
๑ 

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม 

ระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ประเด็นความคิดเห็น ความคิดเห็น แนวทางด าเนินการ 

๑. ค านิยามที่ปรากฏใน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการ โทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ. .... 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ ก ส ท ช . ”  ห ม า ย ค ว า ม ว่ า 
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 
“ ก ท ค . ”  ห ม า ย ค ว า ม ว่ า 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

 เหมาะสม 
(บมจ. กสท โทรคมนาคม) 

ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ  
ในการก าหนดให้มีนิยามค าว่า กทค. 
เหตุผล 
เนื่องจากเรื่องนี้เป็นการด าเนินการตาม
มาตรา ๒๗ (๑๒) และมาตรา ๕๐ แห่ง 
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ซึ่ง กทค. มีอ านาจปฏิบัติการแทน 
กสทช. ตามมาตรา ๔๐ แห่ง พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงให้มี
การรายงานผลการด าเนินการต่อ กทค.  

 เห็นด้วยกับการก าหนดนิยามดังกล่าว  
 ยกเว้นค าว่า “กสทช.” ควรใช้ค าว่า “คณะกรรมการ” และไม่ต้องมีค าว่า “กทค.” เนื่องจากเห็น
ควรให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ (กสทช.) ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ระบุ
เป็นการเฉพาะให้เป็นการรายงานผลต่อ กทค. ทั้งนี้ หากการแบ่งส่วนอ านาจหน้าที่ภายใน กสทช. 
ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กทค. ในการปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ในเรื่องดังกล่าวได้ ส านักงาน 
กสทช. ก็สามารถที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ กทค. พิจารณาได้อยู่แล้ว  
(บจก. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์) 

๒. ลักษณะและประเภทของโครงการที่จะมีการคัดเลือกผูใ้ห้บริการ USO 

ข้อ ๔  โครงการตามประกาศนี ้
(๑) การจัดให้มีบริการสัญญาณ
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ และ /หรื อ
โทรศัพท์สาธารณะประจ าหมู่บา้น  
(๒)   การจัดให้มีบริการวงจร
เชื่อมโยงความเร็วสูงผ่านสายใย
แก้วน าแสงเชื่อมต่อระหว่างต าบล 

 ไม่ควรระบุเจาะจงประเภทบริการเฉพาะ ๔ ข้อ เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ ากัดประเภทกิจการ           
ซึ่งอาจมีลักษณะรูปแบบเทคโนโลยีการให้บริการอื่นๆ เพิ่มได้อีกในอนาคต ท าให้ประกาศนี้สามารถ
รองรับการให้บริการ USO ที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้ โดยไม่ต้องแก้ไขใดๆ อีกทั้งลักษณะประเภทของ
โครงการที่มีการคัดเลือกไม่ควรระบุในลักษณะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่ง เป็นการจ ากัดผู้ร่วม           
การคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๓ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 
(บมจ. สามารถ เทลคอม) 
 

ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ  
ในการระบุประเภทของบริการ USO 
ดังกล่าว 
เหตุผล 
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ค วามชั ด เ จน ใน ขอบ เขต        
การด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
USO (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 



๒ 

ประเด็นความคิดเห็น ความคิดเห็น แนวทางด าเนินการ 

( ๓ )  ก า ร จั ด ใ ห้ มี บ ริ ก า ร
อิน เทอร์ เ น็ ตความ เร็ ว สู ง แก่
หน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายทาง
สังคม  
( ๔ )  ก า ร จั ด ใ ห้ มี บ ริ ก า ร
อินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงานและ
กลุ่มเป้าหมายทางสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๔ (๑)  
เห็นควรปรับเปลี่ยนค าว่า “บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่” เป็น “บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” 
เนื่องจาก ค าว่า “บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่” ไม่ปรากฏเป็นลักษณะและประเภทบริการ
โทรคมนาคมที่ กสทช. ประกาศก าหนด และไม่มีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็น
การเฉพาะส าหรับบริการนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนและการตีความขอบเขตการให้บริการ ทั้งนี้ 
อาจก าหนดหรือขยายความขอบเขตการด าเนินการจัดให้มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติมไว้ใน
เอกสารเชิญชวน 
(บจก. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์) 
 เห็นควรปรับแก้ไขเป็น “การจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะประจ าหมู่บ้าน” 
ด้วยเหตุผล ดังนี้ 
๑. การให้บริการโทรศัพท์ ปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีอื่นในการให้บริการได้ เช่น VOIP 
๒. สอดคล้องกับค านิยามข้อ ๓ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่า USO           
ที่ก าหนดว่า บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน หมายความว่า บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วไม่
น้อยกว่า ๒ Mbps โดยไม่จ ากัดประเภทของเทคโนโลยีและการใช้งาน... 
(บจก. ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์) 

