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หวัขอ้วทิยานิพนธ์ ปัญหาการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ 

ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 

ชื%อผูเ้ขียน   อานนท ์ เลี(ยงวฒันหิรัณย ์

อาจารยที์%ปรึกษา   ศาสตราจารย ์ ดร. ไพศิษฐ ์ พิพฒันกุล 

สาขาวชิา   นิติศาสตร์  

ปีการศึกษา   3446 

 

บทคัดย่อ 

 

 นบัตั(งแต่มีการปรับเปลี%ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรคมนาคม จากระบบสัมปทาน

เปลี%ยนมาเป็นระบบใบอนุญาต บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

จากเดิมเคยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าของสัมปทานคลื%นความถี%และมีอาํนาจกาํกบัดูแลการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ปัจจุบันปรับเปลี%ยนสถานะและบทบาทเป็นเพียงผูใ้ห้บริการ

โทรคมนาคมเท่านั( น โดยอํานาจในการกํากับดูแลได้เปลี% ยนไปอยู่กับองค์กรอิสระอย่าง 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. ซึ% งอาํนาจ

ในการกํากับดูแลของ กสทช. นั( นนอกจากการออกใบอนุญาต การจัดสรรคลื%นความถี%แล้ว  

และยงัหมายความรวมถึงอาํนาจในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที%กระทาํ

การฝ่าฝืนกฎหมายด้วย ในการศึกษาครั( งนี( จะเน้นศึกษาเฉพาะการใช้การบังคบัทางปกครอง 

ในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมเท่านั(น 

 ในปัจจุบนัการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยเพราะการให้บริการโทรศพัทเ์คลื%อนที%นั(น

ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จากเดิมโทรศัพท์เคลื%อนที%มีความสามารถเฉพาะการสนทนาด้วย 

เสียงเท่านั( นต่อมาก็ได้มีการพฒันาให้สามารถส่งข้อความเป็นตัวอักษรได้ จากนั( นก็สามารถ 

ส่งขอ้มูลที%เป็นรูปภาพ จนกระทั%งในปัจจุบนัโทรศพัทเ์คลื%อนที%มีความสามารถสนทนาแบบมองเห็น
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หน้าคู่สนทนาได้แล้ว อีกทั(งยงัมีความสามารถอื%นๆ อีกมากมาย เช่น ดูทีวีแบบออนไลน์ ฟังวิทย ุ

รับส่งอีเมล์ และ โปรแกรมสังคมออนไลน์ เป็นตน้ เหล่านี( คือการหลอมรวมกนัทางเทคโนโลย ี 

และยงัคงพฒันาต่อไปอยา่งไม่หยุดย ั(ง จาํนวนผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื%อนที%ในประเทศไทยปัจจุบนั

มีประมาณ 90 ล้านเลขหมาย จากจาํนวนประชากรประมาณ 70 ล้านคน จะเห็นได้ว่า 

ประชากรของประเทศไทยมีโทรศพัทเ์คลื%อนที%ใชม้ากกวา่ คนละ 1 เครื%อง 

ในมุมของการประกอบธุรกิจดา้นกิจการโทรคมนาคม  ประเทศไทยมีผูป้ระกอบกิจการ

โทรคมนาคมหลกัที%ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. แล้ว อยู่ 4 ราย คือ บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั(มหาชน) หรือ CAT , บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) หรือ TOT , บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือ AIS,  บริษทั โทเทิ%ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั%น จาํกดั (มหาชน) หรือ

Dtac, บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั%น จาํกดั (มหาชน)หรือ True ซึ% งแต่ละบริษทัมีฐานจาํนวนผูใ้ช้บริการ 

ที%แตกต่างกนั เป็นที%ทราบกนัดีวา่ในช่วงที%ยงัเป็นระบบสัมปทาน  การประกอบกิจการโทรคมนาคม

นั(นมีความเหลื%อมลํ(ากนัทั(งช่วงระยะเวลาที%เริ%มประกอบกิจการ รวมถึงการเอื(ออาํนวยความไดเ้ปรียบ

