สรุปความคิ ดเห็นจากการประชุมรับฟังความคิ ดเห็นสาธารณะ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ....
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ประเด็น
ความเห็น
๑. หมวดทัวไป
่
ผู้ ร ับ ใบอนุ ญ าตฯ อาจปฏิ เ สธ กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ไม่ให้ผู้รบั ใบอนุ ญาตรายอื่นร่วม ๑) บมจ. กสท โทรคมนาคม
ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
ข้อกาหนดมีความเหมาะสม
โทรคมนาคม ขอ งต นเอ งไ ด้
เฉพาะกรณี
๒. หมวด ๒ ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
๒.๑ ข้อเสนอการใช้โครงสร้าง กลุ่มผูป้ ระกอบการ
พืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกันต้อง ๑) บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
จั ด ท าเป็ นเอ กส ารแสด ง
ในส่วนของหน้าทีข่ องผูจ้ ดั ทาข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกันเป็ นไปตาม
เจตนาให้ ใ ช้ บ ริก ารโครงสร้ า ง สัญ ญาสัม ปทานที่ม ีอ ยู่ แต่ อ าจมีก ารระบุ ใ ห้ช ัด เจนไปในตัว ประกาศ ให้ ส ิท ธิ หน้ า ที่ต่ า งๆ
พืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
ระยะเวลา เป็นไปตามหน้าทีข่ องผูไ้ ด้รบั สัมปทาน
๒) บมจ. กสท โทรคมนาคม
๒.๑) กสท มีค วามเห็นว่าควรมีการกาหนดประเด็นเพิม่ เติมในรายละเอียดข้อเสนอการใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน กรณีการนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีใ่ ช้งานตามสัญญาสัมปทาน
ให้เช่าใช้ตามข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ดังนี้
ให้ผู้ให้สมั ปทานซึ่งเป็ นผู้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผู้จดั ทาข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐาน

ร่างความเห็นคณะทางานฯ

-กรณีตามสัญญาสัมปทานทีก่ าหนดให้สทิ ธิท่ี
มีอ ยู่ต ามสัญ ญาสัม ปทานตกเป็ น ของผู้ใ ห้
สัม ปทานนั ้น ผู้ ใ ห้ ส ัม ปทานย่ อ มมีส ิท ธิใ ห้
ผู้ อ่ื น ใ ช้ ต า ม ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ทั ว่ ไ ป แ ต่
วัตถุประสงค์ของข้อกาหนดนี้มไี ว้เพื่อให้ผรู้ บั
ใบอนุ ญาตทุกรายนาโครงสร้างพื้นฐานมาใช้
ร่ ว มกัน อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ดัง นั น้ กรณี
หน้า ๑ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น

ความเห็น
ร่างความเห็นคณะทางานฯ
โทรคมนาคมร่วมกันและนาโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานออกให้เช่าใช้
ข้ อ เสนอของ บมจ. กสทฯ ก็ ม ิไ ด้ ข ัด กั บ
ห้ามนาโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมทีผ่ รู้ บั สัมปทานยังมิได้โอนกรรมสิทธิ ์ให้กบั ผูใ้ ห้ หลักการทีว่ างไว้ในข้อนี้
สัมปทานออกให้เช่าใช้เว้นแต่ผรู้ บั สัมปทานจะทาความตกลงกับผูใ้ ห้สมั ปทานก่อน
๒.๒) ควรกาหนดให้มกี ารเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ตาแหน่ งทีต่ งั ้ ประเภทเสา ขนาดพืน้ ที่ ใน
ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมโดยมีรายละเอียดตามร่างประกาศ กทช.ว่าด้วยการ
ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน พ.ศ....ในภาคผนวก จ. ที่ได้มกี ารรับฟงั ความคิดเห็น
สาธารณะเมือ่ วันจันทร์ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

-รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การใช้ โ ครงสร้ า ง
พื้ น ฐานโทรคมนาคม จะปรากฎอยู่ ใ น
ข้ อ เ ส น อ ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
โทรคมนาคมอยูแ่ ล้ว

กลุ่มหน่ วยงานภาครัฐ
๑) คณะกรรมาธิ การการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตามร่างประกาศตามข้อ ๖ (๒) ซึง่ กาหนดให้ผรู้ บั ใบอนุ ญาตมีหน้าทีใ่ นการจัดทาข้อเสนอและ
แจ้งข้อมูลทีจ่ าเป็นให้ผรู้ บั ใบอนุญาตรายอื่นทีจ่ ะขอใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกันทราบ
เมื่อ ได้ร บั การร้อ งขอ โดยที่ร่า งประกาศมิไ ด้ม ีก ารก าหนดชัด เจนว่ า การแจ้ง ข้อ มูล ที่จ าเป็ น
หมายถึงข้อมูลโครงข่ายทัง้ หมดที่ผู้รบั ใบอนุ ญาตมี หรือ เฉพาะบางส่วนที่ได้รบั การร้องขอจาก
ผูร้ บั ใบอนุ ญาตที่ขอใช้โครงสร้างพืน้ ฐานร่วมกัน กสทช. จึงควรกาหนดขอบเขตให้ชดั เจนและให้
สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดส่งสาเนาข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานให้ กสทช.

-คงเดิม เนื่องจากประกาศข้อ ๙ กาหนดว่า
ข้ อ เ ส น อ ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
โทรคมนาคมร่ ว มกัน ต้ อ งประกอบไปด้ว ย
รายละเอี ย ดใดบ้ า ง รายละเอี ย ดนี้ ม ิ ไ ด้
กาหนดให้จดั ทาขึน้ เมือ่ ได้รบั การร้องขอ

หน้า ๒ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น
ความเห็น
๒.๒ การจัดส่งสาเนาข้อเสนอ กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ก า ร ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ๑) บมจ. แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์วิส
โทรคมนาคมร่ ว มกั น ให้ ค ณะ
๑.๑) ข้อ ๑๑ “ให้ผู้รบั ใบอนุ ญาตที่จะให้ใ ช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่ว มกัน มีหน้ าที่
กรรมการฯ
เปิ ดเผยข้อ เสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่ว มกันเป็ นการทัวไป
่ และจัดส่ งสาเนา
ข้อ เสนอการใช้โครงสร้า งพื้นฐาน โทรคมนาคมร่ว มกัน ให้ค ณะกรรมการภายในกาหนดเวลา
ดังต่อไปนี้….” นัน้
บริษทั มีความเห็นว่า ตามข้อ ๙ ของร่างประกาศนี้ ได้กาหนดให้ผรู้ บั ใบอนุ ญาตจะต้องระบุ
รายละเอียดต่างๆ ในข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึง่ บริษทั เห็นว่าข้อมูล
บางรายการ อาทิเช่น ข้อมูลทางเทคนิค สถานที่ติดตัง้ และมาตรการด้านความปลอดภัย หาก
เปิ ดเผยเป็ นการทัวไปให้
่
สาธารณชนได้รบั รูโ้ ดยไม่มคี วามจาเป็ นนัน้ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีข่ องผูร้ บั ใบอนุญาต
๑.๒) ดังนัน้ บริษทั จึงเสนอให้เปิ ดเผยข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
เฉพาะกรณีทม่ี กี ารร้องขอโดยผูร้ บั ใบอนุ ญาตรายอื่น จึงขอเสนอให้แก้ไขข้อความในร่างประกาศฯ
ข้อ ๑๑ ดังนี้
ข้อ ๑๑ ให้ผรู้ บั ใบอนุญาตทีจ่ ะให้ใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกันมีหน้าทีเ่ ปิดเผย
ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เป็ นการทัวไป
่ ในกรณี มีผ้รู บั ใบอนุญาต
รายอื่ น ร้ อ งขอและจัด ส่ ง ส าเนาข้อ เสนอการใช้ โ ครงสร้า งพื้น ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกัน ให้
คณะกรรมการภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้….

