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รายงานการดําเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป  

ต่อร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยการกาํหนดข้อห้ามการกระทาํทีม่ีลกัษณะ 

เป็นการครอบงํากจิการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ....  

.................................................... 

  

  ตามท่ีสาํนกังาน กสทช. ไดน้าํร่างประกาศ กสทช. วา่ดว้ยการกาํหนดขอ้ห้ามการกระทาํท่ีมี

ลกัษณะเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้ว พ.ศ. .... เผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องสํานกังาน กสทช. เพื่อจดัให้

มีการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชนทัว่ไป โดยกาํหนดให้ผูท่ี้ประสงค์จะแสดงความ

คิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดงักล่าว แจง้ส่งความคิดเห็นไดภ้ายในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2554 ตามประเด็นท่ีกาํหนดไว ้

ดงัน้ี 

  1. ความเหมาะสมของพฤติการณ์และสถานภาพการมีอาํนาจควบคุมกิจการโดยคนต่างดา้ว   

ท่ีตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการขั้นตอนท่ีกาํหนดในประกาศ 

  2. ความเหมาะสมของกระบวนการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการดาํเนินการตามประกาศ 

  3. ความเหมาะสมของกระบวนการเยยีวยาและแกไ้ข 

  4. ประเด็นเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  

  โดยในการจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชนทัว่ไปดงักล่าว    

มีผูท่ี้ยืน่เอกสารแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ รวมทั้งส้ิน จาํนวน 8 ราย ตามลาํดบั ดงัน้ี 

  1) ROYAL NORWEGIAN EMBASSY 

  2) บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

  3) บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)  

  4) EMBASSY OF JAPAN 

  5) EUROPEAN UNION 

  6) JOINT FOREIGN CHAMBERS OF COMMERCE IN THAILAND 

  7) บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

  8) บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

  ซ่ึงสํานกังาน กสทช. ไดส้รุปและวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีได้รับตามประเด็นท่ีกาํหนดไว้

เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชน

ทัว่ไป ดงัน้ี 
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สรุปและวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้มส่ีวนได้เสียและประชาชนทัว่ไป ต่อร่างประกาศ กสทช.  

ว่าด้วยการกาํหนดข้อห้ามการกระทาํทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงํากจิการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ....  

โดย สํานักงาน กสทช. 

 (หลงัการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ มิ.ย. 2554) 

 

(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

ขอ้ 1 

“คนต่างดา้ว” หมายความวา่ คนต่างดา้วตาม

พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 

พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ทรู คอร์ปเรชัน่ฯ 

นิยามคาํวา่ “คนต่างดา้ว” ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างดา้วฯ นั้น มีช่องวา่งทางกฎหมาย จึงควรจะมี

ความหมายสมบูรณ์และครอบคลุมไปถึงลาํดบัชั้นของการ

ถือหุน้ของผูรั้บใบอนุญาตหรือสะทอ้นทุกลาํดบัชั้นของ

โครงสร้างผูถื้อหุ้น และรวมถึงบุคคลธรรมดาและ/หรือ 

นิติบุคคลท่ีเก่ียวพนัดว้ย 

 

 

 

 

 

ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วฯ มี

กระบวนการในการกาํกบัและตรวจสอบเก่ียวกบัการถือหุ้น

ของผูรั้บใบอนุญาต ดงัจะเห็นไดจ้ากมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. 

ดงักล่าว ซ่ึงมีหลกัการวา่ ผูมี้สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีมิใช่

คนต่างดา้วใหค้วามช่วยเหลือหรือสนบัสนุนหรือร่วม

ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว หรือถือหุน้แทนคนต่างดา้ว

เพื่อใหค้นต่างดา้วประกอบธุรกิจโดยหลีกเล่ียงหรือฝ่าฝืน

บทบญัญติัแห่งกฎหมาย รวมทั้งคนต่างดา้วยนิยอมใหผู้มี้

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีมิใช่คนต่างดา้วกระทาํการ

ดงักล่าว ตอ้งระวางโทษ ... 

ดงันั้น กรณีการดาํเนินการซ่ึงเขา้ลกัษณะตามมาตรา 36 

ดงักล่าวน้ีจะพิจารณาทุกลาํดบัชั้นของการกระทาํ  
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

 
 

 

“อาํนาจควบคุม” หมายความวา่ การมีอาํนาจควบคุม

หรือมีอิทธิพลไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในการ

กาํหนดนโยบาย  การบริหารจดัการ การดาํเนินงาน 

การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง 

หรือการกระทาํอ่ืนใดอนัอาจมีผลต่อการบริหารกิจการ

หรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผูข้อรับ

ใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาต 

 
 

 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)  

“อาํนาจควบคุม” ความหมายคาํนิยามคาํวา่อาํนาจควบคุม

นั้นกวา้งเกินไป และช้ีวดัไดย้าก ทาํใหเ้กิดปัญหาในการ

ตีความ และใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ท่ี จึงควรวดัจากจาํนวน

ท่ีเป็นรูปธรรม  

 

บริษทั ทรู คอร์ปเรชัน่ฯ 

“อาํนาจควบคุม” นิยามคลุมเครืออาจก่อให้เกิดปัญหาใน

การบงัคบัใช ้จึงควรนิยามให้ชดัเจนครอบคลุมทุกกรณี เช่น 

การเป็นตวัแทนเชิด การกระทาํการแทน การทาํสัญญา

ระหวา่งผูถื้อหุ้นท่ีจาํกดัและลดทอนสิทธิของผูถื้อหุน้ไทย 

การกาํหนด อนุมติั หรือคดัคา้น นโยบายการลงทุนและ

บริหารงานเป็นตน้ 

- การกาํหนดดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายแม่บท 

 

- การพิจารณานิยามคาํวา่ อาํนาจควบคุม นั้นเป็นเร่ือง

ท่ีตอ้งพิจารณาขอ้อ่ืนและบญัชีทา้ยทา้ยประกาศฯ

ประกอบ และกาํหนดให้เลขาธิการจดัทาํแนว

ทางการดาํเนินการในรายละเอียดตามขอ้ ๑๖ ต่อไป  

ขอ้ 3  ในกรณีท่ีคนต่างดา้วมีอาํนาจควบคุมในกิจการ

ของผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตรวมกนั

บริษทั กสทฯ  

“คณะกรรมการอาจพิจารณายกเว้นการบังคับใช้ประกาศนี ้

- การกาํหนดขอ้น้ีเพื่อวางหลกัการพิจารณา อยา่งไรก็ดี

ไดก้าํหนดขอ้ยกเวน้ (Safe harbor) ใหแ้ก่
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

แลว้ตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของอาํนาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 

ใหถื้อเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้วตาม

ประกาศน้ี เวน้แต่จะมีบทกฎหมายกาํหนดไว ้

เป็นอยา่งอ่ืน 

 เพื่อการรักษาประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย

และเพื่อประโยชน์แห่งความยติุธรรมของผูข้อรับ

ใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาต เม่ือมีการร้องขอจาก 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการอาจพิจารณายกเวน้การ

บงัคบัใชป้ระกาศน้ี ไม่วา่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

แก่การครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้วตามวรรคหน่ึง

ซ่ึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัอนัเป็นท่ียอมรับ

กนัทัว่ไปในทางธุรกิจ แต่ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาขอ้เท็จจริง

และความเหมาะสมเป็นรายกรณี ๆ ไป 

ไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่บางส่วน แก่การครอบงาํกิจการโดย

คนต่างด้าวตามวรรคหน่ึง”  อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบติั

และเอ้ือประโยชน์ต่อผูรั้บใบอนุญาตรายใดรายหน่ึงเป็น

พิเศษโดยใชเ้พียงดุลยพินิจของคณะกรรมการ  

เสนอใหต้ดัขอ้ 3 วรรคสองออก 
 

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

    แสดงความกงัวลวา่ การกาํหนดนิยาม “การครอบงาํ

กิจการ” ตามขอ้ 3 ของร่างประกาศฯ โดยไม่คาํนึงท่ีมาของ 

“อาํนาจควบคุมกิจการ” วา่เกิดจากการตกลงโดยชอบ

หรือไม่ ยอ่มไม่เป็นธรรมและจะเป็นโทษต่อทั้งผูถื้อหุน้ชาว

ไทยและต่างชาติ  

    และกรณีท่ีผูถื้อหุน้ชาวไทยและต่างชาติไดท้าํการตกลง

กนัอยา่ง “อิสระ” ใหผู้ถื้อหุน้ชาวต่างชาติมีสิทธิในการ

ควบคุมนโยบาย หรือบริหารงานแทนผูถื้อหุน้ชาวไทย ยอ่ม

ไม่ใช่การใชสิ้ทธิเสรีภาพท่ีไม่ชอบ หรือก่อความเสียหายใน

อนัท่ีจะตอ้งถือวา่เป็นการครอบงาํ เพราะแทจ้ริงแลว้ กรณี

เป็นการ “ตกลงโดยสมคัรใจ” มิใช่ “การครอบงาํ” อนัเป็น

ผูป้ระกอบการในกรณีท่ีดาํเนินการตามแนวปฏิบติั

อนัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในทางธุรกิจ ซ่ึงก็เป็นหลกั

ท่ียอมรับไดอ้ยา่งสากลและมิใช่การเลือกปฏิบติัแต่

อยา่งใด 

- หลกักรรมการกระทาํการโดยอิสระนั้นนั้นเป็นหลกั

ทัว่ไป อยา่งไรก็ดีบางบริษทั กรรมการมีสัมพนัธ์

แน่นแฟ้นกบัผูถื้อหุน้เป็นพิเศษจนไม่รักษา

ผลประโยชน์ของบริษทัแต่เลือกท่ีจะกระทาํการเพื่อ

ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นแทน 

- นอกจากน้ี ประกาศฉบบัน้ีไม่เนน้เร่ือง ความเป็น

อิสระ หากแต่เนน้เร่ืองการครอบงาํกิจการโดยคน

ต่างดา้ว ดงันั้นเร่ืองน้ีจึงเป็น Subjective ตอ้งพิจารณา

เป็นรายกรณีไปซ่ึงไม่ตดัอาํนาจ กสทช. หรือศาลใน

การพิจารณาต่อไป   
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

ความหมายในเชิงลบแต่อยา่งใดไม่ และการตกลงดงักล่าวก็

เป็นไปตามกฎหมาย 

    ขอ้เสนอในประเด็นดงักล่าวน้ี DTAC ขอแกไ้ขคาํวา่ 

“การครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้ว” ตามขอ้ 3  

ของร่างประกาศฯ ดงัน้ี 

    “ในกรณีท่ีคนต่างด้าวมีอาํนาจควบคุมในกิจการของ 

ผู้ขอรับใบอนุญาต รวมกันแล้วต้ังแต่ก่ึงหน่ึงของอาํนาจ

ควบคุมในกิจการดังกล่าว โดยอาํนาจดังกล่าวไม่เป็นธรรม

ต่อผู้ ถือหุ้นสัญชาติไทย และไม่ได้เกิดจากข้อท่ีได้ตกลงกัน

ไว้ในสัญญาจัดต้ังนิติบุคคล หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับ

ของนิติบุคคลให้ถือเป็นการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว

ตามประกาศนี ้เว้นแต่จะมีบทกฎหมายกาํหนดไว้เป็นอย่าง

อ่ืน” 

ขอ้ 5  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ่

ผูถื้อหุน้ประจาํปี ใหผู้รั้บใบอนุญาตกาํหนดหรือ

ทบทวนขอ้หา้มและยืน่ต่อคณะกรรมการ พร้อมคาํ

รับรองซ่ึงลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติ

บริษทั กสทฯ  

ขอ้ 5 วรรคส่ี เป็นการเพิ่มภาระเกินสมควรจึงเสนอให้

รายงานพฤติการณ์และสภาพการมีอาํนาจการควบคุม

กิจการโดยคนต่างดา้วเฉพาะในปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการ

- เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งป้องกนัไวก่้อนเน่ืองจากหาก

เกินการครอบงาํข้ึนจริง การเยยีวยาและแกไ้ขยอ่ม

เป็นไปไดย้ากและกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุน

ของต่างชาติ จึงควรระมดัระวงัและตรวจสอบอยา่ง
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

บุคคลวา่จะไม่ดาํเนินการใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อ 

ขอ้หา้มดงักล่าว ไม่วา่แต่ขอ้หน่ึงขอ้ใด ทั้งน้ี  

ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีกาํหนดไว ้

ในประกาศน้ี 

 ขอ้หา้มตามวรรคหน่ึงตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก 

ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ของผูรั้บใบอนุญาตดว้ย 

 ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งไม่กระทาํการ หรือ

ยนิยอมใหผู้ใ้ดกระทาํการ อนัมีลกัษณะเป็นการฝ่าฝืน

ขอ้หา้มตามวรรคหน่ึง  

 ในแต่ละปี ผูรั้บใบอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้ง

รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการมีอาํนาจควบคุม

กิจการโดยคนต่างดา้วใหค้ณะกรรมการทราบภายใน

กาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง แต่ทั้งน้ี หากมีพฤติการณ์

ใดท่ีมีความเส่ียงสูงวา่อาจก่อใหเ้กิดการฝ่าฝืนขอ้หา้ม

ตามวรรคหน่ึงหรือมีการครอบงาํกิจการโดยคนต่าง

ดา้ว ใหผู้รั้บใบอนุญาตรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ

ในทนัที พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกนัหรือแกไ้ข 

ถือครองหุน้ของบริษทั แทนการใหร้ายงานทุก ๆ ปี 
 

 

บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ฯ 

วรรคส่ี “...หากมีพฤติการณ์ใดท่ีมีความเส่ียงสูงวา่อาจ

ก่อใหเ้กิดการฝ่าฝืนขอ้หา้มตามวรรคหน่ึงหรือมีการ

ครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้ว ใหผู้รั้บใบอนุญาตรายงาน

