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สรุปประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อร่างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาหรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์

ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม 
เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค ประตูน้้า กรุงเทพมหานคร 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็น ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นส้านักงาน กสทช.  

1 บทอารัมภบท ปรับปรุงถ้อยค าให้มีความ
เหมาะสม และปรับปรุงฐานอ านาจให้สอดคล้อง
กับกฎหมายปัจจุบัน 

โดยที่ เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการ
ปักหรือตั้งเสาหรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม 
เพือ่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

กรมอทุยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส้านักอทุยาน
แห่งชาติ (นายฤทธิชัย พูลพนัง) 

ควรเปลี่ยนเป็นหลักการและเหตุผล และการอาศยั
ฐานอ านาจ 

 
 

-รับไว้ประกอบการพิจารณา 

2 

 

ยกเลิกประกาศฉบับเดิม 
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง  หลักเกณฑ์และ
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นส้านักงาน กสทช.  

วิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิ   ในการปักหรือตั้ง
เสาหรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม 

3 ปรับปรุงค านิยามส านักงาน กสทช. และ ผู้รับ
ใบอนุญาตให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

ข้อ 2  เพิ่มนิยาม ส านักงาน กสทช. 
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  ตาม
ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
โทรคมนาคม และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับ
อ นุ ญ า ต  สั ม ป ท า น  ห รื อ สั ญ ญ า จ า ก
การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย อยู่ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ใช้
บังคับ 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด  
เสนอให้ปรับปรุงค าว่า เสาอากาศ (Tower) เป็น 

เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งสายอากาศ (Tower/Mast) เพื่อให้
สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เร่ือง การใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงขา่ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 

-รับไว้ประกอบการพจิารณา 

4 ประเด็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ยื่นขอใช้
สิทธิใหม่ 
หมวด 1 
บททั่วไป 
ข้อ 4 กรณีผู้ รับใบอนุญาตรายใดได้ รับโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ
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ประเด็น ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นส้านักงาน กสทช.  

โทรคมนาคมมาจากผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการให้ใช้สิทธิในการปัก
หรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดอยู่ก่อนแล้ว หากประสงค์จะ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ในทิศทางและแนว
เขตที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบดังกล่าว
แล้ว ให้ยื่นขอใช้สิทธิต่อคณะกรรมการ    ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศน้ี 
 

บริษัท เบญจจินดา โฮลด้ิง จ้ากัด 
กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ต้องขอความ

เห็นชอบคณะกรรมการอีกคร้ัง มีความเห็นว่าขัดแย้งกับ
หลักสากล เน่ืองจากการโอนกรรมสิทธิ์เป็นการกระท า
ระหว่างสองฝ่าย ซ่ึงเป็นสิทธิ์ของตนอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้อง
มาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอีก 

เสนอว่าการโอนกรรมสิทธิ์  ควรรวมทั้ ง เ ร่ือง
กรรมสิทธ์ิ และเร่ืองทรัพย์สิน ไม่ควรแยกเพียงแค่ทรัพย์สิน
อย่างเดียว 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) 
เสนอว่า การโอนกรรมสิทธิ์ควรเป็นเร่ืองของ

คู่สัญญา ระหว่างทั้งสองราย หากโอนกรรมสิทธิ์ให้กันแล้ว 
และต้องการขยายเส้นทางการพาดสาย จะเป็นต้องขอ
อนุญาต ส านักงาน กสทช. อีกรอบหรือไม่ หรือสามารถ
ขยายได้เลย 

บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 
มีความเห็นว่า หากผู้รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน 

เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ก่อนแล้ว 
ไม่ควรที่จะต้องยื่นขอใช้สิทธิในทิศทางที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการไว้แล้วซ้ าอีก เน่ืองจากเป็นการขอใช้สิทธิอ
ซ้ าซ้อน และเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับคณะกรรมการโดยไม่มี
ความจ าเป็น และท าให้การบริการมีความล่าช้า และไม่
ต่อเน่ือง ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของร่างประกาศฉบับน้ี 

 
-คงตามร่างเดมิ เน่ืองจากสิทธติามมาตรา 39 เป็นสิทธเิฉพาะ
ตนไม่สามารถโอนให้ผู้อ่ืนได ้แต่ทรัพย์สินสามารถซ้ือขายได้
ตามหลักสากล หากผูข้ายทรัพย์สินเลิกกิจการสทิธติาม
มาตรา 39 จักสิ้นสุดลงเช่นกัน และ ส านักงาน กสทช. จัก
ยกเลิกสิทธิน้ันไปดว้ย 
 
- ส า นักงาน เ สนอให้ เ พิ่ ม เ ติ มค า ว่ า  “หรื อตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร” ไว้ท้ายข้อ  
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5 ประเด็นการยื่นเอกสารขอใช้สิทธิ  เพิ่มการ
เชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
และการยื่นเอกสารผ่านระบบ E-doc 
หมวด 2 
การยื่นขอใช้สิทธิของผู้รับใบอนุญาต 

ข้อ 5 การยื่นขอใช้สิทธิแห่งทางตาม
วรรคหน่ึง ให้ผู้ รับใบอนุญาตจัดส่ง เอกสาร
ดังต่อไปน้ีต่อส านักงาน ผ่านทางระบบช่วย
ปฏิบัติการด้านสิทธิแห่งทาง (E-doc)  

กรณีที่ส านักงานได้ท าการเชื่อมโยง
ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับการ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
เรียบร้อยแล้ว ผู้รับใบอนุญาตสามารถใช้แผนผัง
จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของการ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแทน
แผนผังแสดงรายละเอียดทิศทางและแนวเขต
ตาม (1) ได้  
 

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 

มีข้อคิดเห็น ดังน้ี  
1. ปัจจุบัน ส านักงาน กสทช. ได้น าระบบ E-doc 

มาใช้ในการปฏิบัติการเร่ืองสิทธิแห่งทางแล้ว แต่ในทาง
ปฏิบัติพบว่าระบบยังไม่มีความเสถียรหากไม่มีการน าข้อมูล
ลง CD เพื่อยื่นขอใช้สิทธิแห่งทาง และระบบได้เกิดขัดข้อง
ขึ้น จะท าให้การยื่นขอใช้สิทธิจะต้องหยุดชะงักลง แม้ว่า
ทางส านักงาน กสทช. จะมีช่องทางให้สามารถแจ้งระบบ
ขัดข้องก็ตาม  

