ ๔ ระยะเวลาการอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต   

(๑)  กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง  
        ผู้รับใบอนุญาตสามารถประกอบ
กิจการโทรคมนาคมได้ตลอดระยะเวลาที่ยังคง
ให้บริการนับแต่ว ันที่ได้รับอนุญาต  

      ผู้ รับ ใบอ นุญาตต้องเร่ิมให้ บริการ

ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่ว ันที่ได้ รับอนุญาต

ตามแผนการให้บริการ และต้องรายงานผลการ

ด าเนินการทุกหก เดือนจนกว่าจะเร่ิมให้บริการ 

เว ้นแต่กรณีที่ผู้รับใบอนุญาต มีความจ าเป็นต้อ ง

ขอขยายก าหนดระยะเวลาการเร่ิมให้บริการ ให้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นและก าหนดระยะเวลาที่

ต้องการขอขยายต่อ  กสทช. ก่อนก าหนดเวลาที่

ต้องเร่ิมให้บริการสิ้นสุดลง   

     ระ ยะเวลาอ นุญาต การประ กอ บ

กิจก ารในลักษณะและประเภทกิจการที่ได้ รับ

อนุญาตเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามระยะเวลาและ

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด 
         บริษัทฯ มีข้อสังเกตว่า การก าหนดเง่ือนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเร่ิมสร้าง
โครงข่ายภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่ว ันที่ได้ รับอนุญาต และต้องรายงานสถานการณ์
สร้างโครงข่ายทุกปีนั้น อาจเป็นการก าหนดเง่ือนไขที่ขัดแย้งกับเง่ือนไขในการประมูล
คลื่นความถี่ เช่น การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 26  GHz ซ่ึงไม่มีการก าหนดเง่ือนไข
ระยะเวลาการเร่ิมขยายโครงข่ายแต่อย่างใด  หรือการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 
MHz ซ่ึงก าหนดเพียงให้จัดให้มีโครงข่ายตามที่ก าหนดภายในสี่ปี หรือแปดปี ดังนั้น จึง
ขอให้ กสทช. พิจารณาทบทวนการก าหนดเง่ือนไขการสร้างโครงข่ายตามร่างเง่ือนไข
แบบมีโครงข่ายนี้อีกคร้ัง เพ่ือไม่ให้กระทบสิทธิและหน้าที่ของผู้ รับใบอนุญาตที่ได้ประมูล
คลื่นความถี่ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยอาจก าหนดเพียงหลักการให้ผู้รับ
ใบอนุญาตที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ต ้องปฏิบัติตามเง่ือนไขตามประกาศประมูลคลื่น
ความถี่ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑. เป็นข้อก าหนดที่ก  าหนดตาม 
ประกาศ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑ์และ
วิธ ี ก ารอ นุญาตประก อ บกิ จก าร
โทรค มนาค ม ข้ อ  ๑ ๒ .๖  จึงเป็ น
ข้อก าหนดที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็น
ของตนเอง มีหน้าที่ต ้อ งปฏิบัติตาม
อยู่แล้ว 

    ๒ .  ก รณี ก ารได้ รับ อ นุ ญ า ต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากการ
ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ เป็นผู้ได้รับ
ใบ อ นุ ญ าต ป ระ ก อ บ กิ จ ก า ร
โท รค ม น าค ม  ส า ห รับ บ ริก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่แล้ว  ถือว่าได้
ด าเนินการตามเง่ือนไขการเร่ิมสร้าง
โครงข่ายโทรคมนาคมแล้ว 
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เง่ือนไขที่ กสทช. ก าหนด 

      ผู้รับอนุญาตต้องเร่ิมสร้างโครงข่าย
เป็ น ของต นเอ งต าม ที่ ได้ รับอ นุญาต ภายใน
ระยะเวลาสองปีนับแต่ว ันที่ได้ รับอนุญาต และ
ต้อ งรายงานสถานะก ารส ร้างโค รงข่ายทุ ก ปี 
พร้อมก ารรายงานผลการด าเนินก ารขอ งผู้ รับ
ใบอนุญาตประจ าปีด้วย  
 (๒)  กรณีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม 

      ใบอนุญาตนี้มีก  าหนดอายุ ... .. ปี 

นับแต่ว ันที่ได้รับอนุญาต  

       ผู้รับใบอนุญาตต้องเร่ิมให้บริการ

ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่ว ันที่ได้ รับอนุญาต

ตามแผนการให้บริการ และต้องรายงานผลการ

ด าเนินการทุกหก เดือนจนกว่าจะเร่ิมให้บริการ 

เว ้นแต่กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีความจ าเป็นต้อ ง

ขอขยายก าหนดระยะเวลาการเร่ิมให้บริการ ให้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นและก าหนดระยะเวลาที่

ต้องการขอขยายต่อ  กสทช. ก่อนก าหนดเวลาที่

ต้องเร่ิมให้บริการสิ้นสุดลง 

 ระยะ เวลาอนุญาตการประกอ บ
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กิจก ารในลักษณะและประเภทกิจการที่ได้ รับ

อนุญาตเพิ่มเติม   ให้เป็นไปตามระยะเวลาและ

เง่ือนไขที่ กสทช. ก าหนด 

 ให้ ผู้ รับ ใบอ นุญาต ที่ป ระสงค์จ ะ

ประกอบกิจการต่อไปด าเนินการขอต่ออายุก่อน

วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่

ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  

 กรณีที่มีเหตุจ าเป็น ผู้ รับใบอนุญาต

อาจขอต่ อ อ ายุ ใบอ นุญาต ล่ ว งหน้ าได้ ก ่ อ น

ระยะ เวลาที่ ก  าหนด  แต่ ไม่เกิ น สาม ปี ก่ อ น

ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยให้ด าเนินการตามประกาศ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีก ารอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม 

       ผู้ รับ ใบ อ นุญ าต ต้ อ งเ ร่ิม ส ร้าง
โค รงข่ายเป็น ของตน เอ งต ามที่ได้ รับอ นุญาต
ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่ว ันที่ได้ รับอนุญาต
และต้องรายงานสถานการณ์สร้างโครงข่ายทุกปี 
พ ร้อมก ารรายงานผลการด าเนินก ารขอ งผู้ รับ
ใบอนุญาตประจ าปีด้วย 
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ประเด็น ความคิดเห็นต่อร ่างประกาศฯ ความเห็น กสทช.  