ใหค้ณะกรรมการทราบในทนัที พร้อมทั้งเสนอมาตรการ

ป้องกนัหรือแกไ้ข” มิไดก้าํหนดระยะเวลาวา่ตอ้งดาํเนินการ

เท่าใด 
 

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

เห็นวา่การกาํหนดระยะเวลาและขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นร่าง

ประกาศฯ ไม่เหมาะสมและสร้างภาระเกินสมควร  

สมํ่าเสมอ 

- กาํหนดเวลาเหมาะสม โดยผูบ้ริหารจะตอ้งใชอ้าํนาจ

ภายใตก้รอบ Due Care  
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

ขอ้ 7  เม่ือมีการรายงานพฤติการณ์ตามขอ้ 5 วรรคส่ี 

หรือเม่ือมีขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ 

ผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตอาจกระทาํการ

ฝ่าฝืนขอ้หา้มหรือมีการครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้ว

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหเ้ลขาธิการ

ดาํเนินการตรวจสอบ จากนั้นใหเ้สนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยพลนั   

 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ผูข้อรับ

ใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง มีหนา้ท่ี

ตอ้งเขา้ช้ีแจง ใหข้อ้มูล จดัส่งเอกสาร หรือใหค้วาม

ร่วมมือไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ตามท่ีเลขาธิการ 

แจง้ใหท้ราบ 

 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ขอ้ 7 

กาํหนดให ้“ใหผู้รั้บใบอนุญาตกาํหนดหรือทบทวนขอ้หา้ม

และยืน่ต่อคณะกรรมการ พร้อมคาํรับรองซ่ึงลงนาม” (การ

รายงานตามขอ้ 5  วรรคส่ี) จึงไม่รวมผูข้อรับใบอนุญาต ซ่ึง

อาจก่อให้เกิดความสับสนในการถือหลกัปฏิบติั 

ขอ้เสนอบริษทัฯ ควรกาํหนดใหช้ดัวา่เป็นหนา้ท่ีของผูรั้บ

ใบอนุญาต 

เสนอแก ้“ขอ้ 7  เม่ือผูรั้บใบอนุญาตมีการรายงาน

พฤติการณ์ตามขอ้ 5 วรรคส่ี หรือเม่ือมีขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ี

แสดงใหเ้ห็นวา่...” 
 

บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ฯ 

การเขา้ไปดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตอ้งทาํตามขอ้ 5 

หรือขอ้ 7 ดูเหมือนเป็นการรอปฏิบติัหนา้ท่ีมากวา่มุ่ง

ตรวจสอบ จึงควรเพิ่มโอกาสของผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือผู ้

ไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มสามารถเขา้ร้อง

ทุกขก์ล่าวโทษ หรือแจง้ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ตรวจสอบหากขอ้มูลท่ีไดม้านั้นเขา้ข่ายเป็นการถูกครอบงาํ

ขอ้น้ีครอบคลุมการกระทาํทั้งโดยผูรั้บใบอนุญาตและผูข้อรับ

ใบอนุญาต ถอ้ยคาํจึงชดัเจนเพียงพอแลว้ ในส่วนการกาํหนด

มาตรการร้องเรียนนั้นก็เพียงพอแลว้ 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

โดยคนต่างดา้ว 

 

ขอ้ 9 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ 

พฤติการณ์หรือขอ้เทจ็จริงตามความในขอ้ 7  

มีลกัษณะเป็นการฝ่าฝืนขอ้ห้ามหรือมีการครอบงาํ

กิจการโดยคนต่างดา้วตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้น

ประกาศน้ี ใหค้ณะกรรมการขอความเห็นจาก

หน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี  

(1) สภาความมัน่คงแห่งชาติ 

(2) สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

(3) กระทรวงกลาโหม 

(4) กระทรวงมหาดไทย 

(5) กระทรวงยติุธรรม 

(6) หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเจา้พนกังานตามกฎหมายท่ี

เก่ียวกบัความมัน่คง การบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน อยัการศึก การบงัคบัใชก้ฎหมาย การต่อตา้น

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

หน่วยงานต่างๆท่ีระบุมามีอาํนาจหรือไม่ ควรหารือก่อน 

ยกร่างฉบบัน้ี เพราะอาจสร้างความไม่ชดัเจนในการใช้

กฎหมายและตวัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบตาม พ.ร.บ. องคก์รฯ 

2553 และพ.ร.บ.การประกอบฯ 2544 เน่ืองพิจารณาคนละ

มาตรฐาน คนละวตัถุประสงคก์บักฎหมายทางดา้น

โทรคมนาคมและขาดความรู้ ความเขา้ใจ ใชเ้วลานาน และ

ไม่ทนัต่อสภาวการณ์ 

เสนอแกไ้ข “...ใหค้ณะกรรมการแจง้ผูข้อรับใบอนุญาต

หรือผูรั้บใบอนุญาตทาํคาํช้ีแจงภายใน 15 วนัก่อนขอ

ความเห็นจากหน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี …” 

และเสนอแกไ้ขวรรคสอง ดงัน้ี “...ไม่วา่การกระทาํดงักล่าว

จะเกิดข้ึนในราชอาณาจกัรหรือนอกราชอาณาจกัร                   

ใหค้ณะกรรมการแจง้ผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้แก่ผูข้อรับ

ใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตทราบและใหผู้รั้บใบอนุญาต

- เร่ืองความมัน่คงน้ีเป็นเร่ืองสาํคญั ท่ี กสทช.เห็นวา่

ควรเป็นขอ้ยกเวน้ใหก้ระทาํได ้

- กสทช. มิไดมี้อาํนาจในการตดัสินเร่ืองความมัน่คง

ของรัฐโดยตรงจึงเห็นควรให้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ

และมีความรู้ตลอดจนประสบการณ์เป็นผูใ้ห้

ความเห็น 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

การก่อการร้าย การฟอกเงินหรือการลม้ละลาย แจง้แก่

คณะกรรมการวา่คนต่างดา้วท่ีเป็นผูถื้อหุ้นหรือ

ผูบ้ริหารของผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาต 

ท่ีมีพฤติกรรมครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้ว อาจเป็น

ภยัต่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและ

ศีลธรรมอนัดี หรืออาจเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้าย  

การฟอกเงิน ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดหรือการคา้

มนุษย ์ไม่วา่การกระทาํดงักล่าวจะเกิดข้ึนใน

ราชอาณาจกัรหรือนอกราชอาณาจกัร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง 

ทาํคาํช้ีแจงต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยตรงภายใน 15 

วนั ก่อนท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นจะลงความเห็นและแจง้

ผลสรุปการพิจารณาแก่คณะกรรมการ” 
 

บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ฯ 

ขอ้ 7-11การพิจารณาตดัสินพฤติกรรมหรือการถือหุ้นเป็น

การครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้วหรือไม่นั้นอยูภ่ายใต้

อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายโดยตรงของคณะกรรมการ โดย

ขอ้ 9 – 11 ประกอบขอ้ 8 บริษทัฯเห็นวา่ ควรระบุให้

คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาลงความเห็นหรือวนิิจฉยัก่อน

วา่พฤติกรรมและการกระทาํของบริษทันั้นๆมีการครอบงาํ

จากคนต่างดา้ว โดยพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุน้เป็น

ลาํดบัชั้น และพฤติกรรมตามท่ีกาํหนดเป็นขอ้หา้มการ

กระทาํไว ้นอกจากน้ี คณะกรรมการอาจพิจารณาผลกระทบ

ท่ีจะเกิดข้ึนต่อการแข่งขนัในกิจการโทรคมนาคม ระบบ

เศรษฐกิจ และความมัน่คงของประเทศจากการครอบงาํโดย

คนต่างดา้วดงักล่าว และหากคณะกรรมการพิจารณาแลว้

เห็นวา่มีการครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้วท่ีขดัต่อกฎหมาย 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

คณะกรรมการจะตอ้งออกคาํสั่งใหมี้การเยยีวยาหรือแกไ้ข

เกิดข้ึนในทนัที 

ในส่วนความมัน่คง ใหข้อความเห็นจากหน่วยงานดงักล่าว

ในภายหลงัและควรกาํหนดกรอบเวลาใหช้ดัเจน และหาก

หน่วยงานความมัน่คงเห็นกระทบต่อมัน่คงควรกาํหนด

มาตรการลงโทษขั้นรุนแรงเพิ่มเติมจากมาตรการเยยีวยา

แกไ้ข 

หากคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆเห็นต่างกนั ในทาง

ปฏิบติัหน่วยงานใดถือเป็นท่ีส้ินสุด ถา้ คณะกรรมการถือ

เป็นท่ีสุด ก็ไม่ตอ้งขอความเห็นจากหน่วยงานอ่ืนๆ หรือ

หากทาํหนา้ท่ีผูก้ลัน่กรองก็ควรมีกรอบระยะเวลาเช่น 15 

วนัทาํการ 
 

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

การกาํหนดวา่การครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้วนั้นถือเป็น

ภยัต่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรม

อนัดีของประชาชน ตามขอ้ 9 ของร่างประกาศฯ ส่งผลร้าย

ต่อการลงทุน เปิดช่องใหมี้การกลัน่แกลง้กนัไดง่้าย ดงันั้น 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

จึงควรพิจารณาใหไ้ดข้อ้ยติุเสียก่อนวา่เป็นภยัในลกัษณะ

ดงักล่าวจริงหรือไม่ อยา่งไร ในลกัษณะใด  

ขอ้ 11 หากหน่วยงานตามขอ้ 9 พิจารณาใหค้วามเห็น

วา่การกระทาํดงักล่าวอาจเป็นภยัต่อความมัน่คงของรัฐ

หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชน ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

  (1) หากเป็นกรณีท่ีผูข้อรับใบอนุญาตหรือ

ผูรั้บใบอนุญาตเป็นผูร้ายงานต่อคณะกรรมการถึง

ความเส่ียงท่ีจะเกิดการฝ่าฝืนขอ้หา้มในประการท่ีผู ้

ขอรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตไดก้าํหนดไว้

เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากขอ้หา้มตามบญัชีทา้ย

ประกาศน้ี ใหค้ณะกรรมการสั่งการใหผู้ข้อรับ

ใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

ดาํเนินการแกไ้ขเยยีวยาภายในกาํหนดเวลา 

ไม่เกินหน่ึงปี 

 (2) หากเป็นกรณีท่ีผูข้อรับใบอนุญาตหรือ

ผูรั้บใบอนุญาตเป็นผูร้ายงานต่อคณะกรรมการถึง

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

การเยยีวยาบางกรณีนั้นไม่สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการทาง

ธุรกิจ เห็นควรขยายเวลา  

เสนอแกไ้ข ดงัน้ี 

             “(2) หากเป็นกรณีท่ีผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บ

ใบอนุญาตเป็นผูร้ายงานต่อคณะกรรมการถึง 

ความเส่ียงท่ีจะเกิดการฝ่าฝืนขอ้หา้มอ่ืน ๆ  

นอกเหนือจากกรณีตาม (1) ใหค้ณะกรรมการสั่งการ 

ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

ดาํเนินการแกไ้ขเยยีวยาภายในกาํหนดเวลาไม่เกิน เกา้

เดือน” 

            (3) ในกรณีอ่ืน ใหค้ณะกรรมการสั่งการให้ 

ผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

ดาํเนินการแกไ้ขเยยีวยาภายในกาํหนดเวลาไม่เกิน 

หกเดือน 

-เวลาเดิมสมควรแลว้ และการกาํหนดเวลานั้นก็เพื่อความ

โปร่งใสตามกฎหมายปกครอง เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมี

กาํหนดเวลาท่ีชดัเจนในการดาํเนินการ 

-ส่วนการกาํหนดลาํดบัขั้นเวลานั้นเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ

รายงานความเส่ียงในการฝ่าฝืนขอ้หา้มและการกาํหนดขอ้

หา้มตามบญัชีทา้ยประกาศน้ี  
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

ความเส่ียงท่ีจะเกิดการฝ่าฝืนขอ้หา้มอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากกรณีตาม (1) ใหค้ณะกรรมการสั่งการ

ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

ดาํเนินการแกไ้ขเยยีวยาภายในกาํหนดเวลาไม่เกิน      

หกเดือน 

 (3) ในกรณีอ่ืน ใหค้ณะกรรมการสั่งการให ้

ผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาต แลว้แต่กรณี 

ดาํเนินการแกไ้ขเยยีวยาภายในกาํหนดเวลาไม่เกิน 

สามเดือน 

 ในการสั่งการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการ

อาจกาํหนดมาตรการแกไ้ขเยียวยาใด ๆ ตามท่ี

เห็นสมควรใหผู้ข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาต

ดาํเนินการ หรือแจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บ

ใบอนุญาตเสนอมาตรการแกไ้ขเยยีวยาพฤติการณ์ท่ี

เขา้ข่ายเป็นการฝ่าฝืนขอ้หา้มหรือมีการครอบงาํกิจการ

โดยคนต่างดา้วต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบก็ได ้

                 ในการสั่งการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการ 

อาจกาํหนดมาตรการแกไ้ขเยียวยาใด ๆ ตามท่ี 

เห็นสมควรหรือขยายระยะเวลาดาํเนินการตามวรรคหน่ึง 

ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตดาํเนินการ  

หรือแจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตเสนอ

มาตรการแกไ้ขเยยีวยาพฤติการณ์ท่ีเขา้ข่ายเป็นการฝ่าฝืน 

ขอ้หา้มหรือมีการครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้วต่อ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก็ได ้
 

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กระบวนการเยยีวยาและแกไ้ขตามขอ้ 11 ของร่างประกาศฯ 

