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สรปุความคิดเหน็จากการประชุมรบัฟังความคิดเหน็สาธารณะ 
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกนัส าหรบัโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี พ.ศ. .... 

เม่ือวนัท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
 

ประเดน็ ความเหน็ ร่างความเหน็คณะท างานฯ 
๑. หมวดทัว่ไป   
ผู้ร ับใบอนุญาตฯ อาจปฏิเสธ
ไม่ให้ผู้รบัใบอนุญาตรายอื่นร่วม
ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
โทรคมนาคมของตนเองได้
เฉพาะกรณ ี

กลุ่มผูป้ระกอบการ 
๑) บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 ขอ้ก าหนดมคีวามเหมาะสม 
 

 

๒. หมวด  ๒ ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั  
๒.๑ ขอ้เสนอการใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัต้อง
 จัดท า เ ป็น เอกสารแสดง
เจตนาให้ใช้บริการโครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมรว่มกนั  

กลุ่มผูป้ระกอบการ 
๑) บริษทั ทร ูมฟู จ ากดั 
 ในส่วนของหน้าทีข่องผูจ้ดัท าขอ้เสนอการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัเป็นไปตาม
สัญญาสัมปทานที่มีอยู่ แต่อาจมีการระบุให้ชัดเจนไปในตัวประกาศ ให้สิทธิ หน้าที่ต่างๆ 
ระยะเวลา เป็นไปตามหน้าทีข่องผูไ้ดร้บัสมัปทาน 
๒) บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 ๒.๑) กสท มคีวามเห็นว่าควรมกีารก าหนดประเด็นเพิม่เติมในรายละเอียดข้อเสนอการใช้
โครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมรว่มกนั กรณกีารน าโครงสรา้งพืน้ฐานทีใ่ชง้านตามสญัญาสมัปทาน
ใหเ้ช่าใชต้ามขอ้เสนอการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมรว่มกนั ดงันี้ 
  -  ให้ผู้ให้สมัปทานซึ่งเป็นผู้รบัใบอนุญาตเป็นผู้จดัท าขอ้เสนอการใช้โครงสรา้งพื้นฐาน

 
 
-กรณตีามสญัญาสมัปทานทีก่ าหนดใหส้ทิธทิี่

มีอยู่ตามสัญญาสัมปทานตกเป็นของผู้ให้

สัมปทานนั ้น ผู้ให้สัมปทานย่อมมีสิทธิให้

ผู้ อื่ น ใ ช้ ต ามหลัก กฎหม ายทั ว่ ไ ป  แ ต่

วตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดนี้มไีวเ้พื่อใหผู้ร้บั

ใบอนุญาตทุกรายน าโครงสรา้งพื้นฐานมาใช้

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ กรณี
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ประเดน็ ความเหน็ ร่างความเหน็คณะท างานฯ 
โทรคมนาคมรว่มกนัและน าโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมตามสญัญาสมัปทานออกใหเ้ช่าใช้ 
   -  หา้มน าโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมทีผู่ร้บัสมัปทานยงัมไิดโ้อนกรรมสทิธิใ์หก้บัผูใ้ห้
สมัปทานออกใหเ้ช่าใชเ้วน้แต่ผูร้บัสมัปทานจะท าความตกลงกบัผูใ้หส้มัปทานก่อน 
 
 ๒.๒) ควรก าหนดใหม้กีารเปิดเผยรายละเอยีด อาท ิต าแหน่งทีต่ ัง้ ประเภทเสา ขนาดพืน้ที่ ใน
ขอ้เสนอการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมโดยมรีายละเอยีดตามร่างประกาศ กทช.ว่าดว้ยการ
ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั พ.ศ....ในภาคผนวก จ. ที่ได้มกีารรบัฟงัความคดิเห็น
สาธารณะเมือ่วนัจนัทรท์ี ่๓๐ สงิหาคม ๒๕๕๓ 
 

ข้อเสนอของ บมจ. กสทฯ ก็มิได้ข ัดกับ

หลกัการทีว่างไวใ้นขอ้นี้  

 
-รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม  จะปรากฎอยู่ ใน
ข้ อ เ ส น อ ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
โทรคมนาคมอยูแ่ลว้ 
 

 กลุ่มหน่วยงานภาครฐั 

๑) คณะกรรมาธิการการส่ือสารและโทรคมนาคม 

ตามร่างประกาศตามขอ้ ๖ (๒) ซึง่ก าหนดใหผู้ร้บัใบอนุญาตมหีน้าทีใ่นการจดัท าขอ้เสนอและ

แจง้ขอ้มลูทีจ่ าเป็นใหผู้ร้บัใบอนุญาตรายอื่นทีจ่ะขอใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัทราบ

เมื่อได้รบัการร้องขอ โดยที่ร่างประกาศมิได้มีการก าหนดชัดเจนว่า การแจ้งข้อมูลที่จ าเป็น 

หมายถึงข้อมูลโครงข่ายทัง้หมดที่ผู้รบัใบอนุญาตม ีหรอื เฉพาะบางส่วนที่ได้รบัการร้องขอจาก

ผูร้บัใบอนุญาตที่ขอใช้โครงสรา้งพืน้ฐานร่วมกนั กสทช. จงึควรก าหนดขอบเขตใหช้ดัเจนและให้

สอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการจดัส่งส าเนาขอ้เสนอการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานให ้กสทช. 

 

 

 

 
 
-คงเดมิ เนื่องจากประกาศข้อ ๙ ก าหนดว่า
ข้ อ เ ส น อ ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
โทรคมนาคมร่วมกันต้องประกอบไปด้วย
รายละเอียดใดบ้าง รายละเอียดนี้ มิได้
ก าหนดใหจ้ดัท าขึน้เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ 
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ประเดน็ ความเหน็ ร่างความเหน็คณะท างานฯ 
๒.๒ การจดัส่งส าเนาขอ้เสนอ
ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
โทรคมนาคมร่วมกันให้คณะ
กรรมการฯ 

กลุ่มผูป้ระกอบการ 
๑) บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส 
 ๑.๑) ข้อ ๑๑ “ให้ผู้รบัใบอนุญาตที่จะให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน มหีน้าที่
เปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกนัเป็นการทัว่ไป และจดัส่งส าเนา
ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคมร่วมกันให้คณะกรรมการภายในก าหนดเวลา
ดงัต่อไปนี้….” นัน้ 
  บรษิทัมคีวามเหน็ว่า ตามขอ้ ๙ ของรา่งประกาศนี้ ไดก้ าหนดใหผู้ร้บัใบอนุญาตจะต้องระบุ
รายละเอยีดต่างๆ ในขอ้เสนอการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั ซึง่บรษิทัเหน็ว่าขอ้มลู
บางรายการ อาทเิช่น ข้อมูลทางเทคนิค สถานที่ติดตัง้ และมาตรการด้านความปลอดภยั หาก
เปิดเผยเป็นการทัว่ไปให้สาธารณชนได้รบัรูโ้ดยไม่มคีวามจ าเป็นนัน้ อาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อ
โครงขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูร้บัใบอนุญาต 
 ๑.๒) ดงันัน้ บรษิทัจงึเสนอให้เปิดเผยขอ้เสนอการใช้โครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั 
เฉพาะกรณทีีม่กีารรอ้งขอโดยผูร้บัใบอนุญาตรายอื่น จงึขอเสนอใหแ้ก้ไขขอ้ความในร่างประกาศฯ 
ขอ้ ๑๑ ดงันี้ 
  ขอ้ ๑๑ ใหผู้ร้บัใบอนุญาตทีจ่ะใหใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัมหีน้าทีเ่ปิดเผย
ขอ้เสนอการใช้โครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกนัเป็นการทัว่ไป ในกรณีมีผู้รบัใบอนุญาต
รายอ่ืนร้องขอและจัดส่งส าเนาข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้
คณะกรรมการภายในก าหนดเวลาดงัต่อไปนี้…. 
 