ร่างความเห็นคณะทางานฯ

-ค ง เ ดิ ม มี ค ว า ม ชั ด เ จ น ป ร ะ ก า ศ มี
วัตถุประสงค์ให้เกิดความเท่าเทียมกัน ทัง้ ใน
เรื่อ งการรับรู้ข้อ มูล ข่าวสาร และเกิด ความ
โปร่งใส จึงกาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลข้อเสนอ
การใช้โ ครงสร้า งพื้น ฐานฯ เป็ น การทัว่ ไป
และให้ ผู้ ป ระสงค์ ข อใช้ ร่ ว มได้ ม ี โ อกาส
เปรียบเทียบข้อเสนอของแต่ละรายเพื่อความ
คุม้ ค่าในการลงทุน
-ส่วนกรณีการกาหนดให้ระบุรายละเอียด
ข้อมูลด้านเทคนิค ฯ ผูจ้ ดั ทาข้อเสนอสามารถ
รายละเอี ย ดที่ ส ามารถเปิ ด เผยได้ ส่ ว น
รายละเอีย ดที่เ กี่ย วข้อ งกับ มาตรการด้า น
ความปลอดภัยไม่ต้องเปิดเผยได้ ทัง้ นี้ ด้าน
กายภาพสถานที่ตดิ ตัง้ บุคคลทัวไปสามารถ
่
มองเห็นได้เป็นการทัวไป
่

๒) บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
ในข้อ ๑๑ ของร่ า งประกาศฯ ที่ร ะบุ ว่ า “ ให้ผู้ร ับ ใบอนุ ญ าตที่จ ะให้ใ ช้โ ครงข่ า ยพื้น ฐาน - คงเดิม ประกาศมีความชัดเจนอยู่แล้วเมื่อ
อ่านประกอบกับข้อ ๕
หน้า ๓ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น

ความเห็น
โทรคมนาคมร่วมกันมีหน้ าที่เปิ ดเผยข้อเสนอการใช้ ....” บริษทั ฯ ขอเสนอปรับเปลี่ยนถ้อยคาใน
ประโยคนี้เ ล็ก น้ อ ย เพื่อ ให้ชดั เจนยิ่งขึ้น เป็ น “ ให้ผู้รบั ใบอนุ ญ าตที่มหี น้ า ที่ใ ห้ใ ช้โครงสร้า ง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกันต้องเปิดเผยข้อเสนอการใช้....”
๓) บมจ. กสท โทรคมนาคม
ข้อกาหนดมีความเหมาะสม
กลุ่มหน่ วยงานภาครัฐ

๑) คณะกรรมาธิ การการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผูแ้ ทนราษฎร
ข้อ ๑๑ ก าหนดระยะเวลาในการจัดทาข้อ เสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่ว มกัน ที่กาหนด
ระยะเวลาเพื่อดาเนินการและจัดส่งให้ภายใน ๙๐ วัน เป็นระยะเวลาทีเ่ หมาะสมสามารถดาเนินการ
ได้หรือไม่ เพราะหากผู้รบั ใบอนุ ญาตต้องจัดทารายละเอียดของข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทัง้ หมด
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในร่างประกาศอาจจะไม่เพียงพอทีจ่ ะดาเนินการดังกล่าวได้
๓. หมวด ๓ ขัน้ ตอนและกระบวน การเจรจาสัญญาใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
กลุ่มผูป้ ระกอบการ
๑) บมจ. โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
การส่งเสริมให้มกี ารเจรจากันเองอาจมีปญั หาเช่นกรณี IC หากให้เจรจากันเองโดยเฉพาะราย
ใหญ่ รายเล็ก ก็น่าจะคาดเดาผลลัพธ์ออกว่าเป็ นอย่างไร จึงเสนอว่าการส่งเสริมให้มกี ารเจรจา
กันเองเป็ นสิง่ ดี แต่ถ้าเป็ นเรื่องทีบ่ งั คับใช้ก็ต้องบังคับให้ชดั เจน ถ้าจะส่งเสริมให้เจรจาก็ต้องเป็ น
voluntary ทัง้ กระบวนการ ๖ รายการทีเ่ สนอทุกรายการ แต่กจ็ ะมีขอ้ พิพาทขึน้ มา คือ เรื่องอัตรา
การเจรจากันเองอาจกลับไปสู่ปญั หาแบบเดิม และไม่มคี าว่าสะท้อนต้นทุน ข้อเสนอคาว่า FRAN
ว่าเป็ นธรรมสมเหตุสมผล แต่ไม่ชดั เจนในด้าน Infrastructure Sharing เพราะไม่มตี วั ตัง้ ว่าอะไร
สมเหตุสมผล อะไรเป็นธรรม

ร่างความเห็นคณะทางานฯ

-เห็น ควรคงเดิม เนื่ อ งจากระยะเวลา ๙๐
วันนี้ ไม่มผี รู้ บั ใบอนุ ญาตรายใดให้ความเห็น
ว่ า ระยะเวลาสั ้น เกิ น ไปจนไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้

- คงเดิม เนื่ อ งจากหลัก การนี้ เ หมาะสมอยู่
แล้ว
- คงเดิม เนื่ อ งจากข้อ ความที่ว่ า “อัต ราที่
เป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบตั ิ”
ก็ครอบคลุมเพียงพออยู่แล้ว ทัง้ นี้ หลักการ
สะท้อนต้นทุนก็เป็ นส่วนหนึ่งของหลักความ
เป็นธรรม และสมเหตุสมผล
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๒) บมจ. กสท โทรคมนาคม
ข้อกาหนดมีความเหมาะสม
๔. หมวด ๔ กระบวนการระงับข้อพิ พาท และการกากับดูแล
๔.๑ ผู้ ร ั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ฯ ไ ม่ กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ส า ม า ร ถ เ จ ร จ า ต ก ล ง กั น ไ ด้ ๑) บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
ภายใน ๓๐ วัน ถือว่ามีขอ้ พิพาท
ในข้อ ๑๖ วรรค ๒ ร่างประกาศฯ ระบุว่า “...คู่กรณีมสี ทิ ธิรอ้ งขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยชีข้ าด -ร่างประกาศฉบับนี้มคี วามชัดเจนอยู่แล้ว คา
เกิดขึน้
โดยยื่นค าร้อ งเป็ นหนังสือ ...” บริษัทฯ ขอเสนอปรับแก้ถ้อยค า เพื่อ ไม่เ ห็นเกิดความสับสนว่า ว่า คณะกรรมการ หมายความว่า กสทช. จึง
หมายถึง คณะกรรมการวินิจฉัยข้อ พิพาท (กวพ.) โดยปรับเป็ นว่า “...คู่กรณีมสี ิท ธิร้อ งขอให้ ไม่จาเป็นต้องปรับแก้ตามข้อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชีข้ าด โดยยืน่ คาร้องเป็นหนังสือ...” เพิม่ คาว่า “พิจารณา” เข้าไป
๒) บมจ. โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
ขอเสนอให้แก้ไขข้อ ๑๖ เป็นดังนี้
“หากผูร้ บั ใบอนุ ญาตทีจ่ ะให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันและผู้รบั ใบอนุ ญาตทีจ่ ะ
ขอใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันเริม่ ต้นของการเจรจา ให้ถอื ว่ามีขอ้ พิพาทเกิดขึน้
ในกรณีทีม่ ีข้อ พิพ าทเกิด ขึ้นเกีย่ วกับ การใช้โ ครงสร้างพื้น ฐาน.....ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะ
พิจารณาชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับ แต่ว นั สิ้นสุ ดการแสวงหาข้อ เท็จจริง ในกรณีที ่
คณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ขยายระยะเวลาการ
พิจ ารณาชี้ขาดออกไปอีก ได้ต ามความจ าเป็ น แต่ ทงั ้ นี้ ต้อ งไม่เ กิน หกสิบวัน นับแต่ ว นั ทีค่ รบ
กาหนดเวลาดังกล่าว”

