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บนัทึกสรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ต่อประกาศ กสทช.  
เรือ่ง กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วยวิทยุคมนาคมแบบอตัโนมติั (Automatic License) 

ระหว่าง 25 เมษายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2554 
ประเดน็ท่ีรบัฟังความ

คิดเหน็ 
หน่วยงาน ความคิดเหน็ท่ีได้รบั มติหรอืผลการพิจารณาของ กสทช. พรอ้มทัง้

เหตผุลและแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
ความเหมาะสมของ
ขอบขา่ยของการยื่น
ขอรบัใบอนุญาต 
วตัถุประสงคข์องการ
อนุญาต และลกัษณะ
ของการอนุญาต ที่
ก าหนดตอ้งด าเนินการ
ตามกระบวนการ
ขัน้ตอนทีก่ าหนดใน
ประกาศนี้ 

บรษิทั กสท. 
โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

เหมาะสมแลว้ ทัง้นี้ เหน็ควรก าหนดเพิม่เตมิใหค้รอบคลมุไปถงึการขอ
อนุญาตใชเ้ครื่องวทิยุคมนาคมและใบอนุญาตตัง้สถานีวทิยุคมนาคม
ดว้ย 

กทช. ปฏบิตัหิน้าที ่กสทช. ในการประชุมครัง้ที ่
21/2554 เมื่อวนัที ่13 กรกฎาคม 2554  ไดพ้จิารณา
แลว้ มมีตกิ าหนดใหก้ารออกใบอนุญาตใหม้ ีใช ้
เครื่องวทิยุคมนาคม และตัง้สถานีวทิยุคมนาคม และ
ใบอนุญาตพนกังานวทิยุคมนาคม บางประเภท อยู่
ภายใตก้ระบวนการออกใบอนุญาตแบบอตัโนมตั ิ
(Automatic License) นี้ดว้ย และไดป้รบัแก้
ภาคผนวก ก ของประกาศใหส้อดคลอ้งกบัมตกิาร
ประชุมดงักล่าวดว้ยแลว้ 

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ 
คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

บรษิทั เหน็ดว้ยในหลกัการของร่างประกาศฯ และกระบวนการออก
ใบอนุญาตแบบ Automatic License โดยให ้กทช. ปฏบิตัหิน้าที ่
กสทช. สามารถมอบหมายใหพ้นกังานเจา้หน้าทีผู่พ้จิารณาออก
ใบอนุญาต และใหม้รีะยะเวลาในการด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 
วนัท าการ เพราะจะช่วยใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 
 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัตัง้ขอ้สงัเกตวา่ ร่างประกาศฯ มไิดร้วมถงึ
กระบวนการออกใบอนุญาตให ้มแีละใช ้ซึง่เครื่องวทิยคุมนาคม 
(ก าหนดแต่เพยีงการออกใบอนุญาตใหน้ าเขา้ ใบอนุญาตใหท้ า 
ใบอนุญาตใหน้ าออก และใบอนุญาตใหค้า้ซึง่เครื่องวทิยคุมนาคม
เท่านัน้) ซึง่บรษิทัเหน็ว่า ในเมื่อการออกใบอนุญาตดงักล่าวเป็นการ
ออกโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. วทิยคุมนาคมฯ ดงันัน้ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 6 และเพื่อใหเ้กดิความสะดวกคล่องตวัไป
ทัง้ระบบ ร่างประกาศฯ ฉบบันี้ จงึควรรวมถงึกระบวนการออก
ใบอนุญาตให ้มแีละใช ้ซึง่เครื่องวทิยุคมนาคมไวด้ว้ยเช่นกนั และควร
ก าหนดใหก้ระบวนการในการออกใบอนุญาตตัง้สถานีวทิยุคมนาคม 
ตามมาตรา 11 แหง่ พ.ร.บ. วทิยุคมนาคมฯ สามารถด าเนินการดว้ย
กระบวนการ Automatic License ดว้ย เพื่อใหเ้กดิการปรบัปรุง



- 2 - 
 

กระบวนการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. วทิยุคมนาคม ไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัมาตรา 45 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ องคก์ร
จดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง 
วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ดงันัน้จงึใครข่อให ้
กทช. ปฎบิตัหิน้าที ่กสทช. ผ่อนปรนขัน้ตอนการใหใ้บอนุญาตดงักล่าว
ในแนวทางเดยีวกนักบั Automatic License ของใบอนุญาตใหน้ าเขา้ 
ใบอนุญาตใหท้ า ใบอนุญาตใหน้ าออก และใบอนุญาตใหค้า้ซึง่เครื่อง
วทิยุคมนาคม ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