ยงัไม่มีความชดัเจนและเหตุผลรองรับท่ีเหมาะสมวา่อะไร

คือการดาํเนินการแกไ้ขเยยีวยา มีขั้นตอนปฏิบติัอยา่งไร 

และเหตุใดจึงตอ้งระบุใหก้าํหนดเวลาในการเยยีวยาเป็น 3 

เดือน 6 เดือน และ 1 ปี เป็นตน้ 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

 ผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตมี

หนา้ท่ีตอ้งจดัส่งขอ้มูลใด ๆ อนัเก่ียวกบัการดาํเนินการ

แกไ้ขเยยีวยาการฝ่าฝืนขอ้หา้มหรือการครอบงาํกิจการ

โดยคนต่างดา้วใหแ้ก่คณะกรรมการดว้ย 

ขอ้ 13  เม่ือผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตได้

แสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่คณะกรรมการวา่ไดด้าํเนินการ

ตามมาตรการแกไ้ขเยยีวยาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ หรือ

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นพอ้งกบัผลการ

ตรวจสอบของเลขาธิการวา่ ไม่มีการกระทาํใด ๆ  

อนัเป็นการฝ่าฝืนขอ้หา้มอีกต่อไป ใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ใหพ้ิจารณาคาํขอรับใบอนุญาตของผู ้

ขอรับใบอนุญาตรายนั้นต่อไปตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

 (2) ใหแ้จง้ผลการพิจารณาแก่ผูรั้บใบอนุญาต

รายนั้น และในกรณีท่ีอยูร่ะหวา่งการพกัใชใ้บอนุญาต 

ใหค้ณะกรรมการสั่งยกเลิกคาํสั่งพกัใชใ้บอนุญาตดว้ย 

บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ฯ  

ใหดุ้ลยพินิจแก่คณะกรรมการอยา่งกวา้งขวาง อาจเกิดความ

ไม่เป็นธรรม ควรวางกรอบหรือกรณียกเวน้ใหช้ดัเจน น่าจะ

ประกาศหลกัเกณฑอ์ยา่งชดัเจนใหท้ราบทัว่กนั 

รายละเอียดกระบวนการพิจารณาจะกาํหนดต่อไปตามขอ้ ๑๖ 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

ขอ้ 14 ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ผูข้อรับใบอนุญาตหรือ

ผูรั้บใบอนุญาตดาํเนินการกาํหนดขอ้หา้มตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีกาํหนดไวใ้น

ประกาศน้ี และยืน่ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  

ภายในกาํหนดเวลาดงัต่อไปน้ี นบัแต่วนัท่ีประกาศน้ี

ใชบ้งัคบั 

  (1) ภายในเกา้สิบวนั สาํหรับผูข้อรับ

ใบอนุญาตซ่ึงไดย้ืน่คาํขอรับใบอนุญาตไวแ้ลว้ 

ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  

  (2) ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนั สาํหรับผูรั้บ

ใบอนุญาตอ่ืน นอกเหนือจากกรณีตาม (3)  

 (3) ภายในสองปี สาํหรับผูรั้บใบอนุญาตซ่ึง

เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจาก

การส่ือสารแห่งประเทศไทย หรือองคก์ารโทรศพัท์

แห่งประเทศไทยซ่ึงมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นผูรั้บ

ใบอนุญาตแบบท่ีสองและผูรั้บใบอนุญาตแบบท่ีสาม

ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

บริษทั กสทฯ  ขอ้ 14 (2) กาํหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตมี

ระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัมากจากผูไ้ดรั้บสัมปทาน ซ่ึง เห็นวา่

เป็นการเลือกปฏิบติั จึงควรกาํหนดระยะเวลาใหเ้ท่าเทียม

กนัทุกราย 
 

บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ฯ 

กาํหนดระยะเวลาในแต่ละประเภทแตกต่างกนั ในกรณีผูรั้บ

สัมปทานอาจใชถึ้ง 2 ปี นั้นนานเกินไปและส่งผลกระทบ

ต่อการแข่งขนัอยา่งมีนยัยะสาํคญั ควรทาํใหเ้ร็วท่ีสุดหรือ

ตามหลกัเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้ของตลาด

หลกัทรัพย ์
 

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

เห็นวา่การกาํหนดระยะเวลาและขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นร่าง

ประกาศฯ ไม่เหมาะสมและสร้างภาระเกินสมควร 

กรอบเวลานั้นกาํหนดเพื่อให้เวลาผูป้ระกอบการในการ

ปรับตวัเพื่อดาํเนินการตามประกาศดงักล่าว 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

พ.ศ. 2544 

อ่ืนๆ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)  

ควรคาํนึงถึงหลกัพื้นฐานโดยไม่ขดัต่อหลกัการพฒันา

ประเทศและส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลตลอดจน

พนัธกรณีระหวา่งประเทศ  
 

Embassy of Japan   

convey the position on this matter remains inconclusive 

due to insufficient information but the Embassy is closely 

following this matter, …. The matter will be viewed in the 

light of WTO agreements as well as other relevant 

international agreements including JTEPA. I [Ambassador 

of Japan] would therefore request you that the Embassy of 

Japan be informed of further developments on this matter. 
 

European Union, Delegation to Thailand (23 June 2011) 

Concern in Thailand’s existing GATS commitments, no 

limitation referring to the same or similar prohibitions, the 

-  ร่างประกาศฯ ขอ้ 3 และ 4 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

ปฏิบติัเยีย่งคนชาติ (National Treatment) ท่ีปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้

ต่างชาติแตกต่างไปจากการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นคนไทยใน

เร่ืองการใชอ้าํนาจควบคุมกิจการ  

-  บริการท่ีประเทศไทยผกูพนั มีทั้งหมด  2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. บริการเสริม ( value added)  

- Data base access services 

- On-line information and /or data processing services 

- Telecommunications equipment sales service  

- Telecommunications consulting service  

- Videotex 

- Teleconference  

- Domestic leased circuits  

      2. บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน (basic telecom) 

- Voice telephone services  

- Telex services  
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

residency requirements of the head and management of 

the foreign shareholder and the level of equity 

participation. There is no limitation therefore which would 

prohibit a foreign shareholder or license holder to 

undertake those acts or conducts described in this draft 

notification. 

     - Potential negative implications on investment. 

Foreign investors in Thailand rely on the market access 

and national treatment commitments in GATS schedule. 

     - A new legislation unforeseen at the time when the 

investments were made could seriously harm foreign 

business already established in Thailand. 

     - Discourage future investments in telecom service in 

Thailand  

     - Urge not to pursue the proposed notification. 
 