๒) บริษทั ทร ูมฟู จ ากดั 
 ในข้อ ๑๑ ของร่างประกาศฯ ที่ระบุว่า “ ให้ผู้ร ับใบอนุญาตที่จะให้ใช้โครงข่ายพื้นฐาน

 
 
-ค ง เ ดิ ม  มี ค ว า ม ชั ด เ จ น  ป ร ะ ก า ศ มี
วตัถุประสงค์ให้เกิดความเท่าเทยีมกนัทัง้ใน
เรื่องการรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร และเกิดความ
โปร่งใส จงึก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูขอ้เสนอ
การใช้โครงสร้างพื้นฐานฯ เป็นการทัว่ไป 
และให้ผู้ประสงค์ขอใช้ร่ วมได้มีโอกาส
เปรยีบเทยีบขอ้เสนอของแต่ละรายเพื่อความ
คุม้ค่าในการลงทุน  
   -ส่วนกรณีการก าหนดให้ระบุรายละเอียด
ขอ้มลูดา้นเทคนิค ฯ ผูจ้ดัท าขอ้เสนอสามารถ
รายละเอียดที่สามารถเปิดเผยได้ ส่วน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้าน
ความปลอดภยัไม่ต้องเปิดเผยได ้ ทัง้นี้ ดา้น
กายภาพสถานที่ตดิตัง้ บุคคลทัว่ไปสามารถ
มองเหน็ไดเ้ป็นการทัว่ไป  
  
 
 
- คงเดมิ ประกาศมคีวามชดัเจนอยู่แล้วเมื่อ
อ่านประกอบกบัขอ้ ๕  
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ประเดน็ ความเหน็ ร่างความเหน็คณะท างานฯ 
โทรคมนาคมร่วมกนัมหีน้าที่เปิดเผยขอ้เสนอการใช้....” บรษิทัฯ ขอเสนอปรบัเปลี่ยนถ้อยค าใน
ประโยคนี้เล็กน้อย เพื่อให้ชดัเจนยิ่งขึ้น เป็น   “ ให้ผู้รบัใบอนุญาตที่มหีน้าที่ให้ใช้โครงสร้าง
พืน้ฐานโทรคมนาคมรว่มกนัตอ้งเปิดเผยขอ้เสนอการใช.้...” 
๓) บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 ขอ้ก าหนดมคีวามเหมาะสม 

 
 
 
 
 

 กลุ่มหน่วยงานภาครฐั 

๑) คณะกรรมาธิการการส่ือสารและโทรคมนาคม สภาผูแ้ทนราษฎร 

ข้อ ๑๑ ก าหนดระยะเวลาในการจดัท าข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ที่ก าหนด
ระยะเวลาเพื่อด าเนินการและจดัส่งใหภ้ายใน ๙๐ วนั เป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมสามารถด าเนินการ
ได้หรอืไม่ เพราะหากผู้รบัใบอนุญาตต้องจดัท ารายละเอยีดของขอ้มูลโครงสรา้งพื้นฐานทัง้หมด
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นรา่งประกาศอาจจะไมเ่พยีงพอทีจ่ะด าเนินการดงักล่าวได้ 

 
 
-เห็นควรคงเดิม เนื่ องจากระยะเวลา ๙๐ 
วนันี้ ไม่มผีูร้บัใบอนุญาตรายใดให้ความเหน็
ว่ าระยะ เวลาสั ้น เกินไปจนไม่สามารถ
ด าเนินการได ้ 

๓. หมวด ๓ ขัน้ตอนและกระบวน การเจรจาสญัญาใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกนั  
 กลุ่มผูป้ระกอบการ 

๑) บมจ. โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 
 การส่งเสรมิใหม้กีารเจรจากนัเองอาจมปีญัหาเช่นกรณี IC หากใหเ้จรจากนัเองโดยเฉพาะราย
ใหญ่ รายเล็ก ก็น่าจะคาดเดาผลลพัธ์ออกว่าเป็นอย่างไร จงึเสนอว่าการส่งเสรมิให้มกีารเจรจา
กนัเองเป็นสิง่ด ีแต่ถ้าเป็นเรื่องทีบ่งัคบัใช้ก็ต้องบงัคบัให้ชดัเจน ถ้าจะส่งเสรมิใหเ้จรจากต็้องเป็น 
voluntary ทัง้กระบวนการ ๖ รายการทีเ่สนอทุกรายการ แต่กจ็ะมขีอ้พพิาทขึน้มา คอื เรื่องอตัรา 
การเจรจากนัเองอาจกลบัไปสู่ปญัหาแบบเดมิ และไม่มคี าว่าสะทอ้นต้นทุน ขอ้เสนอค าว่า FRAN 
ว่าเป็นธรรมสมเหตุสมผล แต่ไม่ชดัเจนในดา้น Infrastructure Sharing เพราะไม่มตีวัตัง้ว่าอะไร
สมเหตุสมผล อะไรเป็นธรรม 

 
 
- คงเดิม เนื่องจากหลักการนี้ เหมาะสมอยู่
แลว้  
- คงเดิม  เนื่องจากข้อความที่ว่า “อัตราที่
เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลอืกปฏบิตัิ” 
กค็รอบคลุมเพยีงพออยู่แล้ว ทัง้นี้ หลกัการ
สะท้อนต้นทุนก็เป็นส่วนหนึ่งของหลกัความ
เป็นธรรม และสมเหตุสมผล 
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ประเดน็ ความเหน็ ร่างความเหน็คณะท างานฯ 
 
๒) บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 ขอ้ก าหนดมคีวามเหมาะสม 

 

๔. หมวด  ๔  กระบวนการระงบัข้อพิพาท และการก ากบัดแูล  
๔.๑ ผู้ ร ับ ใ บอ นุญาตฯ  ไ ม่
ส ามา รถ เ จ ร จาตกลงกัน ไ ด ้
ภายใน ๓๐ วนั ถอืว่ามขีอ้พพิาท
เกดิขึน้  
 

กลุ่มผูป้ระกอบการ 
๑) บริษทั ทร ูมฟู จ ากดั 
 ในขอ้ ๑๖ วรรค ๒ รา่งประกาศฯ ระบุว่า “...คู่กรณมีสีทิธริอ้งขอใหค้ณะกรรมการวนิิจฉัยชีข้าด 
โดยยื่นค าร้องเป็นหนังสือ...” บรษิัทฯ ขอเสนอปรบัแก้ถ้อยค า เพื่อไม่เห็นเกิดความสบัสนว่า 
หมายถึง คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (กวพ.) โดยปรบัเป็นว่า “...คู่กรณีมสีิทธิร้องขอให้
คณะกรรมการพจิารณาวนิิจฉยัชีข้าด โดยยืน่ค ารอ้งเป็นหนงัสอื...” เพิม่ค าว่า “พจิารณา” เขา้ไป 
 
๒) บมจ. โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 
 ขอเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ ๑๖ เป็นดงันี้ 
  “หากผูร้บัใบอนุญาตทีจ่ะให้ใช้โครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกนัและผู้รบัใบอนุญาตทีจ่ะ
ขอใชโ้ครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกนัไม่สามารถเจรจาตกลงกนัไดภ้ายในเก้าสบิวนันับแต่
วนัเริม่ตน้ของการเจรจา ใหถ้อืว่ามขีอ้พพิาทเกดิขึน้ 
 ในกรณีทีม่ ีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกีย่วกับการใช้โครงสร้างพื้นฐาน .....ทัง้นี้  คณะกรรมการจะ
พจิารณาชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจรงิ ในกรณีที ่
คณะกรรมการไม่อาจพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าวได้ ให้ขยายระยะเวลาการ
พิจารณาชี้ขาดออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทัง้นี้  ต้องไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วนัทีค่รบ
ก าหนดเวลาดงักล่าว”  

 
 
-รา่งประกาศฉบบันี้มคีวามชดัเจนอยู่แลว้ ค า
ว่า คณะกรรมการ หมายความว่า กสทช. จงึ
ไมจ่ าเป็นตอ้งปรบัแกต้ามขอ้เสนอ 
 
 
 