2. ข้อก าหนดที่ ให้ผู้ รับใบอนุญาตสามารถใช้
แผนผังจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของ กฟน. 
และ กฟภ. ได้น้ัน หากเป็นไปได้ บริษัทเสนอให้ ส านักงาน 
กสทช. เจรจากับ กฟน. และ กฟภ. ว่าไม่ให้มีค่าใช้จ่ายใน
การเชื่อมโยงข้อมูล เพราะผู้รับใบอนุญาตจะต้องช าระ
ค่าบริการในการพาดสายสื่อสารให้กับ กฟน. และ กฟภ. 
อยู่แล้ว เพื่อไม่ให้ต้นทุนในการประกอบกิจการเพิ่มสูงขึ้น 

บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 
เสนอให้  กสทช ด าเ นินการจัดท าแผนที่  GIS 

เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใช้ เน่ืองจากใช้ของการไฟฟ้าฯ 
จะท าให้มีค่าใช้จ่าย 
การไฟฟ้านครหลวง 

การเชื่อมระบบ GIS อาจจะไม่สามารถฟรีได้ อาจ
ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดย กฟน. จะขอหารือกับหน่วยงานที่

 
 
 

-การลงฐานข้อมูล GIS เป็นฐานข้อมูลที่จะอ านวยความ
สะดวก ส านักงาน กสทช. จะประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องต่อไป เพื่อไม่ให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กรณีให้ส านักงาน กสทช. จัดท าฐานข้อมูล GIS และเปิด
ให้ผู้ประกอบกิจการใช้งาน รับไว้พิจารณาต่อไป   
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เก่ียวข้องก่อนในเบื้องต้น 
ในการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(GIS) กับ กฟน.  ซ่ึงมีความรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล 
และเป็นข้อมูลที่ส าคัญ ดังน้ัน กฟน. จ าเป็นต้องมีเงื่อนไขใน
การเข้าถึงข้อมูลและการควบคุมการใช้งาน จึงต้องขอ
เพิ่มเติมข้อความ 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 
มีความเห็นว่า ในกรณีผู้รับใบอนุญาตสามารถท า

ความตกลงกับเจ้าของพื้นที่ได้ ไม่มีความจ าเป็นต้องขอความ
เห็นชอบ จาก กสทช. ก่อน ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว โดยอาจมีข้อก าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตแจ้งให้ กสทช. ทราบ เพื่อจุดประสงค์ของการ
จัดเก็บข้อมูลเม่ือผู้รับใบอนุญาตท าความตกลงกับเจ้าของ
พื้นที่แล้วเสร็จ  

 
 
-รับทราบแนวทางของ กฟน. 
 
 
 
 
 
-ตามมาตรา 39 ก าหนดให้ผู้มีเหตุต้องใช้สิทธิ ตามมาตรา 
39 ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ประกอบ
กับปัจจุบันถึงแม้จะขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ 
สายสื่อสารที่อยู่บนไฟฟ้ายังไม่เรียบร้อยหากไม่มีการก ากับ
อาจมีเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน รวมถึง
ทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อมด้วย 

6 ประเด็นให้ส านักงานมีหน้าที่แทนอ านาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง 
หมวด 3 
การพิจารณาค าขอใช้สิทธิ 

ข้อ 7 ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 
(1) พิจารณาให้ความเห็นแผนผังแสดง

รายละเอียดของลักษณะทิศทาง และแนวเขตใน
การปัก 

บริษัท เบญจจินดา โฮลด้ิง จ้ากัด 
เสนอว่าควรขยายระยะเวลา เน่ืองจากการพิจารณา

ที่ใช้ระยะเวลาสามสิบวัน จะท าให้เกิดอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ให้บริการแบบ Access 
และเสนอให้ส านักงาน กสทช. น าเร่ืองการขออนุญาตแบบ
เสนอแผนผังเป็นแผนการประกอบธุรกิจ ใส่ลงในประกาศ
ฉบับน้ี เพราะตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 2544 ว่าด้วยผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งข้อมูลที่

 
-รับไว้ประกอบการพิจารณา แต่ในเบื้องต้นการไม่ใส่ไว้จะ
มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนแนวทาง
ปฏิบัติมากกว่า  
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หรือตั้งเสา เดินสาย วางท่อ และการติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม
เสนอต่อ 
คณะกรรมการ 

(2) พิจารณาและเสนอความเห็นการ
วิ เ ค ราะห์ ผลกระทบการก า กั บดู แลและ
สภาพแวดล้อม(Regulatory Impact Analysis (RIA) 
และ Environmental Impact Analysis (EIA)) และ
เอกสารประกอบที่เก่ียวข้องของผู้รับใบ อนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการปักหรือตั้งเสา 
หรือเดินสายวางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด
ในการให้บริการโทรคมนาคม รวมถึงก าหนดหลักการ
วิ เคราะห์ ผลกระทบในเบื้ องต้ นเสนอต่ อ
คณะกรรมการ 

(3) พิจารณาก าหนดหลักการ วิธีการ 
คิดค านวณ และจ านวนเงินค่าตอบแทนและ
ค่าเสียหายในการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ
ทรัพย์สินทั้งในส่วนของผู้รับใบอนุญาต  หรือ
ผู้ดูแลรักษา หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
หรือทรัพย์สินเสนอต่อคณะกรรมการ 

(4) เชิญผู้รับใบอนุญาต หน่วยงานของ
รัฐ ผู้ ให้บริการสาธารณูปโภค หรือบุคคลที่
เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นได้ 

ถูกต้องและจ าเป็นในการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย ทั้ง น้ี 
เร่ืองของการส่งแผนการด าเนินการ เป็นเร่ืองที่มีผลกระทบ
ต่อการขอความเห็นชอบมาตรา 39 เร่ืองดังกล่าวจึง
เหมาะสมที่จะอยู่ในประกาศหลักเกณฑ์ฯ  

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 
การพิจารณาของส านักงาน กสทช. แบ่งออกเป็น 2 

ช่วง คือช่วงตรวจสอบเอกสาร 15 วัน และช่วงพิจารณาให้
ความเห็นชอบอีก 15 วัน จึงขอเสนอว่า ช่วงระยะเวลาที่มี
เหตุจ าเป็นที่คณะกรรมการต้องขยายระยะเวลา ควรมีการ
ก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้การพิจารณามีระยะ
เวลานานเกินไป และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ  

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน)  
เสนอให้ยังคงมีคณะอนุกรรมการพิจาณาสิทธิแห่ง

ทางอยู่ เน่ืองจากคณะอนุกรรมการฯ มีผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเร่ืองสิทธิแห่งทางอยู่แล้ว การที่ให้ส านักงานมี
หน้าที่แทนคณะอนุกรรมการฯ อาจท าให้เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงานได้ และส านักงานยังไม่มีความชัดเจนว่าจะ
มอบหมายให้หน่วยงานใดในส านักงานเป็นฝ่ายพิจารณา
เสนอต่อคณะกรรมการ กสทช.  

