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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา 
หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม 

 
 

โดยที่ เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาหรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๖)  (๒๔)  และมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  
และมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด 
ในการให้บริการโทรคมนาคมไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด
ในการให้บริการโทรคมนาคม  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน ์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
“ผู้ รับใบอนุญาต”  หมายความว่า   ผู้ที่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับอนุญาต  สัมปทาน  
หรือสัญญาจากการส่ือสารแห่งประเทศไทย  หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติ  การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใช้บังคับ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ  เป็นอย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  และรัฐวิสาหกิจ  และให้หมายรวมถึง
หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ 
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“ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคตามพระราชบัญญัติอื่น  ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

“สาย”  หมายความว่า  สายนําสัญญาณโทรคมนาคมตัวนําทองแดง  (Copper)  หรือตัวนําเส้นใยแสง  
(Optical  Fiber)  หรือสายอื่นใดที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม 

“อุปกรณ์”  หมายความว่า  อุปกรณ์ประกอบใด  ที่ต้องติดตั้งตามเสา  ท่อ  หรือสิ่งก่อสร้างใด
หรือในที่ดิน  เพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคม  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ  (CPE-Customer  
Premises  Equipment) 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตท่ีได้รับสิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการประกอบกิจการโทรคมนาคม  จะใช้ประโยชน์จากสิทธิที่ได้เพื่อการอื่น
นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตมิได้ 

ข้อ ๔ กรณีผู้รับใบอนุญาตรายใดได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมมาจากผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  
หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดอยู่ก่อนแล้ว  หากประสงค์จะประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  ในทิศทางและแนวเขตท่ีคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบดังกล่าวแล้ว  ให้ย่ืนขอใช้สิทธิ 
ต่อคณะกรรมการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
การย่ืนขอใช้สิทธิของผู้รับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตที่มีเหตุและความจําเป็นต้องใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  
วางท่อหรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด  จะต้องย่ืนขอใช้สิทธิดังกล่าว  โดยจัดทําแผนผังตําแหน่งการติดตั้ง  
ลักษณะทิศทาง  และแนวเขตในการปักหรือตั้งเสา  เดินสาย  วางท่อ  และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด 
ในการดําเนินการให้บริการโทรคมนาคมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ 

การย่ืนขอใช้สิทธิแห่งทางตามวรรคหนึ่ ง  ให้ผู้ รับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ี 
ต่อสํานักงานผ่านทางระบบช่วยปฏิบัติการด้านสิทธิแห่งทาง  (E-doc) 

(๑) แผนผังแสดงลักษณะทิศทางและแนวเขต 
(๒) คําชี้แจงถึงเหตุผลและความจําเป็น 
(๓) ชนิดของอุปกรณ์ที่จะติดตั้ง 
(๔) วิเคราะห์ผลกระทบ  เฉพาะในเร่ืองที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
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 -  ด้านสิ่งแวดล้อม 
 -  ด้านสุขอนามัย 
 -  ด้านทัศนียภาพ 
 -  ด้านความม่ันคงของรัฐ 
(๕) แนวทางการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหาย  ที่เกิดจากการวิเคราะห์  ผลกระทบตาม  (๔) 
กรณีที่สํานักงานได้ทําการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS)  กับการไฟฟ้านครหลวง  

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เรียบร้อยแล้ว  ผู้รับใบอนุญาตสามารถใช้แผนผังจากระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  (GIS)  ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแทนแผนผังแสดงรายละเอียดทิศทาง
และแนวเขตตาม  (๑)  ได้   

การวิเคราะห์ผลกระทบตาม  (๔)  ผู้รับใบอนุญาตสามารถวิเคราะห์เฉพาะในเร่ืองที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสาธารณะ  อาจไม่ต้องวิเคราะห์ตามที่ระบุข้างต้นทั้งหมดก็ได้  หรือตามที่กําหนดไว้ 
ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ 

หมวด  ๓ 
การพิจารณาคําขอใช้สิทธิ 

 
 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะอนุกรรมการพิจารณา
สิทธิแห่งทาง”  เรียกโดยย่อว่า  “กพส.”  จํานวนห้าคน  ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านโทรคมนาคม  การประเมินราคาทรัพย์สิน  วิศวกรรม  สิ่งแวดล้อม  หรือกฎหมาย  
ด้านละหนึ่งคน 