 
-แกไ้ขเป็น เกา้สบิวนั 
 
 
-คงเดมิ เพื่อประสทิธภิาพในการระงบัข้อ
พพิาท เนื่องจากหากแก้ไขตามข้อเสนอจะ
ท าให้การวนิิจฉัยชี้ขาดไม่ทราบว่าจะเกดิขึน้
เมือ่ใด อาจล่าชา้เกนิกว่าเหตุ  
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 เหตุผล: บรษิทัมคีวามเหน็ว่าเวลาเพยีง ๓๐ วนันัน้สัน้เกนิไป และไม่อาจเป็นไปไดจ้รงิในทาง
ปฏบิตั ิตรงกนัขา้ม การก าหนดเวลาสัน้เกนิไปอาจท าใหคู้่เจรจาใชช้่องทางของกระบวนการระงบั
ขอ้พพิาทโดยไม่ชอบ โดยน าเรื่องให้คณะกรรมการวนิิจฉัยชี้ขาดพจิารณาก่อนเวลาอนัควร อนั
เป็นการใชส้ทิธโิดยไมสุ่จรติ บรษิทัเหน็ว่าระยะเวลาทีเ่หมาะสมน่าจะอยูท่ี่ ๙๐ วนั  
 นอกจากนี้ การที่ กสทช. จะจ ากดัว่าจะต้องชี้ขาดให้ได้ภายในระยะเวลา ๙๐ วนันับจากวนั
เสนอขอ้พพิาทนัน้อาจเป็นไปไม่ไดใ้นทางปฏบิตั ิเพราะอาจมเีหตุทีท่ าให ้กสทช. ไม่อาจแสวงหา
ขอ้เท็จจรงิได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดงันัน้ การก าหนดระยะเวลา น่าจะต้องพจิารณาจาก
ลกัษณะข้อพิพาทในแต่ละเรื่อง ดงันัน้ บรษิัทเห็นว่าระยะเวลาชี้ขาด ๙๐ วนัน่าจะเริม่นับเมื่อ 
กสทช. ไดร้บัขอ้เทจ็จรงิครบถว้นแลว้ คอืนบัแต่วนัสิน้สุดการแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ 
๓) บมจ. ทีโอที 
 การเจรจาให้เสรจ็ใน ๓๐ วนั ไม่แน่ใจว่าในทางปฏบิตัิจะท าได้ทนัหรอืไม่ เพราะหลงัจากที่
แสดงเจตนาในการขอใช ้ต่างฝ่ายต่างมทีมีเดยีวกนัทีท่ า ต่างคนต่างยุ่ง เจรจากนั นัดกนั ๑๕ วนั 
ยงัไม่ทนันัดครัง้ที่ ๒ ยงัตกลงกนัไม่ได้ก็เขา้สู่กระบวนการขอ้พพิาทแล้ว คดิว่าสกั ๖๐ วนัน่าจะ
เหมาะสมกว่า 
๔) บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 เนื่องจากขัน้ตอนระหว่างการเจรจา แต่ละหน่วยงานต่างมกีระบวนการภายในซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการก่อนทีจ่ะบรรลุขอ้ตกลงของทัง้สองฝ่าย ระยะเวลา ๓๐ วนั จงึอาจไม่
เหมาะสม เหน็ควรปรบัแก้เป็น ๖๐ วนั ทัง้นี้ ตามวธิปีฏบิตัขิองต่างประเทศ เช่น ประเทศสงิคโปร ์
ใหเ้วลา ๖๐ วนัเช่นกนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แกไ้ขเป็นเกา้สบิวนั 
 
 
 
 
- แกไ้ขเป็นเกา้สบิวนั 
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 กลุ่มหน่วยงานภาครฐั 

๑) คณะกรรมาธิการการส่ือสารและโทรคมนาคม สภาผูแ้ทนราษฎร 

ตามทีร่า่งประกาศก าหนดให ้ ผูร้บัใบอนุญาต หมายความรวมถงึผูไ้ดร้บัสมัปทานหรอืสญัญา
ใหป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมจากบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) หรอื บรษิทั กสท โทรคมนาคม 
จ ากดั (มหาชน) ท าใหม้คีวามห่วงใยในประเดน็กรณีทรพัยส์นิตามสญัญาสมัปทานทีอ่ยู่ระหว่างขอ้
พพิาท ดงันัน้จงึ ขอให ้กสทช. ด าเนินการโดยใช้ความระมดัระวงัและให้ค านึงถงึประโยชน์สูงสุด
ของสาธารณะ ประชาชนและหน่วยงานภาครฐัประกอบดว้ย 

 
-กรณตีามสญัญาสมัปทานทีก่ าหนดใหส้ทิธทิี่

มีอยู่ตามสัญญาสัมปทานตกเป็นของผู้ให้

สัมปทานนั ้น ผู้ให้สัมปทานย่อมมีสิทธิให้

ผู้ อื่ น ใ ช้ ต ามหลัก กฎหม ายทั ว่ ไ ป  แ ต่

วตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดนี้มไีวเ้พื่อใหผู้ร้บั

ใบอนุญาตทุกรายน าโครงสรา้งพื้นฐานมาใช้

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ กรณี

ข้อเสนอของ บมจ. กสทฯ ก็มิได้ข ัดกับ

หลกัการทีว่างไวใ้นขอ้นี้  

๔.๒ หลัก เ กณฑ์ เ กี่ ย ว กั บ
ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
วิธีการจัดสรรต้นทุนทั ้งหมด 
(fully  distributed cost) มาใช้
เ ป็ น เ กณฑ์ ใ นกา รพิจ า รณา
ก าหนดค่าตอบแทน 

กลุ่มผูป้ระกอบการ 
๑) บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 ขอ้ก าหนดมคีวามเหมาะสม 
๒) บมจ. ทีโอที 
 ๒.๑) ในประกาศนี้การใช ้FDC ซึง่กรณีนี้กค็อืคนทีม่เีสาให้เช่าเขา้ข่ายอยู่ในการคดิวธิแีบบนี้ 
แต่ถ้าเกดิเป็นรายใหม่ที่ไม่ใช่ผูป้ระกอบการโทรคมนาคม ถ้าไม่ต้องขออนุญาตกแ็สดงว่าสามารถ
คดิต้นทุนไดต้ามใจชอบไดห้รอืไม่ ต้องมใีบอนุญาตหรอืไม่ แลว้ถ้ามใีบอนุญาตจะต้องขออนุญาต
แบบไหน เพราะว่ามแีบบ Infrastructure Sharing ของ Broadcastingที่เป็น terrestrial ทีเ่ปิด
บรกิาร DVBT ๒ ของ Broadcasting เนื่องจากในประกาศฉบบันี้ไม่ได้กล่าวถงึ convergence 
Infrastructure Sharing ของ Telecom และ Broadcasting ดงันัน้ มุมมองกค็อืว่า ถ้าใหผู้ท้ าเสา

 
 
 
 