เสนอให้  ส านักงาน กสทช . เข้ามาก ากับดูแล
ค่าตอบแทน ค่าปรับ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้รับ
ใบอนุญาตที่ใช้สิทธิแห่งทาง เช่น กรณีค่าปรับของ กฟน. ที่
มี อัตราค่าปรับกรณีละเมิดการพาดสายสู ง เ กินส่ วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงาน กสทช. ท าหน้าที่ในการก ากับดแูลอัตรา
ค่าตอบแทนของผูป้ระกอบกิจการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ
กฎหมาย 
 

ส านักงาน เพิ่มเติม การคืนเร่ือง กรณีไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมภายในก าหนดเวลา ในข้อ 6 วรรคท้าย “ใน
กรณีที่ส านักงานตรวจสอบค าขอหากค าขอมี
รายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อ 5 ให้ส านักงานเร่ง
แจ้งรายละเอียดแห่งเอกสารไม่ครบถ้วนน้ันภายใน
ห้าวันท าการ โดยให้ก าหนดวันที่ต้องน าส่งเอกสาร
เพิ่มเติมเข้าไปยังระบบช่วยปฏิบัติการด้านสิทธิแห่ง
ทาง (E-doc) หากพ้นก าหนดวันที่แจ้งให้ส านักงาน
ยกเลิกค าขอผ่านระบบช่วยปฏิบัติการด้านสิทธิแห่ง
ทาง (E-doc) และส่งเร่ืองคืนผู้ยื่นค าขอ ภายในสิบ
ห้าวันท าการ นับถัดจากวันครบก าหนดส่งเอกสาร
เพิ่มเติม 
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(5) เสนอคณะกรรมการให้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่เห็นสมควร 

ยกตัวอย่างเช่น ผู้รับใบอนุญาตพาดสายสื่อสารก่อนที่จะ
ได้รับอนุญาตจาก กฟน. 10 วัน ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเสีย
ค่าปรับให้กับ กฟน. คิดเป็นค่าพาดสายสื่อสาร 1 ปี ซ่ึงการ
คิดค่าปรับน้ันควรเป็นในลักษณะ pro-rate เพราะถ้าหาก
คิดเป็น 1 ปี เท่ากับว่าผู้รับใบอนุญาตที่พาดสายสื่อสาร
จะต้องช าระค่าพาดสายสื่อสาร 2 คร้ังในปีน้ัน  

นอกจากน้ี หาก กฟน. จะก าหนดหลักเกณฑ์ใดที่ใช้
บังคับกับผู้รับใบอนุญาตควรให้ ส านักงาน กสทช. ให้ความ
เห็นชอบก่อน  

เ ร่ื อ งการพิ จ ารณาค า ขอใช้ สิท ธิ  บ ริษัทฯ  มี
ข้อเสนอแนะดังเก่ียวกับข้อ 6 ของร่างประกาศฯ ประเด็นที่
คณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาการพิจาณาออกไปได้น้ัน 
บริษัทฯ เสนอว่าควรมีก าหนดระยะเวลาจะขยายออกไปก่ี
วันเพื่อเป็นการก าหนดกรอบระยะเวลาการท างานของ
คณะกรรมการ ทั้งน้ี บริษัทฯ เสนอให้ขยายระยะเวลา
ออกไปอีกไม่เกิน 15 วัน   
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) 

ให้แยกประเด็นการวิเคราะห์ผลกระทบ ของ สผ. ซ่ึง
ด า เ นินก า รวิ เ ค ร า ะห์ ก ร ะท บ การก า กั บ ดู แล แ ล ะ
สภาพแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้โครงการหรือ
กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ห รือสุขภาพต้อ งจั ดท ารายง าน EIA ก่อนเสนอ

 
 
 
 
 
 
 
 
-รับไว้ประกอบการพจิารณา หรือหากเอกสารไม่ครบถ้วน
อาจสง่คืนเร่ืองผูย้ื่นค าขอ 
 
(แก้ไขแลว้ข้อ 6 วรรคท้าย) 

 
 
 
 
 
 
-รับทราบ 
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คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนพัฒนา
โครงการใดๆ โดย ตัวอย่างเช่น โครงการใดๆที่ผ่านพื้นที่ลุ่ม
น้ าชั้น 1 ต้องจัดท า EIA และตามมติ ครม. ถ้าโครงการที่
ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ก็ต้องจัดท ารายงาน EIA ,IEE 
( ร า ย ง า นผ ล กร ะท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ บื้ อ ง ต้ น )  ห รื อ 
Environmental Checklist แล้วแต่ประเภทโครงการ จึง
ขอให้ส านักงาน กสทช. ท าความชัดเจนว่า EIA ตาม
ประกาศฉบับน้ี กับ EIA ตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม เป็นคนละ
ฉบับกัน หากโรงการตั้งผ่านพื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1 หรือพื้นที่ป่า
อนุรักษ์เพิ่มเติม จะต้องจัดท ารายงาน EIA เสนอ สผ. เพื่อ
พิจารณาต่อไป 
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

เสนอว่า RIA และ EIA ค าน้ีอาจไปซ้ ากับหน่วยงาน
อ่ืน เช่น สผ. แต่ สผ. ใช้ค าว่า Assessment มิได้ใช้ 
Analysis อาจท าให้เข้าใจสับสนได้ ในส่วนของพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ จะต้องด าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 19 การได้รับ
อนุญาตจาก กสทช. ไม่อาจน ามาใช้ในพื้นที่ อุทยานได้ 
เช่นเดียวกับที่กรมทางหลวงชนบทได้กล่าวให้ความเห็น 
บริษัท ทีโอที จ้ากัด มหาชน 