JFCCT 

     - The concept is alien to sound investment principal of 

- Telegraph service 

- Facsimile 

-  Specific commitment ท่ีไทยใหไ้วใ้น GATS ในส่วนท่ี

เก่ียวกบั National Treatment  

- บริการเสริม ไดแ้ก่ Data base access services, 

On-line information and /or data processing services, 

Videotex, Teleconference และ Domestic leased circuits  

ซ่ึงผกูพนัไวส้าํหรับ Mode 3) “No limitations as long as 

foreign equity participation does not exceed 40 per cent” 

ยกเวน้ บริการ Telecommunications equipment sales 

service และ Telecommunications consulting service ซ่ึง

ผกูพนัไวเ้ป็น  “None” ซ่ึงเท่ากบัผกูพนัสัดส่วนผูถื้อหุน้

ต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ตามขอ้ผกูพนัตาม horizontal 

section และสาํหรับ Mode 4) ผกูพนัไวเ้ป็น “Unbound, 

except as provided in the horizontal section” 

- บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ไดแ้ก่ Voice telephone 

services, Telex services, Telegraph services และ 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

predictability, flawed and inappropriate. 

     - The range of criteria being subjective and open to 

selective application. 

     - A major ‘back-door’ purported change, need to be 

advised some years in advance 

     - Higher levels of foreign ownership in license 

category 2 and 3 will bring national benefits to the 

industry. 

     - In 2006, foreign equity levels raising from 25% to 

49%, , it was surely not  the intention to proscribe such 

engagement in case somehow the combination of 

shareholding, holding of senior level positions etc or 

normal business relationships resulted in the loss of assets 

or rights. 

     - Inconsistent with other government licensees and 

concessionees, at least in ASEAN context, is aimed at 

raising FELs. 

Facsimile services ซ่ึงผกูพนัไวส้าํหรับ Mode 3) เป็น  

“Conditional upon passage and coming into force of all 

necessary new communication acts, commencing from 

the year of 2006, Thailand will introduce the national 

treatment elements  as contained in those acts into the 

relevant parts of its Schedule of Specific Commitments  

relating to the supply of public telecommunication 

services.” และสาํหรับ Mode 4) ผกูพนัไวเ้ป็น “Unbound 

as indicated in the horizontal section” ซ่ึงเปิดใหบุ้คคล

ธรรมดาสามารถเขา้มาในประเทศไทยไดใ้น 3 กรณี  

    1. Business Visitor 

    2. Intra – corporate Transferees  

    3. Contractual Service Suppliers  

ซ่ึงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัร่างประกาศฯ จะเป็นบุคคล

ประเภท 2. และ 3. ดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูเ้ช่ียวชาญ และลูกจา้ง ทั้งน้ี การเขา้มา

ทาํงานอยา่งมีเง่ือนไขและจะตอ้งเป็นการเขา้มาทาํงานเป็น
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

     - Question on GATS, commercial presence, AEC and 

AFAS. 

     - National security, many nations have implemented 

such tests and still allowed even 100% foreign ownership 

in appropriate cases. Do not believe the Notification 

would be effective. 

     - To deny the availability of such skills [contribute 

skills, processes and procedures and learned ways of 

managing] would have a negative impact on the industry 

as a whole. 

Recommendations: 

     - Flawed and should be disregarded, not be 

implemented, even with modifications. 

     - FBA standard continue to apply. 

     - Deployment of skilled personnel should be 

recognized. 

     - Limits of AFAS (51% ASEAN originated FEL in this 

การชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในตารางขอ้ผกูพนั 
 

   และใน general  conditions ของ Telecommunications 

Servicesระบุวา่  

-  Conditional upon passage and coming into force of 

all necessary new communication acts, commencing from 

the year of 2006, commitments  on public 

telecommunication services will be introduced, and 

carried out in accordance with the implementing 

regulations to be issued by virtue  of those acts. 

 

-  Specific commitment ท่ีไทยใหไ้วใ้น JTEPA ในส่วนท่ี

เก่ียวกบั National Treatment  

- บริการเสริม ไดแ้ก่ Data base access services, 

On-line information and /or data processing services, 

Videotex, Teleconference และ Domestic leased circuits  

ซ่ึงผกูพนัไวส้าํหรับ Mode 3) “No limitations as long as 

foreign equity participation does not exceed 25 per cent” 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

sector by December 2010, 70% by 2015.) Other treaties 

such as ACIA in 2009 and GATS, value of free movement 

and commercial presence. 

     - Should be made under competition legislation 

     - Encourage of spectrum issuance 
 

Royal Norwegian Embassy 

     - Potential conflict with Thailand’s specific 

commitments under GATS 

     - The possible revocation of a license in certain 

situations.  
 

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

แสดงความเห็นวา่ ยงัไม่มีแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม

ตามกฎหมายใหม่ ซ่ึงจะตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบั

เป้าหมายและนโยบายการกาํกบัดูแลดา้นอ่ืน ๆ และ

สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 

 

ยกเวน้ บริการ Telecommunications equipment sales 

service และ Telecommunications consulting service ซ่ึง

ผกูพนัไวว้า่  “No limitations as long as foreign equity 

participation does not exceed 49 per cent” และสาํหรับ 

Mode 4) “None” ซ่ึงใน horizontal section ไดก้าํหนดไว้

เพียงใหบุ้คคลธรรมดาสามารถเขา้มาทาํงานในประเทศ

ไทยได ้ ในกรณี Intra – corporate Transferees โดยบริษทั

ญ่ีปุ่นสามารถเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดาท่ีเป็นผูจ้ดัการ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูเ้ช่ียวชาญ เขา้มาทาํงานในบริษทั

ในเครือท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย ทั้งน้ี การเขา้มา

ทาํงานอยา่งมีเง่ือนไขและจะตอ้งเป็นการเขา้มาทาํงานเป็น

การชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในตารางขอ้ผกูพนั 

ดงันั้น การเคล่ือนยา้ยบุคคลดงักล่าวจึงไม่อยูใ่นขอบเขต

ของการกาํกบัการครอบงาํกิจการของคนต่างดา้วตามร่าง

ประกาศฯ  

- บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ไดแ้ก่ Voice telephone 

services, Telex services, Telegraph services และ 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

 Facsimile services ซ่ึงผกูพนัไวส้าํหรับ Mode 3)  

“Conditional upon passage and coming into force of all 

necessary new communication acts, commencing from 

the year of 2006, Thailand will introduce the national 

treatment elements  as contained in those acts into the 

relevant parts of its Schedule of Specific Commitments  

relating to the supply of public telecommunication 

services.” และสาํหรับ Mode 4) “Unbound, except as 

provided in the horizontal section.” เช่นเดียวกบับริการ

เสริมขา้งตน้ 
           

และใน general  conditions ของ Telecommunications 

Services ระบุวา่ 

-  Unless otherwise specified at subsector level, the 

service provider shall be a Thai registered company with 

foreign equity participation not exceeding 20 per cent of 

the registered capital. The NTC or other competent 

authorities specified by law may, from time to time and in 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

pursuant to the right recognized by paragraph 4 of the 

preamble of the General Agreement on Trade in Services 

(GATS), prescribed a prohibition that it sees fit to need 

national policy objectives and, given asymmetries 

existing with respect to the decree of development of 

telecommunications sectors and regulatory practices in 

Thailand, adopt measures which the NTC deems 

appropriate in furtherance of its responsibility under the 

relevant telecommunications laws.  