ให้เลขาธิการมอบหมายพนักงานของสํานักงานทําหน้าที่เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง 

คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นกลางและเป็นอิสระไม่เข้าข้าง
ฝ่ายใดและให้มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละสองปี  อนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกวาระหนึ่งได้  แต่มิให้ดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกัน  อนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห่งทางซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางขึ้นใหม่   

กรณีอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางมีเหตุต้องออกจากตําแหน่งก่อนถึงวาระคณะกรรมการ
จะแต่งตั้งผู้มาดํารงตําแหน่งแทน  โดยให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของอนุกรรมการพิจารณาสิทธิ
แห่งทางที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ทั้งนี้  คณะกรรมการจะดําเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
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(๑) พิจารณาให้ความเห็นแผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง  และแนวเขตในการปัก
หรือตั้งเสา  เดินสาย  วางท่อ  และการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคมเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๒) พิจารณาและเสนอความเห็นการวิเคราะห์ผลกระทบการกํากับดูแลและสภาพแวดล้อม  
(Regulatory  Impact  Analysis  (RIA)  และ  Environmental  Impact  Analysis  (EIA))  และเอกสาร
ประกอบที่เก่ียวข้องของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  
วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  รวมถึงกําหนดหลักการวิเคราะห์
ผลกระทบในเบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) พิจารณากําหนดหลักการ  วิธีการ  คิดคํานวณ  และจํานวนเงินค่าตอบแทนและค่าเสียหาย
ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สินทั้งในส่วนของผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้ดูแลรักษา  หรือเจ้าของ  
หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๔) เชิญผู้รับใบอนุญาต  หรือหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ข้อมูล  หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม  
เพื่อประกอบการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นได้ 

(๕) เสนอคณะกรรมการให้มีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึง
ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางเห็นเหมาะสม  แล้วรายงานผลการดําเนินงาน 
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางทราบ  เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๖) พิจารณาและเสนอความเห็น  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนผังภายใน
สิบห้าวัน  นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางได้รับหนังสือและข้อมูลเพียงพอแก่การพิจารณา 

(๗) ให้ คําแนะนํา   และวินิจฉัยคํา ร้องขอของผู้ รับใบอนุญาต   เ ป็นหนังสือเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงาน

ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธแิห่งทาง  ให้เลขาธิการมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว

ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง 
ข้อ ๘ การประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางต้องมีอนุกรรมการพิจารณา

สิทธิแห่งทางมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางทั้งหมด  จึงจะเป็น  
องค์ประชุม 

ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้อนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางที่มาประชุม  เลือกอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางคนหนึ่ง 
เป็นประธานในท่ีประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  อนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางคนหนึ่ง 
ให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 
เสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ประธานอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางหรืออนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทางที่มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องที่พิจารณา  ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

ข้อ ๙ เ ม่ือคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่ งทางไ ด้ รับ คําขอใช้สิทธิตามข้อ   ๕   
ให้ดําเนินการตรวจสอบคําขอ  หากคําขอมีรายละเอียดครบถ้วนตามข้อ  ๕  ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทําการตรวจสอบเอกสารครบถ้วน  ก่อนนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ือง 
จากคณะอนุกรรมการ  หากมีเหตุจําเป็นคณะกรรมการอาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปก็ได้   
ในกรณีที่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบคําขอหากคําขอมีรายละเอียดไ ม่ครบถ้วนตามข้อ   ๕   
ให้คณะอนุกรรมการเร่งแจ้งรายละเอียดแห่งเอกสารไม่ครบถ้วนนั้นภายในห้าวันทําการ  โดยให้กําหนด
วันที่ต้องนําส่งเอกสารเพิ่มเติมเข้าไปยังระบบช่วยปฏิบัติการด้านสิทธิแห่งทาง  (E-doc)  หากพ้นกําหนด
วันที่แจ้งให้สํานักงานยกเลิกคําขอผ่านระบบช่วยปฏิบัติการด้านสิทธิแห่งทาง  (E-doc)  และส่งเร่ืองคืน 
ผู้ย่ืนคําขอ  ภายในสิบห้าวันทําการ  นับถัดจากวันครบกําหนดส่งเอกสารเพิ่มเติม 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  
หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดของผู้รับใบอนุญาต  บนหลักการพื้นฐาน  ดังนี้ 