ข้อ 7(5) ควรตั้งบุคคลภายนอกเข้าร่วมท างานกับ
เจ้าหน้าที่ส านักงานในการร่วมพิจารณาคามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 7 เพื่อให้มีมุมมองความคิดเห็นที่กว้าง และหลากหลาย 
อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รับไว้ประกอบการพจิารณา 
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ส านักงานอีกด้วย  
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด  

เสนอว่า จากเดิม “ส านักงาน กสทช. พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสิบหน้าวันนับแต่วันที่ส านักงานท าการตรวจสอบ
เอกสารครบถ้วน” ขอให้แก้ไขเป็น “หากค าขอมีรายละเอียด
ครบถ้วนตามข้อ 5 ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เอกสารครบถ้วน และหากส านักงาน
ตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส านักงานแจ้งผู้ รับ
ใบอนุญาตโดยเร็ว”  และหากมีเหตุจ าเป็นคณะกรรมการอาจ
ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปไม่เกินสิบห้าวัน สูงสุดสอง
คร้ังได้  

 
 
 
-รับไว้ประกอบการพจิารณา หรือหากเอกสารไม่ครบถ้วน
อาจสง่คืนเร่ืองผูย้ื่นค าขอ 
 
(แก้ไขแลว้ข้อ 6 วรรคท้าย) 
 
 
 
 
 
 

7 ประเด็นการแจ้งยกเลิกการใช้สิทธิฯ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ  
หมวด 4 
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 

ข้อ 12 กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์
จะใช้สิทธิตามท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
ผู้รับใบอนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ โดยให้ยื่นค าขอยกเลิกการใช้สิทธิ
ต่อคณะกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

บริษัท เบญจจินดา โฮลด้ิง จ้ากัด 
กรณีการปักหรือตั้งเสาควรให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้ง

เจ้าของที่ดินให้ทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เสนอว่า การขอ
อนุญาตแต่ละหน่วยงานจะใช้ระยะเวลานาน ควรมีแนวทาง
ที่สามารถจะลดระยะเวลาการขออนุญาตได้มากกว่าน้ี โดย
แนวทางดังกล่าวควรใส่ไว้ในประกาศน้ีด้วย  

การยกเลิกการขอใช้สิทธิ ตามกฎหมายไม่ได้เขียน
ไว้ว่าถ้ายกเลิกต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
อาจเป็นการใช้อ านาจเกินขอบเขต เพราะกฎหมายตาม
มาตรา 39 เป็นเพียงการคุ้มครองผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเท่าน้ัน ถ้าไม่สามารถด าเนินการไม่ได้จึงจะ

 
 
 
- ตามมาตรา 39 วรรคแรก ตีความไว้ว่าการปักเสาหรือ
พาดสาย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน กสทช.  
แต่หากไม่ประสงค์จะใช้งานต้องแจ้งยกเลิก เพื่อแก้ปัญหา
เร่ืองสายรกรุงรัง และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
รายอ่ืนเข้ามาในเส้นทางดังกล่าว แต่เพื่อประโยชน์การ
ด าเนินธุรกิจ จึงปรับแก้ไข เป็น 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นส้านักงาน กสทช.  

ร้องเรียนมาที่คณะกรรมการ แต่การจะพาดสายในเส้นทาง
น้ันๆหรือไม่ มีสิทธิที่จะท าหรือไม่ ผู้ที่จะมีอ านาจในการ
ด าเนินการจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน คือ การไฟฟ้าฯ เท่าน้ัน  
บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)  

กรณีการเดินสายเข้าบ้าน และพบว่าคู่สายเต็ม 
เห็นว่า ในทางปฏิบัติการขอยกเลิกจะเป็นเร่ืองยาก จึงขอ
เสนอว่าหากต้องการยกเลิกให้เป็นการแจ้งเพื่อทราบแทน
การขอความเห็นชอบ เพื่อความรวดเร็ว 

ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิอีกต่อไป ให้
แ จ้ ง ย ก เ ลิ กก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ เ ป็ น ล า ย ลั กษ ณ์ อั กษ รต่ อ
คณะกรรมการเพื่อทราบ (มิใช่เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งน้ี 
เพื่อเป็นการลดภาระของคณะกรรมการ)  
 
บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน)  

ผู้รับใบอนุญาตควรแจ้งให้ ส านักงาน กสทช. ทราบ
และสามารถยกเลิกการใช้สิทธิที่แจ้ง ส านักงาน กสทช. ได้
เลย เพราะหากผู้รับใบอนุญาตต้องขอความเห็นชอบจาก 
กสทช. ก่อนและ กสทช. มีความเห็นว่าไม่ให้ยกเลิกการใช้
สิทธิแห่งทางในเส้นทางน้ัน จะมีผลเท่ากับว่าผู้รับใบอนุญาต
ไม่สามรถยกเลิกการใช้สิทธิใช่หรือไม่ 
 

“ข้อ 12 กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และผู้รับใบอนุญาตยัง
มิได้ด าเนินการใช้สิทธิดังกล่าว ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้
คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเหตุผล
ประกอบ” 

 
 
-รับไว้ประกอบการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รับไว้ประกอบการพิจารณา 
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8 ประเด็น ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดระเบียบ   หรือ
บริหารจัดการการเดินสายไม่ให้รกรุงรังและ
จัดท าแผนปฏิบัติการในการตรวจสอบการ
เดินสาย 
หมวด 4 
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 

14.3 ผู้รับใบอนุญาตที่มีการใช้สิทธิใน
การปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือ
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ต้องด าเนินการบ ารุง 
รักษา ปรับปรุง แก้ไข ในทรัพย์สินแห่งตนอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้โครงข่ายโทรคมนาคมสามารถ
ใช้งานได้เป็นปกติ รวมทั้งต้องจัดระเบียบหรือ
บริหารจัดการเก่ียวกับการเดินสายมิให้  รกรุงรัง 
ไม่ว่าจะเป็นสายที่มีการใช้งานและไม่ใช้งาน ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการแจ้งให้ด าเนินการ
ภา ย ใน ระยะ เ วล า ที่ ก าห นด  แล ะจั ด ท า
แผนปฏิบัติการในการตรวจสอบ แก้ไขการ
เดินสายที่ไม่เรียบร้อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน โดยผู้รับใบอนุญาตสามารถเข้าไป
ในที่ดินที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม เสา สาย ท่อ
หรืออุปกรณ์ประกอบใดที่อยู่ในที่ดินน้ันได้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ บ า รุง รักษา 