-แก้ไขเป็น เก้าสิบวัน

-คงเดิม เพื่อประสิทธิภาพในการระงับข้อ
พิพาท เนื่องจากหากแก้ไขตามข้อเสนอจะ
ทาให้การวินิจฉัยชี้ขาดไม่ทราบว่าจะเกิดขึน้
เมือ่ ใด อาจล่าช้าเกินกว่าเหตุ
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เหตุผล: บริษทั มีความเห็นว่าเวลาเพียง ๓๐ วันนัน้ สัน้ เกินไป และไม่อาจเป็ นไปได้จริงในทาง
ปฏิบตั ิ ตรงกันข้าม การกาหนดเวลาสัน้ เกินไปอาจทาให้ค่เู จรจาใช้ช่องทางของกระบวนการระงับ
ข้อพิพาทโดยไม่ชอบ โดยนาเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดพิจารณาก่อนเวลาอันควร อัน
เป็นการใช้สทิ ธิโดยไม่สุจริต บริษทั เห็นว่าระยะเวลาทีเ่ หมาะสมน่าจะอยูท่ ่ี ๙๐ วัน
นอกจากนี้ การที่ กสทช. จะจากัดว่าจะต้องชี้ขาดให้ได้ภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับจากวัน
เสนอข้อพิพาทนัน้ อาจเป็ นไปไม่ได้ในทางปฏิบตั ิ เพราะอาจมีเหตุทท่ี าให้ กสทช. ไม่อาจแสวงหา
ข้อเท็จจริงได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนัน้ การกาหนดระยะเวลา น่ าจะต้องพิจารณาจาก
ลัก ษณะข้อพิพ าทในแต่ ล ะเรื่อง ดังนัน้ บริษัทเห็นว่าระยะเวลาชี้ขาด ๙๐ วันน่ าจะเริม่ นับเมื่อ
กสทช. ได้รบั ข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้ว คือนับแต่วนั สิน้ สุดการแสวงหาข้อเท็จจริง
๓) บมจ. ทีโอที
การเจรจาให้เสร็จใน ๓๐ วัน ไม่แน่ ใจว่าในทางปฏิบตั ิจะทาได้ทนั หรือไม่ เพราะหลังจากที่ - แก้ไขเป็นเก้าสิบวัน
แสดงเจตนาในการขอใช้ ต่างฝ่ายต่างมีทมี เดียวกันทีท่ า ต่างคนต่างยุ่ง เจรจากัน นัดกัน ๑๕ วัน
ยังไม่ทนั นัดครัง้ ที่ ๒ ยังตกลงกันไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการข้อพิพาทแล้ว คิดว่าสัก ๖๐ วันน่ าจะ
เหมาะสมกว่า
๔) บมจ. กสท โทรคมนาคม
เนื่อ งจากขัน้ ตอนระหว่างการเจรจา แต่ ล ะหน่ ว ยงานต่ า งมีก ระบวนการภายในซึ่ง ต้อ งใช้ - แก้ไขเป็นเก้าสิบวัน
ระยะเวลาในการดาเนินการก่อนทีจ่ ะบรรลุขอ้ ตกลงของทัง้ สองฝ่าย ระยะเวลา ๓๐ วัน จึงอาจไม่
เหมาะสม เห็นควรปรับแก้เป็ น ๖๐ วัน ทัง้ นี้ ตามวิธปี ฏิบตั ขิ องต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์
ให้เวลา ๖๐ วันเช่นกัน
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๑) คณะกรรมาธิ การการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผูแ้ ทนราษฎร
ตามทีร่ า่ งประกาศกาหนดให้ ผูร้ บั ใบอนุญาต หมายความรวมถึงผูไ้ ด้รบั สัมปทานหรือสัญญา
ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) หรือ บริษทั กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) ทาให้มคี วามห่วงใยในประเด็นกรณีทรัพย์สนิ ตามสัญญาสัมปทานทีอ่ ยู่ระหว่างข้อ
พิพาท ดังนัน้ จึง ขอให้ กสทช. ดาเนินการโดยใช้ความระมัดระวังและให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของสาธารณะ ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย

-กรณีตามสัญญาสัมปทานทีก่ าหนดให้สทิ ธิท่ี
มีอ ยู่ต ามสัญ ญาสัม ปทานตกเป็ น ของผู้ใ ห้
สัม ปทานนั ้น ผู้ ใ ห้ ส ัม ปทานย่ อ มมีส ิท ธิใ ห้
ผู้ อ่ื น ใ ช้ ต า ม ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ทั ว่ ไ ป แ ต่
วัตถุประสงค์ของข้อกาหนดนี้มไี ว้เพื่อให้ผรู้ บั
ใบอนุ ญาตทุกรายนาโครงสร้างพื้นฐานมาใช้
ร่ ว มกัน อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ดั ง นั น้ กรณี
ข้ อ เสนอของ บมจ. กสทฯ ก็ ม ิไ ด้ ข ัด กั บ
หลักการทีว่ างไว้ในข้อนี้

กลุ่มหน่ วยงานภาครัฐ

๔.๒ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ เ กี่ ย ว กั บ
ค่ า ตอบแทนการใช้ โ ครงสร้ า ง
พื้ น ฐานโทรคมนาคมร่ ว มกั น
วิ ธ ี ก ารจั ด สรรต้ น ทุ น ทั ้ง หมด
(fully distributed cost) มาใช้
เ ป็ น เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า
กาหนดค่าตอบแทน

กลุ่มผูป้ ระกอบการ
๑) บมจ. กสท โทรคมนาคม
ข้อกาหนดมีความเหมาะสม
๒) บมจ. ทีโอที
๒.๑) ในประกาศนี้การใช้ FDC ซึง่ กรณีน้ีกค็ อื คนทีม่ เี สาให้เช่าเข้าข่ายอยู่ในการคิดวิธแี บบนี้ - คงเดิม
แต่ถ้าเกิดเป็ นรายใหม่ท่ไี ม่ใช่ผปู้ ระกอบการโทรคมนาคม ถ้าไม่ต้องขออนุ ญาตก็แสดงว่าสามารถ
คิดต้นทุนได้ตามใจชอบได้หรือไม่ ต้องมีใบอนุ ญาตหรือไม่ แล้วถ้ามีใบอนุ ญาตจะต้องขออนุ ญาต
แบบไหน เพราะว่ามีแบบ Infrastructure Sharing ของ Broadcastingที่เป็ น terrestrial ทีเ่ ปิ ด
บริการ DVBT ๒ ของ Broadcasting เนื่องจากในประกาศฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึง convergence
Infrastructure Sharing ของ Telecom และ Broadcasting ดังนัน้ มุมมองก็คอื ว่า ถ้าให้ผทู้ าเสา
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เปิดบริการ Tower ขึน้ มาเหมือนกับหลายๆ ประเทศทีใ่ ห้บริการเสาโดยเฉพาะแต่ไม่ได้ให้บริการ
ด้านโทรคมนาคม จะต้องเข้าทัง้ ๒ ระบบหรือไม่
๒.๒) เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาต่างคนต่างตัง้ เสาจึงมีปญั หาด้านภูมทิ ศั น์และต้นทุนเสา เพราะ
ต้นทุนเสาเป็ นราคา ๖๐-๗๐% ของต้นทุนโครงข่าย 3G ในอนาคต ถ้าใช้ร่วมกันได้กต็ ่างสามารถ
ลดต้นทุนไปประมาณ ๓๐% จึงเห็นว่าหากเป็ นไปได้สานักงานน่ าจะ incentive ของผูป้ ระกอบการ
ร่วมกันตัง้ บริษทั เสาขึน้ มาเพื่อให้รวดเร็วยิง่ ขึน้ เหมือนหลายประเทศทา รวมทัง้ incentive ของผูท้ ่ี
จะให้บริการเสาในอนาคต เช่น เว้นการจ่ายค่าต่างๆ ค่าภาษี เพื่อให้เกิดบริษทั เหล่านัน้ ขึน้ มา ซึง่
จะทาให้การให้บริการโทรคมนาคม 3G เป็ นไปตามเป้าหมายทีต่ ้องการได้ดว้ ย เนื่องจากเสา 2G
ถึงแม้จะมี ๒๐,๐๐๐ ต้น ก็ไม่สามารถที่จะให้บริการครอบคลุมมากเท่าที่ กสทช.อยากให้เป็ นหรือ
ประชาชนอยากได้ เนื่องจาก 2G มีขนาด coverage area เล็ก หรือมีขนาด Micro Cell เล็ก เสาที่
ใช้ในอนาคตจะต้องมีอกี มาก ถึงแม้จะแชร์กนั แต่มนั ยังมีจุดต่างๆทีจ่ ะต้องอับสัญญาณมาก น่ าจะมี
การ incentive ให้มผี ปู้ ระกอบการอิสระในการตัง้ เสา
๒.๓) เหมือนมีแนวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงประกาศ IC หรือวิธกี ารคานวณเพื่อให้สอดคล้อง ขอ
สอบถามว่าในเรือ่ งของการใช้โครงข่าย แสดงว่าในเรื่องของ IC เดิมก็คานวณแบบวิธ ี LRIC แต่ใน
กรณีน้ีให้เป็ น FDC ใช่หรือไม่ หากคานวณวิธใี หม่แล้ว จะมีการเสียหาย ฟ้องร้อง หรือตัง้ หนี้
เท่าไหร่ เพราะมีส ิ่งที่ค้างอยู่ เนื่อ งจากอุ ปกรณ์ ท่ใี ช้เ ป็ นตัว เดียวกันแต่ มกี ารคิดสองมาตรฐาน
ดังนัน้ หากจะต้องเปลีย่ นวิธกี ารคานวณควรต้องแจ้งผูป้ ระกอบการล่วงหน้า
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-เป็ น การให้ ค วามเห็ น ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประกาศนี้โดยตรง อย่างไรก็ดีสานักงานจะ
พิจ ารณาน าความคิด เห็น ดัง กล่ า วไปใช้ใ น
การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งต ามคว าม
เหมาะสมต่อไป