(๑) ไม่เลือกปฏิบัติ  เสมอภาค  และโปร่งใส 
(๒) ไม่ลงทุนซ้ําซ้อน 
(๓) ไม่กระทบต่อความม่ันคงของรัฐ 
(๔) จะต้องไม่ลดประโยชน์ในการใช้ที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นลงจนเกินสมควร 
(๕) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  หรืออาจก่อให้เกิด  

ความเสียหายต่อสุขภาพอนามัย  ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  หรือมีผลกระทบในทางลบ 
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๖) สอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๗) สอดคล้องกับประกาศ  ระเบียบ  หรือคําวินิจฉัยที่ออกโดยคณะกรรมการ 
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน

โทรคมนาคมร่วมกัน  ซึ่งรวมถึง 
(๑) การใช้เสาซึ่งใช้ในการติดตั้งสายอากาศ  (Tower/Mast)  สถานที่  (Site)  สายอากาศ  

(Antenna)  แหล่งจ่ายไฟ  (Power  supply)  และสิ่งอํานวยความสะดวก  (Facilities)  อื่น ๆ 
(๒) การใช้พื้นที่ใดที่เป็นเขตที่มีกฎหมายกําหนดไว้เพื่อสงวนและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  เช่น  เขตอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยว   
เขตโบราณสถาน  เขตป่าไม้  เป็นต้น 
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(๓) การใช้พื้นที่ใดบนสะพาน  ในอุโมงค์  หรือบนทางเท้า  รวมถึงการใช้พื้นที่ในการสร้างโครงข่ายใต้ดิน 
(๔) การใช้พื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(๕) การใช้พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นหรือแออัด 

หมวด  ๔ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๒ หากผู้รับใบอนุญาตที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแบบหรือแผนผังการดําเนินงาน  
ให้ย่ืนแบบหรือแผนผังการดําเนินงานแก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ  
ทั้งนี้  หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญอาจขอให้มี 
การวิเคราะห์ผลกระทบด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เม่ือคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  
หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดตามที่ผู้รับใบอนุญาตร้องขอ  ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิและ 
หน้าที่ดําเนินการต่อ  ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือทรัพย์สิน  ดังนี้ 

  ก. ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น 
   การเดินสาย  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคมที่ต้อง

กระทําบนหรือตามเสา  ท่อ  หรือสิ่งก่อสร้างใดที่ใช้งานในลักษณะทํานองเดียวกันของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  
ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองสิทธิทําความตกลงร่วมกัน   
โดยผู้รับใบอนุญาตรายอื่นจะปฏิเสธมิได้  แต่อาจเรียกค่าใช้ประโยชน์ได้เท่าที่จําเป็น  แต่ผู้รับใบอนุญาต
รายอื่นอาจปฏิเสธได้ในกรณีที่ความจุไม่เพียงพอ  (Lack  Capacity)  มาตรฐานความปลอดภัย  ความน่าเชื่อถือ
ของระบบ  และเหตุผลทางวิศวกรรม  หรือกรณีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยผู้ที่ 
ทําการปฏิเสธต้องแสดงเหตุผลและเอกสารประกอบอย่างละเอียดและชัดเจน  และข้อตกลงดังกล่าว 
ต้องธํารงไว้ซึ่งความเสมอภาค  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจกําหนดให้มีข้อตกลงกลาง
ระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันก็ได้ 

  ข. หน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้บริการสาธารณูปโภค 
   (๑) การเดินสาย  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม 