แก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้ 
ข้อ ๔ (๑) การจัดให้มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และ/หรือการจัดให้มีบริการโทรศัพท์
สาธารณะประจ าหมู่บ้าน 
เหตุผล 
แก้ไขถ้อยค า เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
และประเภทของบริการโทรคมนาคม  
 
 
 

ข้อ ๔ (๒) 
 เห็นควรแก้ไขจาก “ระหว่างต าบล” เป็น “ถึง หรือ ไปสู่ ต าบล” 
(บมจ. ทีโอที) 

แก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้ 
ข้อ ๔ (๒) การจัดให้มีบริการวงจรเชื่อมโยง
ความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วน าแสงเชื่อมต่อ
ไปสู่ต าบล  
เหตุผล 
แก้ไขถ้อยค า เพื่อให้การก าหนดขอบเขต
การด าเนินงานมีความครอบคลุมถึงการ
ขยายโครงข่ายเส้นใยแก้วน าแสงภายใน
ต าบลเดียวกันด้วย 



๓ 

ประเด็นความคิดเห็น ความคิดเห็น แนวทางด าเนินการ 

  เสนอให้จัดการคัดเลือกผู้ให้บริการ USO แบบรวมทุกประเภทโครงการแทนการแยกประเภท
โครงการเป็น ๒ กลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน าเงินกองทุน USO มาด าเนินการจัดให้มีบริการอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
(บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค) 

การคัดเลือกผู้ให้บริการ USO จะต้องมี 
การแยกแต่ละประเภทโครงการออกจากกัน  
เหตุผล 
เพื่อให้ผู้ รับใบอนุญาตทุกรายสามารถ    
เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ USO 
ได้ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตตรงตาม
ประเภทบริการ  USO ในทุกโครงการ 
(ยกเว้นการให้บริการที่ต้องได้รับอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่)              

๓. การก าหนดคุณสมบัติของผูป้ระสงค์จะเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ใหบ้ริการ USO 

ข้อ๕ ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วม                 
การคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยก า รประกอบกิ จกา ร
โทรคมนาคมหรืออยู่ระหว่างการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม โดยประเภท
ของใบอนุญาตที่ ได้รับหรืออยู่
ร ะหว่ า ง ก า รขอต่ ออ า ยุ ต้ อ ง
ส าม า รถรอ ง รั บ สิ ท ธิ ใ น ก า ร
ประกอบกิจการ โทรคมนาคม
ตามประเภทของโครงการ 

ข้อ ๕ (๑)  
  เห็นควรให้ตัดข้อความที่ก าหนดว่า “... ประเภทของใบอนุญาตที่ได้รับหรืออยู่ระหว่างการขอต่อ
อายุใบอนุญาตต้องสามารถรองรับสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามประเภทของโครงการ” 
เนื่องจากเป็นการกีดกันและรอนสิทธิมิให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประเภทที่ ๑ และ ๒ ที่ไม่มีโครงข่ายเป็น
ของตนเองได้เข้าร่วมการคัดเลือกในโครงการ และเป็นข้อจ ากัดซึ่งส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกได้
น้อยลง ซึ่งอาจเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับใบอนุญาตบางราย อีกทั้งจะเป็นการสร้างภาระต้นทุนและ
ระยะเวลาต่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการคัดเลือกในการขอเพิ่มประเภทของใบอนุญาต เพื่อให้ได้รับสิทธิ 
ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามประเภทของโครงการนั้น โดยที่ภายหลังอาจไม่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นผู้ให้บริการ USO  
(บจก. สามารถ เทลคอม, บจก ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์) 
  เห็นด้วยกับการก าหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ USO ว่าต้อง
เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
มาก่อนที่จะเข้าร่วมการคัดเลือก โดยประเภทใบอนุญาตที่ได้รับจะต้องเป็นประเภทเดียวกับบริการที่
ก าหนดไว้ในโครงการและสามารถให้บริการในพื้นที่ที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ เนื่องจากผู้เข้าร่วมการ

แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้ 
ข้อ ๕ (๑) เป็นผู้รับใบอนุญาตตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ
รายได้เพื่อน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม  
เหตุผล 
๑. เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตทุกรายมีหน้าที่
จัดสรรรายได้เป็นค่า USO ให้แก่กองทุนฯ 
ดังนั้น เพื่อความเท่าเทียม ผู้รับใบอนุญาต
ทุกรายจึงมีสิทธิเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้ให้
บริการ USO (ยกเว้นโครงการจัดให้มีบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดราคา
จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่        



๔ 

ประเด็นความคิดเห็น ความคิดเห็น แนวทางด าเนินการ 

(๒) ไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับ
ผู้ เข้าร่วมการคัดเลือกรายอื่น           
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็น
บริษัทย่อย ไม่ เป็นบริษัทร่วม            
ไม่เป็นผู้มีอ านาจควบคุมหรือถูก
ควบคุม หรือไม่มีการถือหุ้นไขว้
กับผู้เข้าร่วมการคัดเลือกรายอื่น 
เว้นแต่กรณีมีความสัมพันธ์ ใน
ลักษณะการเป็นผู้ให้ หรือผู้ได้รับ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา 
ต า ม ม า ต ร า  ๘ ๐  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๓) เป็นผู้มีความสามารถในการ
เข้าถึ งวงเงินกู้ ยืมไม่น้อยกว่ า
เพดานราคาที่ก าหนดไว้   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดเลือกรายนั้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.           
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้ง
ได้ผ่าน การพิจารณาความพร้อมด้านการเงินและการลงทุน ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. มาก่อนแล้ว ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
การเป็นผู้รับใบอนุญาต ซึ่งไม่สามารถให้บริการได้แม้จะชนะการคัดเลือก โดยจะก่อให้เกิดการสูญเสีย
เวลาและทรัพยากรในการคัดเลือกผู้ให้บริการใหม่ในภายหลัง  
(บจก. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์, บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส น็ทเวอร์ค) 
 เห็นด้วยกับการไม่ปิดกั้นผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาต หากเป็นใบอนุญาตที่
สามารถให้บริการได้ตามประเภทและในพื้นที่เดียวกับบริการที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
(บจก. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์) 
 ไม่เห็นด้วยที่จะก าหนดให้ ผู้ที่มิได้เป็นผู้รับใบอนุญาตในประเภทบริการตามโครงการสามารถเข้า

ร่วมการคัดเลือกได้ โดยเมื่อเป็นผู้ชนะการคัดเลือก กสทช. จะพิจารณาให้ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ซึ่งไม่ควรเป็นเหตุบังคับให้ กสทช. ต้องออกใบอนุญาตให้กับผู้ชนะการคัดเลือก ตัวอย่างเช่น 
ในกรณีที่การจัดให้มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องเป็นผู้รับ
ใบอนุญาตเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมีโครงข่ายและมีสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ จึงจะ
สามารถให้บริการดังกล่าวได้ ในกรณีนี้ กสทช. อาจไม่สามารถพิจารณาให้ใบอนุญาตได้ ตามก าหนด
ระยะเวลา หรือไม่สามารถให้ใบอนุญาตได้ในท้ายที่สุด เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการจัดสรรคลื่นความถี่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการด้วยวิธีการประมูล ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลามากพอควร 
(บจก. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์, บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค) 
 เสนอให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการคัดเลือกมีสิทธิขอเพิ่มเงื่อนไขการให้บริการภายหลังได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ USO แต่ไม่เห็นด้วยในการให้เพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาตแบบ Auto License  
(บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค) 
 เห็นควรให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจาก กสทช. มีสิทธิเข้าร่วมประมูลได้ แม้จะเป็น            
ผู้ได้รับใบอนุญาตรายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าส่งค่า USO ๓.๗๕% เนื่องจากมีรายได้สุทธิไม่ถึง ๒๐ 

ในการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่        
อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น)  
๒. กรณีผู้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาตที่มีหน้าที่
จัดสรรรายได้เป็นค่า USO ให้แก่กองทุนฯ 
จึงไม่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ให้
บริการ USO ได้  
๓. เนื่องจากการให้บริการ USO เป็น               
การประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามที่ 
กสทช. ก าหนดเพื่อประโยชน์สาธารณะ            
ผู้ ให้ บริ การ USO จึ งต้ องมี ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตรงตาม
ประเภทบริการ USO อย่างถูกต้อง จึงจะ
สามารถจัดให้มีบริการ USO ได้ โดยจะ
ก าหนดวิธีการและเงื่อนไขไว้ ในเอกสาร
ประกวดราคา ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญาตที่ มี
ใบอนุญาตไม่ตรงตามประเภทบริการ USO 
จะต้องด าเนินการยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
เสมือนการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม
ประเภทบริการ USO พร้อมการยื่นเอกสาร
เข้าร่วมประกวดราคา           
 
 
 
 



๕ 
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ล้านบาทต่อปี 
(บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค) 
 ผู้รับสัมปทานหรือสัญญาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดสรรรายได้ให้แก่กองทุนฯ ไม่ควรได้รับสิทธิเข้า
ร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ USO เนื่องจากแหล่งที่มาของเงินกองทุนฯ มาจากผู้รับใบอนุญาต            
จึงเห็นควรก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม การคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ USO ให้ชัดเจนว่า ต้องเป็นผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้จัดสรรรายได้ให้แก่กองทุนฯ  
(บมจ. ทีโอที) 

 
 
 
 

ข้อ ๕ (๒) 
 เห็นด้วยที่ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกจะต้องไม่มีความเก่ียวโยงกันในทางการถือหุ้นกับผู้เข้ารว่ม
การคัดเลือกรายอื่น 
(บจก. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์) 
 เห็นควรก าหนดข้อยกเว้นส าหรับผู้รับใบอนุญาตที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดเดียวกัน 
เพื่อให้ทั้ง บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ USO 
ได้ โดยระบุคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการให้ชัดเจนว่า “ยกเว้น
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดย พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒” เนื่องจากหาก บมจ. ทีโอที และ บมจ. 
กสท โทรคมนาคม ไม่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ USO ได้ จะท าให้การจัดให้มีบริการ 
USO ระยะที่ ๓ ไม่มีการแข่งขันที่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับที่ผ่านมาแม้ว่าทั้ง ๒ 
บริษัท จะด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. 
แยกต่างหากจากกัน รวมทั้งการน าส่งค่า USO และการก ากับดูแลกิจการที่ แยกจากกัน  
(บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม) 
 การก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกจะต้องไม่มีความเก่ียวโยงกันควรหมายความถึงเฉพาะในแต่ละ
โครงการที่จัดให้มีการประกวดราคาหรือตามรายสัญญาโครงการที่จัดประกวดราคาในแต่ละครั้งเท่านั้น 
มิใช่หมายถึงในโครงการประกวดราคาทั้งหมดทุกโครงการและในทุกการประกวดราคาที่จะมีขึ้น 
มิฉะนั้น อาจส่งผลให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง เพราะเป็นการกีดกันมิให้บริษัทในเครือหรือที่มี