-เป็ น การให้ ค วามเห็ น ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประกาศนี้โดยตรง อย่างไรก็ดีสานักงานจะ
พิจ ารณาน าความคิด เห็น ดัง กล่ า วไปใช้ใ น
การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งต ามคว าม
เหมาะสมต่อไป
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-ประกาศ IC ในส่ ว นการใช้ โ ครงข่ า ยจะ
๓) บมจ. โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
๓.๑) เห็นว่าควรใช้วธิ กี ารคานวณเดียวกันทัง้ IC และการใช้โครงข่ายร่วมกัน และเสนอว่าให้ ครอบคลุมอุปกรณ์โครงข่ายสิง่ อานวยความ
สะดว กทั ว่ ไปทั ้ง หมด เว้ น แต่ อุ ปกรณ์
รวมอุปกรณ์โครงข่ายสิง่ อานวยความสะดวกทัง้ หมดมาอยูใ่ นประกาศนี้
โครงข่ายเฉพาะทางหรือ เฉพาะกิจจะมีการ
ออกประกาศเป็ นการเฉพาะเรื่ อ งนั ้น ๆ
เนื่องจากเป็ นเรื่องที่มคี วามสาคัญ สมควร
ออกเป็ น ประกาศต่ า งหากไม่ ใ ช้ ป ระกาศ
ทัวไป
่ อย่างไรก็ดีส านักงานจะพิจารณานา
ความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการดาเนินการ
ทีเ่ กีย่ วข้องตามความเหมาะสมต่อไป

๓.๒) ขอสอบถามว่าการใช้วธิ จี ดั สรรต้นทุนทัง้ หมด (Fully Distributed Cost) มีหลักเกณฑ์การคิด -FDC เป็ น หลัก การบัญ ชีท่ีเ ป็ น ที่เ ข้า ใจกัน
คานวณอย่างไร โดย ขอเสนอให้ กสทช. จัดทาเป็ นเอกสารแนบท้ายประกาศ ทัง้ นี้ เพื่อความ ทัว่ ไปอยู่แ ล้ว ในหมู่นั ก วิช าชีพ บัญ ชี จึง ไม่
จาเป็นต้องมีเอกสารแนบท้ายประกาศ
ชัดเจน มิให้เกิดการตีความและเกิดข้อพิพาทขึน้ ระหว่างผูป้ ระกอบการในภายหลัง

หน้า ๙ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น
ความเห็น
๕. ประเด็นอื่นๆ
๕.๑ ผู้ท่ีอ ยู่ภ ายใต้ก ารบัง คับใช้ กลุ่มประชาชน/ผูบ้ ริ โภค
ประกาศ
๑) คุณวิ ภานันท์ ประสงค์ปลื้ม (ที่ปรึกษากฎหมาย Allen & Overy)
๑.๑) นิยามคาว่าการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน หมายความว่าการใช้โครงสร้าง
พืน้ ฐานโทรคมนาคมของผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่ง โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
รายอื่นเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ในอนาคตเมื่อประมูล 3G เสร็จแล้ว อาจจะเกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่คอื ธุรกิจให้เช่าเสาหรือโครงข่ายโทรคมนาคม ถ้าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
รายหนึ่งไม่ได้เป็ นเจ้าของโครงข่ายเพียงแต่ไปขอเช่าโครงข่ายหรือเช่าเสาจากผูป้ ระกอบธุรกิจให้
เช่ า เสา อยากทราบว่ า เนื่ อ งจากว่ า ผู้ใ ห้บ ริก ารโทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ร ายหนึ่ ง ไม่ ไ ด้เ ป็ น เ จ้า ของ
โครงสร้างพื้นฐาน ยังจะมีหน้ าที่ต้องให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นมาใช้เสาที่ไปเช่ามา
หรือไม่
๑.๒) กรณีทวไปที
ั่
่บริษัทเอกชนไปตัง้ ตัวเองเป็ น TowerCo บริษัทอาจต้องขอใบอนุ ญาตการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ ๓ ในกรณีน้ีคนที่ไปเช่า TowerCo ต่ อจากเอกชนรายนี้
เอกชนรายนัน้ จะต้อ งมีหน้ าที่ใ ห้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น มาใช้โ ครงข่า ยร่ว มกัน
หรือไม่ หมายถึงว่า TowerCo เป็ น A ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีอ่ กี รายหนึ่งเป็ น B ถามว่า B
ต้องให้ C หรือไม่
กลุ่มผูป้ ระกอบการ
๑) บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
๑.๑) ในเรื่องผู้ท่มี หี น้ าที่ท่จี ะต้องแจ้ง ขอเสนอว่าให้เพิม่ หน้ าที่ของผู้ท่มี อี านาจเหนือตลาด
อย่างมีนัยสาคัญ หรือ SMP โดยขอให้เพิม่ ในข้อ ๕ เป็ นอีกวรรคหนึ่ง เนื่องจากทีไ่ ด้ศกึ ษามาจาก

ร่างความเห็นคณะทางานฯ

-ตามนิ ย าม “การใช้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมร่ ว มกัน ”
ผู้ ใ ห้ บ ริก าร
โทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ม ีห น้ า ที่ใ ห้ใ ช้โ ครงสร้า ง
พืน้ ฐานทีเ่ ป็นของตนเอง

-ตามนิ ย าม “ การใช้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมร่ ว มกัน ”
ผู้ ใ ห้ บ ริก าร
โทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ม ีห น้ า ที่ใ ห้ใ ช้โ ครงสร้า ง
พืน้ ฐานทีเ่ ป็นของตนเอง

-ประกาศนี้ใช้บงั คับกับผูร้ บั ใบอนุ ญาตแบบที่
สามทุกราย เป็ นไปตามมาตรา ๒๕ และ ๒๖
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารประกอบกิ จ การ
หน้า ๑๐ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น