ที่ต้องกระทําบนหรือตามเสา  ท่อ  หรือสิ่งก่อสร้างใดที่ใช้งานในลักษณะทํานองเดียวกันของหน่วยงานของ
รัฐหรือผู้ให้บริการสาธารณูปโภค  โดยหน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้บริการสาธารณูปโภคจะปฏิเสธมิได้   
แต่อาจเรียกค่าใช้ประโยชน์ได้เท่าที่จําเป็น  แต่หน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้บริการสาธารณูปโภคอาจปฏิเสธได้ 
ในกรณีที่ความจุไม่เพียงพอ  (Lack  Capacity)  มาตรฐานความปลอดภัย  ความน่าเชื่อถือของระบบ  และเหตุผล
ทางวิศวกรรม  หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยผู้ที่ทําการปฏิเสธต้องแสดง
เหตุผลและเอกสารประกอบอย่างละเอียดและชัดเจน  ทั้งนี้  หากหน่วยงานของรัฐมีหลักเกณฑ์ 
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และเง่ือนไขสําหรับผู้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิดังกล่าว  ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 

   (๒) การปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด 
ในการให้บริการโทรคมนาคมในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาท่ีดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ทั้งนี้  หากหน่วยงานของรัฐ 
มีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขสําหรับผู้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิดังกล่าว  ให้ผู้ รับใบอนุญาตดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 

   (๓) การขึงสายผ่านไปเหนือหรือข้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
เม่ือผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินหรือทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินหรือ
ทรัพย์สิน  หากการดําเนินการดังกล่าวไม่เป็นเหตุทําให้กระทบกระเทือนการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น  ทั้งนี้   
หากหน่วยงานของรัฐมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขสําหรับผู้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิดังกล่าว  ให้ผู้รับใบอนุญาต
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 

   ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินหรือทรัพย์สินสามารถแจ้งให้
ผู้รับใบอนุญาตขึงสายผ่านไปเหนือหรือข้ามไปในบริเวณที่ไม่กระทบกระเทือนการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้  
และ  หากได้รับความเสียหายจากการดําเนินการของผู้รับใบอนุญาตแล้ว  หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้รับใบอนุญาตได้ 

   (๔) เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  อาจจัดทําข้อตกลงกับ
หน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้บริการสาธารณูปโภค  เพื่อให้เกิดความเสมอภาค  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ 
ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สิน  เพื่อการให้บริการโทรคมนาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และยังประโยชน์สาธารณะ 

  ค. บุคคลอื่น 
   (๑) การปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด 

ในการให้บริการโทรคมนาคมในท่ีดินของบุคคลอื่น  โดยผู้รับใบอนุญาตต้องทําความตกลงกับเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองที่ดินนั้น  และข้อตกลงดังกล่าวต้องธํารงไว้ซึ่งความเสมอภาค  เป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ 

   (๒) การขึงสายผ่านไปเหนือหรือข้ามที่ดินของบุคคลอื่น  เม่ือผู้รับใบอนุญาตได้
แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของหรือ  ผู้ครอบครองที่ดิน  หากการดําเนินการดังกล่าวไม่เป็นเหตุทําให้กระทบกระเทือนการใช้
ประโยชน์ในที่ดินนั้น  ทั้งนี้  เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินสามารถแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตขึงสายผ่านไปเหนือ
หรือข้ามไปในบริเวณที่ไม่กระทบกระเทือนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้  และหากได้รับ 
ความเสียหายจากการดําเนินการของผู้รับใบอนุญาตแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้รับใบอนุญาตได้ 
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ข้อ ๑๔ กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  และ
ผู้รับใบอนุญาตยังมิได้ดําเนินการใช้สิทธิดังกล่าว  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็น   
ลายลักษณ์อักษร  พร้อมเหตุผลประกอบ  ภายในเก้าสิบวัน  นับถัดจากวันที่สํานักงานมีหนังสือแจ้งผลการ
ให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๕ การกําหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และพื้นฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑๕.๑ ค่าตอบแทนในการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สินเพื่อปักหรือตั้งเสา  หรือ

เดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

     ก. ผู้รับใบอนุญาตกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น 
      หากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นมีหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไข  ที่เป็นไป

ตามระเบียบปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาต  รายอื่นที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  ประกาศของ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขดังกล่าว  หากยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ขึ้นเป็นการเฉพาะ  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  ทําความตกลงร่วมกันเพื่อดําเนินการ  และข้อตกลงดังกล่าวต้องธํารงไว้
ซึ่งความเสมอภาค  เป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ 

     ข. ผู้รับใบอนุญาตกับหน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้บริการสาธารณูปโภค 
      หากหน่วยงานของรัฐผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินหรือทรัพย์สินมี

หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไข  ในการใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญาต
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขของหน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 

      หากผู้ให้บริการสาธารณูปโภคมีหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไข  ที่เป็นไป
ตามระเบียบปฏิบัติของผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่ถูกกําหนดข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  ประกาศของ
หน่วยงานราชการ  ที่เก่ียวข้อง  หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขดังกล่าว  หากยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ขึ้นเป็นการเฉพาะ  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ให้บริการสาธารณูปโภคทําความตกลงร่วมกันเพื่อดําเนินการ  และข้อตกลงดังกล่าวต้อง
ธํารงไว้ซึ่งความเสมอภาค  เป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ   

     ค. ผู้รับใบอนุญาตกับบุคคลอื่น 
      ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ที่ดินตกลงยอมรับร่วมกัน  และข้อตกลงดังกล่าวต้องธํารงไว้ซึ่งความเสมอภาค  เป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๑๕.๒ การกําหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สิน  ผู้รับใบอนุญาต

จะให้สถาบันวิชาชีพหรือบริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าที่ดินหรือทรัพย์สินทําการศึกษาและกําหนด
ราคาค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สินดําเนินการก็ได้ 
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ข้อ ๑๖ ผู้ รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบ  บํารุงรักษา  ซ่อมแซมหรือป้องกันอันตรายหรือ   
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  ในสถานการณ์  ดังต่อไปนี้ 

  ๑๖.๑ ในกรณีปกติเพื่อการตรวจสอบ  บํารุงรักษา  ซ่อมแซมหรือป้องกันอันตรายหรือ  
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  หรือตามระยะเวลากําหนดของผู้รับใบอนุญาต  โดยจะต้องแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่น  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินหรือทรัพย์สิน  ผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภค  หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  ๑๖.๒ ในกรณีที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่
ประโยชน์สาธารณะ  หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่งผู้รับใบอนุญาตมีเหตุจําเป็นต้องแก้ไข 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบความผิดพลาดโดยผู้รับใบอนุญาตเองหรือ 
การร้องขอจากประชาชนทั่วไป  หรือการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น  หรือตามคําสั่งของ
คณะกรรมการก็ตาม  ผู้รับใบอนุญาตสามารถ  เข้าไปในท่ีดินหรือทรัพย์สินเพื่อดําเนินการดังกล่าวได้ 
โดยทันที  และต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไข  ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดและกฎเกณฑ์ที่ได้กําหนด
ร่วมกันกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค  หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 

  ๑๖.๓ ผู้รับใบอนุญาตที่มีการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือ
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด  ต้องดําเนินการบํารุง  รักษา  ปรับปรุง  แก้ไข  ในทรัพย์สินแห่งตนอย่างสมํ่าเสมอ  
เพื่อให้โครงข่ายโทรคมนาคมสามารถใช้งานได้เป็นปกติ  รวมทั้งต้องจัดระเบียบหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การเดินสายมิให้รกรุงรัง  ไม่ว่าจะเป็นสายที่มีการใช้งานและไม่ใช้งาน  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการแจ้ง
ให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด  กรณีสายไม่ใช้งานแล้วให้ดําเนินการร้ือถอนออกไป  หากไม่
สามารถดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดต้องแจ้งเหตุแห่งการนั้นให้คณะกรรมการทราบ  หากไม่
ดําเนินการคณะกรรมการอาจพิจารณาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้สายมีความเรียบร้อย  และผู้รับ
ใบอนุญาตต้องจัดทําแผนปฏิบัติการในการตรวจสอบ  แก้ไขการเดินสายที่ไม่เรียบร้อย  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยผู้รับใบอนุญาตสามารถเข้าไป
ในที่ดินที่ มี โครงข่ายโทรคมนาคม  เสา   สาย  ท่อหรืออุปกรณ์ประกอบใดที่อ ยู่ในที่ดินนั้นได้   
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ  บํารุงรักษา  ซ่อมแซม  หรือป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