 
 
 
 
 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ควรเพิ่มเ ร่ืองความเสียหายด้านทัศนียภาพลงใน
ประกาศฉบับน้ี รวมทั้งต้องจัดระเบียบหรือบริหารจัดการ
เก่ียวกับการเดินสายมิให้รกรุงรัง และควรเพิ่มเติมในส่วน
ของอุปกรณ์ และการจัดระเบียบสายที่ไม่ใช้งาน เขียนให้
ชัดเจนว่าสายที่ไม่ใช้งานต้องด าเนินการร้ือถอนออก และ
ควรมีการก าหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ว่าการแก้ไขต้อง
ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ จะได้ทราบถึงปลายทางของการแก้ไข
ปัญหา รวมถึงมีบทลงโทษที่ชัดเจนหากไม่น าสายที่ไม่ใช้งาน
ออก เพราะตามมาตรา 44 ของ พ.ร.บ. ประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ห้ามมิให้ผู้ใดท าให้เสียหาย  ท าลาย ท าให้
เสื่อมค่า ท าให้ไร้ประโยชน์ซ่ึงโครงข่ายโทรคมนาคม... ดังน้ัน 
ในกรณีของสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน อาจก่อให้เกิดอันตราย 
และท าให้ทัศนียภาพเสียหายได้ การจัดการและการติดตั้ง 
ควรเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานน้ันๆ ก าหนด  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- (แก้ไขแล้ว ในข้อ 14.3 วรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรค

สาม โดยใหด้ าเนินการร้ือถอนสายไม่ใชง้านออกไป ให้
อ านาจผูเ้ป็นเจ้าของทรัพย์สินบริหารจดัการ และใน
เส้นทางวิกฤตให้ยบุรวบมสายใหเ้หลือน้อยเส้นและน า
สายที่ไม่ใชง้านออก พร้อมแจง้วันร้ือถอนใหเ้จ้าของ
ทรัพย์สินและคณะกรรมการทราบและเขา้ตรวจสอบ) 
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ซ่อมแซม ห รือป้องกันอันตรายหรือความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในการน้ีผู้รับใบอนุญาตสามารถเข้าไป
ในที่ดินที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม เสา สาย ท่อ
หรืออุปกรณ์ประกอบใดที่อยู่ในที่ดินน้ันได้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ  บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมหรือป้องกันอันตรายหรือความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

บริษัท เบญจจินดา โฮลด้ิง จ้ากัด 

การจัดระเบียบสายสื่อสารต้องไม่กระทบต่อการ
เยียวยาหรือการชดใชค้วามเสียหายด้านตา่งๆ 

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ้ากัด 

ให้ ส านักงาน กสทช. สนับสนุนงบประมาณในการ
ช่วยเหลือการด าเนินการจัดระเบียบสาย เพราะในอนาคต 
จะมีอีกหลายๆเส้นทาง ที่ผู้ประกอบการท าร่วมกับ กฟน. 
กฟภ. และยังต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ค่อนข้างสูง 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) 
เสนอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยภาคเอกชนในการจัด

ระเบียบสายสื่อสาร เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย หรือเสนอ
ให้สามารถน าค่าใช้จ่ายมาช่วยลดหย่อยภาษีได้หรือไม่ 
เพราะสุดท้ายแล้ว เม่ือเอกชนลงทุนเป็นเงินจ านวนมาก จะ
ท าให้ภาระไปตกกับผู้บริโภค 

บริษัท เบญจจินดา โฮลด้ิง จ้ากัด 

เสนอให้มีรายละเอียดให้มากกว่าน้ี ในเร่ืองการจัด
ระเบียบสาย และเสนอให้ ส านักงาน กสทช. สามารถน า
งบประมาณมาช่วยในการลดค่าใบอนุญาต หรือค่าบ ารุง
ความถี่ 

 
 

 
 
 
 
 
-จะน าเสนอ ส านักงานต่อไป  
 
 
 
 
 
-จะน าเสนอ ส านักงานต่อไป  
 
 
 
 
 
-จะน าเสนอ ส านักงานต่อไป  
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
การจัดระเบียบสายจ าเป็นต้องด าเนินการทุกพื้นที่ 

และท าตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้ก าหนด 
และตามข้อเสนอของส านักงาน กสทช. ที่ เสนอว่าให้
ผู้ประกอบการ 1 ราย สามารถมีสานสื่อสารได้ 3 เส้น น้ัน 
เป็นจ านวนที่เยอะไป ความจุของเสาไฟฟ้าไม่สามารถรองรับ
ได้  
 
บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)  

กรณีที่บริษัท ต้องท าการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี 
ควรก าหนดช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนเทคโนโลยี และตอ้ง
แจ้งให้ลูกค้าทราบ เพราะการเปลี่ยนสายสื่อสารน้ัน ลูกค้า
จะได้รับผลกระทบมากที่สุด  

ในกรณีจะก าหนดจ านวนเส้นเคเบิลในการพาด
สายต่อผู้ประกอบกิจการแต่ละราย มีความเห็นว่า ไม่ควร
ก าหนดจ านวนสายเคเบิลดังกล่าว เน่ืองจากยากต่อการ
ปฏิบัติอาจเกิดปัญหาในการออกแบบ หรืออาจเกิดปัญหา
ในการซ่อมบ ารุง 
 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) 

เสนอว่าการก าหนดให้ผู้ประกอบแต่ละรายมีจ านวน
สายขั้นต่ าน้ัน ควรจะมี 4 เส้น ต่อ 1 ราย   เป็นอย่างต่ า 
เพื่อรองรับเครือข่ายล่ม และการสวิชเน็ตเวิค เพราะบาง
เส้นทางมีมากกว่า 3 เส้น และตามข้อก าหนดของการไฟฟ้า