ความเห็น
ITU หรือยุโรปหรือประเทศอื่นๆ จะมีการกาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ โดยของ ITU จะแบ่งเป็ น
หน้าที่ท่เี ป็ นข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและเป็ นข้อบังคับแบบผ่อนคลายและเลือกได้โดยที่กาหนด
หลักเกณฑ์ใหญ่ๆ ที่จะมากากับ Infrastructure Sharing สามอย่าง คือ Economic ซึ่งเป็ นการ
แข่งขันระหว่างผู้ท่มี อี านาจเหนือตลาดซึ่งไม่ควรเป็ นอุปสรรคและภาระระหว่างผู้มอี านาจเหนือ
ตลาดและผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหม่อย่างเช่นในเรื่องการกาหนดราคา เรื่อง consumer
และสิง่ แวดล้อม ส่วนเรือ่ งผูม้ อี านาจเหนือตลาดในประเทศยุโรป เยอรมัน อังกฤษ และในเอเชีย มี
อินเดีย บังคลาเทศ ซึง่ ประเทศเหล่านี้กาหนดให้มหี ลักเกณฑ์ควบคุม SMP โดยเฉพาะ
๑.๒) เสนอว่าถ้าเป็ น SMP อาจใช้หลักเกณฑ์ของภาคผนวก ข. ในร่างประกาศหลักเกณฑ์
Infrastructure Sharing ของครัง้ ที่แล้ว มาใช้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ท่มี รี ายละเอียดและมี check list
กาหนดไว้อย่างชัดเจนด้วย
๑.๓) บริษทั เสนอให้กาหนดหน้ าที่เคร่งครัดสาหรับผู้รบั ใบอนุ ญาตฯ ที่ เป็ นผู้มอี านาจเหนือ
ตลาดอย่างมีนัยสาคัญ ในตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีภ่ ายในประเทศ จะต้องจัดส่ง
ข้อ มูล โครงสร้างพื้นฐานที่ส ามารถเปิ ดให้ใ ช้ร่ว มกัน และหน้ าที่เ คร่งครัด ในการต้อ งเปิ ดให้ใ ช้
โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน โดยกาหนดเพิม่ เป็ นวรรคสามของข้อ ๕ ว่า “ผู้รบั ใบอนุ ญาตทีเ่ ป็ นผู้ม ี
อานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสาคัญในตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณากาหนด
ผู้มอี านาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามคาสัง่ กทช. ที่ ๓๒/๒๕๕๓
เรื่อง ระบุผู้มอี านาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสาคัญในแต่ละตลาดที่เกี่ยวข้องและให้ผมู้ อี านาจเหนือ
ตลาดอย่างมีนัยสาคัญ ปฏิบตั ิตามมาตรการเฉพาะที่กาหนด ให้มหี น้ าที่จดั ส่ งข้อ มูล โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมที่ส ามารถเปิ ดให้ใช้ร่วมกัน และหน้ าที่ใ นการเปิ ดให้ใ ช้โครงสร้างพื้นฐาน
ร่วมกัน โดยรวมทัง้ เสาโทรคมนาคมทัง้ ประเภทภายในอาคารและภายนอกอาคาร ซึ่งจาแนกเป็ น
รายจังหวัด ตามแบบทีก่ าหนดไว้ในภาคผนวก ข (ข้อมูลโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมทีส่ ามารถ

ร่างความเห็นคณะทางานฯ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

- ผู้รบั ใบอนุ ญาตที่มโี ครงสร้างพื้นฐานฯ ทุก
รายต้องปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ และหน้าที่อ่นื
ตามประกาศอื่นใดที่กาหนดหน้าทีข่ อง SMP
เป็นการเฉพาะ

หน้า ๑๑ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น

ความเห็น
เปิดให้รว่ มกัน) ให้สานักงานภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับจากวันทีป่ ระกาศนี้มผี ลใช้บงั คับ”
๑.๔) บริษทั เห็นว่า เนื่องจากโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั เกือบทัง้ หมดอยู่
ภายใต้สญ
ั ญาสัมปทานดังนัน้ เพื่อให้การร่วมใช้โครงสร้างพืน้ ฐานเกิดขึน้ ได้จริง และป้องกัน
ปญั หาข้อพิพาททีจ่ ะเกิดขึน้ ระหว่างบริษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานและบริษทั ผูร้ บั สัมปทาน ในประเด็น
กรรมสิทธิ ์ สิทธิครอบครอง และส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาสัมปทาน จึงควรระบุให้ชดั เจนว่าหน้าที่
ในการจัดทาข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เป็นหน้าทีข่ องผูใ้ ดระหว่าง
บริษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานกับบริษทั ผูร้ บั สัมปทาน โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นธรรม โดยขอเสนอให้
กาหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องผูร้ บั อนุญาต สัมปทาน สัญญาตามหลักการและเนื้อหาทีก่ าหนดไว้
ภายใต้สมั ปทาน สัญญา และการอนุญาตทีม่ รี ะหว่างกัน ซึง่ สอดคล้องตามทีพ่ ระราชบัญญัติ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๐
บริษทั เสนอให้เพิม่ เป็ นวรรคสองของข้อ ๖ ดังนี้ “ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตทีเ่ ป็ นผู้รบั สัมปทาน หรือ
สัญญาให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากบริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หรือบริษทั
ทีโอที จากัด (มหาชน) มีหน้าทีจ่ ดั ทาข้อเสนอการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานร่วมกัน โดยรายได้ทไ่ี ด้รบั
จากการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของการอนุ ญาต สัมปทาน หรื อสัญญาให้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตราบเท่าทีย่ งั ไม่สน้ิ ผล”

ร่างความเห็นคณะทางานฯ
-กรณีตามสัญญาสัมปทานทีก่ าหนดให้สทิ ธิท่ี
มีอ ยู่ต ามสัญ ญาสัม ปทานตกเป็ น ของผู้ใ ห้
สัม ปทานนั ้น ผู้ ใ ห้ ส ัม ปทานย่ อ มมีส ิท ธิใ ห้
ผู้ อ่ื น ใ ช้ ต า ม ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ทั ว่ ไ ป แ ต่
วัตถุประสงค์ของข้อกาหนดนี้มไี ว้เพื่อให้ผรู้ บั
ใบอนุ ญาตทุกรายนาโครงสร้างพื้นฐานมาใช้
ร่ ว มกัน อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ดั ง นั น้ กรณี
ข้ อ เสนอของ บมจ. กสทฯ ก็ ม ิไ ด้ ข ัด กั บ
หลักการทีว่ างไว้ในข้อนี้

๒) บมจ. โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
๒.๑) ประกาศฉบับนี้ใช้บงั คับแต่เฉพาะผูร้ บั ใบอนุ ญาตแบบทีส่ าม แต่ปจั จุบนั ผูร้ บั ใบอนุ ญาตที่ -บริการโทรศัพท์เ คลื่อ นที่เ ป็ นบริการที่ต้อ ง
มีโครงข่ายเป็นของตนเองนัน้ มิได้มแี ต่เพียงผูร้ บั ใบอนุ ญาตแบบทีส่ ามเท่านัน้ ดังนัน้ เพื่อให้สมกับ ได้รบั ใบอนุญาตแบบที่ ๓
เจตนารมณ์ของ กสทช. ทีต่ อ้ งการให้มกี ารใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมร่วมกัน บริษทั ใคร่ขอ
เสนอให้ ผู้รบั ใบอนุ ญาตทีต่ ้องตกอยู่ภายใต้ประกาศฉบับนี้รวมถึงผูร้ บั ใบอนุ ญาตแบบทีส่ าม และ
ผูร้ บั ใบอนุญาตแบบทีส่ องทีม่ โี ครงข่ายเป็นของตนเองเช่นกัน
หน้า ๑๒ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น