ข้อ ๕  การเพ่ิม การขยายขอบเขตการอนุญาต การพักหรือหยุด  และการเลิกกิจการ  

             ก รณีผู้ รับ ใบอ นุญาต ประ สงค์ จ ะ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมในลักษณะ
หรือประเภทอื่น ภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต
ประก อ บกิ จก ารโทรคม นาค ม แล้ว  ให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตแจ้งขออนุญาตเพิ่มเติมต่อ  กสทช. 
และน าส่งรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่เก ี่ยวข้องกบั
การให้บริการและแผนการลงทุน 

กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะพักหรือ
หยุดการให้บริการไม่ว ่าทั้งหม ดหรือบางส่ว น 
จะต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตามหลักเกณฑ์
และวิธ ีการที่ก  าหนดในประกาศเกี่ยวกับการพัก
หรือหยุดการให้บริการโทรคมนาคม ก่ อนเร่ิม
ด าเนินการ  
          เพื่อเป็นการปกป้องประโยชน์สาธารณะ
ในอันที่จะได้รับบริการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อ ง 
กรณีผู้รับใบอนุญาตแบบที่สองประสงค์จะเลิก
กิจการหรือ เลิกการให้บริการบางรายบริการต้อ ง
แจ้งให้ กสทช.  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่ง
เดือน กรณีผู้รับใบอนุญาตแบบที่สามประสงค์จะ
เลิกกิจการก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ต้องแจ้ง

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด  
           บริษัทฯ  เสนอให้ตัดค าว ่า “เลิกการให้บริการบางรายบริการ” เนื่องจาก
เจตนารมณ์ของวรรคนี้ เป็นกรณีการเลิกกิจการซ่ึงสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธ ีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ข้อ 12.8 
อย่างไรก็ดี หาก กสทช. มีหลักการและเหตุผลในการเพ่ิมเติมค าว ่า “เลิกการให้บริการ
บางรายบริการ” ได้โปรดชี้แจงเจตนารมณ์ให้ทราบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เนื่องจากค าว ่า “เลิกกิจการ” อาจ
ตีความให้หมายถึงการเลิกบริษัทได้
เพื่อให้ถ้อยค ามีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึง
เห็นควรแก้ไขข้อ ความข้อ  ๕ วรรค
สาม เป็นดังนี้ 

“เพื่ อ เป็ น ก ารปก ป้ อ งประ โยชน์
สาธารณะในอันที่จะ ได้รับบริก าร
โทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง กรณีผู้รับ
ใบอนุญาตแบบที่สองประสงค์จะเลิก
กิจการหรือ เลิก การให้ บริการหนึ่ ง
หรือหลายบริการ ต้องแจ้งให้ กสทช. 
ทราบล่ว งหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน 
ก รณี ผู้ รับ ใบอ นุญ าต แบบที่ ส าม
ประสงค์จะเลิกกิจการหรือเลิกการ
ให้บริการหนึ่งหรือหลายบริการก่อน
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ต้อ งแจ้งให้ 
กสทช. พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามเดือน ทั้งนี้  กสทช. อาจก าหนด
เง่ือนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
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ให้ กสทช . พิจารณาล่ว งหน้าไม่น้อยกว่าสาม
เดือน ทั้งนี้  กสทช . อาจก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ รับ
ใบอนุญาตต้องปฏิบัติก ่อนเลิกกิจการก็ได้ 

ก่อนเลิกกิจการก็ได้” 

ข้อ ๙  การยื่นรายงานหรือแสดงเอกสาร  

           ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามเง่ือนไขนี้ให้มีประสิทธิภาพ ให้
ผู้รับใบอนุญาตน าส่งข้อมูลดังต่อ ไปนี้ทุก  ๆ ปี 
พร้อมวันช าระค่าธ รรมเนียมใบอนุญาตรายปีหรือ
ตามระยะเวลาที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
 (๑)  รายงานผลการด าเนินการของผู้รับ
ใบอนุญาตประจ าปี ได้แก่ ลักษณะและประเภท
บ ริก ารที่ เปิ ด ให้ บ ริก าร วั นที่ เปิ ด ให้ บ ริก าร 
ทรัพยากรโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ ฐานะ
และผลด าเนินการด้านการเงิน รายละเอียดการ
ลงทุน อัตราการจ้างงาน จ านวนผู้ใช้บริการของ
ผู้ รับ ใบอนุญาต  ปัญหาและอุ ปสรรค ในการ
ด าเนินการ ต ลอดจนแผนการให้บ ริการ และ
ข้อมูลอื่น ตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด  
 (๒)  รายงานสถานะการสร้างโครงข่าย
ของผู้รับใบอนุญาตประจ าปี  
 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นรายงาน หรือ

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด  
       บริษัทฯ ขอเรียนว่า รายละเอียดข้อมูลที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานต่อ
ส านักงาน กสทช. ตามข้อ 9 เป็นข้อมูลความลับทางธุรกิจที่ส าคัญ เช่น รายละเอียด
การลงทุน แผนการให้บริการ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่า ส านักงาน กสทช. 
จะต้องจัด ให้มีข้อก าหนดเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูล และการใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้รับ
ใบอนุญาตอย่างเคร่งค รัด โดยอย่างน้อยจะต้องก าหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ในการเข้าถึงและ
ใช้ข้อมูล การเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลและการใช้ข้อมูล และการขออนุญาตผู้รับ
ใบอนุญาตก่อนการเปิดเผยข้อมูลใด  ๆ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรักษาความลับทางธุรกิจของ
ผู้รับใบอนุญาต ไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจออกไปสู่บุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง  