 
-ให้เป็นหน้าทีข่องผู้ที่เป็นเจา้ของที่ทรัพย์สินบริหารจัดการ
ตามอ านาจหน้าที่ การน าเสนอของส านักงาน กสทช. ให้มี
การพาดสายรายละไม่เกิน 3 เส้น เพื่อมิให้มีการพาดสาย
จ านวนมากซ่ึงบางรายมีถงึ 8 เส้น เป็นต้น 
 
 
 
 
-ให้เป็นหน้าทีข่องผู้ที่เป็นเจา้ของที่ทรัพย์สินบริหารจัดการ
ตามอ านาจหน้าที่ การน าเสนอของส านักงาน กสทช. ให้มี
การพาดสายรายละไม่เกิน 3 เส้น เพื่อมิให้มีการพาดสาย
จ านวนมากซ่ึงบางรายมีถงึ 8 เส้น เป็น 
 
 
 
 
 
 
 
-ให้เป็นหน้าทีข่องผู้ที่เป็นเจา้ของที่ทรัพย์สินบริหารจัดการ
ตามอ านาจหน้าที่ การน าเสนอของส านักงาน กสทช. ให้มี
การพาดสายรายละไม่เกิน 3 เส้น เพื่อมิให้มีการพาดสาย
จ านวนมากซ่ึงบางรายมีถงึ 8 เส้น เป็น 



หน้า 14 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด
ในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. .... เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็น ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นส้านักงาน กสทช.  

สามารถบังคับจ านวนสายเพื่อรองรับความจุที่สามารถ
รองรับได้อยู่แล้ว ควรแก้ปัญหาเร่ือง การละเมิดพาดสาย 
และกรณีของหน่วยงานที่ได้รับสิทธิในการพาดสาย แต่ไม่
พาดตามสิทธิท่ีได้รับ  
การไฟฟ้านครหลวง  

เพื่อเป็นการชี้ชัดกับผู้ละเมิดการพาดสายสื่อสารที่
ไม่ได้รับอนุญาต ที่จะไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองตามร่างประกาศ
น้ี และหน่วยงานเจ้าของสิทธิแห่งทาง สามารถด าเนินการได้
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานอย่างเต็มที่ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ร่างประกาศฯของ ส านักงาน กสทช. เป็นการป้องกันและ
ปรามการละเมิด อีกทั้งให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
ตลาดโทรคมนาคม  

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน) 

ตามหมวด 4 ข้อ 11 คณะกรรมการควรมีมาตรการ
เพื่อคุ้มครองผู้รับใบอนุญาตที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก าหนด และได้รับความเห็นชอบแล้วมีสิทธิที่
จะเข้าไปด าเนินการได้ เม่ือได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้
ให้บริการสาธารณูปโภคทราบล่าวงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 30 
วัน  

ตามหมวด 4 ข้อ 13.1 ควรแก้ไขร่างประกาศให้มี
ความครอบคลุม และมีสภาพบังคับ โดยเม่ือกรรมการได้ให้
ความเห็นชอบ หรือมีค าวินิจฉัยที่เป็นที่สุดแล้ว ห้ามมิให้ผู้
เป็นเจ้าของ หรือครอบครองที่ดิน ปฏิ เสธไม่ให้ผู้ รับ

 
 
 
 
 
 
-รับไว้ประกอบการพจิารณา แตต่้องอยูภ่ายใต้กรอบอ านาจ
ของกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
-จะน าเสนอ ส านักงานต่อไป  
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ใบอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือเรียกค่าตอบแทนที่ไม่
เป็นไปตามข้อตกลงที่ท าไว้แล้ว 

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด  

ประเด็นค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบการเดินสายตาม
นโยบานของภาครัฐที่เกิดขึ้นภายหลัง โดยขอให้ส านักงาน 
กสทช. พิจารณาจัดสรรเงินจากค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแล
กิจการโทรคานาคม ซ่ึงบริษัทฯ ได้ส่งให้ส านักงาน กสทช. 
อยู่แล้ว มาใช้ในการจัดระเบียบการเดินสายตามนโยบาย
ของภาครัฐที่เกิดขึ้นภายหลักเหล่าน้ี หรือพิจาณาให้บริษัทฯ 
สามารถน าค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีมาดหย่อนจากรายได้ก่อนคิด
ค านวณค่ าธรรม เ นียม ใบอ นุญาตประกอบ กิจการ
โทรคมนาคม และค่าธรรมเนียบ USO เป็นต้น   

 
 
 
 
-จะน าเสนอ ส านักงานต่อไป  
 

9 ประเด็นการร้องขอต่อคณะกรรมการ ต้องยื่นค า
ร้องเป็นลายลักษณ์อักษร 
หมวด 5 
การร้องขอต่อคณะกรรมการ 

ข้อ 17 กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่อาจใช้
สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ 
หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดได้  เพราะเหตุที่
ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการเรียกค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าตอบแทนสูง เกินกว่าปกติในสภาพการใช้
ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สิน เพื่อการปักหรือ

 
 
 
 
 
 
 
กรมทางหลวง 

ในทางปฏิบัติอาจเกิดปัญหาเฉพาะกับหน่วยงาน
น้ันๆ เช่น การปักเสา หรือพาดสาย เฉพาะกับหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่ ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
-กรณีการพาดสายไปตามเขตทางหลวงที่มีเสาไฟฟ้าปักอยู่
ผู้ประกอบกิจการจะใช้พื้นที่ของทางหลวงในการพาดสาย
ได้ เม่ือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้รับอนุญาตให้พาด
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ตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบใด ผู้รับใบอนุญาตอาจร้องขอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้ โดย
ยื่ น ค า ร้ อ ง เ ป็ น ล า ยลั กษ ณ์ อั กษ ร  พ ร้ อม
รายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ 
รวมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์
ในการพิจารณาวินิจฉัย คณะกรรมการหรือ
ส านักงานอาจเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตเข้าชี้แจง 
จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือด าเนินการใดๆ ตามท่ี
คณะกรรมการหรือส านักงานเห็นสมควรก็ได้ 

แต่หากได้รับอนุญาตจาก ส านักงาน กสทช. แต่ไม่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จะท าให้ขัดต่อกฎหมาย 
จึงเสนอว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถใช้ได้กับหน่วยงาน
เอกชน หรือผู้ประกอบการด้วยกัน แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ
หน่วยงานของรัฐที่มี พ.ร.บ. เป็นของตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) 