   ในกรณีการพาดสายไปบนเส้นทางวิกฤตที่ถูกประกาศเป็นเส้นทางที่ไม่อนุญาต
ให้พาดสายสื่อสารต่อไปได้อันเนื่องจากมีการพาดสายสื่อสารเกินมาตรฐาน  ให้ผู้รับใบอนุญาตยุบรวมสาย
ของตนที่อยู่บนเส้นทางให้เหลือน้อยเส้นแสดงบนแผนผังตามข้อ  ๕  เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  
และต้องแจ้งกําหนดการร้ือถอนสายที่ ไ ม่ใช้งานออกจากเส้นทางให้ผู้ เ ป็นเจ้าของทรัพย์สินและ
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คณะกรรมการทราบเพื่อตรวจสอบการดําเนินการร้ือถอนนั้น  รวมถึงการอนุญาตให้พาดสายได้จํานวน
เท่าใดให้เป็นอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการของผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือทรัพย์สินนั้น 

   ในกรณีผู้รับใบอนุญาตพาดสายไปบนเสาไฟฟ้า  หรือทรัพย์สินใด  โดยยังไม่ได้
รับอนุญาตจาก  ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน  ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินย่อมมีสิทธิดําเนินการแจ้งให้นําสายสื่อสาร
ออก  การแจ้งความดําเนินคดี  การร้ือถอนสาย  หรือการอื่นใด  ตามระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

ข้อ ๑๗ ผู้รับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย  ดังต่อไปนี้ 
  ๑๗.๑ ในกรณีที่ มีความเสียหายปรากฏอย่างชัดแจ้งอันเนื่องมาจากโครงข่าย

โทรคมนาคม  เสา  สาย  ท่อ  หรืออุปกรณ์ที่อยู่ในที่ดินหรือทรัพย์สินนั้น  หรือเกิดจากการดําเนินการตาม  
๑๖.๑,  ๑๖.๒  หรือ  ๑๖.๓  ผู้เสียหายที่เป็นผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  หน่วยงานของรัฐ  ผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภค  เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายนั้น
จากผู้รับใบอนุญาตได้  โดยการเยียวยาต่อความเสียหายจะต้องสามารถชดเชยอย่างเพียงพอ  เป็นธรรม  
และสมควรแก่เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าว 

  ๑๗.๒ ในกรณีที่อุปกรณ์อื่นใดที่ได้มีการติดตั้งใหม่หรือติดตั้งเพิ่มเติมในภายหลังที่ได้มี
การพาดสายหรือติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมแล้ว  หากอุปกรณ์นั้นก่อให้เกิดการรบกวนหรือความเสียหาย
แก่ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม  ผู้ที่ทําการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ต้องดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ของตน 
มิให้เกิดการรบกวนต่ออุปกรณ์โทรคมนาคมที่ติดตั้งอยู่เดิม  หรือหากอุปกรณ์หรือระบบโครงข่าย
โทรคมนาคม  ที่มีอยู่เดิมเกิดความเสียหาย  ผู้ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ต้องชดเชยให้สมแก่เหตุ 
แห่งความเสียหายดังกล่าว 

  ๑๗.๓ ในกรณีที่อุปกรณ์อื่นใดที่ได้มีการติดตั้งก่อความเสียหาย  เกิดการรบกวน  หรือ
เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือสุขอนามัยของประชาชน  ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายนั้นจากผู้ รับใบอนุญาตได้  โดยการเยียวยาต่อ 
ความเสียหายจะต้องสามารถชดเชยให้สมแก่เหตุแห่งความเสียหายและเป็นธรรม  โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๑๘ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรฐานโครงข่าย  ดังต่อไปนี้ 
  ๑๘.๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  เคร่ืองโทรคมนาคม  และอุปกรณ์

ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม  ที่เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
  ๑๘.๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องดําเนินการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้ง

