บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 19
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2
-----------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
4. นายสมเกียรติ อึงอารี
5. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
2. นายวสันต ฝมือชาง
3. นายปรีชา ไพรภัทรกุล

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นายพิทักษ วังวรางกูร
3. นายธวัช สถิตวิทยา
4. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั
5. นายธเนศ ชูบอฝาย
6. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
ผูเขารวมประชุม คือ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
1. นายประเสริฐ อภิปุญญา
รองเลขาธิการ กทช.
2. ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ
ผูชํานาญการ
3. นายองอาจ เรืองรุงโสม
ผูอํานวยการสํานักอนุญาตประกอบการ
4. นายศันสนะ อิศวชวง
พนักงานปฏิบตั ิการระดับกลาง
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวพัทธนันท สุกัญพงศ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว.
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
1. นายกองเกียรติ จันทรหริ ัญ
2. นายสุรศักดิ์ ปตุจาตุรนต
3. นายธีรพล สมุทระประภูต
4. นายชัชวาลย นิลบุตร
5. นางสาวฐิตมิ าพร เสรีมาศพันธุ

ผูอํานวยการกองสารสนเทศ
วิศวกรโยธา 8 วช.
นิติกร 8ว.
เจาหนาทีค่ อมพิวเตอร 7
นิติกร 4

การไฟฟานครหลวง
1. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
2. นายสิทธิชยั ณ พัทลุง
3. นายถวัลศักดิ์ ธีรวุฒิกุลวัลย

รองผูวาการการไฟฟานครหลวง
ผูอํานวยการศูนยบริการโครงขาย
วิศวกร 9

การไฟฟาสวนภูมิภาค
1. นายสุวัฒน เอี่ยมจิตกุศล
2. นายเกรียงไกร โรจนะอิศรานนท
3. นายณัฐพงศ โอวาศสัย

ผูอํานวยการฝายสื่อสารและโทรคมนาคม
ผูชํานาญการ ระดับ 9
หัวหนาแผนกประเมินผล กองบริการลูกคาสารสนเทศฯ

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
1. นายสมพล จันทรประเสริฐ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
2. นายขจิต จิตรสุภา
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
3. นายสุทัศน เลิศนภาพรรณ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
4. นางนภารัตน บุญสลับ
เจาหนาที่ระดับ 6
สํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตนครหลวง
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
1.นายกิตติพงศ เตมียะประดิษฐ
2. นายยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์
3. นายเชาว พันธรุงจิตติ
4. นางวราพรรณ กุลวงศพร

รองกรรมการผูจัดการใหญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ผูจัดการฝายวางแผนกลยุทธองคกร
ผูอํานวยการกองบริการลูกคาสารสนเทศและสื่อสาร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
มีมติเลื่อนการเดินทางศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปนุ และสาธารณรัฐเกาหลี ออกไปจากกําหนดการ
เดิม โดยจะไดมีการกําหนดวันเวลาในการเดินทางศึกษาดูงานดังกลาวเพื่อความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
1.2 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
กําหนดการเดินทางศึกษาดูงานและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3G
ณ ศูนยบริการ AIS Future World ชั้น 4 ศูนยการคาสยามพารากอน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551
1.3 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
มีกําหนดจะเดินทางศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 15
ถึงวันศุกรที่ 16 มกราคม 2552 ณ จังหวัดชลบุรี
ในการนี้ หากอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการทานใดมีความประสงคจะรวม
เดินทางศึกษาดูงานในโอกาสตางๆ ขางตน สามารถแจงความประสงคไดที่ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
ทั้งนี้ คาใชจายในการเดินทางตามขอ 1.1 ผูเดินทางจะตองเปนผูรบั ผิดชอบดวยตนเองทั้งหมด สําหรับขอ 1.2
และ 1.3 ที่ปรึกษาประจําคณะอนุกรรมาธิการจะตองรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมด
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 18 วันอังคารที่ 16
ธันวาคม 2551 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
- พิจารณาแนวทางการดําเนินการดานการขอพาดสายบนเสาไฟฟาจากหนวยงานดาน
โทรคมนาคม ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข โดยเชิญ ประธานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ(กทช.) อธิบดีกรมทางหลวง ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูวาการการไฟฟานคร
หลวง และผูแทนจากบริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
เขารวมประชุมเพื่อรับทราบขอมูลขอเท็จจริง และรวมหารือพิจารณาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตอไป
ผูแทนหนวยงานตางๆ ที่เขารวมประชุมไดใหขอมูลขอเท็จจริงในการดําเนินการเกี่ยวกับกรณี
ดังกลาว สรุปไดดังนี้
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ถนนในเขตกรุงเทพมหานครที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงมีประมาณ 100
กิโลเมตรเศษ ไดแก ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนแจงวัฒนะบางสวน สําหรับเสาไฟฟาที่ปกบริเวณถนน
เสนตางๆ อยูใ นความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง
ในสวนของการเก็บคาใชเขตทางไดมีกาํ หนดไวในมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติ
กรมทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 วาผูที่จะเขาใชทางหลวงจะตองเสียคาธรรมเนียมการใชเขตทาง
ปจจุบนั อยูระหวางการออกกฎกระทรวงในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม จึงยังไมมีการเก็บคาใชเขตทาง
จนกวากฎกระทรวงจะประกาศใช แตทั้งนี้ กรมทางหลวงมีแนวคิดวาหากเปนการดําเนินการเกี่ยวกับบริการ
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สาธารณประโยชนหรือบริการสาธารณูปโภคจะคิดคาธรรมเนียมในอัตราที่ตา่ํ ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของกิจกรรมที่ขอใชเขตทาง ซึ่งปจจุบนั มีการขออนุญาตใชโครงขายเสาไฟฟาทั้งจากการไฟฟานครหลวง
และการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งกรมทางหลวงจะอนุญาตโดยพิจารณาถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ ซึ่งจะมี
ขอจํากัดในการขอใชเขตทางดวยวาการดําเนินการขอใชเขตทางจะกอใหเกิดการกีดขวางหรือเปนอันตราย
สําหรับผูใชทางหรือไม นอกจากนี้ พืน้ ที่เขตทางยังมีจํากัดหากมีผูขอใชเขตทางจํานวนมากก็จะไมสามารถ
อนุญาตใหใชไดทุกราย ซึ่งแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวคือการใหใชเขตทางรวมกับโครงขายที่ไดรับ
อนุญาตปกเสาพาดสายไปแลว
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ผูท ี่ไดรับอนุญาตใหพาด
สายเคเบิ้ลบนเสาไฟฟาจําเปนตองขอความเห็นชอบในการติดตั้งหรือพาดสาย ซึ่งบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ไดมาหารือกับผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว
โดย กฟภ. ไดใหการสนับสนุนถึงแมการขออนุญาตจะดําเนินการไมแลวเสร็จก็ตาม แตมีเงื่อนไขวาหากมีสาย
เดิมที่ขอพาดไวมากเกินจํานวนที่กําหนดก็ขอใหแตละบริษัทดําเนินการปรับปรุงเพื่อใหมีพื้นที่ในการรับ
น้ําหนักของเสาแตละตนอยางเปนระเบียบ สวนเสาที่ไมมปี ญหาทาง กฟภ.ก็จะอนุญาตใหพาดได โดยพยายาม
ดูแลใหเกิดความเสมอภาคเนื่องจากเสาทีจ่ ะรับสายมีขอจํากัด ซึ่งจําเปนจะตองจัดสรรและดําเนินการใหเกิด
ประโยชนอยางสูงสุด
สําหรับคาใชจา ยในการพาดสายที่เรียกเก็บจากทั้งสองบริษัทฯขางตน นั้น กฟภ. คิด
คาธรรมเนียมการพาดสายในอัตรา 32 บาท/ตน/ป ซึ่งบริษัทอื่นๆ จะคิดในอีกอัตราหนึ่ง ทั้งนี้ กฟภ. กําลัง
พิจารณาคาธรรมเนียมในการจัดเก็บใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
ปจจุบนั คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(กทช.) ไดดําเนินการจัดทํารางประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี ารเกี่ยวกับการใชสิทธิในการปก หรือตั้ง
เสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม ซึ่งเปนรางสุดทาย
เรียบรอยแลว อยูระหวางรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใชตอไป ซึง่ จะทําใหสามารถ