กสทช .  มี หน้ าที่ ต ้อ งปฏิบั ติ ต าม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีข้อก าหนด

ในมาตรา 24 ก าหนดว่า หน่วยงาน
ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่
อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อ ื่ น
โด ยปราศจ าก คว าม ยิน ยอม เป็ น
หนังสือของเจ้าของข้อมูลมิได้ 

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร ์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด 
             บริษัทฯ เห็นว่า การก าหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ต้องน าส่งเอกสารรายงานสถานะการสร้างโครงข่าย
ของผู้ รับใบอนุญาตประจ าปี เป็นภาระเกินสมควรของผู้รับใบอนุญาตฯ ทั้งนี้  เนื่องจาก
การขยายโครงข่ายโทรคมนาคมผู้รับใบอนุญาตฯ มีหน้าที่ต้องขออนุญาตในการตั้งสถานี
ว ิทยุคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เร่ือง การมีใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีว ิทยุ
คมนาคมต่อ กสทช. อยู่แล้ว 
       ดังนั้น ข้อมูลการสร้างโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตฯ จึงมีอยู่ที่ กสทช. แล้วใน
ขั้นตอนการขออนุญาตฯ ดังกล่าวข้างต้น หากส านักงานฯ ต้องการใช้ข้อมูลฯ ดังกล่าว 

ยืน ยันตาม ร่างเง่ือนไขฯ เนื่อ งจาก
ก าร ราย ง าน ส ถ าน ะ ก ารส ร้า ง
โครงข่ายทั้งทางคลื่นความถี่และทาง
สายของผู้รับใบอนุญาตตามเง่ือนไขนี้ 
เป็ น ก ารราย งานข้ อ มู ลก ารขยาย
โครงข่ าย ในภาพ รว ม ในด้ านก าร
ให้บริการโทรคมนาคม เช่น พื้นที่การ
ให้บริการ ความครอบคลุมของการ
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แสดงเอกสาร หรือรายงานข้อมูลการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ข้อมู ลการใช้ ทรัพยาก ร
โทรคมนาคม และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นตามที่
ส านักงาน กสทช. ร้องขอ และภายในระยะเวลาที่
ก  าหนด และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เก ี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรายงานข้อมูลอัน
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตามที่ กสทช. ก าหนด 

 รายงานและเอกสารที่ยื่นหรือแสดงหรือค า
ชี้แจงเพื่ออธบิายหรือขยายความตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ผู้รับใบอนุญาตต้องท าให้ครบถ้วนและ
ตรงต่อความเป็นจริง     

ก็สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบการขออนุญาตตั้งสถานีฐานได้ การที่ผู้รับใบอนุญาตฯ 
ต้องยื่นรายงานสถานะโครงข่ายอีก จึงเป็นการท างานที่ซ้ าซ้อนและเป็นภาระเกินสมควร
ของผู้รับใบอนุญาตฯ  
           บริษัทฯ ขอเสนอใหต้ัด (2) เอกสำรรำยงำนสถำนะกำรสร้ำงโครงข่ำยของ
ผู้ร ับใบอนุญำตประจ ำปี ของข้อ 9 กำรยื่นรำยงำนหรือแสดงเอกสำร ใน (ร ่ำง) 
เง่ือนไขกำรอนุญำต ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่มีโครงข่ำยเป็น
ของตนเอง ออก 

ให้ บ ริก าร เป็ นต้ น  จึง ไม่เป็ น การ
ซ้ าซ้ อนกับ เอ กสารรายงาน ที่ผู้ รับ

ใบอนุญาตน าส่งเพ่ือขออนุญาตใน

การตั้งสถานีว ิทยุคมนาคม  ซ่ึงไม่มี
การรายงานในโครงข่ายทางสาย 

ข้อ ๑๐ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล 

          กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลนิติบุคคล ให้ผู้ รับใบอนุญาตแจ้งส านักงาน 
กสทช. ทราบ เพื่อปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑)  กรณีที่มีก ารเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติ
บุคคล ได้แก่ ชื่อ  ที่อยู่  สภาพนิติบุคคล และ
กรรมการ 
 (๒)  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด 
        บริษัทฯ เสนอความเห็นต่อร่างประกาศฯ  ในหัวข้อดังนี้  ข้อ ๑๐ เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลนิติบุคคล 
           เนื่องจากในร่างประกาศดังกล่าว ไม่ได้ก าหนดเร่ืองระยะเวลาในการให้ผู้ รับ
ใบอนุญาตแจ้งส านักงาน กสทช. ทราบเพ่ือปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต  ขอเสนอให้
เพ่ิม เติมระยะเวลาผู้ รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งส านักงาน กสทช. ทราบเพ่ือปรับปรุง
เง่ือนไขในการอนุญาตโดยต้องท าเป็นหนังสือแจ้งต่อส านักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน 
นับแต่ท าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

เพิ่มเติมข้อความในวรรคแรก  ดังนี้ 
“ ก รณี ที่ ผู้ รับ ใบ อ นุ ญ าต มี ก าร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล ให้ผู้รับ
ใบอ นุญาต แจ้ งส านั ก งาน  กสทช . 
ทราบโดยไม่ ชั ก ช้ า...”  เนื่ อ งจ าก       

เป็ นไปต าม ม าตรา ๒ ๒ (5) แห่ ง
พระ ราชบัญญั ติป ระก อ บกิจ การ
โทรค ม นาค ม  พ .ศ .  ๒ ๕ ๔ ๔  ที่
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หรือผู้มีอ  านาจกระท าการผูกพันนิติบุคคล ผู้รับ
ใบอนุญาตจะต้องจัดท าหนังสือยืนยันคุณสมบัติ
กรรมการหรือผู้มีอ  านาจกระท าการผูกพั นนิติ

บุคคล ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๘ แห่ง 

พ.ร.บ.  การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ . 
๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามประกาศ 
กทช. เก่ียว กับหลักเกณฑ์ และวิธ ีการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เก่ียวข้อง 