ส านักงาน กสทช. ควรเข้ามาช่วยประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพราะบางกรณี 
หากภาคเอกชนด าเนินการเอง จะใช่ระยะเวลานาน และ
เกินข้อก าหนดเร่ืองต่างๆ เช่น ข้อก าหนดเร่ืองการใช้คลื่น ที่
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่
หาก ส านักงาน กสทช. เข้ามด าเนินการประสานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐให้ จะท าให้รวดเร็ว และเกิดประโยชน์ต่อผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ต้องการขยายโครงข่าย 

สายกับเสาไฟฟ้า ของ กฟน. และ กฟภ. แล้ว จึงจะไปพาด
สายไปบนเสาไฟฟ้าฯ ได้ รวมถึงการใช้พื้นที่ด้านล่าง เพื่อ
กิจกรรมพาดสาย โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท ซ่ึงเป็นหลักการที่กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบทใช้อยู่ในปัจจุบัน 
-ส านักงาน กสทช. ได้มีการชี้แจงระเบียบ ประกาศของ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทให้ผู้ประกอบกิจการ
ทราบเป็นระยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ปัจจุบันส านักงาน กสทช. ด าเนินการอยู่แล้ว หากผู้
ประกอบกิจการมีปัญหาสามารถแจ้งส านักงาน กสทช. ได้ 
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ประเด็น ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นส้านักงาน กสทช.  

 

10 ประเด็นในกรณีคณะกรรมการจ าเป็นต้อง
ก าหนดอัตราค่าตอบแทน จะคิดอัตราค่าใช้
ประโยชน์ที่สะท้อนต้นทุน 
 

 
-เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 

 
-เห็นชอบการคิดแบบสะท้อนต้นทุน และหน่วยงานต้องส่ง
ต้นทุนที่เกิดขึ้นให้ส านักงาน พิจารณา 

11 ประเด็นการวางเงินค่าตอบแทน ปรับเปลี่ยนจาก
การท าตามระเบียบของส านักงาน เป็นตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ 19 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตราย
อ่ืน หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา
ที่ดินหรือทรัพย์สินผู้ให้บริการสาธารณูปโภค 
หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สิน 
ได้ยื่นค าร้องคัดค้านการขอเข้าใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินหรือทรัพย์สินต่อคณะกรรมการเพื่อทบทวน
การขอเข้ า ใช้ประโยชน์ดั งกล่ าว  และ
คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดจ านวน
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินห รือ
ทรัพย์สินแล้ว แต่ผู้ รับใบอนุญาตรายอ่ืน 
หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน
หรือทรัพย์สิน ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค หรือ
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เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน ไม่ยอมรับ
ค่ า ต อ บ แ ท น ต า ม อั ต ร า ห รื อ จ า น ว น ที่
คณะกรรมการก าหนด ให้ผู้รับใบอนุญาตวางเงิน
ค่ า ตอบแทนตามจ านวนเ งิ นดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการ ทั้งน้ี การวางเงินให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 

12 ประเด็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ านาจดูแลที่ดินหรือ
ทรัพย์สิน ไม่ได้ยื่นค าร้องคัดค้านการขอเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สินตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ 20 ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ มีอ านาจ
หน้าที่ดูแลรักษาที่ดินหรือทรัพย์สิน หรือเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ได้ยื่นค าร้องคัดค้านการ
ขอเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สินตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาต สามารถเข้าใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินได้
ตามสิทธิแห่ งประกาศฉบั บ น้ีและให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตด าเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน
หรือทรัพย์สิน หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดิน ตามจ านวนเงินที่ได้มีการยอมรับร่วมกัน 
 

 
 
 
 
กรมทางหลวง 

ต้องการให้กฎหมายมีความสอดคล้องกันระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งกรมทางหลวง การทางพิเศษฯ และรวมถึง
กรมทางหลวงชนบท เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมๆ จากการเข้า
สิทธิแห่งทาง 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นส้านักงาน กสทช.  

13 ประเด็นมาตรการคุ้มครองและก ากับดูแล 
และการด าเนินการฝ่าฝืนของผู้รับใบอนุญาต 
หมวด 6 
มาตรการคุ้มครองและก ากับดูแล 

ข้อ 22 หากผู้ขอรับใบอนุญาตรายใดด าเนินการ
ฝ่าฝืนข้อใดข้อหน่ึงตามประกาศน้ี ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายว่ าด้ วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

 
 
 
 
 
บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน)  

ข้อ 22 อย่างไรก็ตามในส่วนของ ข้อ 21 บริษัทฯ 
มีความเห็นว่าควรบัญญัติเร่ืองโทษของการฝ่าฝืนหรือละเมิด
ตามข้อ 21 เอาไว้ตามเดิม เพราะนอกจากจะเป็นการ
คุ้มครองผู้ใหบริการแล้ว ยังเป็นการท าให้ผู้ที่จะกระท าการ
ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อ 21 ตระหนักว่าการกระท าดังกล่าวน้ัน 
มีโทษตามกฎหมาย 

 

14 ประเด็นผู้ รับใบอนุญาตที่ได้ยื่นค าขอใช้สิทธิ 
ก่อนประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่ายื่นค า
ขอตามประกาศฉบับน้ี  
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 24 ผู้รับใบอนุญาตที่ได้ยื่นค าขอใช้
สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ 
หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดไว้ก่อนแล้วก่อนประกาศ
ฉบับน้ี มีผลใช้บั งคับได้ถื อว่ ายื่ นค าขอตาม
ประกาศฉบับน้ี โดยกระบวนการพิจารณาค าขอ
ใช้สิทธิ และกรณีอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการขอใช้สิทธิ
ให้ด าเ นินการต่อไปภายใต้หลักเกณฑ์ของ
ประกาศน้ี 

 

 

 