จากหน่วยงานเจา้ของสัมปทานทาํให้การประกอบกิจการโทรคมนาคมของไทยนั(นมีจุดเริ%มตน้ที% 

ไม่เท่าเทียมกนั ประกอบกบัเป็นธุรกิจที%มีมูลค่ามหาศาล ทั(งดา้นการลงทุนและรายได ้ส่งผลใหมี้การ

แข่งขั(นระหวา่งผูป้ระกอบการทุกวถีิทาง  เพื%อใหบ้ริษทัของตนไดเ้ปรียบบริษทัคู่แข่ง แมก้ระทั%งการ

ประกอบกิจการโดยใชว้ถีิทางที%ขดัต่อกฎหมายก็ตาม 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 34UU กําหนดการบังคับทาง

ปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที%กระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายดว้ย

วิธีการปรับ การพกัใช้และเพิกถอนใบอนุญาต ไวอ้ย่างชดัเจน  แต่บทบญัญติัดงักล่าวยงัไม่ไดล้ง

รายละเอียดเกี%ยวกบัวิธีการบงัคบัใช้ตามการบงัคบัทางปกครองดงักล่าว จึงส่งผลให้การใช้การ

บังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นอย่างไม่มี

ประสิทธิภาพ ทาํใหผู้ป้ระกอบการไม่ยาํเกรงต่อการกระทาํที%ฝ่าฝืนกฎหมาย 

 ดังนั( น กสทช. ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลซึ% งมีอํานาจในการควบคุมและลงโทษ 

ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที%กระทาํฝ่าฝืนกฎหมาย จึงตอ้งให้ความสําคญักบัการแกไ้ขปรับปรุง

การใช้การบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมดงักล่าว 
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ด้วยการออกประกาศหลักเกณฑ์เกี%ยวกับการคิดค่าปรับ การพกัใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 

รวมถึงการใชก้ารบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดย

วิธีอื%น เช่น การห้ามคิดค่าบริการกบัผูใ้ช้บริการที%ไดรั้บผลกระทบจากการกระทาํที%ฝ่าฝืนกฎหมาย 

ของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมนั(นๆ หรือการไม่อนุญาตให้เพิ%มเลขหมายกบัผูป้ระกอบกิจการ

โทรคมนาคมที%กระทาํฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นตน้ ทั(งนี(ก็เพื%อเป็นหลกัประกนัอีกทางหนึ%งที%จะนาํพาให ้

การกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. บรรลุวตัถุประสงคน์ั%นคือ เพื%อการแข่งขนัที%เท่าเทียม

และเป็นธรรม DPU
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ABSTRACT 

 

 Since there was a change in telecommunication operation from concession  

to licensing, CAT Telecom and TOT status has consequently been shifted from authoritative 

concession grantor to operator. Their regulatory authority was handed over to National 

Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC). NBTC has the authority to license 

frequency bands as well as monitor and punish telecommunication operator who breaks the law. 

This study focuses on administrative enforcement in the case of monitoring and punishing 

telecommunication operator.    

 Telecommunication operation rapidly and significantly advances especially mobile 

operation.  Before, mobile phone could only transfer voice. Shortly later it was able to send out 

text data and photo. Now consumers can call each other while looking at their faces via mobile 

phone. They can use mobile phone to watch online TV, listen to the radio, send and receive e-

mails and enjoy social network in real time. These are convergence of technology and it continues 

to develop. The number of mobile subscribers  in Thailand at present is 90 millions whereas the 

total population is 70 millions. This shows that Thai people each have more than one mobile 

phone. 
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 Thailand has 5 telecommunication operators who were granted licenses from NBTC; 

i.e. CAT Telecom, TOT, AIS, Dtac and True. Each operator has different number of subscribers. 