แก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้ 
ข้อ ๕ (๒) ไม่เป็นผู้มีความเกี่ยวโยงกันกับ
ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกรายอื่น ไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ไม่ เป็นบริษัทย่อย ไม่เป็น
บริษัทร่วม ไม่เป็นผู้มีอ านาจควบคุมหรือถูก
ควบคุม หรือไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้เข้าร่วม
การคัดเลือกรายอื่น 
เหตุผล 
๑. เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ
รายได้ฯ มิ ได้หมายความรวมถึง  ผู้ รับ
สัมปทาน ผู้ รับสัมปทานจึง ไม่สามารถ            
เข้าร่วมประกวดราคาโครงการ USO ได้      
จึงตัดข้อความดังกล่าวออก 
๒. ผู้ เข้าร่วมประกวดราคาโครงการ USO            
ที่ มี ความสั มพันธ์ ระหว่ า งกันดั งกล่ า ว       
ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดราคาในราย
สัญญาเดียวกันได้ แต่สามารถเข้าร่วมกันได้ 



๖ 

ประเด็นความคิดเห็น ความคิดเห็น แนวทางด าเนินการ 

ความเกี่ยวโยงกันกับผู้ให้บริการรายอื่นและเคยเข้าร่วมประมูลไปแล้วสามารถเข้าประมูลในโครงการ
อื่นๆ ได้ 
(บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค) 

โดยรายละเอียดเรื่องนี้จะก าหนดไว้ในคู่มือ
การประกวดราคาโครงการ USO และ
เอกสารประกวดราคา ซึ่งจะเผยแพร่ให้
รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป   

 ข้อ ๕ (๓) 
 ความสามารถในการเข้าถึงวงเงินกู้อาจไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้ เพื่อมิให้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้
เฉพาะผู้เข้าร่วมการคัดเลือกที่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตได้ผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติด้านการเงินและการลงทุนจากการขอรับใบอนุญาตมาแล้ว อีกทั้งการให้บริการ USO จะได้รับ
เงินอุดหนุนจากกองทุนฯ ในการด าเนินการทั้งหมด โดยที่ผู้ให้บริการ USO ไม่ต้องอาศัยเงินกู้จากแหล่ง
อื่นมาใช้ด าเนินการ  
(บจก. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์) 
 เห็นควรก าหนดให้ชัดเจนว่า ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานหรือใช้วิธีการใดใน
การพิสูจน์ว่าเป็นผู้มีความสามารถในการเข้าถึงวงเงินกู้ยืม ซึ่งอาจใช้วิธีแสดงเอกสาร “หนังสือให้การ
สนับสนุนทางด้านการเงินจากสถาบันการเงิน ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑” ว่ามีความยินดีสนับสนุนทางด้านการเงินให้ผู้เข้าร่วมซึ่งได้รับคัดเลือก
เป็นผู้ให้บริการ USO เพื่อด าเนินโครงการ USO  ท านองเดียวกับหนังสือให้การสนับสนุนทางด้าน
การเงินของสถาบันการเงินที่ได้เคยก าหนดเป็นเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบการประมูลคลื่นความถี่ 3G 
2100 MHz         
      แต่ทั้งนี้ จะต้องตัดข้อความที่ว่า “ไม่น้อยกว่าเพดานราคาที่ก าหนดไว้” ออก เนื่องจากระเบียบ
ขั้นตอนของการขอให้สถาบันการเงินออกหนังสือสนับสนุนทางการเงินนั้น สถาบันการเงินส่วนใหญ่มัก
มีความกังวลว่า หากจะต้องออกหนังสือโดยมีการก าหนดจ านวนเงิน อาจมีผลทางกฎหมายเป็นการ
ผูกพันตนเพื่อให้กู้ตามหนังสือฉบับนั้น ซึ่งจะต้องมีกระบวนการพิจารณาภายในและใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างมาก จึงอาจท าให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามข้อนี้ไปได้ อีกทั้ง การระบุ
จ านวนเงินในหนังสือสนับสนุนทางการเงิน สถาบันการเงินอาจคิดค่าธรรมเนียม (Commitment Fee) 
เนื่องจากจะต้องมีภาระผูกพันในการจัดเตรียมวงเงินให้แก่ผู้ขอหนังสือดังกล่าว ซึ่งจะท าให้ผู้ที่ประสงค์

