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สรุปผลการดาํเนินการต่อร่างประกาศ กสทช.  

เร่ือง การกาํหนดข้อห้ามการกระทาํทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ....  

 (แก้ไขตามมติทีป่ระชุม กทช. ปฏิบตัหิน้าที ่กสทช. คร้ังที ่20/2554, วนัที ่6 กรกฎาคม 2554)
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สรุปผลการดําเนินการต่อร่างประกาศ กสทช.  
เร่ือง การกาํหนดข้อห้ามการกระทาํทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงํากจิการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ....  

 (แกไ้ขตามมติท่ีประชุม กทช. ปฏิบติัหนา้ท่ี กสทช. คร้ังท่ี 20/2554, วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554) 
 

ลาํดับ (ร่าง) ประกาศฯ เหตุทีป่รับปรุง 

(ความเห็นสํานักงาน กสทช.) 

ความเห็นคณะกรรมการฯ ร่างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่

ประชุม กทช.ฯ คร้ังที ่20/2554 

1 อารัมภบท 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 84 (11) 

ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

และมาตรา 27 ประกอบมาตรา 80 และ

มาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติัองคก์ร

จดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการ

ประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยุ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ. 2553 และตามมาตรา 8  มาตรา 15 

มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 54  

แห่งพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 แกไ้ขเพิ่มเติม

โดยพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ

เน่ืองจากร่างประกาศฉบบัน้ี

เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงซ่ึงกาํหนด

ไวใ้นรัฐธรรมนูญ จึงนาํมาอา้ง

เพิ่มเติมไวเ้พื่อความชดัเจนยิง่ข้ึน 

เห็นชอบตามท่ีสาํนกังานเสนอ และให้

เพิ่มเติมขอ้ความในส่วน Preamble ของ

ร่างประกาศโดยลาํดบัความเป็นมาของ

การจดัทาํประกาศฉบบัน้ีให้ชดัเจน 

เพื่อใหส้าธารณชนไดมี้ความเขา้ใจท่ี

ถูกตอ้งวา่เร่ืองดงักล่าวไดมี้การ

ดาํเนินงานมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2549 มิใช่เร่งรัดในหว้งระยะเวลาน้ี 

อารัมภบท (ย่อหน้าสุดท้าย) 

นบัแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติไดจ้ดัทาํยกร่างประกาศ 

วจิยัและดาํเนินการรับฟังความ

คิดเห็นสาธารณะพร้อมทั้งได้

แกไ้ขปรับปรุงเร่ือยมา บดัน้ี 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ ปฏิบติัหนา้ท่ี

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติเห็นสมควร

ใหป้ระกาศกาํหนดขอ้หา้มการ
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ลาํดับ (ร่าง) ประกาศฯ เหตุทีป่รับปรุง 

(ความเห็นสํานักงาน กสทช.) 

ความเห็นคณะกรรมการฯ ร่างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่

ประชุม กทช.ฯ คร้ังที ่20/2554 

โทรคมนาคม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 อนั

เป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับาง

ประการเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบั

มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41  มาตรา 

43 และมาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 

มาตรา 61 และมาตรา 64 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจ

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

กระทาํท่ีมีลกัษณะเป็นการ

ครอบงาํกิจการโดยคนต่างดา้วไว ้

ดงัต่อไปน้ี 

2 ขอ้ 1 

“ผูข้อรับใบอนุญาต” หมายความวา่  

ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสองท่ีมีโครงข่าย

เป็นของตนเอง และผูข้อรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

แบบท่ีสาม 

เน่ืองจากมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ 

กาํหนดใหค้ณะกรรมการอาจ

กาํหนดใหผู้ข้อรับใบอนุญาต

สาํหรับการประกอบกิจการบาง

ลักษณะหรือบางประเภทท่ีเป็นนิติ

บุคคลจะตอ้งกาํหนดขอ้หา้มการ

เห็นชอบตามท่ีสาํนกังานเสนอ  
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ลาํดับ (ร่าง) ประกาศฯ เหตุทีป่รับปรุง 

(ความเห็นสํานักงาน กสทช.) 

ความเห็นคณะกรรมการฯ ร่างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่

ประชุม กทช.ฯ คร้ังที ่20/2554 

 “ผูรั้บใบอนุญาต” หมายความ

วา่ ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสองท่ีมีโครงข่าย

เป็นของตนเอง และผูรั้บใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี

สาม และใหห้มายความรวมถึงผูไ้ดรั้บ

อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากการ

ส่ือสารแห่งประเทศไทย หรือ

องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมี

สิทธิหนา้ท่ีและความรับผดิเช่นเดียวกบั

ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสองและผูรั้บ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสาม ตามพระราชบญัญติัการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 

ดว้ยโดยอนุโลม 

 

กระทาํอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการ

ครอบงาํกิจการ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่

การกาํหนดขอ้หา้มนั้น กาํหนดบาง

ลกัษณะหรือบางประเภทเท่านั้นซ่ึง

เม่ือพิจารณาสืบเน่ืองกบัมาตรา 84 

(11) ของ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยจะเห็นวา่การ

เป็นเจา้ของโครงข่ายนั้นอาจ

กระทบต่อความมัน่คงของรัฐได ้

ดงันั้น จึงกาํหนดใหใ้บอนุญาต

แบบท่ีสองเท่านั้นท่ีมีโครงข่ายเป็น

ของตนเองเท่านั้นท่ีจะตอ้งถูก

กาํกบัตามประกาศน้ี  
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ลาํดับ (ร่าง) ประกาศฯ เหตุทีป่รับปรุง 

(ความเห็นสํานักงาน กสทช.) 

ความเห็นคณะกรรมการฯ ร่างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่

ประชุม กทช.ฯ คร้ังที ่20/2554 

3 ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วผูข้อรับ

ใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตท่ี

ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้

บงัคบัแห่งในกิจการโทรคมนาคมซ่ึงอยู่

ภายใตบ้ทบญัญติัวา่ดว้ยกฎหมายองคก์ร

จดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการ

ประกอบกิจการ วทิยกุระจายเสียง วทิยุ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม หรือกฎหมายอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

แกไ้ขถอ้ยคาํใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน เห็นชอบตามท่ีสาํนกังานเสนอ  

4 ขอ้ 4 ในการยืน่ขอรับใบอนุญาต ใหผู้ ้

ขอรับใบอนุญาตกาํหนดขอ้ห้ามและยืน่

ต่อคณะกรรมการ พร้อมคาํรับรองซ่ึงลง

นามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติ

บุคคลวา่ จะไม่ดาํเนินการใด ๆ     

ตดัวรรคสองออกโดยนาํไปรวม 

ในขอ้ 12 เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจ  

ซ่ึงหากผูข้อรับใบอนุญาตมิได้

ดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามความ 
ในขอ้ 4 อาจถือวา่ผูข้อรับ

เห็นชอบตามท่ีสาํนกังานเสนอ  
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ลาํดับ (ร่าง) ประกาศฯ เหตุทีป่รับปรุง 

(ความเห็นสํานักงาน กสทช.) 

ความเห็นคณะกรรมการฯ ร่างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่

ประชุม กทช.ฯ คร้ังที ่20/2554 

อนัเป็นการขดัต่อขอ้หา้มดงักล่าว ไม่วา่

แต่ขอ้หน่ึงขอ้ใด ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวธีิการท่ีกาํหนดไวใ้น

ประกาศน้ี 

หากผูข้อรับใบอนุญาตมิไดด้าํเนินการ

ใหถู้กตอ้งตามความในวรรคหน่ึง ให้

คณะกรรมการมีอาํนาจปฏิเสธคาํขอรับ

ใบอนุญาตดงักล่าวได ้  

ใบอนุญาตขาดคุณสมบติัตามท่ี

กฎหมายกาํหนด และอาจถือเป็น

เหตุใหค้ณะกรรมการสั่งปฏิเสธ 
ไม่รับคาํขอรับใบอนุญาตได ้  

5 ขอ้ 6 หากคณะกรรมการเห็นวา่ขอ้หา้ม

ท่ีผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาต

กาํหนดไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี คณะกรรมการ

อาจเรียกใหผู้ข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บ

ใบอนุญาตเขา้ช้ีแจง จดัส่งเอกสาร

เพิ่มเติม แกไ้ขปรับปรุงขอ้หา้ม หรือให้

ดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควรก็ได ้ 

ตดัวรรคสองออกโดยนาํไปรวม 

ในขอ้ 12 เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจ 

ซ่ึงหากผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บ

ใบอนุญาตมิไดด้าํเนินการให้

ถูกตอ้งตามความในขอ้ 6 อาจถือวา่

ผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บ

ใบอนุญาตขาดคุณสมบติัตามท่ี

กฎหมายกาํหนด และอาจถือเป็น

เหตุใหค้ณะกรรมการสั่งปฏิเสธ 

เห็นชอบตามท่ีสาํนกังานเสนอ  
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ลาํดับ (ร่าง) ประกาศฯ เหตุทีป่รับปรุง 

(ความเห็นสํานักงาน กสทช.) 