 (๓)  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
ในสัดส่วนที่มีผลกระทบต่อการเป็นคนต่างด้าว
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจของคน
ต่างด้าว  ห รือประกาศ ว่าด้ว ยม าต รการเพื่ อ
ป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อ ให้เกิด ความไม่ เป็นธรรมในการแข่งขันใน
กิจการโทรคมนาคม  

ก าหนด ให้ ผู้ รับ ใบ อ นุ ญ าต ต้ อ ง
รายงานให้ เลขาธิการ ทราบโดยไม่
ชักช้า เมื่อมีกรณีใดๆที่มีหรืออาจจะมี
ผลกระทบต่อการประกอบกิจการ
หรือการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

ข้อ ๑๔ มาตรการการรกัษาความปลอดภัยของระบบ 

         ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแผนการคุ้ มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือสามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีกลไกใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือสร้างความ
ปลอดภั ยและความน่ าเชื่อถือของข้อมูลและ
โครงข่ายโทรคมนาคม โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้อง

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด  
          บริษัทฯ ขอเรียนว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลโดยมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมายในระดับ
สากล อย่างไรก็ดี ส าหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการโทรคมนาคม กสทช. 
ยังคงมีประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว  และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทาง

    1. ส านัก งาน กสทช. อยู่ระหว่าง
การปรับปรุงแก้ไขประ กาศ กทช . 
เร่ือ ง มาต รการคุ้ม ครองสิทธิขอ ง
ผู้ใช้บ ริก ารโทรค ม นาค มเกี่ย วกั บ
ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็น
ส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึง
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จัดส่งแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ
แผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อส านักงาน 
กสทช. ก่อนเร่ิมให้บริการ ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาตต้อง
ปฏิบั ติตาม กฎหม ายและ ประกาศ กสทช.  ที่
เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทรคมนาคม (“ประกาศมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมฯ ”)  ที่ใช้
บังคับตั้งแต่พ.ศ . 2549 ซ่ึงประกาศใช้ตั้งแต่ก่อนมีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ถึงสิบกว่าปี โดยมีสาระส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเช่นเดียว กัน  ดังนั้น เพ่ือให้การคุ้มค รองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
โทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล ลดความซ้ าซ้อน
หรือขัด กันของการบังคับใช้กฎหมาย บริษัทฯ จึงเสนอให้  กสทช. พิจารณายกเลิก
ประกาศมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมฯ โดยให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพียงฉบับเดียว 
 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด 
        เก่ียวกับการจัดท าแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแผนการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามเง่ือนไขการอนุญาต ข้อที่ 14 โดยประกาศ กทช. เร่ือง มาตรการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเก่ียว กับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็น
ส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม มีเนื้อหาบางส่วนไม่
สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือยังคงมีความไม่ชัดเจน
ถึงแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
          1. ประเด็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
โดย พรบ.คุ้มครองข้อมูล ได้ก าหนดข้อยกเว้น เช่น มาตรา 23 (3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือ
การปฏิ บัติตามสัญญาซ่ึงเจ้าของข้ อมูลส่วนบุค คลเป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการต ามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น แต่ ส่วน 
ประกาศ กทช. ไม่มีการก าหนดข้อยกเว้นนี้ 
          2. ความชัดเจนของเก่ียวกับการยกเว้นการขอข้อมูลโดยหน่วยงานของรัฐ การ
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ สิทธิของเจ้าของข้อมูล ขอบเขตของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 
         จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นนั้น จึงอาจจะเป็นอุปสรรคในการจัดท าแผนการ

กันโดยทางโทรคมนาคม  โดยในการ
จัด ท าร่างประ กาศ ดั งกล่ าวมี การ
พิจารณาเพิ่ม เติม เร่ืองการขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
และการขอข้อมูลโดยหน่วยงานของ
รัฐ  
    ๒ .  ประ ก าศ  ก สท ช .ฯ  เป็ น
กฎหม ายเฉพ าะ ถ้าไม่ ได้ ก  าหนด
หลั ก ก ารใด ไว้ ก ็ ต้ อ งก ลั บ ไป ใช้
หลักการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลฯ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป 
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คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเง่ือนไขการอนุญาตข้อที่ 14 ได้ จึงขอให้ทาง กสทช.  
จัดประชุม ร่วมกับผู้ รับใบอนุญาตเพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปได้      
ในทางปฏิบัติ และแก้ไขประกาศ กทช. ดังกล่าวโดยเร็ว                             

ข้อ ๑๘  การให้บรกิารพิเศษ      

            ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีบริการที่
ให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ ไปยังเลขหมายรับ
แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สินของประชาชน โดย
ไม่สามารถเรียกเก็บค่าธ รรมเนียมหรือค่าบริการ
ใดๆจากผู้ใช้บริการได้ 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด  
        บริษัทฯ เสนอให้ กสทช.  พิจารณายกเว้นการคิดค่า IC ส าหรับบริการประเภท
ดังกล่ าว  ห รือ ให้ ส าม ารถน าค่ า IC มาหั กลด หย่ อนออกก่อนน าราย ได้ ไป เสี ย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่า USO ทั้งนี้ เพ่ือการแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ
ต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการโดยไม่สามารถ คิดค่าใช้จ่ายใน
กรณีดังกล่าวได้       
 
 
 

ยืน ยันตาม ร่างเง่ือนไขฯ  เนื่อ งจาก
การให้บริการพิเศษ เป็นมาตรการให้
ผู้ รับ ใบอ นุญาตต้ อ งให้บ ริก ารต่ อ
สาธารณะ ซึ่งนโยบายการลดหย่อน
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย 
จะต้องพิจารณาก าหนดไว้ในประกาศ
ที่เก ี่ยวข้องอยู่แล้ว 

ข้อ ๑๙  การแสวงหาผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการใหบ้รกิารโทรคมนาคม 