It is widely known that during the concession time, there was inequality in supporting 

telecommunication operators. It arises from different implementation time and advantages gained 

from concession grantors. Moreover, telecommunication operation is a business that is worth and 

costs a lot of money. Consequently telecommunication operators fiercely compete with each other 

in order to get advantage over competitors even though this means breaking the law.    

 Telecommunications business operation act B.E.2544 (A.D 2001) issued 

administrative sanction in order to monitor and punish telecommunication operator who breaks 

the law. The sanction includes fine, suspension or revocation of license. Since the law does not 

evidently states the enforcement procedure, it failed to enforce sanction and telecommunication 

operators hardly obey the law.  

 It is recommended that NBTC should improve administrative enforcement by 

introducing regulations on levying fine, and suspending and revocating license.  

Other mechanisms of sanction, such as prohibition against fee charge on consumers affected from 

operators’ law violation or limitation of operators’ mobile numbers available for sale, should also 

be considered. This can guarantee equal and fair competition among telecommunication 

operators, which is the main mission of NBTC. 
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กติติกรรมประกาศ 

 วทิยานิพนธ์นี(สาํเร็จไดผู้เ้ขียนขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒันกุล  

ที%รับเป็นอาจารยที์%ปรึกษาของผูเ้ขียน พร้อมให้คาํแนะนาํ ความช่วยเหลือ และผลกัดนัให้ผูเ้ขียน 

เขียนวทิยานิพนธ์สาํเร็จได ้

 นอกจากนี(  ผู ้เ ขียนขอกราบขอบพระคุณประธานและกรรมการทั( งสองท่าน  

ไ ด้แ ก่   ศ า ส ต รา จา รย์  ดร .  วา รี   นา ส กุ ล   รอ ง ศ า ส ตรา จา รย์  ด ร .  วี ร ะ  โล จ า ย ะ  แล ะ  

อาจารย ์ดร. ประสาท  พงษ์สุวรรณ์  ที%สละเวลาอนัมีค่ามาเป็นประธานและกรรมการ พร้อมให้

คาํแนะนาํที%เป็นประโยชน์กบัวิทยานิพนธ์ของผูเ้ขียนเป็นอย่างมาก ซึ% งผูเ้ขียนขอขอบพระคุณไว ้

ณ ที%นี(  

 ผู ้เ ขียนขอขอบพระคุณอาจารย์ สดุดี  สินไชย และเจ้าหน้าที%บัณฑิตวิทยาลัย  

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ รวมถึงเพื%อนๆ ปริญญาโท กฎหมายมหาชน  

รหสั 43 ทุกท่าน ที%คอยผลกัดนัในการจดัทาํวิทยานิพนธ์อยูเ่สมอ ให้คาํปรึกษา และชี(แนะแนวทาง

ดว้ยความเตม็ใจมาโดยตลอด 

 นอกจากนี( ผูเ้ขียนขอขอบคุณเพื%อนร่วมงาน ที%ส่วนรับเรื% องร้องเรียน ฝ่ายกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) โดยเฉพาะคุณรัชนิพร สุจริตภกัดีกุล  

คุณสุทธิณี  มณีเขียว  คุณชานิตา  ปลูกรักษ์  และ คุณปัทมนันท์  ปุณเสรีพิพัฒน์  ที%คอยให ้

ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมข้อมูล  และตรวจทาน พร้อมกับให้ค ําปรึกษา เกี% ยวกับ 

ดา้นภาษาต่างประเทศและแปลเอกสารต่างประเทศใหก้บัผูเ้ขียน 

 สุดท้ายนี( ผู ้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา  และขอบคุณ คุณกมลลักษณ์  

เลี( ยงวฒันหิรัณย ์และเด็กหญิงเบญญาภา  เลี( ยงวฒันหิรัณย ์ ที%ไดส้นบัสนุนดว้ยกาํลงัใจ เป็นทุกสิ%ง

ทุกอยา่งของผูเ้ขียนอยูเ่สมอตลอดการจดัทาํวทิยานิพนธ์นี(  

 

 