- คงเดมิ   
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เปิดบรกิาร Tower ขึน้มาเหมอืนกบัหลายๆ ประเทศทีใ่หบ้รกิารเสาโดยเฉพาะแต่ไม่ไดใ้หบ้รกิาร
ดา้นโทรคมนาคม จะตอ้งเขา้ทัง้ ๒ ระบบหรอืไม ่
 ๒.๒) เน่ืองจากอดตีที่ผ่านมาต่างคนต่างตัง้เสาจงึมปีญัหาด้านภูมทิศัน์และต้นทุนเสา เพราะ
ต้นทุนเสาเป็นราคา ๖๐-๗๐% ของต้นทุนโครงข่าย 3G ในอนาคต ถ้าใชร้่วมกนัไดก้ต่็างสามารถ
ลดตน้ทุนไปประมาณ ๓๐% จงึเหน็ว่าหากเป็นไปไดส้ านักงานน่าจะ incentive ของผูป้ระกอบการ 
รว่มกนัตัง้บรษิทัเสาขึน้มาเพื่อใหร้วดเรว็ยิง่ขึน้เหมอืนหลายประเทศท า รวมทัง้ incentive ของผูท้ี่
จะใหบ้รกิารเสาในอนาคต เช่น เวน้การจ่ายค่าต่างๆ ค่าภาษ ีเพื่อใหเ้กดิบรษิทัเหล่านัน้ขึน้มา ซึง่
จะท าใหก้ารใหบ้รกิารโทรคมนาคม 3G เป็นไปตามเป้าหมายทีต่้องการไดด้ว้ย เน่ืองจากเสา 2G 
ถงึแมจ้ะม ี๒๐,๐๐๐ ต้น กไ็ม่สามารถที่จะให้บรกิารครอบคลุมมากเท่าที ่กสทช.อยากใหเ้ป็นหรอื
ประชาชนอยากได ้เนื่องจาก 2G มขีนาด coverage area เลก็ หรอืมขีนาด Micro Cell เลก็ เสาที่
ใชใ้นอนาคตจะตอ้งมอีกีมาก ถงึแมจ้ะแชรก์นัแต่มนัยงัมจีุดต่างๆทีจ่ะต้องอบัสญัญาณมาก น่าจะมี
การ incentive ใหม้ผีูป้ระกอบการอสิระในการตัง้เสา  
 ๒.๓) เหมอืนมแีนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงประกาศ IC หรอืวธิกีารค านวณเพื่อใหส้อดคลอ้ง ขอ
สอบถามว่าในเรือ่งของการใชโ้ครงขา่ย แสดงว่าในเรื่องของ IC เดมิกค็ านวณแบบวธิ ีLRIC แต่ใน
กรณีนี้ให้เป็น FDC ใช่หรอืไม่ หากค านวณวธิใีหม่แล้ว จะมกีารเสยีหาย ฟ้องรอ้ง หรอืตัง้หนี้
เท่าไหร่ เพราะมสีิ่งที่ค้างอยู่ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวเดยีวกนัแต่มกีารคดิสองมาตรฐาน 
ดงันัน้ หากจะตอ้งเปลีย่นวธิกีารค านวณควรตอ้งแจง้ผูป้ระกอบการล่วงหน้า 
 
 
 
 
 

 
 
-เ ป็นการให้ความเห็นที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ
ประกาศนี้โดยตรง อย่างไรก็ดีส านักงานจะ
พิจารณาน าความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ใน
การด า เนิ นการที่ เ กี่ ย วข้อ งตามความ
เหมาะสมต่อไป 
 
 
 
 
 
-เ ป็นการให้ความเห็นที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ
ประกาศนี้โดยตรง อย่างไรก็ดีส านักงานจะ
พิจารณาน าความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ใน
การด า เนิ นการที่ เ กี่ ย วข้อ งตามความ
เหมาะสมต่อไป 
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๓) บมจ. โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 
 ๓.๑) เหน็ว่าควรใชว้ธิกีารค านวณเดยีวกนัทัง้ IC และการใชโ้ครงข่ายร่วมกนั และเสนอว่าให้
รวมอุปกรณ์โครงขา่ยสิง่อ านวยความสะดวกทัง้หมดมาอยูใ่นประกาศนี้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒) ขอสอบถามว่าการใชว้ธิจีดัสรรต้นทุนทัง้หมด (Fully Distributed Cost) มหีลกัเกณฑก์ารคดิ
ค านวณอย่างไร โดย ขอเสนอให้ กสทช. จดัท าเป็นเอกสารแนบท้ายประกาศ ทัง้นี้ เพื่อความ
ชดัเจน มใิหเ้กดิการตคีวามและเกดิขอ้พพิาทขึน้ระหว่างผูป้ระกอบการในภายหลงั 
 
 
 
 
 

-ประกาศ IC ในส่วนการใช้โครงข่ายจะ
ครอบคลุมอุปกรณ์โครงข่ายสิง่อ านวยความ
สะดวกทัว่ ไปทั ้งหมด  เ ว้นแ ต่ อุปกรณ์
โครงข่ายเฉพาะทางหรอืเฉพาะกิจจะมกีาร
ออกประกาศเป็นการเฉพาะเรื่อ งนั ้นๆ 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มคีวามส าคญั สมควร
ออกเป็นประกาศต่างหากไม่ใช้ประกาศ
ทัว่ไป อย่างไรก็ดีส านักงานจะพิจารณาน า
ความคดิเหน็ดงักล่าวไปใชใ้นการด าเนินการ
ทีเ่กีย่วขอ้งตามความเหมาะสมต่อไป 
 
 
 
-FDC เป็นหลักการบัญชีที่เป็นที่เข้าใจกัน
ทัว่ไปอยู่แล้วในหมู่นักวิชาชีพบัญชี จึงไม่
จ าเป็นตอ้งมเีอกสารแนบทา้ยประกาศ 
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๕. ประเดน็อ่ืนๆ   
๕.๑ ผู้ที่อยู่ภายใต้การบงัคบัใช้
ประกาศ 

กลุ่มประชาชน/ผูบ้ริโภค 
๑) คณุวิภานันท ์ประสงคป์ล้ืม (ท่ีปรึกษากฎหมาย Allen & Overy) 
 ๑.๑) นิยามค าว่าการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั หมายความว่าการใชโ้ครงสรา้ง
พืน้ฐานโทรคมนาคมของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่รายหนึ่ง โดยผู้ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่
รายอื่นเพื่อให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ของตน ในอนาคตเมื่อประมูล 3G เสรจ็แล้ว อาจจะเกดิ
ธุรกจิรปูแบบใหม่คอื ธุรกจิใหเ้ช่าเสาหรอืโครงข่ายโทรคมนาคม ถ้าผู้ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่
รายหนึ่งไม่ไดเ้ป็นเจา้ของโครงข่ายเพยีงแต่ไปขอเช่าโครงข่ายหรอืเช่าเสาจากผูป้ระกอบธุรกจิให้
เช่าเสา อยากทราบว่าเนื่องจากว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งไม่ได้เป็นเ จ้าของ
โครงสรา้งพื้นฐาน ยงัจะมหีน้าที่ต้องให้ผู้ให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่รายอื่นมาใช้เสาที่ไปเช่ามา
หรอืไม ่
  
๑.๒) กรณีทัว่ไปที่บรษิัทเอกชนไปตัง้ตวัเองเป็น TowerCo บรษิัทอาจต้องขอใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ ๓ ในกรณีนี้คนที่ไปเช่า TowerCo ต่อจากเอกชนรายนี้ 
เอกชนรายนัน้จะต้องมีหน้าที่ให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นมาใช้โครงข่ายร่วมกัน
หรอืไม่ หมายถงึว่า TowerCo เป็น A ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีอ่กีรายหนึ่งเป็น B ถามว่า B 
ตอ้งให ้C หรอืไม ่
กลุ่มผูป้ระกอบการ 
๑) บริษทั ทร ูมฟู จ ากดั 
 ๑.๑) ในเรื่องผู้ที่มหีน้าที่ที่จะต้องแจ้ง ขอเสนอว่าให้เพิม่หน้าที่ของผู้ที่มอี านาจเหนือตลาด
อย่างมนีัยส าคญั หรอื SMP โดยขอใหเ้พิม่ในขอ้ ๕ เป็นอกีวรรคหนึ่ง เนื่องจากทีไ่ดศ้กึษามาจาก 

 
 
-ตามนิยาม “การใช้โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน ” ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ให้ใช้โครงสร้าง
พืน้ฐานทีเ่ป็นของตนเอง 
 
 
 
 
 
-ตามนิยาม “ การใช้โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน ” ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ให้ใช้โครงสร้าง
พืน้ฐานทีเ่ป็นของตนเอง 
 
 
 