           ห้ าม ผู้ รั บ ใบ อ นุ ญ าต น าบ ริก า ร
โทรค ม น าค ม ที่ ไ ด้ รับอ นุญ าต ไปแ สว งห า
ผลประโยชน์อ่ืนใด  นอกเหนือจากการให้บริการ
โทรค มนาค มตาม ที่ได้ รับอนุญาตโดยต รงแ ก่
ผู้ใช้บริการหรือจูงใจให้ผู้ใช้บริการใช้บริการของ
ตน โดยการมอบผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่
ผู้ใช้บริการในลักษณะของธุรกิจเครือข่าย(Single 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด  
         บริษัทฯ เห็นว่าเพ่ือให้ข้อความตามข้อ 19 กระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงขอ
เสนอปรับปรุงถ้อยค าตามข้อ 19 เป็น “ห้ามผู้ รับใบอนุญาตน าบริการโทรคมนาคมที่
ได้รับอนุญาตไปแสวงหาผลประโยชน์โดยการจูงใจให้ผู้ ใช้บริการใช้บริการของตนโดย
การมอบผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ใช้บริการในลักษณะของธุรกิจเครือข่าย (Single 
level Marketing/ Multi Level Marketing)” ทั้งนี้  บริษัทฯ ขอสอบถามเพ่ือความ
ชัด เจนว่า การมอบผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ใช้บริการในลักษณะธุรกิจเค รือข่าย 

    ๑ .  ยื น ยั นต าม ร่าง เง่ื อ น ไข ฯ 
เนื่อ งจาก  เป็นการก าหนดตาม ข้อ 
๑๒.๑๗ ของประกาศ กสทช. เร่ือ ง 
หลั ก เก ณ ฑ์ และ วิ ธ ี ก ารอ นุญ าต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดย
เจตนารมณ์ของข้อก าหนดนี้ เพื่อเป็น
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level Marketing/Multi level Marketing) 
หรือลักษณะอ่ืนใด 

 

(S ingle level Marketing/Multi Level Marketing) ที่  ก ส ท ช .  ต้ อ งการห้ า ม
ด าเนินการนั้นหมายถึงกรณีใดบ้าง 
 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด 
           การห้ามมิให้ท าธ ุรกิจเค รือข่ายจะเป็นการจ ากัด อิสระของผู้ รับใบอนุญาตใน
การท าการตลาด ธุรกิจเครือข่ายเป็นเครือข่ายของการจัดจ าหน่ายในรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมี
ความแตกต่างจากแชร์ลูกโซ่ซ่ึงเป็นการฉ้อโกงซ่ึงมีความผิดตามกฎหมายอาญา การ
จ ากัดมิให้ใช้ธ ุรกิจเค รือข่ายในการส่งเสริมการตลาดนั้น อาจจะเป็นอุปสรรคในการ
ขยายตลาดบริการโทรคมนาคมบางประเภทได้ เนื่องจากบริการโทรคมนาคมเร่ิมมีความ
ซับซ้อนในเร่ืองรายละเอียดของบริการและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ซ่ึงการใช้
ธ ุรกิจเครือข่ายอาจสามารถตอบสนองถึงความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีกว่า เนื่องจาก
เป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จึงเห็นว่าควรตัดเง่ือนไขข้อนี้ออก 

การป้องกัน      มิให้ผู้รับใบอนุญาต
ใช้บริการโทรคมนาคมเป็นช่อ งทาง
ในการหลอก ลวง หรือฉ้อ โก ง ซึ่ ง
ถึงแม้จะตัดออกจาก เง่ือนไขในการ
อนุญาต ผู้ รับใบอนุญาตยังคงต้องมี
หน้าที่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว
เช่นกัน 
    ๒. การมอบผลประโยชน์ตอ บ
แทนให้ แก่ ผู้ใช้ บริก ารใน ลัก ษณะ
ธุ ร กิ จ เค รือ ข่ าย (Single level 
Marketing../Multi..Level..  
Marketing) หมายถึงการด าเนินการ
ใด ๆ ที่ ขั ด ต่ อ ม าต รา ๒ ๑  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
ตรง พ.ศ. ๒๕๔๕  

ข้อ ๒๒  การบรหิารจดัการความเสี่ยงทางการเงิน 

          ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีโครงสร้าง
ทางการเงินและ โค รงสร้างการจัดหาเงินทุนที่
เหมาะสม และจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยง
ทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับโดยไม่
ก่อให้เกิดหรืออาจน ามาซ่ึงความเสียหายต่อการ
ประกอบกิจการของผู้ รับใบอนุญาต โดยหากมี
เหตุที่ผู้ รับใบอนุญาตทราบหรือควรทราบว่าจะมี

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน)           
           ร่างใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง 
ข้อ 22 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน และ ร่างใบอนุญาตการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ข้อ 19 การบริหารจัดการความ
เสี่ยงทางการเงิน ทั้งสองร่างมีเง่ือนไขฯ เหมือนกันคือ ในส่วนของโครงสร้างทางการเงิน
และโครงสร้างการจัดหาทุน  การจัดการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ยอมรับได้นั้น 
ตามที่ กสทช.ก าหนดมาในร่างเง่ือนไขฯ ควรมีความชัดเจน เพราะอาจกระทบต่อการ

    1.  ยื น ยั น ต าม ร่าง เง่ื อ น ไข ฯ 
เนื่อ งจาก  เป็นการก าหนดตาม ข้อ 

๑๒.๑2 ของประกาศ กสทช. เร่ือ ง 
หลั ก เก ณ ฑ์ และ วิ ธ ี ก ารอ นุญ าต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งผู้รับ
ใบอนุญาตมีหน้าที่ต ้อ งปฏิบัติตาม
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ใดที่อาจก่อให้เกิดหรือน ามา
ซ่ึงค ว าม เสี่ ย งทางการเงินดั งกล่ าว  ให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตแจ้ง กสทช.  ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ 
กสทช . อาจก าหนดม าต รการเฉพาะ ให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ขยายการลงทุนขยายธุรกิจของผู้ได้รับอนุญาตฯ ประกาศฯดังกล่าวอยู่แล้ว 