       อานนท ์ เลี(ยงวฒันหิรัณย ์ 
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สารบัญ 

                      หน้า 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ฆ 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 

กิตติกรรมประกาศ ซ 

บทที%   

z. บทนาํ z 

z.z  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 1 

z.3  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 4 

z.{  สมมติฐานของการศึกษา 4 

z.U  ขอบเขตของการศึกษา 5 

z.4  วธีิดาํเนินการศึกษา | 

z.| ประโยชน์ที%คาดวา่จะไดรั้บ 6 

3.  แนวคิดและทฤษฎีที%เกี%ยวกบัการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและ 

ลงโทษ ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม } 

3.z แนวคิดและทฤษฎีเกี%ยวกบัการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 7 

2.1.1  หลกันิติรัฐ 8  

3.z.3 หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง � 

3.z{  หลกัความเสมอภาค zU 

3.z.U หลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน z| 

3.z4  หลกัการจาํกดัสิทธิเสรีภาพของบุคคล z} 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี%ยวกบัการบงัคบัทางปกครอง 3z 

3.3.z  ความหมายและวตัถุประสงคข์องการบงัคบัทางปกครอง 3U 

3.3.3  คาํสั%งทางปกครองที%ตอ้งมีการบงัคบัทางปกครอง 3� 
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สารบัญ (ต่อ) 

บทที!                หน้า 

3.3.{  มาตรการในการบงัคบัทางปกครอง {U 

3.{  แนวคิดเกี%ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม {� 

3.{.z  ความเป็นมาของกิจการโทรคมนาคมไทย U� 

3.{.3  สาเหตุที%ตอ้งมีการกาํกบัดูแล Uz 

3.{.{ สิ%งที%ตอ้งกาํกบัดูแล U3       

3.{.U  วธีิการกาํกบัดูแล U{ 

3.U  แนวคิดและหลกัการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม UU      

{.  หลกักฎหมายเกี%ยวกบัการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ 

ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมไทยและต่างประเทศ 4U 

{.z  หลกักฎหมายที%เกี%ยวกบัการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ  

ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมของไทย 44 

{.z.z  หลกักฎหมายเกี%ยวกบัหน่วยงานที%ใชอ้าํนาจการบงัคบัทางปกครองใน 

การควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 344� 44 

{.z.3  หลกักฎหมายเกี%ยวกบัหน่วยงานที%ใชอ้าํนาจการบงัคบัทางปกครองใน 

การควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ในพระราชบญัญติั

องคก์รจดัสรรคลื%นความถี%และกาํกบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง  

วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 344{ 4} 

{.z.{  หลกักฎหมายเกี%ยวกบัการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ 

ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ใน พระราชบญัญติั  ประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 34UU |U 
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สารบัญ (ต่อ) 

 

บทที!      หน้า 

{.3  สภาพทั%วไปของการประกอบกิจการโทรคมนาคมไทย }3 

{.3.z  ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบนั }4 

{.3.3  กรณีศึกษาเกี%ยวกบัการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 

ของไทย �{ 

{.{  การกาํกบัดูแลและสภาพทั%วไปของการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ในต่างประเทศ z�z 

{.{.z  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี z�3 

{.{.3 สาธารณรัฐฝรั%งเศส zz{ 

{.{.{ ราชอาณาจกัรองักฤษแห่งบริติช(องักฤษ)  z3z 

{.{.U สหรัฐอเมริกา z{U 

U.  วเิคราะห์ปัญหาเกี%ยวกบัการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมและ 

แนวทางแกไ้ข zU{ 

U.z  ปัญหาเกี%ยวกบัขอ้บกพร่องในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการ 

โทรคมนาคม โดย การปรับแนวทางแกไ้ข  zU| 

U.z.z  วเิคราะห์ปัญหาเกี%ยวกบัหลกัเกณฑที์%ใชใ้นการกาํหนดค่าปรับ zU| 

U.z.3  วเิคราะห์ปัญหาผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบงัคบัใชก้ฎหมาย zU� 