นายสมศกัดิ ์ชยัวณิชยา ตามร่างขอ้ 6 ทีก่ าหนดเวลาในการยื่นขอ เป็นประโยชน์ดมีาก - 
ความเหมาะสมของ
กระบวนการ ขัน้ตอน
และกรอบระยะเวลา
ด าเนินการในการขอรบั
และออกใบอนุญาต 

บรษิทั กสท. 
โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

1) ระยะเวลาในการด าเนินการขอรบัและออกใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าดว้ยวทิยุคมนาคมแบบอตัโนมตั ิ(Automatic 
License) แลว้เสรจ็ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัทีย่ื่นค า
ขอรบัใบอนุญาตนัน้ มคีวามเหมาะสมแลว้ 

- 

2) กสท เหน็ว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ฉบบัที ่22 (พ.ศ. 2535) มคีวามเหมาะสมอยู่แลว้ อย่างไรกด็ ี
หากคณะกรรมการจะมกีารปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียม
ดงักล่าว เหน็ควรพจิารณาใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัตน้ทุนการ
ด าเนินการทีแ่ทจ้รงิในปจัจบุนั 

- 

3) ตามภาคผนวก ข แผนผงัขัน้ตอนการขอรบัและออก
ใบอนุญาต ขัน้ตอนใหส้ านกังานตรวจทานความถูกตอ้งของ
ใบอนุญาต ควรมาก่อน ขัน้ตอนการพมิพใ์บอนุญาต 

ปรบัแก ้แผนผงัขัน้ตอนการขอรบัและออก
ใบอนุญาต ในภาคผนวก ข ของประกาศใหช้ดัเจน
ยิง่ขึน้ 

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ 
คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

บรษิทัเหน็ดว้ยในหลกัการของกระบวนการขัน้ตอน (ตามทีป่รากฎใน
ภาคผนวก ข ของร่างประกาศฯ) และกรอบระยะเวลาด าเนินการ 3 วนั 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัขอเรยีนเสนอความเหน็ว่า เพื่อใหเ้กดิความชดัเจน
และง่ายต่อการปฏบิตังิานยิง่ขึน้ ร่างประกาศฯ ดงักล่าวจงึควรก าหนด
และรวบรวม (1) แบบค าขอทีเ่กีย่วขอ้งและ (2) เอกสารหลกัฐานที่

แบบค าขอทีเ่กีย่วขอ้ง และเอกสารหลกัฐานทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการขอใบอนุญาตนัน้ ไดร้ะบุไวแ้ลว้ใน
ประกาศ กสทช. ทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

(1) ประกาศ กสทช. เรื่อง การคา้เครื่องวทิยุ
คมนาคม 
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จ าเป็นเกีย่วขอ้งทัง้หมดทีต่อ้งใชใ้นการขอรบัใบอนุญาต (2) ประกาศ กสทช. เรื่อง การท าเครื่องวทิยุ
คมนาคม 

(3) ประกาศ กสทช. เรื่อง การน าเขา้เครื่อง
วทิยุคมนาคม 

(4) ประกาศ กสทช. เรื่อง การน าออกเครื่อง
วทิยุคมนาคม 

(5) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตวทิยุคมนาคม 

นายสมศกัดิ ์ชยัวณิชยา ควรมชี่องทางในการตรวจสอบด าเนินงาน ส านกังาน กสทช. (ส านกัการอนุญาตกจิการเฉพาะ
กจิ) ไดก้ าหนดช่องทางในการตดิตามและสอบถาม
ความคบืหน้าในการยื่นขอรบัใบอนุญาตไวแ้ลว้ ผ่าน
ทางระบบโทรศพัท ์

ความเหมาะสมของการ
รอ้งขอให ้กสทช. 
พจิารณาทบทวน และ
การโตแ้ยง้เกีย่วกบัการ
ปฏบิตัติามประกาศนี้ 

บรษิทั กสท. 
โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

1) ขัน้ตอนในการรอ้งขอต่อ กสทช. เพื่อพจิารณาทบทวนใหม่
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ กรณีไม่สามารถออก
ใบอนุญาตใหไ้ด ้กสท เหน็ควรขยายระยะเวลาในการรอ้ง
ขอใหพ้จิารณาใหม่เป็น 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