บริษัท เบญจจินดา โฮลด้ิง จ้ากัด 

ไ ม่ค วรต้อ ง มีกา รจั ดส่ ง เอกสาร เพิ่ ม เ ติม เ ม่ื อ
คณะกรรมการเรียกให้ส่งแผนผัง หรือ เอกสารอีก เพราะผู้
ประกอบกิจการได้ด าเนินการลงระบบไว้แล้ว จึงไม่มีความ
จ าเป็นต้องขอเอกสารส าเนาเพิ่ม เพื่อให้เกิดการท างาน
ซ้ าซ้อน  

 
 
 
 
 
-คงไว้ตามร่างประกาศฯ เน่ืองจากฐานข้อมูลส านักงาน 
กสทช. มีเพียงปี 2552 เป็นต้นมา ส่วนปีย้อนหลังไม่ได้มีการ
จัดเก็บ  
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15 เร่ืองอ่ืนๆ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) 
ขอบเขตด้านการใช้สิทธิแห่งทาง ควรเร่ิมจากการ

แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทั้งค่าใบอนุญาต ค่าคลื่นความถี่ ทั้งน้ี 
ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานก ากับดูแลอย่าง
ส านักงาน กสทช. เพื่อเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก
เส้นทางการพาดสายสื่อสาร และบริหารจัดการให้มีเส้นทาง
ที่เพียงพอ และรองรับการขยายตัวด้านการสื่อสารได้ใน
อนาคต รวมถึงต้องการให้ส านักงาน กสทช. มีกรณีศึกษา
จากต่างประเทศ  มาให้ผู้ประกอบกิจการได้ศึกษาเบื้องต้น 
เก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการขยายโครงข่าย และการ
จัดการด้านทัศนียภาพที่สวยงาม การลงทุนการใช้ท่อร้อย
สาย รวมถึงค่าเช่าท่อร้อยสายที่เหมาะสมของ  แต่ละ
ประเทศ 
 
บริษัท เบญจจินดา โฮลด้ิง จ้ากัด 

การยื่ นขอความเห็นชอบมาตรา 39 ควรใช้
ระยะเวลาน้อยกว่า 15 วัน หากเร่ิมมีการเชื่อมโยงแผนผัง 
GIS กับการไฟฟ้าฯ และไม่ต้องการให้การไฟฟ้าฯ เก็บค่า
พาดสายกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  

 
ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

กรณีที่ผู้ประกอบการไปจ้างบริษัทอ่ืนที่ ไม่ใช้ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ส านักงาน กสทช.มีหลักเกณฑ์

 
-ส านักงาน กสทช. แจ้งว่า หากไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ส านักงาน กสทช. จะไม่เข้า
ไปก ากับ ให้เป็นเร่ืองของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ หรือให้
เป็นไปตาม   กฎ ระเบียบของเจ้าของพื้นที่ได้เลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เน่ืองจากต้องมีขั้นตอนของส านักงาน และคณะกรรมการ
ตามกฎหมาย ยังไม่สามารถมอบอ านาจให้ส านักงาน 
กสทช. ด าเนินการได้ 
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ที่จะดูแลหน่วยงานที่ใม่ใช่ผู้ประกอบการอย่างไร 
 
 
 

กรมอทุยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
ควรเน้นเร่ืองการใช้ทรัพยากรด้านโครงข่ายพื้นฐาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรซับซ้อน 
และเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดีขึ้น เช่น ในพื้นที่อุทยาน    ไม่
ควรต้องปักเสาในทุกๆเครือข่าย เน่ืองจากเป็นการเปิดพื้นที่
ป่า โดยไม่จ าเป็น ควรมีหลักเกณฑ์ ในการปักเสา  ที่
สอดคล้องกับเร่ืองภูมิทัศน์ให้เป็นรูปธรรมมากกว่าน้ี  

ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องเรียนเร่ืองภูมิทัศน์
ทางสายตาที่ไม่เหมาะสม รวมถึงมีมาตรการควบคุม และมี
บทลงโทษที่ชัดเจน ที่ผู้ประกอบกิจการต้องรับผิดชอบต่อ
สังคม และค านึงถึงสภาพแวดล้อมมากกว่าที่จะค านึงถึงผล
ก าไรเชิงธุรกิจของตนเพียงฝ่ายเดียวส านักงาน กสทช. ควร
ปกป้องสิทธิของประชาชนด้วย 

 

 
 
 
 
 

-รับไว้ประกอบการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
-รับไว้ประกอบการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 22 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด
ในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. .... เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็น ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นส้านักงาน กสทช.  

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ส้านักอุทยาน
แห่งชาติ 

เห็นด้วยกับร่างประกาศหลักเกณฑ์ฉบับ น้ีใน
ภาพรวม ทั้ง น้ี เพื่อให้เ กิดความชัด เจน เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ไม่เกิดผลกระทบด้านภูมิทัศน์ ควรมีมาตรการ
รองรับ มีกรอบระยะเวลาการแก้ไข และบทลงโทษที่ชัดเจน 
เพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 
ในกรณีหากมี เหตุจ า เป็น คณะกรรมการควร

ก าหนดการขยายระยะเวลาออกไปให้ชัดเจนมีก าหนด
ระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อแผนงาน 
และการด าเนินงานของผู้รับใบอนุญาต  
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด 

ส านักงาน กสทช. ซ่ึงเป็นหน่วยงานก ากับดูแล ควรเข้า
มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ เจรจากับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
ขอสิทธิแห่ งทาง และมีส่ วนร่วมในการก าหนดราคาที่
สมเหตุสมผล และสะท้อนต้นทุน เพื่อส่งเสริมการแข่งขันเสรี
และเป็นธรรม   

 

 
 
-รับไว้ประกอบการพิจารณา 

ปัจจุบันส านักงานก็รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนอยู่แล้ว
รวมถึงเร่ืองเสาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ปัจจุบันส านักงานด าเนินการอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 
 



หน้า 23 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด
ในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. .... เม่ือวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็น ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นส้านักงาน กสทช.  

16 ข้อ 9 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน… บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จ้ากัด  

เสนอให้ปรับปรุงค าว่า เสาอากาศ (Tower) เป็น 
เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งสายอากาศ (Tower/Mast) เพื่อให้
สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เร่ือง การใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงขา่ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 

-รับไว้ประกอบการพจิารณา 

แก้ไขแล้ว ข้อ 9 (1)  “เสาซึ่งใช้ในการตดิตั้งสายอากาศ 
(Tower/Mast)” 13-9-59 

 