U.z.{  แนวทางแกไ้ขปัญหาความบกพร่องในการควบคุมและลงโทษ 

ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม โดยการปรับ z4� 

U.3  ปัญหาความบกพร่องในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม  

โดยการพกัใช ้หรือการเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมและ 

แนวทางแกไ้ข z4z 
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สารบัญ (ต่อ) 

 

บทที!    หน้า 

U.3.z  วเิคราะห์ปัญหาผลกระทบต่อผูใ้ชบ้ริการจากการพกัใชใ้บอนุญาตและ 

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  z4{      

U.3.3  วเิคราะห์ปัญหาเกี%ยวกบัหลกัเกณฑที์%ใชใ้นการพิจารณาลงโทษผูป้ระกอบ

กิจการโทรคมนาคม โดยการพกัใช ้หรือการเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบ

กิจการโทรคมนาคม z44 

U.3.{  แนวทางแกไ้ขปัญหาความบกพร่องในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบ

กิจการโทรคมนาคม โดย การพกัใช ้หรือการเพิกถอนใบอนุญาต z4} 

U.{  ปัญหาขอ้จาํกดัในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 

โดยวธีิอื%น z4� 

U.{.z  การควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการหา้มคิด 

ค่าบริการ z|� 

U.{.3  การควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการหา้มเพิ%ม 

จาํนวนผูใ้ชบ้ริการ z|z   

4.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ z|U 

4.z  บทสรุป z|U 

4.3  ขอ้เสนอแนะ z|} 

บรรณานุกรม z|� 

ภาคผนวก z}4 

ประวติัผูเ้ขียน  z�{ 
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บทที� �  

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยแต่เดิมมีเพียงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

! หน่วยงาน คือ องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย ปัจจุบนัคือ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  

และการสื+ อสารแห่งประเทศไทย ซึ+ งปัจจุบันคือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

เป็นผูใ้ห้บริการในลกัษณะที+ผกูขาดภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมไปรษณียโ์ทรเลขและกระทรวง

เจา้สังกดั ต่อมารูปแบบการให้บริการในด้านโทรคมนาคมเริ+มมีความหลากหลาย มีบริการใหม่

เกิดขึ5นมากมายไม่ใช่เพียงแค่บริการโทรเลขหรือโทรศพัทอี์กต่อไป ความตอ้งการใชบ้ริการเพิ+มมาก

ขึ5นอยา่งรวดเร็วประกอบกบัความกา้วหนา้ทางโทรคมนาคมถูกนาํไปยึดโยงกบัการพฒันาประเทศ  

การใหบ้ริการแบบผกูขาดของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจซึ+ งมากดว้ยขั5นตอนและกระบวนการ ก่อให้เกิด

ความล่าช้าไม่เท่าทนัต่อความต้องการของประชาชนและการขยายตวัของเศรษฐกิจ ท้ายที+สุด 

การให้บริการในรูปแบบเดิมจึงถูกมองว่าเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศ แนวคิดเรื+ อง 

การให้บริการโดยเอกชนได้เริ+มต้นขึ5 นด้วยการให้บริการภายใต้ระบบสัมปทานของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจเดิมคือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและการสื+ อสารแห่งประเทศไทย  

ต่อมาแมก้ระทั+งการใหบ้ริการโดยเอกชนภายใตร้ะบบสัมปทานดงักล่าวยงัคงถูกมองวา่เป็นการเพิ+ม

ภาระให้กับประชาชนผูใ้ช้บริการเนื+องจากบริษทัเอกชนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อสัญญาสัมปทาน

จาํนวนมาก แนวคิดเกี+ยวกับการแข่งขันเสรีเริ+ มก่อตวัขึ5 น พร้อมกับการก่อตั5 งหน่วยงานอิสระ 

เพื+อกาํกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีความพยายามที+จะปรับเปลี+ยนรูปแบบ