ความเห็น
๒.๒) นอกจากนี้ ยังมีผปู้ ระกอบการบางรายทีใ่ ห้บริการเช่าใช้อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
แต่ไม่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม บริษทั เห็นว่าควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้ชดั เจน
ว่าการให้บริการในลักษณะใดจาเป็นต้องได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.
และควรต้องตกอยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศฉบับนี้ และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้ เพื่อให้การกากับดูแลเป็ นไปอย่างเท่าเทียม
กัน
๒.๓) บริษทั ขอเสนอแก้ไขข้อ ๘ ของร่างประกาศฯ เป็น
“ค่าตอบแทนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันให้เป็ นไปตามข้อตกลงระหว่าง
ผูร้ บั ใบอนุ ญาตซึง่ ได้ตกลงร่วมกัน ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องเป็ นอัตราทีส่ ะท้อนต้นทุน (Cost
Based) ตามหลักการคานวณจากต้นทุนทีเ่ กิดขึ้นจริงโดยวิธกี ารจัดสรรต้นทุนทัง้ หมด (fully
distributed cost) และไม่เลือกปฏิบตั ”ิ
เหตุ ผ ล: เพื่อ ให้ ค่ า ตอบแทนการใช้ โ ครงสร้ า งพื้น ฐานร่ ว มกัน ไม่ สู ง เกิ น ควร และ
ผูป้ ระกอบการทุกรายใช้วธิ กี ารคานวณต้นทุนเดียวกันซึง่ จะช่วยลดปญั หาข้อพิพาทจากการทีต่ ่าง
ฝา่ ยต่างใช้วธิ กี ารทีแ่ ตกต่างกันออกไป
๓) บมจ. ทีโอที
ในกรณีข องผู้ท่ีม ีใ บอนุ ญ าตอยู่แ ล้ว และให้ค นอื่น ใช้ร่ว ม ซึ่ง ประเด็น ค าว่ า Infrastructure
Sharing น่าจะหมายรวมถึงการทีม่ เี สาให้คนอื่นใช้ และหมายรวมถึงตัวเสาอากาศทีม่ กี ารกล่าวถึง
การมีเ สาและให้บริการ ไม่ชดั เจนว่าครอบคลุมถึงการใช้นัน้ หรือไม่ มีประเด็นว่าถ้าไม่ต้อ งขอ
ใบอนุ ญาตจะให้บริการได้หรือไม่ เช่นในกรณีท่เี ปิ ดบริษทั ขึน้ มา ขอกระทรวงพาณิชย์มาแล้วตัง้
เสา แล้วให้ผอู้ ่นื มาเช่าเสามาติดตัง้ เสาอากาศ รวมทัง้ Broadcasting ด้วย

ร่างความเห็นคณะทางานฯ
- ประกาศนี้ ใ ช้กับ ผู้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบ
กิจ การโทรคมนาคมแบบที่ ๓ ผู้ใ ห้บ ริก าร
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ ท่ า นั ้ น อย่ า งไรก็ ดี
ส านั ก งานจะพิ จ ารณาน าความคิ ด เห็ น
ดังกล่าวไปใช้ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อ ง
ตามความเหมาะสมต่อไป

-เนื่ อ งจากข้อ ความที่ว่ า “อัต ราที่เ ป็ นธรรม
สมเหตุ ส มผล และไม่ เ ลือ กปฏิบ ัติ ”
ก็
ครอบคลุมเพียงพออยู่แล้ว ทัง้ นี้ หลักการ
สะท้อนต้นทุนก็เป็ นส่วนหนึ่งของหลักความ
เป็นธรรม และสมเหตุสมผล
FDC เป็ น หลัก การบัญ ชีท่ีเ ป็ น ที่เ ข้า ใจกัน
ทัว่ ไปอยู่แ ล้ว ในหมู่นั ก วิช าชีพ บัญ ชี จึง ไม่
จาเป็นต้องมีเอกสารแนบท้ายประกาศ
-เป็ น การให้ ค วามเห็ น ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประกาศนี้โดยตรง อย่างไรก็ดีสานักงานจะ
พิจ ารณาน าความคิด เห็น ดัง กล่ า วไปใช้ใ น
การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งต ามคว าม
เหมาะสมต่อไป
หน้า ๑๓ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น

ความเห็น
๔) บมจ. กสท โทรคมนาคม
๔.๑) การกาหนดให้ผู้รบั ใบอนุ ญาตซึ่งหมายความรวมถึงผู้รบั สัมปทานด้วย มีหน้ าที่จดั ทา
ข้อ เสนอการใช้โ ครงสร้า งพื้น ฐานโทรคมนาคมร่ว มกัน นัน้ เป็ น การเพิ่ม สิท ธิแ ละหน้ า ที่ผู้ร ับ
สัมปทานซึ่งเกินขอบเขตสิทธิท่ผี ู้รบั สัมปทานได้รบั การคุ้มครองตาม พรบ.การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ มาตรา ๘๐ และเป็ นการละเมิดต่อสิทธิในความเป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ ที่
ประกอบเป็ นโครงข่ายในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ผี ู้รบั สัมปทานได้โอนหรือจะต้องโอน
กรรมสิทธิ ์ให้ผู้ให้สมั ปทานตามเจตนารมณ์ของสัญญาสัมปทาน อีกทัง้ ยังอาจเป็ นการส่งเสริมให้
ผู้รบั สัมปทานปฏิบตั ิผ ิดสัญ ญาต่ อ ผู้ใ ห้ส ัมปทาน ทาให้ผู้ใ ห้ส ัมปทานซึ่งเป็ นหน่ ว ยงานของรัฐ
เสียหายและอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ในการจัดทาข้ อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน ควรกาหนดให้เป็นสิทธิและหน้าทีข่ องผูใ้ ห้สมั ปทานเท่านัน้
๔.๒) นอกจากนี้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ท่จี ะเข้าประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ที่
กาลังจะมีขน้ึ นัน้ มีบริษทั ในเครือของผูร้ บั สัมปทานเข้าร่วมประมูลด้วย และหากบริษทั เหล่านี้ชนะ
การประมูลและได้รบั ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดงั กล่าว จะต้องดาเนินการตามข้อกาหนดในร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
เกี่ยวกับการจัดให้บริการครอบคลุ มทุกจังหวัดและครอบคลุ มจานวนประชากร บริษั ทเหล่ านี้
จะต้องเช่าใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ใช้งานตามสัญญาสัมปทานอยู่ในปจั จุบนั ดังนัน้
หาก กสทช. กาหนดให้ผรู้ บั สัมปทานเป็ นผูน้ าโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมออกให้เช่าใช้ ก็อาจ
เป็ นการเอื้อ ให้ผู้รบั สัมปทานตกลงในลักษณะที่เ อื้อประโยชน์ ใ ห้แก่ บริษัทในเครือ และอาจใช้
โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมกีดกันหรือปฏิเสธการขอเช่าใช้ของผูร้ บั ใบอนุญาตรายอื่น
๔.๓) ข้อกาหนดในประกาศการอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ในเรื่องการจัด
ให้มโี ครงข่ายโทรคมนาคม มีความจาเป็นทีผ่ รู้ บั ใบอนุญาตรายใหม่จะต้องเข้าใช้โครงข่ายทีม่ อี ยู่ใ น

ร่างความเห็นคณะทางานฯ

-กรณีตามสัญญาสัมปทานทีก่ าหนดให้สทิ ธิท่ี
มีอ ยู่ต ามสัญ ญาสัม ปทานตกเป็ น ของผู้ใ ห้
สัม ปทานนั ้น ผู้ ใ ห้ ส ัม ปทานย่ อ มมีส ิท ธิใ ห้
ผู้ อ่ื น ใ ช้ ต า ม ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ทั ว่ ไ ป แ ต่
วัตถุประสงค์ของข้อกาหนดนี้มไี ว้เพื่อให้ผรู้ บั
ใบอนุ ญาตทุกรายนาโครงสร้างพื้นฐานมาใช้
ร่ ว มกัน อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ดัง นั น้ กรณี
ข้ อ เสนอของ บมจ. กสทฯ ก็ ม ิไ ด้ ข ัด กั บ
หลักการทีว่ างไว้ในข้อนี้