อุปกรณ์ประกอบใดในการจัดให้บริการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติทางวิชาการ  และหากมีการ
ใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินร่วมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  หน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ให้บริการสาธารณูปโภค   
ให้ประสานแนวทางปฏิบัติกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  หน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ให้บริการสาธารณูปโภค  
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่สาธารณะ 
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หมวด  ๕ 
การร้องขอต่อคณะกรรมการ 

  
 

ข้อ ๑๙ กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่อาจใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือ
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดได้  เพราะเหตุที่ไม่ได้รับอนุญาต  หรือมีการเรียกค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนสูง
เกินกว่าปกติในสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สิน  เพื่อการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  
หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด  ผู้รับใบอนุญาตอาจร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดได้  
โดยยื่นคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ  รวมทั้งหลักฐาน
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องอย่างน้อย  ดังนี้ 

(๑) ปัญหาที่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ 
(๒) แผนผังแสดงรายละเอียดของลักษณะทิศทาง  และแนวเขตในการปักหรือตั้งเสา  หรือ

เดินสาย  วางท่อ  หรืออุปกรณ์ประกอบใด  และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
(๓) คําชี้แจง  เหตุผล  และความจําเป็นที่ต้องดําเนินการ 
(๔) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ  และไม่ดําเนินการ  รวมทั้ง   

ความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไม่ดําเนินการหรือดําเนินการตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง 
ข้อ ๒๐ คณะกรรมการจะพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของผู้ รับใบอนุญาตรายอื่น  

หน่วยงานของรัฐ  ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค  หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน  และผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ  โดยหากคณะกรรมการวินิจฉัยแล้วเห็นว่าการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  
หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดของผู้รับใบอนุญาตเป็นความจําเป็นซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างเกินสมควร  ต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าว  คณะกรรมการจะแจ้ง
การใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินเพื่อการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดเพื่อ
ให้บริการโทรคมนาคมตามที่ผู้รับใบอนุญาตร้องขอแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอํานาจ
หน้าที่ดูแลรักษาที่ดินหรือทรัพย์สิน  ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค  หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบ
พร้อมเหตุผลและรายละเอียดการเข้าใช้ที่ดินหรือทรัพย์สิน  กําหนดวัน  เวลา  และการที่จะกระทํารวมทั้ง
อัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินหรือทรัพย์สิน  กําหนดวัน  เวลา  และการที่จะกระทํารวมทั้งอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินหรือทรัพย์สิน  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะ
พิจารณาบนหลักการพื้นฐาน  ดังนี้ 

  ๒๐.๑ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  การปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย   
วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตเป็นกรณีจําเป็น 
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  และไม่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างเกินสมควรแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  
หน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการสาธารณูปโภค  หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น  ให้คณะกรรมการแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  หน่วยงานของรัฐ  ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค  
หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ  พร้อมเหตุผล 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

  ๒๐.๒ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  การปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  
หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม  เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างเกินสมควร
แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  หน่วยงานของรัฐ  ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค  หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดินนั้น  ให้คณะกรรมการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  หน่วยงานของรัฐ  
ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค  หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
คําร้องขอ  พร้อมเหตุผล   

  ๒๐.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความจําเป็นต้องกําหนดค่าตอบแทนในการให้
ดําเนินการเดินสายหรือติดตั้งอุปกรณ์ใดที่ต้องกระทําบนหรือตามเสา  ท่อ  หรือสิ่งก่อสร้างใดที่ใช้งาน 
ในลักษณะทํานองเดียวกันของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  หรือหน่วยงานของรัฐอื่น  หรือของผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภคใด  คณะกรรมการจะคิดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่สะท้อนต้นทุน 

  ๒๐.๔ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความจําเป็นต้องกําหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน  เพื่อการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในที่ดินอันเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือในที่ดินของบุคคลอื่น  คณะกรรมการจะคิดค่าตอบแทนที่สะท้อนราคากลาง
ของหน่วยราชการหรือราคาประเมินของกรมท่ีดิน  ณ  เวลาที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะใช้ที่ดิน  อาจปรับเพิ่ม
หรือลดลง  (adjust)  ได้  โดยคํานึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจ  ทําเลท่ีตั้งของที่ดิน  ราคาที่ดินพื้นที่ใกล้เคียง  
และปัจจัยอื่น ๆ  ที่อาจมีผลทําให้ราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้มีการใช้ที่ดินดังกล่าวแล้ว 