ปรบัแกข้อ้ความขอ้ 11 ของประกาศฯ เป็นดงันี้ 
“ในกรณีทีส่ านกังานพจิารณาไมอ่อกใบอนุญาตตาม
ประกาศนี้ ผูย้ ื่นค าขอรบัใบอนุญาตมสีทิธอิทุธรณ์ต่อ
คณะกรรมการเพื่อใหท้บทวนการพจิารณาภายใน
สบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้หรอืถอืว่าไดร้บัแจง้
การไม่อนุญาต ทัง้นี้ การอุทธรณ์ตอ้งปฏบิตัติาม
พระราชบญัญตัวิธิกีารปฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539” ซึง่ไม่ตอ้งยื่นแบบค าขอหรอืช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม ่

2) ในการรอ้งขอต่อ กสทช. เพื่อพจิารณาใหม่กรณีไม่สามารถ
ออกใบอนุญาตใหไ้ดน้ัน้ กสท เหน็ว่าผูร้อ้งขอไม่ควรตอ้ง
ด าเนินการยื่นแบบค าขอพรอ้มกรอกรายละเอยีดในแบบค า
ขอใหม่อกีครัง้ และไมค่วรใหช้ าระค่าธรรมเนียมซ ้าซอ้น 

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ 
คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

ตามขอ้ 11 ของร่างประกาศฯ ก าหนดว่า ในกรณีทีส่ านกังานพจิารณา
ไม่ออกใบอนุญาตตามประกาศนี้ ผูย้ ื่นค าขอรบัใบอนุญาตมสีทิธยิื่นค า
ขอใหค้ณะกรรมการพจิารณาทบทวนใหม่ไดภ้ายในสบิหา้วนันบัแต่
วนัทีไ่ดร้บัแจง้หรอืถอืไดร้บัแจง้การไม่ออกใบอนุญาต ทัง้นี้โดยตอ้ง
เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 54 แหง่พระราชบญัญตัิ

ปรบัแกข้อ้ความขอ้ 11 ของประกาศฯ เป็นดงันี้ 
“ในกรณีทีส่ านกังานพจิารณาไมอ่อกใบอนุญาตตาม
ประกาศนี้ ผูย้ ื่นค าขอรบัใบอนุญาตมสีทิธอิทุธรณ์ต่อ
คณะกรรมการเพื่อใหท้บทวนการพจิารณาภายใน
สบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้หรอืถอืว่าไดร้บัแจง้
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วธิกีารปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นัน้ 
 
บรษิทัเหน็ว่า ขอ้ความดงักล่าวยงัคลุมเคลอืและอาจไมช่ดัเจนในทาง
ปฏบิตั ิจงึขอใหส้ านกังาน กสทช. โปรดใหค้วามชดัเจนในประโยคว่า 
...ทัง้นี้ โดยตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 54 แหง่
พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นัน้ 
หมายความถงึว่า ส านกังาน กสทช. ประสงคท์ีจ่ะน าแต่เฉพาะเงือ่นไข
ตามทีก่ าหนดไวใ้นอนุมาตรา (1) ถงึ (4) ของมาตรา 54 มาใชโ้ดย
อนุโลมใช่หรอืไม ่

การไม่อนุญาต ทัง้นี้ การอุทธรณ์ตอ้งปฏบิตัติาม
พระราชบญัญตัวิธิกีารปฏบิตัริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙” 

นายสมศกัดิ ์ชยัวณิชยา ด ี - 
ประเดน็เพิม่เตมิอื่นๆ - - - 
 

หมายเหตุ 

(1) บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มคีวามคดิเหน็ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2554  สง่มาพรอ้มหนงัสอืบรษิทัฯ ที ่TAC.LG.161/2554 ลงวนัที ่30 

พฤษภาคม 2554   ซึง่ส านกังานฯ ไดร้บัเมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 2554   

(2) บรษิทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) มคีวามคดิเหน็ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2554  สง่มาพรอ้มหนงัสอืบรษิทัฯ ที่  กสท. รก.(กร.)/645 ลงวนัที ่27 

พฤษภาคม 2554 ซึง่ส านกังานฯ ไดร้บัเมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 2554 

(3) นายสมศกัดิ ์ชยัวณิชยา มคีวามคดิเหน็ลงวนัที ่23 พฤษภาคม 2554   

 