    2. “การบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้ อยู่ ใน ระ ดั บ ที่ เป็ นที่ ย อม รับ ” 
หมายความถึง ผู้รับใบอนุญาตทราบ
หรือคว รทราบถึงสภาพค ล่องและ
สภาพความเสี่ยงทางการเงินในการ
บริหารจัดการในการประกอบกิจการ
ของตน  

ข้อ ๒๓  การปฏิบัตติามสญัญาอนัเกีย่วเน่ืองกับการประกอบกจิการโทรคมนาคมที่ท ากบัต่างประเทศ  

          การท าสัญญาห รือค วาม ตก ลงใด  ๆ 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมกับ
รัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ 
บุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ต ่างประเทศให้ปฏิบัติ
ตามประก าศ เกี่ ยวกับ การขอคว ามเห็ นชอ บ
สัญญาอั นเกี่ย ว เนื่อ งกั บการประกอบกิจก าร
โทรคมนาคมที่ท ากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ 
และ ระ เบี ยบ  ข้ อ บั งคั บ  ป ระ ก าศ  ค าสั่ ง 
ข้อก าหนด  หรือหลัก เกณฑ์ ใด  ๆ ที่  ก สทช . 
ก าหนด  
 ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามข้อบังคับที่
เก ี่ ยวข้ อ งของสหภาพโทรคม นาค มระ หว่าง
ประเทศ (International Telecommunication 

บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 
          เห็นว่าข้อก าหนดของเง่ือนไขฯ  การปฏิบัติตามสัญญาอันเก่ียว เนื่องกับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ท ากับต่างประเทศ ข้อ ๒๓ ส าหรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่มีโครงข่ายเป็นของตน เอง ข้อ ๒๐ ส าหรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง วรรคท้าย ที่ก าหนดว่า 
“กสทช.อาจเปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการเจรจาในเรื่อง
กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะมีผลใช้บังคับกับประเทศ
ไทยและอาจมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ตามความเหมาะสม” 
เห็นควรก าหนดให้มีการ “เปิด รับฟังความคิด เห็นจากผู้รับใบอนุญาต” แทนการ“เปิด
โอกาส” ให้ผู้รับใบอนุญาตแสดงความคิด เห็นต่อกรณีดังกล่าว เนื่องจากในการเจรจา
เก่ียวกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซ่ึงเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
โดยตรงในการได้รับสิทธิให้แสดงความคิด เห็นไปยังหน่วยงานก ากับดูแลเพ่ือน าไป
ประกอบพิจารณาด าเนินการได้อย่างถูกต้องและไม่มีผลกระทบต่อรัฐและการด าเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการให้บริการโทรคมนาคม 
 

 
ยืน ยันตาม ร่างเง่ือนไขฯ เนื่อ งจาก
ข้อก าหนดนี้มี เจตนาเพื่อเปิดโอกาส
ให้ ผู้ รับ ใบอ นุญาต ได้แสด งค วาม
คิด เห็ นใน เร่ืองก ฎเกณฑ์ ระ หว่าง
ประ เทศ ห รือ ข้ อ ต ก ลงระ ห ว่ าง
ประเทศ ที่จ ะมี ผลก ระทบต่ อก าร
ประกอบกิจการโทรคมนาคม  หาก
ก าหนดให้ต้องเปิดรับฟังความคิดเหน็
ในทุกการเจรจาอาจเป็นอุปสรรคใน
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ 
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Union : ITU) และข้อเสนอแนะที่จ าเป็นต่อการ
ให้ บ ริก าร และ ผู้ รับ ใบอ นุญาตต้ อ งยิน ยอ ม
รับภาระค่าใช้จ่ายใด  ๆ ที่เก ิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับดังกล่าวทั้งสิ้น เว ้นแต่ กสทช. จะ
ก าหนดหลักเกณฑ์ไว ้เป็นอย่างอื่น  
 กสทช. อาจเปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาต
แสดงค วาม คิด เห็ นต่อกรณีก ารเจรจาในเร่ือ ง
กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่จะมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยและ
อ าจมี ผลก ระ ท บต่ อ ก ารประ ก อ บกิ จ ก าร
โทรคมนาคมได้ตามความเหมาะสม 
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ข้อ ๒๖  การสิ้นสุดการอนุญาต 

         กสทช. จะพิจารณาให้ใบอนุญาตสิ้นสุดลง
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
         (๑)   ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ ๒ เว ้นแต่กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ถูกพิทัก ษ์
ทรัพ ย์ชั่ ว ค ราว ห รือ ถู ก ให้ ฟื้ นฟู กิ จ ก ารต าม
กฎหมายว่าด้ วยล้ มละ ลาย ให้ ถือว่ ายังค งมี
คุณสมบัติในการเป็นผู้ รับใบอนุญาตและยังคง
ให้บริการต่อไปได้จนกว่าศาลล้มละลายจะมีค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือค าสั่งล้มละลาย ทั้งนี้ 
ห้าม มิ ให้ ผู้ รับ ใบอนุญ าต ดั งก ล่ าว เรียก เก็ บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการของตนเป็นการล่วงหน้า 
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตจดทะเบียนเลิกนิติ
บุคคล 
 (๓) ผู้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะ
เลิกกิจการ 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด  
ตำมข้อ 26 กำรสิ้นสุดกำรอนุญำต (1) ของร่ำงเง่ือนไขแบบมีโครงข่ำย ซ่ึงก าหนด
เง่ือนไขการสิ้นสุดการอนุญาต เนื่องจาก ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
หรือถูกให้ฟ้ืนฟูกิจการ โดยห้ามไม่ให้ผู้ รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
ล่วงหน้านั้น  
       โดยที่กฎหมายเก่ียวกับการฟ้ืนฟูกิจการมีว ัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในสภาวะ
ขัดข้องทางการเงินสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ เพ่ือจะได้มีรายได้เพ่ือน าไปชดใช้
ให้กับเจ้าหนี้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องมากกว่าการตกเป็นบุคคล
ล้มละลาย ซ่ึงในส่วนของกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน (Prepaid) ถือเป็นบริการที่สร้างรายได้หลัก 
โดยผู้ให้บริการในตลาดในปัจจุบันต่างมีสัดส่วนผู้ใช้บริการ Prepaid ในอัตราส่วนที่สูง
กว่าผู้ใช้บริการ Postpaid มาก 1 ดังนั้น หาก กสทช. ก าหนดเง่ือนไขห้ามมิให้ผู้ รับ
ใบอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการของตนเป็นการล่ว งหน้าแล้ว  ย่อมไม่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ กสทช. ที่ก าหนดเง่ือนไขเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถ
ประกอบกิจการต่อไปได้ในระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ และเป็นการขัดขวางการด าเนินการ
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการให้ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงหากผู้ รับใบอนุญาตไม่สามารถฟ้ืนฟูกิจการ
ได้จนส าเร็จและต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่
เก่ียวข้องมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ Prepaid เองที่อาจต้องถูกยุติ