  ๒๐.๕ ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น  หน่วยงานของรัฐ  ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค  หรือ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น  สามารถย่ืนคําร้องเพื่อคัดค้านการเข้าใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินได้  โดยยื่น
คําร้องแสดง  เหตุผลอันไม่สมควรดําเนินการ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการใช้
ประโยชน์หรือเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สินได้ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวน  โดยคําวินิจฉัยคณะกรรมการ 
ให้เป็นที่สุด 

   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัย  สํานักงานอาจเรียกให้ผู้รับใบอนุญาต 
เข้าชี้แจง  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม  หรือดําเนินการใด ๆ  ตามที่สํานักงานเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน  หน่วยงานของรัฐผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินหรือ
ทรัพย์สิน  ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค  หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน  ได้ย่ืนคําร้องคัดค้านการขอเข้า
ใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สินต่อคณะกรรมการเพื่อทบทวนการขอเข้าใช้ประโยชน์ดังกล่าว  และ
คณะกรรมการได้พิจารณากําหนดจํานวนค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สินแล้ว  แต่ผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่น  หน่วยงานของรัฐผู้ มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินหรือทรัพย์สิน  ผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภค  หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน  ไม่ยอมรับค่าตอบแทนตามอัตราหรือจํานวนที่
คณะกรรมการกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตวางเงินค่าตอบแทนตามจํานวนเงินดังกล่าวต่อคณะกรรมการ  
ทั้งนี้  การวางเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินหรือทรัพย์สิน  หรือเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ได้ย่ืนคําร้องคัดค้านการขอเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือทรัพย์สินตามระยะเวลาที่



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คณะกรรมการกําหนด  ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตสามารถเข้าใช้ที่ดินหรือทรัพย์สินได้ตามสิทธิแห่งประกาศ
ฉบับนี้และให้ผู้รับใบอนุญาตดําเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแล
รักษาที่ดินหรือทรัพย์สิน  หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน  ตามจํานวนเงินที่ได้มีการยอมรับร่วมกัน 

หมวด  ๖ 
มาตรการคุ้มครองและกํากับดูแล 

 
 

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับสิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการจัดให้บริการโทรคมนาคม  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับ  
ความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  โดยห้ามมิให้ผู้ใดทําให้เสียหาย  
ทําลาย  ทําให้เสื่อมค่า  ทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโครงข่ายโทรคมนาคม  เสาสาย  ท่อ  อุปกรณ์รับส่ง  หรือ
อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการให้บริการโทรคมนาคม  หรือสถานีให้บริการโทรคมนาคม   

ข้อ ๒๔ หากผู้ขอ รับใบอนุญาตรายใดดํา เนินการฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่ งตามประกาศน้ี   
ให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตที่มีการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด   
อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้มีหน้าที่จัดเก็บแผนผังตําแหน่งการติดตั้ง  ลักษณะทิศทางและ
แนวเขตในการปักหรือตั้งเสา  เดินสาย  วางท่อ  และการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด  ไว้  ณ  ที่ทําการของ
ผู้รับใบอนุญาต  ทั้งนี้  คณะกรรมการสามารถเรียกให้ผู้ รับใบอนุญาตจัดส่งสําเนาเอกสารดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการ  เพื่อประกอบการพิจารณาโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตที่ได้ย่ืนคําขอใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา  หรือเดินสาย  วางท่อ  หรือ
ติดตั้งอุปกรณ์ใดไว้แล้วก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าได้ย่ืนคําขอตามประกาศฉบับนี้   
โดยกระบวนการพิจารณาคําขอใช้สิทธิ  และกรณีอื่นที่เก่ียวข้องกับการขอใช้สิทธิให้ดําเนินการต่อไป
ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๒๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