-  Conditional upon passage and coming into force of 

all necessary new communication acts, commencing from 

the year of 2006, commitments on public 

telecommunication services will be introduced, and 

carried out in accordance with the implementing 

regulations to be issued by virtue  of those acts. 

 

-  ภายใตก้รอบ AFAS บริการท่ีประเทศไทยผกูพนั มีทั้งหมด  
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. บริการเสริม (value added)  

- Data base access services 

- Electronic mail  

- Voice mail 

- On-line information and data base retrieval  

- On-line information and /or data processing services 

provided over public telecommunications network  

- Telecommunication terminal equipment leasing 

services  

- Domestic VSAT  

- Telecommunications equipment sales service  

- Telecommunications consulting service  

- Dedicated network services  

- Videotex 

- Teleconference  

- Domestic leased circuits 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

      2. บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน (basic telecom) 

- Fixed-line voice telephone services  

- Mobile telephone services  

- Telegraph services 

- Telex services  

- Facsimile 

- Paging services  

-  Specific commitment ท่ีไทยใหไ้วใ้น AFAS 

ในส่วนท่ีเก่ียวกบั National Treatment  

- Mode 3) ไดก้าํหนดสัดส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติไวไ้ม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 

25 – 49  ซ่ึงมีเง่ือนไขผกูพนัไวว้า่ “Telecommunication 

acts are now in force. However, regulatory rules and 

regulations are gradually introduced commencing from 

the year of 2006. Thailand will introduce the market 

access elements as contained in relevant legislation into 

its Schedule of Specific Commitments relating to the 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

supply of public telecommunication services.  

- Mode 4) ผกูพนัไวเ้ป็น “As indicated in the 

horizontal section” 

ซ่ึงเปิดใหบุ้คคลธรรมดาสามารถเขา้มาในประเทศไทย

ไดใ้น 2 กรณี  

1. Business Visitor 

2. Intra – corporate Transferees  

     ซ่ึงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัร่างประกาศฯ เฉพาะบุคคล

ประเภท 2. ดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งน้ี การเขา้มาทาํงานอยา่งมี

เง่ือนไขและจะตอ้งเป็นการเขา้มาทาํงานเป็นการชัว่คราว

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในตารางขอ้ผกูพนั 

ดงันั้น จึงเห็นวา่ร่างประกาศฯ ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการ

เคล่ือนยา้ยบุคคล 

 

   และใน general  conditions ของ Telecommunications 

Servicesระบุวา่  

“Basic necessary new telecommunication acts are now 
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

in force. Commitments on public telecommunication 

services will be introduced and carried out in accordance 

with the implementing rules and regulations to be issued 

by virtue of those acts.” 

     

-  ร่างประกาศฯ ขอ้ 2 วรรคสอง มีระบุแลว้วา่ “...เท่าท่ีความ

ในประกาศน้ีไม่ขดัหรือแยง้กบัความ 

ตกลงหรือสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมีภาคีหรือมีความผกูพนั

ตามพนัธกรณี”  ดงันั้น บริษทัท่ีต่างชาติถือหุ้นบางส่วนและ

คนต่างดา้วนั้นเป็นคนชาติท่ีผกูพนัตามพนัธกรณีจะไม่อยูใ่ต้

บงัคบัของร่างประกาศฯ ฉบบัน้ี       

บญัชีแนบทา้ยประกาศ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ีในการกาํหนดลกัษณะท่ีเป็นการครอบงาํกิจการ 

โดยคนต่างดา้วน่าจะเป็นหนา้ท่ีขอ กสทช. (มาตรา 15 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการวิทยฯุ) 

บางขอ้ไม่อาจรับรองไดเ้ลย อาจพน้วสิัยแต่ตน้ทาํให้

ประกาศน้ีใชไ้ม่ได ้เช่นการถือหุน้แทน หรือตวัแทนเชิด 

จะมีการกาํหนดรายละเอียดเพื่อความชดัเจนต่อไปตามขอ้ ๑๖ 

และขอ้บงัคบัดงักล่าวอยูภ่ายใตข้อ้ ๓ วรรคสอง ซ่ึงหากเป็น

การดาํเนินการตามแนวปฏิบติัทัว่ไปทางธุรกิจยอ่มทาํได ้การ

ทาํท่ีกาํหนดในบญัชีทา้ยประกาศน้ีจึงจาํกดัเฉพาะกรณีท่ี

นาํไปสู่หรือแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นการครอบงาํกิจการซ่ึงตอ้ง

ผา่นกระบวนการพิจารณาเร่ืองผลกระทบต่อความมัน่คงของ
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

ขอ้ 4 อาจเป็นการจาํกดัสิทธิการบริหารกิจการภายใน และ

จาํกดัสิทธิในการบริหารงานปละการเสรีอยา่งเป็นธรรม 

ขอ้ 10 เป็นการกาํหนดท่ีกวา้งมาก บริษทัไม่อาจรับรู้ไดว้า่

หมายถึงอะไร จึงรับรองไม่ได ้

ขอทราบความชดัเจนวา่หนา้ท่ีในขอ้ 6-12 นั้นเป็นหนา้ท่ี

ของผูรั้บใบอนุญาตและผูข้อรับใบอนุญาตใช่หรือไม่ 
 

บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ฯ  

ขอ้ 3 ควรระบุถึงขอ้หา้มท่ีชดัเจนในกรณีการจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่คนต่างดา้ว โดยตอ้งหา้มกาํหนดสิทธิพิเศษของผูถื้อ

หุน้ต่างดา้วใหแ้ตกต่างจากผูถื้อหุน้สัญชาติไทย 

ขอ้ 4 ควรครอบคลุมถึงตาํแหน่งท่ีปรึกษาในระดบัต่างๆ 

ดว้ย และควรมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์หรือวธีิการ

ตรวจสอบการแต่งตั้ง หรือการควบคุมมาจากคนต่างดา้ว

ดว้ยวธีิใด ไวอ้ยา่งชดัเจน  

ขอ้ 5 ควรกาํหนดใหช้ดัเจนเน่ืองจากน่าจะก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้กบัพฤติการณ์ปกติในการประกอบกิจการปัจจุบนั 

จนไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้ดงันั้น การกาํหนดขอ้หา้มท่ีมี

รัฐตามประกาศก่อนจึงจะสรุปผลได ้
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

ลกัษณะเปิดกวา้งจนเกินไปทาํใหผู้ป้ระกอบการไทยไม่

สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได ้และส่งผลต่อศกัยภาพการ

แข่งขนั 

ขอ้ 6 หากไม่มีคาํจาํกดัความเฉพาะหรือวางหลกัเกณฑก์าร

พิจารณาเพิ่มเติมก็จะกลายเป็นการปิดกั้นการประกอบ

ธุรกิจ 

ขอ้ 7 ถา้ไม่เกินกวา่ benchmark ของอุตสาหกรรมก็น่าจะ

ยอมรับได ้ดงันั้น ร่างประกาศฯ ควรระบุถึงหลกัเกณฑ/์

ระดบั/มาตรการในการตรวจสอบอยา่งชดัเจน ไม่ก่อให้เกิด

ความคลุมเครือ จนก่อใหเ้กิดปัญหาในการบงัคบัใชใ้น

ภายหลงั 
 

Royal Norwegian Embassy 

If implemented, prohibitions in the draft Notification 

would mean serious limitations in foreign investors’ 

ability to supervise their own companies. 
 