สัมปทานเป็นรูปแบบใบอนุญาตผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมจึงปรับเปลี+ยนมาเป็นผูป้ระกอบกิจการ

โทรคมนาคมที+ไดรั้บใบอนุญาต 
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การแข่งขนัในการประกอบกิจการโทรคมนาคมมีความรุ่นแรงมากยิ+งขึ5นสืบเนื+องมาจาก

การเปิดเสรีทางการคา้ ลดการผกูขาดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระที+ทาํหนา้ที+กาํกบั

ดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมนั5นก็คือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 

ตั5งตามพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคลื+นความถี+และกาํกบักิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. !;<= จากนั5นไดป้รับเปลี+ยนเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ National Broadcasting and Telecommunication 

Commission (กสทช.) เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐตามรัฐธรรมนูญ  มีบทบาทหนา้ที+ในการบริหาร

จดัการคลื+นความถี+ เพื+อกิจการโทรคมนาคม และกาํกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ซึ+ งหมายความ รวมถึงการควบคุมและการลงโทษผูป้ระกอบการกิจการโทรคมนาคม ที+กระทาํ 

การฝ่าฝืนกฎหมายดว้ย  กสทช. จดัตั5งขึ5นตามพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคลื+นความถี+ และกาํกบั

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. !;;= หลงัจากการก่อตั5ง 

กสทช.ไดมี้การออกระเบียบหลกัเกณฑ์เพื+อใชใ้นการกาํกบักิจการโทรคมนาคมมากมายหลายฉบบั 

โดยหลกัของการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม ได้เน้นถึงการแข่งขนัที+เท่าเทียมและเป็นธรรม  

เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงการใชค้ลื+นความถี+ซึ+ งเป็นทรัพยากร

ของชาติไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด 

โดยหลกัการแล้วการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ในรูปแบบ

ระบบใบอนุญาต ยงัคงตอ้งยึดหลักการแข่งขนัที+เท่าเทียมและเป็นธรรมของผูป้ระกอบกิจการ

โทรคมนาคมด้วย แต่โดยพื5นฐานของการให้บริการในกิจการโทรคมนาคมของไทยนั5น ไม่ได้

เป็นไปอย่างที+ได้วางหลักการไว้เนื+ องจากการเริ+ มต้นของผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ที+ไม่เท่าเทียมกนัทั5งในเรื+องจาํนวนผูใ้ช้บริการและการครอบคลุมพื5นที+ของโครงข่ายที+ให้บริการ 

จุดเริ+ มต้นที+ไม่เท่าเทียมและเป็นธรรมจึงเป็นไปได้ยากยิ+ง ที+คนไทยจะได้เห็นให้การแข่งของ 

ผูใ้หบ้ริการที+เท่าเทียมและเป็นธรรมอยา่งหลกัการที+ไดว้างเอาไว ้
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จากการแข่งขันในเชิงธุรกิจประกอบกับการช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาด 

ในการประกอบกิจการผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมแต่ละรายจึงตอ้งทาํทุกวิถีทางเพื+อให้ไดม้า 

ซึ+ งผลประกอบการสูงสุด  ด้วยการลงทุนที+ต ํ+าที+สุดโดยมิไดค้าํนึงถึงประโยชน์ของผูใ้ช้บริการแต่

อย่างใด หลายครั5 งที+เหตุผลดงักล่าวนาํมาซึ+ งการกระทาํที+ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ ์

ขอ้บงัคบั เพียงเพื+อให้บริษทัของตนไดเ้ปรียบคู่แข่งในการประกอบกิจการ ดงันั5น กสทช. ในฐานะ 

ที+เป็นองค์กรกาํกบัดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยมีเครื+องมือที+ใช้ในการควบคุมและ

ลงโทษผูป้ระกอบการโทรคมนาคม นั+นก็คือ “การออกคาํสั+งทางปกครอง”  และหากผูป้ระกอบ

กิจการโทรคมนาคมรายใดยงัคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาํสั+งดังกล่าว สิ+ งที+จะตามมาคือ กสทช.  