 
    ๑. การก าหนดใน (1) ตอนท้าย 
“…ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว
เรียก เก็บค่าบริการจากผู้ใช้ บริการ
ของตนเป็นการล่ว งหน้า” เป็นการ
ก าหนดตามประกาศ กสทช. เร่ือ ง 
หลั ก เก ณ ฑ์ และ วิ ธ ี ก ารอ นุญ าต
ประก อบกิจก ารโทรคม นาค มข้ อ 
๑๒.๑ วรรคสอง ซึ่งถึงแม้จะตัดออก
จาก เง่ือ น ไขในก ารอ นุญาต  ผู้ รับ
ใบอนุญาตยังคงต้อ งมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดดังกล่าวเช่นกัน 

    2. การก าหนดข้อห้ามไม่ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตเรียก เก็บค่าบริการจาก
ผู้ ใ ช้ บ ริก ารล่ ว งห น้ าก ร ณี ผู้ รั บ

                                        
1 ตามรายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ประจ าไตรมาสท่ี 3/2563 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) จัดท าโดยส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ส านักงาน กสทช. ระบุว่า ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใน
ไตรมาส 3 ปี 2563 มีจ านวนท้ังส้ิน 119,169,759 เลขหมาย1 โดยแบ่งออกเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบรายเดือน (Postpaid) จ านวน 32,676,348 เลขหมาย คิดเป็น ร้อยละ 27.42 และผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบเติมเงิน 
(Prepaid) จ านวน 86,493,411 เลขหมาย คิดเป็น ร้อยละ 72.58 
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 (๔) ผู้รับใบอนุญาตไม่เปิด ให้บริการที่
ได้ รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก  าหนด โดย
มิได้แจ้งเหตุผลอันสมควร 
 (๕) ผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการช าระ
ค่าธรรมเนียมตามประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม
ใบอ นุ ญาต ประ ก อ บ กิ จ ก ารโท รค ม นาค ม 
ค่าธ รรมเนียมเกี่ ยวกั บการใช้ง านท รัพยาก ร
โทรคมนาคม หรือไม่จัดสรรรายได้ให้แก่กองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจก าร
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่ว ันที่ครบ
ก าหนดช าระ 
 (๖)  ใบ อ นุ ญ าต ป ระ ก อ บ กิ จ ก า ร
โทรค ม นาค ม แบบ ที่ ส าม สิ้ น อ ายุ  โด ยผู้ รับ
ใบอนุญาตไม่ด าเนินการขอต่ออายุใบอนุญาต 
ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที่ กสทช. ก าหนด 
 (๗) กรณีอื่นใดที่ กสทช. เห็นสมควร  
  ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการจัด ให้มี
ม าต รก ารเยี ย ว ย าผลก ระ ทบ ที่ จ ะ เกิ ด ต่ อ
ผู้ใช้บริการ ภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาต และ 
กสทช. อาจก าหนดเง่ือนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้อง
ปฏิบั ติก ่อ นสิ้น สุดการอ นุญาตก็ได้ โดยผู้ รับ

การให้บริการหากไม่ เปลี่ยน ไปใช้บริการใน ระบบรายเดือน หรือไม่สามารถท าการ
เปลี่ยนผู้ให้บริการได้เนื่องจากข้อจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการที่จะท าการโอนย้ายได้ในแต่ละ
วัน ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงเสนอให้ตัดถ้อยค า “ห้ามมิให้ผู้ รับใบอนุญาตดังกล่าว
เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการของตนเป็นการล่ว งหน้า” ออกจากเง่ือนไขตามข้อ 
26 (1)  
------------------------------------------------------------------------------------- 
           ตำมที่ ข้อ 26 กำรสิ้นสุดกำรอนุญำต (5) ของร ่ำงเง่ือนไขแบบมีโครงข่ำย  
โครงข่ำย หรือข้อ 23 กำรสิ้นสุดกำรอนุญำต (5) ของร ่ำงเง่ือนไขแบบไม่มีโครงข่ำย 
ซ่ึงก าหนดเง่ือนไขการสิ้นสุดการอนุญาต เนื่องจากผู้ รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการช าระ
ค่าธ รรม เนี ยม ต ามประ กาศ เก่ีย ว กับค่ าธรรมเนี ยม ใบอนุญาตประกอบ กิจการ
โทรคมนาคม  ค่าธรรมเนียมเก่ียว กับการใช้งานทรัพยากรโทรคมนาคม  หรือไม่จัดสรร
รายได้ให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม  เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่ว ันที่ครบก าหนด
ช าระ 
            บริษัทฯ ขอเสนอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณายกเลิกเง่ือนไขการสิ้นสุดการ
อนุญาตเนื่องจากผู้ รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง เนื่องจาก 
กสทช. มีกระบวนการด าเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ . 2544 และประกาศหลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้องเป็นเค ร่ืองมือในการ
ด าเนินการกับกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ    อยู่แล้ว 
เช่น การเรียกเก็บเงินเพ่ิม การก าหนดค่าปรับทางปกครอง เป็นต้น ดังนั้น ส านักงาน 
กสทช. จึงไม่ควรก าหนดเง่ือนไขที่จะท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ และขัด กับ
หลักการของประกาศที่เก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมและพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
    นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ จะเกิดประเด็นปัญหาในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต
ได้ด าเนินการช าระค่าธ รรมเนียมใบอนุญาตภายในก าหนดระยะเวลาตามกฎเกณฑ์ที่