-ประกาศนี้ใชบ้งัคบักบัผูร้บัใบอนุญาตแบบที่
สามทุกราย เป็นไปตามมาตรา ๒๕ และ ๒๖ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
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ITU หรอืยุโรปหรอืประเทศอื่นๆ จะมกีารก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ โดยของ ITU จะแบ่งเป็น
หน้าที่ที่เป็นข้อบงัคบัอย่างเคร่งครดัและเป็นข้อบงัคบัแบบผ่อนคลายและเลอืกได้โดยที่ก าหนด
หลกัเกณฑใ์หญ่ๆ ที่จะมาก ากบั Infrastructure Sharing สามอย่าง คอื Economic ซึ่งเป็นการ
แข่งขนัระหว่างผู้ที่มอี านาจเหนือตลาดซึ่งไม่ควรเป็นอุปสรรคและภาระระหว่างผู้มอี านาจเหนือ
ตลาดและผู้ประกอบการรายเลก็และรายใหม่อย่างเช่นในเรื่องการก าหนดราคา เรื่อง consumer 
และสิง่แวดลอ้ม ส่วนเรือ่งผูม้อี านาจเหนือตลาดในประเทศยุโรป เยอรมนั องักฤษ และในเอเชยี มี
อนิเดยี บงัคลาเทศ ซึง่ประเทศเหล่านี้ก าหนดใหม้หีลกัเกณฑค์วบคุม SMP โดยเฉพาะ 
  ๑.๒) เสนอว่าถ้าเป็น SMP อาจใช้หลกัเกณฑข์องภาคผนวก ข. ในร่างประกาศหลกัเกณฑ ์
Infrastructure Sharing ของครัง้ที่แล้ว มาใช้ ซึ่งมหีลกัเกณฑท์ี่มรีายละเอยีดและม ีcheck list 
ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย  
 ๑.๓) บรษิทัเสนอให้ก าหนดหน้าที่เคร่งครดัส าหรบัผู้รบัใบอนุญาตฯ ที่ เป็นผู้มอี านาจเหนือ
ตลาดอย่างมนีัยส าคญั ในตลาดค้าปลกีบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีภ่ายในประเทศ จะต้องจดัส่ง
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเปิดให้ใช้ร่วมกัน และหน้าที่เคร่งครดัในการต้องเปิดให้ใช้
โครงสรา้งพื้นฐานร่วมกนั โดยก าหนดเพิม่เป็นวรรคสามของขอ้ ๕ ว่า “ผู้รบัใบอนุญาตทีเ่ป็นผู้มี
อ านาจเหนือตลาดอย่างมนีัยส าคญัในตลาดค้าปลกีบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในประเทศตาม
ประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาก าหนด
ผู้มอี านาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามค าสัง่ กทช. ที่ ๓๒/๒๕๕๓ 
เรื่อง ระบุผู้มอี านาจเหนือตลาดอย่างมนีัยส าคญัในแต่ละตลาดที่เกี่ยวขอ้งและให้ผูม้อี านาจเหนือ
ตลาดอย่างมนีัยส าคญัปฏิบตัิตามมาตรการเฉพาะที่ก าหนด ให้มหีน้าที่จดัส่งข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่สามารถเปิดให้ใช้ร่วมกัน และหน้าที่ในการเปิดให้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ร่วมกนั โดยรวมทัง้เสาโทรคมนาคมทัง้ประเภทภายในอาคารและภายนอกอาคาร ซึ่งจ าแนกเป็น
รายจงัหวดั ตามแบบทีก่ าหนดไวใ้นภาคผนวก ข (ขอ้มลูโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมทีส่ามารถ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
 
 
 
- ผู้รบัใบอนุญาตที่มโีครงสร้างพื้นฐานฯ ทุก
รายต้องปฏบิตัติามประกาศนี้ และหน้าที่อื่น
ตามประกาศอื่นใดที่ก าหนดหน้าทีข่อง SMP 
เป็นการเฉพาะ 
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เปิดใหร้ว่มกนั) ใหส้ านกังานภายในระยะเวลา ๖๐ วนันบัจากวนัทีป่ระกาศนี้มผีลใชบ้งัคบั” 
 ๑.๔) บรษิทัเหน็ว่า เน่ืองจากโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมทีม่อียูใ่นปจัจบุนัเกอืบทัง้หมดอยู่
ภายใตส้ญัญาสมัปทานดงันัน้ เพื่อใหก้ารรว่มใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานเกดิขึน้ไดจ้รงิ และป้องกนั
ปญัหาขอ้พพิาททีจ่ะเกดิขึน้ระหว่างบรษิทัผูใ้หส้มัปทานและบรษิทัผูร้บัสมัปทาน ในประเดน็
กรรมสทิธิ ์สทิธคิรอบครอง และส่วนแบ่งรายไดต้ามสญัญาสมัปทาน จงึควรระบุใหช้ดัเจนว่าหน้าที่
ในการจดัท าขอ้เสนอการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมรว่มกนั เป็นหน้าทีข่องผูใ้ดระหว่าง
บรษิทัผูใ้หส้มัปทานกบับรษิทัผูร้บัสมัปทาน โดยอยูบ่นพืน้ฐานทีเ่ป็นธรรม โดยขอเสนอให้
ก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูร้บัอนุญาต สมัปทาน สญัญาตามหลกัการและเนื้อหาทีก่ าหนดไว้
ภายใตส้มัปทาน สญัญา และการอนุญาตทีม่รีะหว่างกนั ซึง่สอดคลอ้งตามทีพ่ระราชบญัญตัิ
ประกอบกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๐ 
  บรษิทัเสนอใหเ้พิม่เป็นวรรคสองของขอ้ ๖ ดงันี้ “ผูไ้ดร้บัอนุญาตทีเ่ป็นผู้รบัสมัปทาน หรอื
สญัญาใหป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมจากบรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษิทั 
ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) มหีน้าทีจ่ดัท าขอ้เสนอการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานร่วมกนั โดยรายได้ทีไ่ดร้บั
จากการให้ใช้โครงสรา้งพื้นฐานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการอนุญาต สมัปทาน หรือสญัญาให้
ประกอบกจิการโทรคมนาคมตราบเท่าทีย่งัไมส่ิน้ผล” 
 
๒) บมจ. โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 
 ๒.๑) ประกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบัแต่เฉพาะผูร้บัใบอนุญาตแบบทีส่าม แต่ปจัจุบนัผูร้บัใบอนุญาตที่
มโีครงขา่ยเป็นของตนเองนัน้มไิดม้แีต่เพยีงผูร้บัใบอนุญาตแบบทีส่ามเท่านัน้ ดงันัน้ เพื่อใหส้มกบั
เจตนารมณ์ของ กสทช. ทีต่อ้งการใหม้กีารใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนั บริษทัใคร่ขอ
เสนอให ้ผู้รบัใบอนุญาตทีต่้องตกอยู่ภายใต้ประกาศฉบบันี้รวมถงึผูร้บัใบอนุญาตแบบทีส่าม และ
ผูร้บัใบอนุญาตแบบทีส่องทีม่โีครงขา่ยเป็นของตนเองเช่นกนั  

 
-กรณตีามสญัญาสมัปทานทีก่ าหนดใหส้ทิธทิี่

มีอยู่ตามสัญญาสัมปทานตกเป็นของผู้ให้

สัมปทานนั ้น ผู้ให้สัมปทานย่อมมีสิทธิให้

ผู้ อื่ น ใ ช้ ต ามหลัก กฎหม ายทั ว่ ไ ป  แ ต่

วตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดนี้มไีวเ้พื่อใหผู้ร้บั

ใบอนุญาตทุกรายน าโครงสรา้งพื้นฐานมาใช้

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ กรณี

ข้อเสนอของ บมจ. กสทฯ ก็มิได้ข ัดกับ

หลกัการทีว่างไวใ้นขอ้นี้  

 
 
 
 
 
-บรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบรกิารที่ต้อง
ไดร้บัใบอนุญาตแบบที ่๓ 
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 ๒.๒) นอกจากนี้ ยงัมผีูป้ระกอบการบางรายทีใ่หบ้รกิารเช่าใช้อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม 
แต่ไมไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม บรษิทัเหน็ว่าควรก าหนดหลกัเกณฑใ์หช้ดัเจน
ว่าการใหบ้รกิารในลกัษณะใดจ าเป็นตอ้งไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมจาก กสทช. 
และควรตอ้งตกอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศฉบบัน้ี และประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใชแ้ละเชื่อมต่อ
โครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ดว้ยเช่นกนั ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลเป็นไปอย่างเท่าเทยีม
กนั 
 