หน้า ๑๔ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น

ความเห็น
ร่างความเห็นคณะทางานฯ
ั หาคือ สิท ธิใ นการ
ป จั จุ บ ัน ซึ่ง โครงข่ า ยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โครงข่ า ยภายใต้ ร ะบบสัม ปทาน ป ญ
ครอบครองเพื่อใช้งานของผูร้ บั สัมปทานในปจั จุบนั จะสิน้ สุดลงภายใน ๑ ปี ๓ ปี และ ๖ ปี ผูร้ บั
สัมปทานสามารถทาข้อเสนอหรือว่าทาสัญญาให้เช่าใช้โครงข่ายได้ยาวกว่าระยะเวลาหลังสิ้นสุด
สัญญาสัมปทานหรือไม่ บริษทั มีขอ้ เสนอว่า การทาข้อเสนอหรือทาสัญญาไม่ควรทีจ่ ะยาวเกินกว่า
อายุสญ
ั ญาสัมปทาน
กลุ่มหน่ วยงานของรัฐ
๑) คุณชยุติ บุญสิ งห์ (สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิ สาหกิ จ)
สาหรับโครงสร้างพืน้ ฐานของผูร้ บั ใบอนุญาตภายใต้สญ
ั ญาสัมปทานนัน้ ยังมีบางส่วนทีย่ งั อยู่ใน
-กรณีตามสัญญาสัมปทานทีก่ าหนดให้สทิ ธิท่ี
ข้อพิพาทดังนัน้ การนา asset ดังกล่าวมาใช้อาจจะมีปญั หาตามมาได้ จึงเห็นควรให้ขอ้ พิพาทใน
มีอ ยู่ต ามสัญ ญาสัม ปทานตกเป็ น ของผู้ใ ห้
asset นัน้ ยุตกิ ่อน
สัม ปทานนั ้น ผู้ ใ ห้ ส ัม ปทานย่ อ มมีส ิท ธิใ ห้
ผู้ อ่ื น ใ ช้ ต า ม ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ทั ว่ ไ ป แ ต่
วัตถุประสงค์ของข้อกาหนดนี้มไี ว้เพื่อให้ผรู้ บั
ใบอนุ ญาตทุกรายนาโครงสร้างพื้นฐานมาใช้
ร่ ว มกัน อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ดั ง นั น้ กรณี
ข้ อ เสนอของ บมจ. กสทฯ ก็ ม ิไ ด้ ข ัด กั บ
หลักการทีว่ างไว้ในข้อนี้

หน้า ๑๕ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น
ความเห็น
ร่างความเห็นคณะทางานฯ
๕.๒ รายการโครงสร้างพื้นฐานที่ กลุ่มประชาชน/ผูบ้ ริ โภค
ต้องมีการใช้รว่ มกัน
๑) คุณเวช วิ เวก (ม. พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ)
๑.๑) ควรระบุให้ชดั เจนในเรื่องของอาคารและแหล่งจ่ายไฟว่าครอบคลุมเพียงใด พิจารณาที่
ไฟ AC หรือรวม UPS หรือแบตเตอรีด่ ว้ ย
๑.๒) ในเรือ่ งของสายนาสัญญาณและสายอากาศนัน้ ในทางปฏิบตั เิ ป็ นไปได้ค่อนข้างยากทีใ่ ช้ -ภาคผนวกแนบท้ า ยมีค วามชัด เจนและ
ครอบคลุมองค์ประกอบใดบ้างอยูแ่ ล้ว
ร่วมกันในเรือ่ งของการ matching ในกรณีทย่ี อมเปิดให้เครือ่ งส่งอยูด่ ว้ ยกันก็อาจจะเป็นได้
๑.๓) ในเรื่อ งของเสา ถ้าให้ใ ช้เ สาร่ว มกันการให้ติดตัง้ สายอากาศและต าแหน่ งการติดตัง้
สายอากาศจะทาให้เกิดปญั หาเช่นกันหากเจ้าของสถานทีก่ ดี กันโดยจากัดความสูงสายอากาศไว้
เนื่องจากคลื่นลักษณะนี้เป็น line of sight อาจจะไปได้ไม่ไกล ดังนัน้ หากมีการจากัดเรื่องความสูง
จะทาให้เกิดข้อพิพาท จึงควรจะดูให้เหมาะสม
กลุ่มผูป้ ระกอบการ
๑) บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
การบังคับให้แชร์ ใน Element ที่ ๖ จะเป็ นเรื่องสื่อสัญญาณเชื่อมต่อเคเบิลใยแก้วนาแสง -แก้ในประกาศภาคผนวกข้อ ๖ แล้ว
ระหว่างสถานีฐานและอุปกรณ์ควบคุมสถานีฐาน แต่ในทางปฏิบตั ิสญ
ั ญาณเชื่อมโยงไม่จาเป็ น
จะต้องเป็ นเคเบิล้ ใยแก้วนาแสง โดยอาจจะเป็ น Microwave หรือ Satellite ก็ได้ ควรเปลีย่ นเป็ น
ระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยงระหว่างสถานี ฐาน และตัดคาว่าเคเบิลใยแก้วนาแสงออกไป เพื่อเปิ ด
โอกาสให้มกี ารเชื่อมโยงทีใ่ ช้เทคโนโลยีอ่นื ได้ดว้ ย
๒) บมจ. โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
๒.๑) บริษั ท มีค วามเห็ น ว่ า รายการโครงสร้ า งพื้น ฐานโทรคมนาคมส าหรับ โครงข่ า ย -ภาคผนวกแนบท้ า ยมีค วามชัด เจนและ
โทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ท่ตี ้อ งมีการใช้ร่ว มกันตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศฯ นัน้ ยังมีค วามไม่ ครอบคลุมองค์ประกอบใดบ้างอยูแ่ ล้ว
ครบถ้วน ซึง่ อาจก่อให้เกิดปญั หาในทางปฏิบตั ไิ ด้ อันจะส่งผลกระทบต่อแผนการ Roll Out ทีจ่ ะ
หน้า ๑๖ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น

ความเห็น
ล่ า ช้า ออกไป ดัง นัน้ ควรปรับ ปรุง ขอบเขตการใช้โ ครงสร้า งพื้น ฐานโทรคมนาคมร่ว มกัน ให้
ครอบคลุ ม อุ ปกรณ์ โ ครงข่ายทุกชนิดรวมทัง้ สิ่ง อ านวยความสะดวกที่มคี วามเป็ นไปได้ใ นทาง
เทคนิคทีจ่ ะใช้รว่ มกันด้วย
ดังนัน้ บริษทั ขอเสนอเพิม่ เติมข้อ ๗. ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศฯ ดังนี้
“๗. ระบบ สิง่ อานวยความสะดวก และอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ หรือระบบสนับสนุ นที ่
จาเป็ นหรือมีประโยชน์ต่อการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที ่ เช่น ระบบบริการสนับสนุ น (service
application platform) เป็นต้น”
อนึ่ง บริษทั ขอเรียนว่าการที่ กสทช. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีสทิ ธิขอใช้ทรัพยากร
โครงข่ายของผูป้ ระกอบการรายอื่นให้มากทีส่ ุด ย่อมเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด เพราะ
จะทาให้การเข้าสู่ตลาดของผูป้ ระกอบการรายใหม่เป็ นไปโดยง่ายขึน้ ลดการผูกขาดโครงข่าย ลด
การลงทุนซ้าซ้อน ทาให้การประกอบกิจการเกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ อีกทัง้ ยังส่งผลดีต่อ
สิง่ แวดล้อมเพราะไม่มกี ารสร้างโครงข่ายโดยไม่จาเป็น
๒.๒) บริษัทขอเสนอให้มกี ารปรับแก้โดยการเพิม่ เติมคาว่า “และสิ่ งอานวยความสะดวก”
หลังคาว่า “การใช้โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม” ในทุกทีท่ ม่ี ขี อ้ ความดังกล่าวในประกาศฉบับนี้
เป็ นคาว่า “การใช้โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกร่วมกัน” อนึ่ง การเพิม่ คาว่า
“สิง่ อานวยความสะดวก” นัน้ ยังสอดรับกับสิง่ ที่ กสทช. ระบุไว้ในภาคผนวกที่เป็ นเครื่องอานวย
ความสะดวก คือ “ตู้ ค อนเทนเนอร์” “แหล่ ง จ่ า ยไฟ” “ระบบปรับ อากาศ” “ระบบรัก ษาความ
ปลอดภัยและอื่นๆ” ดังนัน้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อถกเถียงว่าสิง่ เหล่านี้ไม่ใช่ “โครงสร้างพืน้ ฐาน” จึงควร
ขยายขอบเขตประกาศให้ครอบคลุมถึง “สิง่ อานวยความสะดวก” ด้วย
๒.๓) ในกรณีท่ี กสทช. มิได้ปรับปรุงประกาศนี้ให้ครอบคลุมอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
อื่นๆ รวมทัง้ สิง่ อ านวยความสะดวกที่เ กี่ยวข้อ งกับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ใ ช้ร่ว มกัน
ตามทีเ่ สนอ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความสับสนจากการมีประกาศ ๒ ฉบับบังคับใช้เกี่ยวกับการร่วมใช้