ดําเนินการในเรื่องสิทธิแหงทางและการคิดคาใชจายตางๆ ดําเนินการไดอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน
ปจจุบนั กทช. ไดดาํ เนินการพิจารณาอนุมตั ิคําขอพาดสายไปแลวจํานวน 59 คําขอ จาก 100
คําขอ ซึ่งอยูระหวางกระบวนการทําหนังสือแจงไปอยางเปนทางการ สวนที่ยังไมไดรับอนุมตั ิคําขออีก 40 กวา
คําขอ คือ คําขอที่มีเอกสารไมครบ หรือคําขอที่อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งคาดวาผูทไี่ ดรับ
อนุมัติแลวจะสามารถการดําเนินการปกเสาพาดสายไดในตนป 2552
ทั้งนี้ กทช. ไดเชิญ กฟภ. และกรมทางหลวงเขารวมประชุมหารือในเบือ้ งตน โดยมีความเห็น
รวมกันวานาจะมีการตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการในเรือ่ งดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย ทั้งนี้ กทช.
จะไดดาํ เนินการโดยยึดหลักการมีสวนรวมเพื่อหารือกับหนวยงานที่เกีย่ วของในการพิจารณาแนวทางแกไข
ปญหาตางๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป
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การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
กฟน. ไมใชเจาของสิทธิแหงทางแตเปนเจาของเสาไฟฟา ผูประกอบกิจการมีสิทธิเลือกการ
เดินสายไดหลายวิธี ปกเสา หรือวางทอ หรือทํารางก็ได แตเรื่องการพาดสายบนเสามีขอจํากัดทางกายภาพหาก
กฟน. อนุญาตใหพาดสายโดยไมผา น กทช. อาจจะเกิดการเลือกปฏิบตั ิหรือเกิดการครอบงําทางเศรษฐกิจได
โดยปจจุบัน กฟน. กําลังปรับปรุงวิธีพิจารณาการอนุญาตใหปกเสาพาดสายเพื่อใหเกิดความเสมอภาคและเปน
ธรรม ฉะนั้น กทช. จึงมีหนาที่ดูแลใหความเปนธรรมแกผูประกอบการโดยตองพิจารณาแผนธุรกิจวา
สอดคลองกับการติดตั้งหรือไม และตองควบคุมหลังการติดตั้งวาผูประกอบการไดดาํ เนินการตามที่ขออนุญาต
หรือไม หากไมเปนไปตามที่ไดขออนุญาตไว กทช. ก็ตอ งมีหนาที่ในการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
ซึ่งหนวยงานเอกชนจะขอพาดสายกับ กฟน. ไดจะตองมีใบอนุญาตจาก กทช. สําหรับหนวยงานภาครัฐ เชน
โรงพยาบาลจะพิจารณาใหเปนพิเศษเนื่องจากเปนหนวยงานที่ใหบริการแกประชาชนโดยตรง
กฟน. พรอมที่จะใหบริการ ปจจุบนั กฟน. ไดพยายามดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานเสาและ
มาตรฐานความปลอดภัยตางๆ เพื่อรองรับการพาดสายดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปจจุบนั มี
สายผีมากขึ้น ซึ่งถือเปนความเสี่ยงตอความมั่นคงของรัฐและเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมในสังคมของประชาชน
ฉะนั้น หนวยงานตางๆ ที่มหี นาที่รับผิดชอบจึงควรเรงดําเนินการจัดระเบียบกฎเกณฑตางๆ ใหมีความ
รอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้น
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
การพิจารณาใหใบอนุญาตพาดสายควรพิจารณาที่วัตถุประสงคของกิจกรรมเปนหลักมากกวา
พิจารณาหนวยงานที่เปนผูขออนุญาตพาดสาย ซึ่งการพิจารณาวัตถุประสงคของกิจกรรมจะสามารถทําใหทราบ
วากิจกรรมตางๆ เปนประโยชนแกสังคมอยางไร เปนสาธารณูปโภคหรือไม หากเปนกิจกรรมสาธารณูปโภค
หรือกิจกรรมที่เอื้อประโยชนตอสังคมก็ควรที่จะชวยการสงเสริมสนับสนุนผลักดันใหเกิดการดําเนินงานอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยลดขั้นตอนการพิจารณาใหใบอนุญาตตางๆ ลง เพื่อความรวดเร็วในการ
ดําเนินการเพือ่ ประโยชนตอประเทศชาติอยางสูงสุด
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ ไดดาํ เนินการขออนุญาตในการพาดสายเพื่อใหบริการแกประชาชนในชนบทหางไกล
ซึ่งบริษัทเอกชนตางๆ ไมใหความสนใจเนือ่ งจากผลตอบแทนไมคุมคากับการลงทุน แตติดปญหาเรื่องของ
ความลาชาในการพิจารณาใหใบอนุญาตพาดสาย จึงขอความกรุณาหนวยงานที่เกี่ยวของไดโปรดพิจารณา
เรื่องดังกลาวเปนเรื่องเรงดวน เพื่อประโยชนสูงสุดแกประชาชน ซึ่งบริษัทฯ มีความพรอมที่จะปฏิบัตติ าม
ระเบียบกฎเกณฑตางๆ อยูแลว
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการดานการขอพาดสายบนเสาไฟฟาจากหนวยงาน
ดานโทรคมนาคมของคณะอนุกรรมาธิการ
1. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เปนผูมีอาํ นาจตามกฎหมาย และเปน
ผูออกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการใชสิทธิใน
การปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ หรือติดตั้งอุปกรณประกอบใดในการใหบริการโทรคมนาคม ฉะนัน้
คณะกรรมการฯ จะตองดําเนินการพิจารณาดวยความเปนธรรมและรวดเร็ว
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2. กทช. ควรมีมาตรการในการดําเนินการขั้นเด็ดขาดกับผูประกอบการที่ลักลอบพาดสาย
(สายผี)
3. กทช. ควรจัดตั้งกองทุนในการดําเนินการสะสางปญหาที่คางคาในอดีตเกี่ยวกับการพาด
สาย หรือสายที่ยกเลิกการดําเนินการไปแลว(สายตาย) โดยจะตองดําเนินการใหสอดคลองตามประกาศฯ และ
เพื่อเปนการสงเสริมการจางงานเพื่อกระตุน ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหดีขนึ้
4. สําหรับขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ
หรือติดตั้งอุปกรณในการใหบริการโทรคมนาคมนั้น จะไดนาํ เขาสูการพิจารณาในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและ
โทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อศึกษาปญหาขอติดขัดตางๆ ตอไป
5. ควรสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งนี้ ขอความรวมมือจากการไฟฟานครหลวงจัดสงขอมูลการดําเนินงานดังกลาวตอคณะอนุกรรมาธิการอยาง
ตอเนื่องเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาศึกษาติดตามตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไป ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552
เวลา 13.00 นาฬิกา

เลิกประชุมเวลา 15.55 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