 ๒.๓) บรษิทัขอเสนอแกไ้ขขอ้ ๘ ของรา่งประกาศฯ เป็น  
  “ค่าตอบแทนการใชโ้ครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกนัใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่าง
ผูร้บัใบอนุญาตซึง่ไดต้กลงร่วมกนั ทัง้นี้ ค่าตอบแทนดงักล่าวต้องเป็นอตัราทีส่ะทอ้นต้นทุน (Cost 
Based) ตามหลกัการค านวณจากต้นทุนทีเ่กิดขึ้นจรงิโดยวิธกีารจดัสรรต้นทุนทัง้หมด (fully 
distributed cost) และไมเ่ลอืกปฏบิตั”ิ  
  เหตุผล : เพื่อให้ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันไม่สูงเกินควร และ
ผูป้ระกอบการทุกรายใชว้ธิกีารค านวณต้นทุนเดยีวกนัซึง่จะช่วยลดปญัหาขอ้พพิาทจากการทีต่่าง
ฝา่ยต่างใชว้ธิกีารทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
 
๓) บมจ. ทีโอที 
 ในกรณีของผู้ที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วและให้คนอื่นใช้ร่วม ซึ่งประเด็นค าว่า Infrastructure 
Sharing น่าจะหมายรวมถงึการทีม่เีสาใหค้นอื่นใช ้และหมายรวมถงึตวัเสาอากาศทีม่กีารกล่าวถงึ
การมเีสาและให้บรกิาร ไม่ชดัเจนว่าครอบคลุมถึงการใช้นัน้หรอืไม่ มปีระเด็นว่าถ้าไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตจะให้บรกิารได้หรอืไม่ เช่นในกรณีที่เปิดบรษิทัขึน้มา ขอกระทรวงพาณิชยม์าแล้วตัง้
เสา แลว้ใหผู้อ้ื่นมาเช่าเสามาตดิตัง้เสาอากาศ รวมทัง้ Broadcasting ดว้ย 

- ประกาศนี้ใช้กับผู้รบัใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่ ๓ ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ เ ท่ านั ้น  อย่ าง ไรก็ดี
ส านักงานจะพิจารณาน าความคิด เห็น
ดงักล่าวไปใช้ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสมต่อไป 
 
 
-เนื่องจากข้อความที่ว่า “อัตราที่เป็นธรรม 
สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ” ก็
ครอบคลุมเพยีงพออยู่แล้ว ทัง้นี้ หลกัการ
สะท้อนต้นทุนก็เป็นส่วนหนึ่งของหลกัความ
เป็นธรรม และสมเหตุสมผล 
FDC เป็นหลักการบัญชีที่เป็นที่เข้าใจกัน
ทัว่ไปอยู่แล้วในหมู่นักวิชาชีพบัญชี จึงไม่
จ าเป็นตอ้งมเีอกสารแนบทา้ยประกาศ 
 
-เ ป็นการให้ความเห็นที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ
ประกาศนี้โดยตรง อย่างไรก็ดีส านักงานจะ
พิจารณาน าความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ใน
การด า เนิ นการที่ เ กี่ ย วข้อ งตามความ
เหมาะสมต่อไป 
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๔) บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 ๔.๑) การก าหนดให้ผู้รบัใบอนุญาตซึ่งหมายความรวมถึงผู้รบัสมัปทานด้วย มหีน้าที่จดัท า
ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันนัน้ เป็นการเพิ่มสิทธิและหน้าที่ผู้ร ับ
สมัปทานซึ่งเกินขอบเขตสทิธทิี่ผู้รบัสมัปทานได้รบัการคุ้มครองตาม พรบ.การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา ๘๐ และเป็นการละเมดิต่อสทิธใินความเป็นเจา้ของทรพัยส์นิที่
ประกอบเป็นโครงข่ายในการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ผู้รบัสัมปทานได้โอนหรอืจะต้องโอน
กรรมสทิธิใ์หผู้้ให้สมัปทานตามเจตนารมณ์ของสญัญาสมัปทาน อกีทัง้ยงัอาจเป็นการส่งเสรมิให้
ผู้รบัสมัปทานปฏิบตัิผิดสญัญาต่อผู้ให้สัมปทาน ท าให้ผู้ให้สัมปทานซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐั
เสยีหายและอาจก่อให้เกดิขอ้พพิาทเพิม่ขึน้ ดงันัน้ ในการจดัท าข้อเสนอการใชโ้ครงสรา้งพื้นฐาน
โทรคมนาคมรว่มกนั ควรก าหนดใหเ้ป็นสทิธแิละหน้าทีข่องผูใ้หส้มัปทานเท่านัน้ 
 ๔.๒) นอกจากนี้ หากขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่า ผู้ที่จะเขา้ประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ที่
ก าลงัจะมขีึน้นัน้ มบีรษิทัในเครอืของผูร้บัสมัปทานเขา้ร่วมประมลูดว้ย และหากบรษิทัเหล่านี้ชนะ
การประมลูและไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ดงักล่าว จะต้องด าเนินการตามขอ้ก าหนดในร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz 
เกี่ยวกับการจดัให้บรกิารครอบคลุมทุกจงัหวดัและครอบคลุมจ านวนประชากร บรษิัทเหล่านี้
จะต้องเช่าใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ใช้งานตามสญัญาสมัปทานอยู่ในปจัจุบนั ดงันัน้ 
หาก กสทช. ก าหนดใหผู้ร้บัสมัปทานเป็นผูน้ าโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมออกใหเ้ช่าใช ้กอ็าจ
เป็นการเอื้อให้ผู้รบัสมัปทานตกลงในลกัษณะที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บรษิัทในเครอื และอาจใช้
โครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมกดีกนัหรอืปฏเิสธการขอเช่าใชข้องผูร้บัใบอนุญาตรายอื่น 
 ๔.๓) ขอ้ก าหนดในประกาศการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ในเรื่องการจดั
ใหม้โีครงขา่ยโทรคมนาคม มคีวามจ าเป็นทีผู่ร้บัใบอนุญาตรายใหม่จะต้องเขา้ใชโ้ครงข่ายทีม่อียู่ใน

 
 
-กรณตีามสญัญาสมัปทานทีก่ าหนดใหส้ทิธทิี่

มีอยู่ตามสัญญาสัมปทานตกเป็นของผู้ให้

สัมปทานนั ้น ผู้ให้สัมปทานย่อมมีสิทธิให้

ผู้ อื่ น ใ ช้ ต ามหลัก กฎหม ายทั ว่ ไ ป  แ ต่

วตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดนี้มไีวเ้พื่อใหผู้ร้บั

ใบอนุญาตทุกรายน าโครงสรา้งพื้นฐานมาใช้

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ กรณี

ข้อเสนอของ บมจ. กสทฯ ก็มิได้ข ัดกับ

หลกัการทีว่างไวใ้นขอ้นี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๕ จาก ๒๐ 
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ปจัจุบันซึ่งโครงข่ายส่วนใหญ่เป็นโครงข่ายภายใต้ระบบสัมปทาน ปญัหาคือ สิทธิในการ
ครอบครองเพื่อใชง้านของผูร้บัสมัปทานในปจัจุบนัจะสิน้สุดลงภายใน ๑ ปี ๓ ปี และ ๖ ปี ผูร้บั
สมัปทานสามารถท าขอ้เสนอหรอืว่าท าสญัญาให้เช่าใช้โครงข่ายได้ยาวกว่าระยะเวลาหลงัสิ้นสุด
สญัญาสมัปทานหรอืไม ่บรษิทัมขีอ้เสนอว่า การท าขอ้เสนอหรอืท าสญัญาไม่ควรทีจ่ะยาวเกนิกว่า
อายสุญัญาสมัปทาน  
กลุ่มหน่วยงานของรฐั 
๑) คณุชยติุ บญุสิงห ์(ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ) 
  ส าหรบัโครงสรา้งพืน้ฐานของผูร้บัใบอนุญาตภายใตส้ญัญาสมัปทานนัน้ยงัมบีางส่วนทีย่งัอยู่ใน
ขอ้พพิาทดงันัน้การน า asset ดงักล่าวมาใช้อาจจะมปีญัหาตามมาได ้จงึเหน็ควรใหข้อ้พพิาทใน 
asset นัน้ ยตุก่ิอน 