ร่างความเห็นคณะทางานฯ

หน้า ๑๗ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น

ความเห็น
โครงข่ายได้นนั ้ บริษทั ขอเสนอให้เพิม่ ข้อความตามร่างประกาศเป็นดังนี้
“การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ ห้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดในประกาศนี้ โดยไม่อยู่ภายใต้บงั คับตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชือ่ มต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ส่วนการใช้
อุปกรณ์โครงข่ายและสิง่ อานวยความสะดวกอืน่ ๆ นอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้
ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙”
ทัง้ นี้ เพื่อความชัดเจนว่าการร่วมใช้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นนั ้ มิได้จากัดว่ามีเพียง
รายการในร่างประกาศฉบับนี้เท่านัน้ แต่รวมถึงรายการอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในภาคผนวกของประกาศ
ฉบับนี้ โดยผูป้ ระกอบการยังมีหน้าทีต่ อ้ งดาเนินการตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วย และเพื่อมิให้เกิดการตีความทีก่ ดี กันการใช้โครงข่ายและ
เกิดข้อพิพาทขึน้ ระหว่างผูป้ ระกอบการในภายหลัง
กลุ่มหน่ วยงานภาครัฐ

ร่างความเห็นคณะทางานฯ

๑) คณะกรรมาธิ การการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผูแ้ ทนราษฎร
ควรเพิม่ เติมคาว่า “สิง่ อานวยความสะดวก” ในข้อ ๓ ของภาคผนวกดังนี้
“ข้อ ๓ อาคาร สิง่ ปลูกสร้าง ตู้คอนเทนเนอร์สาหรับติดตัง้ อุปกรณ์สถานีฐาน รวมทัง้ เครื่อง
อุปกรณ์ แหล่งจ่ายไฟ ระบบปรับอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย และสิง่ อานวยความสะดวก
อื่น ๆ” เพื่อให้ครอบคลุมรายละเอียดของโครงสร้างพืน้ ฐานเพิม่ มากยิง่ ขึน้
๕.๓ กรณีส ญ
ั ญาและเงื่อ นไข กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่ ก า ห น ด ใ น ๑) บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
ประกาศนี้
บริษทั ขอเสนอให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อความในข้อ ๑๙ ดังนี้ “ในกรณีทค่ี ณะกรรมการเห็นว่าสัญญา
และเงื่อนไข การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในประกาศนี้ หรือขัดต่ อ

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

-ข้อเสนอของบริษทั ทีใ่ ห้เพิม่ เติมกรณีทม่ี กี าร
ร้องขอให้แก้ไขสัญญา ย่อมเป็ นกรณีท่มี ขี ้อ
หน้า ๑๘ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น

ความเห็น
กฎหมาย หรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้คณะกรรมการพิจารณา โดยยื่นคาร้องเป็ นหนังสือ
พร้อมรายละเอียดข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการอาจสังให้
่ ดาเนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือ ใน
กรณีทค่ี ณะกรรมการไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ขยายระยะเวลา
การพิจ ารณาออกไปอีก ได้ ต ามความจ าเป็ น แต่ ท ัง้ นี้ ต้ อ งไม่ เ กิน หกสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ครบ
กาหนดเวลาดังกล่าว”
๕ . ๔ ค ว า ม เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ กลุ่มหน่ วยงานของรัฐ
กฎหมายอื่นๆ
๑) คุณพิ ตรพิ บลู ศรีประเสริ ฐภาพ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ )
เกีย่ วกับสัญญาสัมปทานในประเด็นทีว่ ่าผูป้ ระกอบการ 3G รายใหม่ จะไปใช้โครงข่ายของ 2G
ของรายเดิมซึง่ เป็ นสัญญาสัมปทาน ในโครงข่าย 2G เดิมมี ๒ ส่วน คือ ส่วนทีไ่ ม่มขี อ้ พิพาทหรือ
ส่งมอบไปแล้วอีกส่วนหนึ่งมีขอ้ พิพาท ซึง่ บริษทั ทัง้ ๓ รายทีใ่ ห้บริการ 2G อยู่นนั ้ ส่วนหนึ่งก็จะมา
ประมูล 3G แล้วอาจจะเข้าไปใช้โครงข่ายของ 2G เดิม อาจก่อให้เกิดปญั หาในด้านของการคิด
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ หรือไม่ อาจเกิดปญั หาเรื่องการผูกพันสัญญาสัมปทาน เนื่องจากมีมาตรา ๒๒ ซึง่
เป็ นคณะกรรมการกากับการดาเนินงานตามสัญญาซึ่งจะมีปญั หาในการกากับได้ ขอให้ กสทช.
และกระทรวงไอซีทชี ่วยพิจารณาเรื่องนี้ให้ละเอียดด้วย เนื่องจากจะรวมถึงการอัพเกรดอุปกรณ์
ซึง่ เป็ นรายละเอียดปลีกย่อย อยากให้นโยบายเรื่องนี้มคี วามชัดเจน มิฉะนัน้ ในทางปฏิบตั จิ ะเกิด
ปญั หาในอนาคตได้

ร่างความเห็นคณะทางานฯ
พิ พ า ท เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ ใ ช้
กระบวนการระงับข้อพิพาทตามข้อ ๑๗ ร่าง
ประกาศได้

-กรณีตามสัญญาสัมปทานทีก่ าหนดให้สทิ ธิท่ี
มีอ ยู่ต ามสัญ ญาสัม ปทานตกเป็ น ของผู้ใ ห้
สัม ปทานนั ้น ผู้ ใ ห้ ส ัม ปทานย่ อ มมีส ิท ธิใ ห้
ผู้ อ่ื น ใ ช้ ต า ม ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ทั ว่ ไ ป แ ต่
วัตถุประสงค์ของข้อกาหนดนี้มไี ว้เพื่อให้ผรู้ บั
ใบอนุ ญาตทุกรายนาโครงสร้างพื้นฐานมาใช้
ร่ ว มกัน อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ดั ง นั น้ กรณี
ข้ อ เสนอของ บมจ. กสทฯ ก็ ม ิไ ด้ ข ัด กั บ
หลักการทีว่ างไว้ในข้อนี้

หน้า ๑๙ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

ประเด็น
๕.๕ ประเด็นอื่นๆ

ความเห็น
กลุ่มอื่นๆ
๑) คณะอนุกรรมการพิ จารณาสิ ทธิ แห่งทาง
การอนุ ญาตให้บริษัทเอกชนที่ไม่ได้เป็ นผู้รบั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตัง้
เสา (Tower) ได้ จะส่งผลกระทบต่อการกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ดังนี้
๑.๑ กระทบต่อการใช้สทิ ธิแห่งทาง ในการให้ใช้เสาโทรคมนาคมร่วมกันการอนุ ญาตให้ใช้
สิทธิแห่งทางซึง่ พิจารณาสิทธทีก่ ระทบต่อผูเ้ ป็นเจ้าของหรือครอบครองทีด่ นิ หรือทรัพย์สนิ
๑.๒ กสทช. ไม่สามารถบังคับให้บรษัทเอกชนให้มกี ารใช้เสาร่วมกันได้เนื่องจากไม่อยู่ใน
กรอบอานาจของ กสทช.
๑.๓ กระทบต่อการจัดเก็บข้อมูลของกพส. และไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็ นกฎเกณฑ์
เดียวกันได้
กพส. เสนอให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับสิง่ อานวยความสะดวกโดยรวมการ
ตัง้ เสา ท่อ ฯ หรือประกาศให้ถอื ว่าผูท้ ใ่ี ห้บริการเสา ท่อให้เช่าเป็ นผูใ้ ห้บริการประเภทสามกิจการ
โทรคมนาคม และให้ยน่ื ขอรับใบอนุญาต เป็นต้น

ร่างความเห็นคณะทางานฯ

-เป็ น การให้ ค วามเห็ น ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประกาศนี้โดยตรง อย่างไรก็ดีสานักงานจะ
พิจ ารณาน าความคิด เห็น ดัง กล่ า วไปใช้ ใ น
การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งต ามคว าม
เหมาะสมต่อไป

หน้า ๒๐ จาก ๒๐
๑๗ ส.ค. ๕๕-IS