ใบอนุญาตเป็น ผู้ถู กพิ ทัก ษ์ท รัพ ย์
ชั่ว ค ราว ห รือ ถู ก ให้ ฟื้ นฟู กิ จ ก าร
ดังก ล่าว  ยังถื อ เป็ นก ารคุ้ มค รอ ง
ผู้ใช้บริการเช่นกัน 
 
 
 
 
 
    ๑ .  ยื น ยั นต าม ร่าง เง่ื อ น ไข ฯ 
เนื่อ งจาก  เป็นการก าหนดตาม ข้อ 
๑๓ ประกอ บข้อ  ๖ ของประกาศ 
กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธ ีการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ซึ่งผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้อ งปฏิบัติ
ตามประกาศฯดังกล่าวอยู่แล้ว 
    ๒. ตามข้อก าหนดดังกล่าว การ
สิ้นสุดใบอนุญาต ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่
ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียม
เป็นระยะเวลา ๑ ปี เนื่องจากยังมี
ก ระ บวนก ารที่  ก สทช .  จ ะต้ อ ง
พิ จารณ าให้ มี ก ารสิ้น สุ ด  ซึ่ งผู้ รับ
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ใบอนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่เก ิดขึ้ นจาก การสิ้นสุ ดก ารอ นุญาต และ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ 

เก่ียวข้องอยู่แล้ว แต่เมื่อส านักงาน กสทช. ด าเนินการตรวจสอบการช าระค่าธ รรมเนียม
ต่าง ๆ แล้วมีความเห็นเก่ียวกับจ านวนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ซ่ึงที่ผ่านมา 
ส านักงาน กสทช. ก็ใช้ระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี มาโดยตลอด อีกทั้ง ยังอาจมี
กรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตใช้สิทธิด าเนินกระบวนการทางปกครองในการอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่ง 
รวมไปถึงการฟ้องร้องคดีในชั้นศาลซ่ึงใช้ระยะเวลานานเช่นกัน ซ่ึงในกรณีดังกล่าว ผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ได้มีเจตนาหรือจงใจไม่ช าระค่าธ รรมเนียมแต่อย่างใด  ซ่ึงหาก กสทช. 
ก าหนดยังคงก าหนดเง่ือน ไขต าม (5) ไว ้เช่นนี้  อาจท าให้เกิดการตีคว าม ว่าผู้ รับ
ใบอนุญาตดังกล่าวตกอยู่ในสถานะของการเป็นผู้ไม่ด าเนินการช าระค่าธ รรมเนียมตาม
เง่ือนไขใบอนุญาตนี้ และส่งผลให้ใบอนุญาตสิ้นสุดลงอย่างไม่เป็นธรรม  

ใบอ นุญาต สาม ารถแสด งเหตุ ผล
ประกอบการพิจารณาได้ และเมื่ อ 
กสทช. มีค าสั่งให้สิ้นสุดการอนุญาต
แล้ว  ค าสั่ งที่ เป็ นม ติ กสท ช.  เป็ น
ค าสั่ งที่ เป็ น ที่ สุ ด แล้ ว  ห าก ผู้ รับ
ใบอนุญ าต ต้ อ งก ารโต้ แย้งค าสั่ ง
ดังก ล่ าว  จ ะต้ อ งน าคดี ขึ้น สู่ ศาล
ปก ค รอ ง เท่ านั้ น โดย ไม่ ส าม ารถ
อุทธรณ์ค าสั่ง กสทช. ได้ ตาม พ.ร.บ. 
ว ิธ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ . 
๒๕๓๙ 
 

ประเด็นอื่น ๆ  

ภาพรวมของร่างประกาศ ฯ 
 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด 
       บริษัทฯ เห็นด้วยที่ก าหนดเง่ือนไขในการอนุญาตเป็น 2 ประเภท เป็น เง่ือนไขใน
การอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 
และเง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ไม่มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง เนื่องจากหน้าที่คว ามรับผิดชอบของผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบที่มี
โครงข่ายและไม่มีโครงข่ายนั้นแตกต่างกัน และสอดคล้องกับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่แบ่งเป็นใบอนุญาตแบบมีโครงข่ายและไม่มีโครงข่าย 

รับไว้พิจารณา 
 
 
   

 บริษัท ไวร ์เลส คอนเน็คชั่นส์ จ ำกัด 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
       เห็นด้วย เพราะจะท าให้สามารถแยกประเภทผู้รับใบอนุญาตได้ชัดเจน 

รับไว้พิจารณา 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บรโิภค 
(แสดงความคิดเห็นผ่านทาง E-mail) 
           ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคของประเทศมีความเห็นว่า ที่ผ่านมาผู้บริโภคจ านวนมาก ไม่ทราบถึง
สิทธิของตนตามที่ก าหนดไว้ใน เง่ือนไขในการอนุญาต  ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมข้อ ๑๓ เร่ือง การรักษาคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม  ซ่ึงก าหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง มาตรการ 
หรือเง่ือนไขที่ กสทช. ก าหนด เก่ียว กับมาตรฐานของสัญญาและคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคม  และ ผู้ รับใบอนุญาตต้ องให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 
(Service Level Agreement : SLA) ที่เสนอให้แก่ผู้ใช้บริการ … 
 

รับไว้พิจารณา โดยส านักงาน กสทช. 
จะ ได้จั ด ท า ใบประ กาศสิ ทธิขอ ง
ผู้ใช้บริการต่อไป 

บริษัท อินทราเนท (ประเทศไทย) จ ากัด 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 
บริษัท ซีน 168 จ ากัด  
บริษัท ทัช-อียูพี จ ากัด 

เห็นด้วยกับรา่งประกาศฯ  

 

 