 
 
 
 
 

 
 
-กรณตีามสญัญาสมัปทานทีก่ าหนดใหส้ทิธทิี่

มีอยู่ตามสัญญาสัมปทานตกเป็นของผู้ให้

สัมปทานนั ้น ผู้ให้สัมปทานย่อมมีสิทธิให้

ผู้ อื่ น ใ ช้ ต ามหลัก กฎหม ายทั ว่ ไ ป  แ ต่

วตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดนี้มไีวเ้พื่อใหผู้ร้บั

ใบอนุญาตทุกรายน าโครงสรา้งพื้นฐานมาใช้

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ กรณี

ข้อเสนอของ บมจ. กสทฯ ก็มิได้ข ัดกับ

หลกัการทีว่างไวใ้นขอ้นี้  
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๕.๒ รายการโครงสรา้งพื้นฐานที่
ตอ้งมกีารใชร้ว่มกนั 

กลุ่มประชาชน/ผูบ้ริโภค 
๑) คณุเวช วิเวก (ม. พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
 ๑.๑) ควรระบุใหช้ดัเจนในเรื่องของอาคารและแหล่งจ่ายไฟว่าครอบคลุมเพยีงใด พจิารณาที่
ไฟ AC หรอืรวม UPS หรอืแบตเตอรีด่ว้ย 
 ๑.๒) ในเรือ่งของสายน าสญัญาณและสายอากาศนัน้ ในทางปฏบิตัเิป็นไปไดค้่อนขา้งยากทีใ่ช้
รว่มกนัในเรือ่งของการ matching ในกรณทีีย่อมเปิดใหเ้ครือ่งส่งอยูด่ว้ยกนักอ็าจจะเป็นได ้
 
 ๑.๓) ในเรื่องของเสา ถ้าให้ใช้เสาร่วมกันการให้ติดตัง้สายอากาศและต าแหน่งการติดตัง้
สายอากาศจะท าใหเ้กดิปญัหาเช่นกนัหากเจา้ของสถานทีก่ดีกนัโดยจ ากดัความสูงสายอากาศไว ้
เนื่องจากคลื่นลกัษณะน้ีเป็น line of sight อาจจะไปไดไ้มไ่กล ดงันัน้ หากมกีารจ ากดัเรื่องความสูง
จะท าใหเ้กดิขอ้พพิาท จงึควรจะดใูหเ้หมาะสม 
กลุ่มผูป้ระกอบการ 
๑) บริษทั ทร ูมฟู จ ากดั 
 การบงัคบัให้แชร ์ใน Element ที่ ๖ จะเป็นเรื่องสื่อสญัญาณเชื่อมต่อเคเบลิใยแก้วน าแสง 
ระหว่างสถานีฐานและอุปกรณ์ควบคุมสถานีฐาน แต่ในทางปฏบิตัิสญัญาณเชื่อมโยงไม่จ าเป็น
จะต้องเป็นเคเบิล้ใยแก้วน าแสง โดยอาจจะเป็น Microwave หรอื Satellite กไ็ด ้ควรเปลีย่นเป็น
ระบบสื่อสญัญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐาน และตดัค าว่าเคเบลิใยแก้วน าแสงออกไป เพื่อเปิด
โอกาสใหม้กีารเชื่อมโยงทีใ่ชเ้ทคโนโลยอีื่นไดด้ว้ย 
๒) บมจ. โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 
 ๒.๑) บริษัทมีความเห็นว่ารายการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส าหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องมกีารใช้ร่วมกันตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศฯ นัน้ ยงัมคีวามไม่
ครบถ้วน ซึง่อาจก่อใหเ้กดิปญัหาในทางปฏบิตัไิด ้อนัจะส่งผลกระทบต่อแผนการ Roll Out ทีจ่ะ

 
 
 
 
-ภาคผนวกแนบท้ายมีความชัดเจนและ
ครอบคลุมองคป์ระกอบใดบา้งอยูแ่ลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
-แกใ้นประกาศภาคผนวกขอ้ ๖ แลว้ 
 
 
 
 
 
-ภาคผนวกแนบท้ายมีความชัดเจนและ
ครอบคลุมองคป์ระกอบใดบา้งอยูแ่ลว้ 
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ล่าช้าออกไป ดังนัน้ ควรปรับปรุงขอบเขตการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้
ครอบคลุมอุปกรณ์โครงข่ายทุกชนิดรวมทัง้สิ่งอ านวยความสะดวกที่มคีวามเป็นไปได้ในทาง
เทคนิคทีจ่ะใชร้ว่มกนัดว้ย 
  ดงันัน้ บรษิทัขอเสนอเพิม่เตมิขอ้ ๗. ในภาคผนวกแนบทา้ยประกาศฯ ดงันี้ 
   “๗. ระบบ สิง่อ านวยความสะดวก และอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ หรอืระบบสนับสนุนที ่
จ าเป็นหรอืมปีระโยชน์ต่อการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่เช่น ระบบบรกิารสนับสนุน (service 
application platform) เป็นตน้” 
  อนึ่ง บรษิทัขอเรยีนว่าการที่ กสทช. เปิดโอกาสใหผู้้ประกอบการมสีทิธขิอใช้ทรพัยากร
โครงขา่ยของผูป้ระกอบการรายอื่นใหม้ากทีสุ่ด ย่อมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด เพราะ
จะท าใหก้ารเขา้สู่ตลาดของผูป้ระกอบการรายใหม่เป็นไปโดยง่ายขึน้ ลดการผูกขาดโครงข่าย ลด
การลงทุนซ ้าซ้อน ท าให้การประกอบกจิการเกดิประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิ อกีทัง้ยงัส่งผลดต่ีอ
สิง่แวดลอ้มเพราะไมม่กีารสรา้งโครงขา่ยโดยไมจ่ าเป็น 
 ๒.๒) บรษิัทขอเสนอให้มกีารปรบัแก้โดยการเพิม่เตมิค าว่า “และส่ิงอ านวยความสะดวก” 
หลงัค าว่า “การใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม” ในทุกทีท่ีม่ขีอ้ความดงักล่าวในประกาศฉบบันี้ 
เป็นค าว่า “การใช้โครงสรา้งพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกร่วมกนั” อนึ่ง การเพิม่ค าว่า 
“สิง่อ านวยความสะดวก” นัน้ ยงัสอดรบักบัสิง่ที่ กสทช. ระบุไว้ในภาคผนวกที่เป็นเครื่องอ านวย
ความสะดวก คือ “ตู้คอนเทนเนอร์” “แหล่งจ่ายไฟ” “ระบบปรับอากาศ” “ระบบรักษาความ
ปลอดภยัและอื่นๆ” ดงันัน้ เพื่อไม่ใหเ้กดิขอ้ถกเถยีงว่าสิง่เหล่านี้ไม่ใช่ “โครงสรา้งพืน้ฐาน” จงึควร
ขยายขอบเขตประกาศใหค้รอบคลุมถงึ “สิง่อ านวยความสะดวก” ดว้ย  
 ๒.๓) ในกรณีที่ กสทช. มไิด้ปรบัปรุงประกาศนี้ให้ครอบคลุมอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
อื่นๆ รวมทัง้สิง่อ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกบัโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ใช้ร่วมกัน
ตามทีเ่สนอ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความสบัสนจากการมปีระกาศ ๒ ฉบบับงัคบัใชเ้กี่ยวกบัการร่วมใช้
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โครงขา่ยไดน้ัน้ บรษิทัขอเสนอใหเ้พิม่ขอ้ความตามรา่งประกาศเป็นดงันี้  
  “การใชโ้ครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกนัส าหรบัโครงข่ายโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่หเ้ป็นไป
ตามขอ้ก าหนดในประกาศนี้ โดยไมอ่ยู่ภายใต้บงัคบัตามประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใชแ้ละเชือ่มต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ส่วนการใช้
อุปกรณ์โครงข่ายและสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ ๆ นอกเหนือจากประกาศฉบบันี้  ให้อยู่ภายใต ้
ประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใชแ้ละเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙” 
  ทัง้นี้ เพื่อความชดัเจนว่าการร่วมใชโ้ครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่นัน้ มไิด้จ ากดัว่ามเีพยีง
รายการในร่างประกาศฉบบันี้เท่านัน้ แต่รวมถึงรายการอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในภาคผนวกของประกาศ
ฉบบัน้ี โดยผูป้ระกอบการยงัมหีน้าทีต่อ้งด าเนินการตามประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใชแ้ละเชื่อมต่อ
โครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ดว้ย และเพื่อมใิหเ้กดิการตคีวามทีก่ดีกนัการใชโ้ครงข่ายและ
เกดิขอ้พพิาทขึน้ระหว่างผูป้ระกอบการในภายหลงั  