แก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ 
ข้อ ๕ (๓) เป็นผู้มีความสามารถในการ
เข้าถึงวงเงินกู้ยืมไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนด
ไว้ในเอกสารประกวดราคา  
เหตุผล 
เนื่องจากการให้บริการ USO เป็นบริการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น การที่ต้อง
ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคาโครงการ 
USO ต้องเป็นผู้มีความสามารถใน            
การเข้าถึงวงเงินกู้ยืมด้วยนั้น ก็เพื่อเป็น
หลักประกันถึงความพร้อมและสภาพคล่อง
ทางการเงินในขณะนั้นของผู้ที่จะเข้าร่วม
ประกวดราคาเป็นผู้ให้บริการ USO 
     อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในการประกวด
ราคาแต่ละครั้งจะมีเพดานราคาที่แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและสภาพพื้นที่
เป้าหมาย เป็นต้น เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ผู้ที่
จะเข้าร่วมประกวดราคาในการเข้าถึงวงเงิน 
กู้ยืม จึงก าหนดให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคา
ต้องมีความสามารถในการเข้าถึงวงเงินกู้ยืม
ไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในเอกสาร



๗ 

ประเด็นความคิดเห็น ความคิดเห็น แนวทางด าเนินการ 

เข้าร่วมการคัดเลือกมีภาระค่าใช้จ่ายและเกิดความลังเลใจที่จะเข้าร่วมคัดเลือก ซึ่งส่งผลเป็นการกีดกัน
การแข่งขันได้เช่นกัน 
     อีกทั้ง จะต้องแจ้งให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือกได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน เพื่อ
สามารถเตรียมเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ทันเวลายื่นเอกสารประกวดราคา 
(บมจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค) 

ประกวดราคา  
เพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ 
ข้อ ๕ (๔)  มีคุณสมบัติอื่นตามที่ก าหนดไว้
ในเอกสารประกวดราคา 
เหตุผล 
เนื่องจากการประกวดราคาแต่ละคร้ังอาจมี
ขอบเขตการด าเนินงานเฉพาะอย่างที่อาจ
ต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
ประกวดราคาเพิ่มเติมในภายหลัง  

  เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตหลายรายร่วมกันสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการได ้
เช่น Consortium เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายเล็ก หรือผู้รับใบอนุญาตที่มี
ศักยภาพร่วมกันในการเป็นผู้ให้บริการ USO โดยไม่ผูกขาดหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่งที่มีใบอนุญาตครบทุกบริการตามโครงการที่ก าหนด โดยก าหนดเพิ่มเติมไว้ในคุณสมบัติของผู้
ประสงค์จะเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ USO 
(บจก. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์) 

ผู้ รับใบอนุญาตหลายรายสามารถเข้า
ร่วมกันเพื่อเข้าร่วมประกวดราคา เป็น            
ผู้ให้บริการ USO ร่วมกันได้ โดยรายละเอียด
จะก าหนดไว้ ในคู่มือการประกวดราคา
โครงการ USO และเอกสารประกวดราคา  
ซึ่งจะเผยแพร่ให้รับทราบอย่างเป็นทางการ
ต่อไป  

๔. แนวทางด าเนินการในการคัดเลือกผู้ใหบ้ริการ USO 

ข้อ ๖ ในการด าเนินการคัดเลือก
ผู้ให้บริการ USO ให้ส านักงาน 
ด า เนินการตามระเบียบและ
ป ร ะ ก า ศ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ทั้ ง นี้          
ให้ส านักงานรายงานรายงาน                    
ผลการด า เนิน งานต่ อ  กทค .              
เพื่อทราบ 

 เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้ให้บริการ USO ไว้ในประกาศ กสทช.        
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการ USO หรือระบุให้ชัดเจนว่า ในการด าเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการ 
USO ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามระเบียบและประกาศใดบ้าง รวมทั้งระบุรายละเอียดวิธีการ
ปฏิบัติ หลักเกณฑ์การตัดสิน และวิธีการที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกอย่างละเอียดไว้ในเอกสารเชิญ
ชวนด้วย 
(บมจ. ทีโอที, บมจ. กสท โทรคมนาคม, บมจ. สามารถ เทลคอม) 
 

ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ  
เหตุผล 
เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามประกาศ
และระเบียบที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม 
เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าร่วมประกวดราคาเป็น     
ผู้ให้บริการ USO รับทราบถึงแนวทาง
ด าเนินการและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ส านักงาน 



๘ 

ประเด็นความคิดเห็น ความคิดเห็น แนวทางด าเนินการ 

 เห็นควรจัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการ USO ขึ้นมาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
โดยไม่ควรน าระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมถึง
ประกาศส านักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการคัดเลือกผู้ให้บริการ USO เนื่องจากระเบียบและ
ประกาศดังกล่าวมีลักษณะกว้าง เหมาะส าหรับในการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป แต่ส าหรับการจัดให้มีบริการ 
USO ตามมาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการ USO อย่างชัดเจน
และเป็นธรรม ประกอบกับการจัดให้มีบริการ USO มีมูลค่าสูง และมีผลกระทบต่อหลายกลุ่ม เช่น 
กลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคม กลุ่มผู้บริโภค ดังนั้น หากการด าเนินการในการคัดเลือกผู้ให้บริการ USO 
ไม่มีความชัดเจนในด้านต่างๆ เช่น วิธีด าเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการ จะใช้วิธีใด เงื่อนไขการยื่นเอกสาร 
(หากมี) เงื่อนไขการวางหลักประกัน เป็นต้น ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือก               
และจะก่อให้เกิดปัญหาและข้อพิพาทต่างๆ ได้  
(บจก. ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์) 

กสทช. จึงจัดท าคู่มือการประกวดราคา
โครงการ USO และเอกสารประกวดราคา 
ใน ๒ จังหวัดน าร่อง (จังหวัดหนองคายและ
พิษณุโลก) โดยเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะมี
การน าไปชี้ แจงและตอบข้อซักถามใน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประกวด
ราคาต่อไป 

 

๕. การก าหนดหน้าที่ของผู้ใหบ้ริการ USO 

ข้อ ๗ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้  
(๑) ... 
(๒) ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ และค าสั่งของ กสทช. 
อื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงเรื่อง  
(๒.๑) ... 

 เห็นควรระบุกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และค าสั่งของ กสทช. ที่เก่ียวข้องที่ผู้ให้บริการ USO ต้อง
ปฏิบัติตามไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการ USO หรือในเอกสารเชิญชวน 
ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในการตัดสินใจเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ USO และหากได้รับการ
คัดเลือกจะได้ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
(บมจ. ทีโอที) 

ยืนยันตาม (ร่าง) ประกาศฯ 
เหตุผล 
เนื่องจากผู้ให้บริการ USO เป็นผู้รับใบ 
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จึงมี
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบกิจการโทรคมนาคม             
ส่ วน เงื่ อน ไขที่ ต้ อ งปฏิบั ติ ใ นการ เป็ น           
ผู้ให้บริการ USO จะก าหนดไว้คู่มือการ
ประกวดราคาโครงการ USO และเอกสาร
ประกวดราคา ซึ่งจะเผยแพร่ให้รับทราบ
อย่างเป็นทางการต่อไป 
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 ก าหนดเพียงหน้าที่ของผู้ให้บริการ USO แต่มิได้ก าหนดสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ USO 
แต่อย่างใด เห็นควรเพิ่มเติมหน้าที่ให้ กสทช. สนับสนุนการจัดให้มีบริการ USO ในเรื่องต่างๆ เช่น  
การช่วยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขออนุญาตเข้าใช้สิทธิ
แห่งทาง เป็นต้น  
(บมจ. กสท โทรคมนาคม) 

รับไว้พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 

 เห็นควรก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในเอกสารเชิญชวนว่าผู้ให้บริการมีหน้าที่ที่จะต้องต่ออายุใบอนุญาต
ให้ครอบคลุมตามระยะเวลาของโครงการ ซึ่งหากผู้ให้บริการไม่ด าเนินการ ให้ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข
หรือการไม่สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายของโครงการได้ ซึ่งจะต้องเข้าข่ายมีบทลงโทษ 
(บจก. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์) 