ความเห็นคณะกรรมการฯ ร่างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่

ประชุม กทช.ฯ คร้ังที ่20/2554 

หากผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บ

ใบอนุญาตมิไดด้าํเนินการให้ถูกตอ้ง

ตามความในวรรคหน่ึง  

ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจพกัใช ้

หรือเพิกถอนใบอนุญาตได ้ 

ไม่รับคาํขอรับใบอนุญาต กาํหนด

โทษปรับทางปกครอง พกัใช้

ใบอนุญาต หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตดงักล่าว แลว้แต่กรณีได้

  

6 ขอ้ 12  หากผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บ

ใบอนุญาตรายใดไม่ดาํเนินการให้

ถูกตอ้งตามความในขอ้ 4 ขอ้ 6 ขอ้ 8 

หรือขอ้ 11 แลว้แต่กรณี  อาจถือวา่ผู ้

ขอรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาต

รายนั้น ขาดคุณสมบติัตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด และอาจถือเป็นเหตุให้

คณะกรรมการสั่งปฏิเสธไม่รับคาํขอรับ

ใบอนุญาต กาํหนดโทษปรับทาง

ปกครอง พกัใชใ้บอนุญาต หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

 

นาํขอ้ 4 วรรคสอง และขอ้ 6  

วรรคสองมารวมเพื่อความกระชบั

และเขา้ใจง่ายกรณีผูข้อรับ

ใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาต 

ไม่ดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามความ

ในขอ้ 4 หรือขอ้ 6  

เห็นชอบตามท่ีสาํนกังานเสนอ  
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ลาํดับ (ร่าง) ประกาศฯ เหตุทีป่รับปรุง 

(ความเห็นสํานักงาน กสทช.) 

ความเห็นคณะกรรมการฯ ร่างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่

ประชุม กทช.ฯ คร้ังที ่20/2554 

7 ขอ้ 14 ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ผูข้อรับ

ใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาต

ดาํเนินการกาํหนดขอ้หา้มตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี และยืน่ต่อ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา  ภายใน

กาํหนดเวลาดงัต่อไปน้ี นบัแต่วนัท่ี

ประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  (1) ภายในเกา้สิบวนั สาํหรับผู ้

ขอรับใบอนุญาตซ่ึงไดย้ืน่คาํขอรับ

ใบอนุญาตไวแ้ลว้ 

ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  

  (2) ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

สาํหรับผูรั้บใบอนุญาตอ่ืน 

นอกเหนือจากกรณีตาม (3)  

 (3) ภายในสองปี สาํหรับผูรั้บ

ใบอนุญาตซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาต 

- คณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอแนะจาก

การรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้

เสียแลว้ มีมติใหป้รับแกไ้ขระยะเวลาใน

ขอ้ 14 โดยกาํหนดระยะเวลา 180 วนั แต่

หากมีเหตุอนัควรใหน้าํเสนอ กสทช. 

เพื่อขออนุญาตผอ่นผนัต่อไดอี้ก 180 วนั 

เน่ืองจาก การกาํหนดระยะเวลาบงัคบัใช้

ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูป้ระกอบการแต่

ละรายอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม

ได ้และช่วงเวลาของผูป้ระกอบการแต่

ละประเภทก็มีระยะห่างกนัมากเกินไป 

นอกจากน้ี การกาํหนดเวลานั้นควรมี

ความยดืหยุน่จึงเห็นควรให้

ผูป้ระกอบการสามารถขอขยาย

ระยะเวลาได ้

ขอ้ 14 ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนั

นบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลบงัคบั

ใช ้ใหผู้รั้บใบอนุญาตหรือผูข้อรับ

ใบอนุญาตซ่ึงไดย้ืน่คาํขอรับ

ใบอนุญาตไวแ้ลว้ก่อนหนา้นั้น 

ดาํเนินการกาํหนด  ขอ้หา้มตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี และยืน่ต่อ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจ

พิจารณาขยายระยะเวลาตามวรรค

ก่อนไดอี้กไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบ

วนั หากผูรั้บใบอนุญาตหรือผู ้

ขอรับใบอนุญาตร้องขอ 
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ลาํดับ (ร่าง) ประกาศฯ เหตุทีป่รับปรุง 

(ความเห็นสํานักงาน กสทช.) 

ความเห็นคณะกรรมการฯ ร่างประกาศฉบับแก้ไขตามมติที่

ประชุม กทช.ฯ คร้ังที ่20/2554 

สัมปทาน หรือสัญญาจาก

การส่ือสารแห่งประเทศไทย หรือ

องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงมี

ลกัษณะเขา้ข่ายเป็นผูรั้บใบอนุญาตแบบ

ท่ีสองและผูรั้บใบอนุญาตแบบท่ีสาม

ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 

 
 แนวทางในการดําเนินการต่อไป : ภายหลงัจากท่ี กทช. ปฏิบติัหนา้ท่ี กสทช. ไดเ้ห็นชอบร่างประกาศฯ และนาํประกาศฯ ไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพื่อให้มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  ทั้งน้ี  ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีประกาศมีผลใช้บงัคบั สํานกังาน กสทช.     

โดยเลขาธิการ กสทช. ตอ้งจดัทาํรายงานเสนอแนะแนวทางการดาํเนินการตามประกาศต่อ กสทช. ซ่ึงสํานกังาน กสทช. จะไดจ้ดัรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ตามระเบียบ กทช. วา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548 ต่อไป  