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
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(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  สรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไป 
ข้อวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ทัว่ไป ของสํานักงาน กสทช. 

    DTAC เห็นวา่ บญัชีแนบทา้ยร่างประกาศฯ ไม่สอดรับ

กบักฎหมาย เช่น มาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 1142 แห่งประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชย ์และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ  และเห็นวา่

ร่างประกาศฯ น่าจะไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เน่ืองจากมี

บทบญัญติัท่ีเกินเลยขอบอาํนาจตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ 

    อีกทั้ง ยงัแสดงความกงัวลเก่ียวกบัการปฏิบติัตามความ

ตกลงหรือสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความ

ผกูพนัตามพนัธกรณีท่ีมีอยู ่
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สรุปตารางการแก้ไขร่างประกาศ กสทช.  

ว่าด้วยการกาํหนดข้อห้ามการกระทาํทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ....  

โดย สํานักงาน กสทช. 

 (ม.ิย. 2554)



 

30 
 

 

สรุปตารางการแก้ไขร่างประกาศ กสทช.  

ว่าด้วยการกาํหนดข้อห้ามการกระทาํทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงํากจิการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ....  

โดย สํานักงาน กสทช. 

(หลงัการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ มิ.ย. 2554) 
 

ลาํดับ (ร่าง) ประกาศฯ เหตุทีป่รับปรุง 

๑ อารัมภบท 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๘๔ (๑๑) ของ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย และมาตรา ๒๗ ประกอบมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่ง

พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการ

วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ

ตามมาตรา ๘  มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๕๔ แห่ง

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไ้ข

เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการ

จาํกดัสิทธิเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๕ มาตรา 

๓๖ มาตรา ๔๑  มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา 

๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํ

ไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

เน่ืองจากร่างประกาศฉบบัน้ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงซ่ึงกาํหนดไวใ้น

รัฐธรรมนูญ จึงนาํมาอา้งเพิ่มเติมไวเ้พื่อความชดัเจนยิง่ข้ึน 
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 ขอ้ ๑ 

“ผูข้อรับใบอนุญาต” หมายความวา่ ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบ  ท่ีสองท่ีมีโครงข่ายเป็นของตวัเอง และผูข้อรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 “ผูรั้บใบอนุญาต” หมายความวา่ ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสองท่ีมีโครงข่ายเป็นของตวัเอง และผูรั้บใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม และใหห้มายความรวมถึงผูไ้ดรั้บ

อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากการส่ือสารแห่งประเทศไทย หรือ

องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีสิทธิหนา้ท่ีและความรับผดิ

เช่นเดียวกบัผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองและผูรั้บ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ตามพระราชบญัญติัการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ดว้ยโดยอนุโลม 

เน่ืองจากมาตรา ๘ แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ กาํหนดให้

คณะกรรมการอาจกาํหนดให้ผูข้อรับใบอนุญาตสาํหรับการประกอบกิจการ

บางลักษณะหรือบางประเภทท่ีเป็นนิติบุคคลจะตอ้งกาํหนดขอ้หา้มการกระทาํ

อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงาํกิจการ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การกาํหนดขอ้

หา้มนั้น กาํหนดบางลกัษณะหรือบางประเภทเท่านั้นซ่ึงเม่ือพิจารณาสืบเน่ือง

กบัมาตรา ๘๔ (๑๑) ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยจะเห็นวา่การเป็น

เจา้ของโครงข่ายนั้นอาจกระทบต่อความมัน่คงของรัฐได ้ดงันั้น จึงกาํหนดให้

ใบอนุญาตแบบท่ีสองเท่านั้นท่ีมีโครงข่ายเป็นของตวัเองเท่านั้นท่ีจะตอ้งถูก

กาํกบัตามประกาศน้ี  

 ขอ้ ๒  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วผูข้อรับ

ใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตท่ีประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใตบ้งัคบั

แห่งในกิจการโทรคมนาคมซ่ึงอยูภ่ายใตบ้ทบญัญติัวา่ดว้ยกฎหมายองคก์ร

จดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการประกอบกิจการ วทิยกุระจายเสียง วทิยุ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม หรือกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

แกไ้ขถอ้ยคาํใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 ขอ้ ๔ ในการยืน่ขอรับใบอนุญาต ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตกาํหนดขอ้หา้มและ ตดัวรรคสองออกโดยนาํไปรวมในขอ้ ๑๒ เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจ 



 

32 
 

 

ยืน่ต่อคณะกรรมการ พร้อมคาํรับรองซ่ึงลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

นิติบุคคลวา่ จะไม่ดาํเนินการใด ๆ    อนัเป็นการขดัต่อขอ้หา้มดงักล่าว ไม่วา่

แต่ขอ้หน่ึงขอ้ใด ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีกาํหนดไวใ้น

ประกาศน้ี 

 

หากผูข้อรับใบอนุญาตมิไดด้าํเนินการใหถู้กตอ้งตามความในวรรคหน่ึง ให้

คณะกรรมการมีอาํนาจปฏิเสธคาํขอรับใบอนุญาตดงักล่าวได ้

  

 ขอ้ ๖ หากคณะกรรมการเห็นวา่ขอ้หา้มท่ีผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บ

ใบอนุญาตกาํหนดไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี 

คณะกรรมการอาจเรียกใหผู้ข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตเขา้ช้ีแจง 

จดัส่งเอกสารเพิ่มเติม แกไ้ขปรับปรุงขอ้หา้ม หรือใหด้าํเนินการใด ๆ ตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได ้ 

 หากผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตมิไดด้าํเนินการ

ใหถู้กตอ้งตามความใน       วรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจพกัใชห้รือ

เพิกถอนใบอนุญาตได ้ 

 

ตดัวรรคสองออกโดยนาํไปรวมในขอ้ ๑๒ เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจ 

 ขอ้ ๑๒  หากผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตรายใดไม่ดาํเนินการให้

ถูกตอ้ง       ตามความในขอ้ ๔ ขอ้ ๖ ขอ้ ๘ หรือขอ้ ๑๑ แลว้แต่กรณี  อาจถือ

นาํขอ้ ๔ วรรคสองและขอ้ ๖ วรรคสองมารวมเพื่อความกระชบัและเขา้ใจง่าย 
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วา่ผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตรายนั้น               ขาดคุณสมบติั

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และอาจถือเป็นเหตุให้คณะกรรมการสั่งปฏิเสธไม่

รับคาํขอรับใบอนุญาต กาํหนดโทษปรับทางปกครอง พกัใชใ้บอนุญาต หรือ

เพิกถอนใบอนุญาตดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

 