รับไว้พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 

๖. ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 

กา รก า หนดหลั ก เ กณฑ์ แล ะ
เงื่อนไขอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางด าเนินการ กรณีไม่มีผู้ให้บริการรายใดเข้าร่วมเป็นผู้
คัดเลือกในโครงการ USO ตามเอกสารเชิญชวนที่ส านักงาน กสทช. ประกาศ 
(บมจ. กสท โทรคมนาคม) 

แนวทางด าเนินการในกรณีดังกล่าวจะ
ก าหนด ไ ว้ ในคู่ มื อ การประกวดราคา
โครงการ USO และเอกสารประกวดราคา 
ซึ่งจะเผยแพร่ให้รับทราบอย่างเป็นทางการ
ต่อไป 

 เสนอให้มีการก าหนดเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษหรือให้ความช่วยเหลือกับผู้ให้บริการ USO ในการขอ
สิทธิแห่งทาง ทั้งกระบวนการขออนุมัติจาก กสทช. และการขอสิทธิแห่งทางจากผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องใช้ เพื่อให้สามารถให้บริการ USO ได้ ทั้งนี้        
อาจก าหนดให้สัญญาการให้บริการ USO เริ่มนับระยะเวลาการด าเนินการภายหลังจากได้รับสิทธิแห่ง
ทางแล้ว หรือมีการพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการด าเนินการตามสัญญาในกรณีที่ความล่าช้าเกิดขึ้น
จากเรื่องสิทธิแห่งทาง โดยให้ผู้ให้บริการ USO ไม่ตกอยู่ในฐานะผู้ผิดเงื่อนไขตามสัญญาการให้บริการ 
USO ดังกล่าว 
(บจก. ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์) 
 

รับไว้พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 



๑๐ 
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 เห็นควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับใบอนุญาตต่อเอกสารเชิญชวนที่มีรายละเอียดของ
โครงการ ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่เป้าหมาย ขอบเขตการด าเนินงาน เพดานราคา ระยะเวลาด าเนินการ 
และมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ าของบริการ รวมทั้งการก าหนดค่าปรับ (ถ้ามี) โดยต้องระบุรายละเอียด
ทั้งหมดในเอกสารเชิญชวนด้วย เนื่องจากเอกสารเชิญชวนมีความส าคัญต่อผู้รับใบอนุญาต เพื่อใช้
พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดให้มีบริการ ซึ่งจะ
ท าให้สามารถพิจารณากรอบระยะเวลาด าเนินการและเพดานราคาได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการ USO ด้วย 
(บมจ. กสท โทรคมนาคม) 

ส านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการจัดท า
คู่มือประกวดราคาในโครงการ USO และ
เอกสารประกวดราคาใน ๒ จังหวัดน าร่อง 
(จังหวัดหนองคายและพิษณุโลก) โดยเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จจะมีการน าไปชี้แจงและ
ตอบข้อซักถามในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับการประกวดราคาต่อไป  

 เสนอว่าจะต้องไม่ห้ามผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ ให้บริการ USO ในการจ้างช่วง, จ้างเหมาช่วง 
(Outsource) บุคคลอื่นหรือบริษัทในเครือในการด าเนินการเพื่อจัดให้มีบริการ หรือไม่จ ากัดวิธีการใน
การได้มาซึ่งการจัดให้มีบริการตามโครงการที่ตนได้รับคัดเลือก  
(บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค) 

ผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้ ให้บริการ 
USO สามารถด าเนินการจ้างช่วงหรือจ้าง
เหมาช่ ว ง ได้ ในส่ วนของการก่ อสร้ า ง
โครงข่าย การจัดหา และการติดตั้งอุปกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
เป็นต้น ยกเว้นในส่วนของการให้บริการ
โทรคมนาคมที่ไม่สามารถให้ผู้อื่นด าเนินการ
แทนได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขและขอบเขตงานใน
การจ้างให้ผู้อื่นด า เนินการแทนได้ นั้น      
จะน าไปก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ต่อไป  

 