 
 
 

 กลุ่มหน่วยงานภาครฐั 

๑) คณะกรรมาธิการการส่ือสารและโทรคมนาคม สภาผูแ้ทนราษฎร 

ควรเพิม่เตมิค าว่า “สิง่อ านวยความสะดวก” ในขอ้ ๓ ของภาคผนวกดงันี้  
 “ขอ้ ๓ อาคาร สิง่ปลูกสรา้ง ตู้คอนเทนเนอรส์ าหรบัตดิตัง้อุปกรณ์สถานีฐาน รวมทัง้เครื่อง
อุปกรณ์ แหล่งจ่ายไฟ ระบบปรบัอากาศ ระบบรกัษาความปลอดภยั และสิง่อ านวยความสะดวก
อื่น ๆ” เพื่อใหค้รอบคลุมรายละเอยีดของโครงสรา้งพืน้ฐานเพิม่มากยิง่ขึน้ 

 
 
 
 
-ไ ด้ ป รั บ แ ก้ ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
คณะกรรมาธกิารแลว้ 
 

๕.๓ กรณีสญัญาและเงื่อนไข
ไม่ เ ป็ น ไ ปต ามที่ ก า หนด ใ น
ประกาศนี้ 

กลุ่มผูป้ระกอบการ 
๑) บริษทั ทร ูมฟู จ ากดั 
 บรษิทัขอเสนอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้ความในขอ้ ๑๙ ดงันี้ “ในกรณทีีค่ณะกรรมการเหน็ว่าสญัญา
และเงื่อนไข การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกนั ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศนี้ หรอืขดัต่อ

 
 
-ขอ้เสนอของบรษิทัทีใ่หเ้พิม่เตมิกรณีทีม่กีาร
ร้องขอให้แก้ไขสญัญา ย่อมเป็นกรณีที่มขี้อ
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กฎหมาย หรอืคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงรอ้งขอใหค้ณะกรรมการพจิารณา โดยยื่นค ารอ้งเป็นหนังสอื 
พรอ้มรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิและหลกัฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมการอาจสัง่ใหด้ าเนินการ
แกไ้ขภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
       ทัง้นี้ คณะกรรมการจะพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายในเก้าสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอื ใน
กรณีทีค่ณะกรรมการไม่อาจพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าวได ้ใหข้ยายระยะเวลา
การพิจารณาออกไปอีกได้ตามความจ าเป็น แต่ทัง้นี้  ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันครบ
ก าหนดเวลาดงักล่าว” 

พิพ า ท เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง บ ริษั ท ส า ม า ร ถ ใ ช้
กระบวนการระงบัขอ้พพิาทตามขอ้ ๑๗ ร่าง
ประกาศได ้
 
 

๕ . ๔  ค ว า ม เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ
กฎหมายอื่นๆ 

กลุ่มหน่วยงานของรฐั 
๑) คณุพิตรพิบลู ศรีประเสริฐภาพ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ) 
 เกีย่วกบัสญัญาสมัปทานในประเดน็ทีว่่าผูป้ระกอบการ 3G รายใหม่ จะไปใชโ้ครงข่ายของ 2G 
ของรายเดมิซึง่เป็นสญัญาสมัปทาน ในโครงข่าย 2G เดมิม ี๒ ส่วน คอื ส่วนทีไ่ม่มขีอ้พพิาทหรอื
ส่งมอบไปแลว้อกีส่วนหนึ่งมขีอ้พพิาท ซึง่บรษิทัทัง้ ๓ รายทีใ่หบ้รกิาร 2G อยู่นัน้ส่วนหนึ่งกจ็ะมา
ประมลู 3G แล้วอาจจะเขา้ไปใชโ้ครงข่ายของ 2G เดมิ อาจก่อใหเ้กดิปญัหาในดา้นของการคดิ
ค่าใชจ้า่ยต่างๆ หรอืไม ่อาจเกดิปญัหาเรื่องการผูกพนัสญัญาสมัปทาน เน่ืองจากมมีาตรา ๒๒ ซึง่
เป็นคณะกรรมการก ากบัการด าเนินงานตามสญัญาซึ่งจะมปีญัหาในการก ากบัได้ ขอให้ กสทช. 
และกระทรวงไอซทีชี่วยพจิารณาเรื่องนี้ให้ละเอยีดด้วย เนื่องจากจะรวมถงึการอพัเกรดอุปกรณ์ 
ซึง่เป็นรายละเอยีดปลกีย่อย อยากใหน้โยบายเรื่องนี้มคีวามชดัเจน มฉิะนัน้ในทางปฏบิตัจิะเกดิ
ปญัหาในอนาคตได ้
 
 

 
 
 
-กรณตีามสญัญาสมัปทานทีก่ าหนดใหส้ทิธทิี่

มีอยู่ตามสัญญาสัมปทานตกเป็นของผู้ให้

สัมปทานนั ้น ผู้ให้สัมปทานย่อมมีสิทธิให้

ผู้ อื่ น ใ ช้ ต ามหลัก กฎหม ายทั ว่ ไ ป  แ ต่

วตัถุประสงคข์องขอ้ก าหนดนี้มไีวเ้พื่อใหผู้ร้บั

ใบอนุญาตทุกรายน าโครงสรา้งพื้นฐานมาใช้

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ กรณี

ข้อเสนอของ บมจ. กสทฯ ก็มิได้ข ัดกับ

หลกัการทีว่างไวใ้นขอ้นี้  
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๕.๕ ประเดน็อื่นๆ กลุ่มอื่นๆ 

๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง  
การอนุญาตให้บรษิัทเอกชนที่ไม่ได้เป็นผู้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตัง้

เสา (Tower) ได ้จะส่งผลกระทบต่อการก ากบัดแูลกจิการโทรคมนาคม ดงันี้ 
 ๑.๑ กระทบต่อการใชส้ทิธแิห่งทาง ในการใหใ้ชเ้สาโทรคมนาคมรว่มกนัการอนุญาตใหใ้ช้

สทิธแิห่งทางซึง่พจิารณาสทิธทีก่ระทบต่อผูเ้ป็นเจา้ของหรอืครอบครองทีด่นิหรอืทรพัยส์นิ 
๑.๒ กสทช. ไม่สามารถบงัคบัใหบ้รษทัเอกชนใหม้กีารใชเ้สาร่วมกนัไดเ้นื่องจากไม่อยู่ใน

กรอบอ านาจของ กสทช.  
๑.๓ กระทบต่อการจดัเกบ็ขอ้มลูของกพส. และไม่สามารถบรหิารจดัการใหเ้ป็นกฎเกณฑ์

เดยีวกนัได ้
          กพส. เสนอใหอ้อกใบอนุญาตประกอบกจิการเกี่ยวกบัสิง่อ านวยความสะดวกโดยรวมการ
ตัง้เสา ท่อ ฯ หรอืประกาศใหถ้อืว่าผูท้ีใ่ห้บรกิารเสา ท่อใหเ้ช่าเป็นผูใ้หบ้รกิารประเภทสามกจิการ
โทรคมนาคม และใหย้ืน่ขอรบัใบอนุญาต เป็นตน้ 
 

 
 
-เ ป็นการให้ความเห็นที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ
ประกาศนี้โดยตรง อย่างไรก็ดีส านักงานจะ
พิจารณาน าความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ใน
การด า เนิ นการที่ เ กี่ ย วข้อ งตามความ
เหมาะสมต่อไป 
 

 