ก็จะเลือกใช้ก็ “การบงัคบัทางปกครอง” ตามพระราชบญัญติัประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. !;<< 

หมวด Y เรื+ องการบงัคบัทางปกครอง มาตรา Z<, Z; และ ZZ มีการกาํหนดรูปแบบของการบงัคบั 

ทางปกครองไว ้= รูปแบบคือ การปรับ การพกัใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ 

การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 จากสภาพพื5นฐานในการประกอบกิจการโทรคมนาคมย่อมตอ้งมีผูป้ระกอบกิจการ

โทรคมนาคมที+มีขนาดธุรกิจเล็กใหญ่แตกต่างกนัตามจาํนวนลูกคา้ผูใ้ช้บริการ แต่การบงัคบัทาง

ปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบญัญติัประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. !;<< ที+มีอยู่เป็นแบบเท่าเทียมโดยมิได้นําเอาขนาดธุรกิจและจาํนวน

ผูใ้ชบ้ริการที+ไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมายของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมมา

พิจารณาในการใช้การบงัคบัทางปกครอง จึงส่งผลให้การบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและ

ลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที+มีอยู่ไม่สามารถนํามาบังคับใช้ได้จริงโดยเฉพาะกับ 

ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ซึ+ งจะได้เปรียบผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายเล็ก  

ไม่วา่จะเป็นการใชก้ารบงัคบัทางปกครองในรูปแบบ การปรับ การพกัใชใ้บอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การบงัคบัทางปกครอง

ในรูปแบบการปรับ กสทช. จะกําหนดค่าปรับเป็นจํานวนเงินในอัตราเดียวกันบังคับใช้กับ 

ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที+กระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายในลกัษณะเดียวกนัทุกราย ส่งผลกระทบ
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ต่อผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายเล็กที+มีลูกคา้จาํนวนนอ้ย รายไดน้้อย แต่จะไม่ส่งผลกระทบกบั 

ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่เนื+องจากมีลูกคา้จาํนวนมาก ยอ่มมีรายไดม้าก สําหรับการบงัคบั

ทางปกครองในรูปแบบการพกัใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และการเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ขนาดธุรกิจของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมก็ยอ่มมีผล

ต่อการตดัสินใจในการใช้การบงัคบัทางปกครองของ กสทช. นั+นคือ กสทช. ย่อมตดัสินใจใช ้

การบงัคบัทางปกครองโดยการไดง่้ายเนื+องจากมีผูใ้ช้บริการได้รับผลกระทบจาํนวนน้อย ในทาง

กลบักนัถา้เป็นผูรั้บใบอนุญาตรายใหญ่ กสทช. อาจจะตอ้งทบทวนการบงัคบัทางปกครองมากขึ5น

หรืออาจถึงขนาดที+ไม่สามารถใช้การบงัคบัทางปกครองกบัผูรั้บใบอนุญาตรายใหญ่ได ้เนื+องจาก

ผูรั้บใบอนุญาตรายใหญ่มีประชาชนผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมากเป็นตวัประกนั 

 ตามเหตุผลที+ได้กล่าวมานั5 น ก่อให้เกิดข้อจาํกัดหรือปัญหาการบงัคบัใช้การบังคับ 

ทางปกครอง ในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ทั5 งในเรื+ องความเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ในการใหบ้ริการและแข่งขนัทางธุรกิจ ดงันั5น จึงไดศึ้กษาเกี+ยวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

โดยอาศยัหลกัทฤษฎีพื5นฐานเรื+องการบงัคบัทางปกครองผนวกกบัสภาพปัญหาตามความเป็นจริงใน

การประกอบกิจการโทรคมนาคมของไทยอา้งอิงกบัแนวทางการบงัคบัทางปกครองในต่างประเทศ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื+อศึกษาถึงแนวคิด ประวติัความเป็นมา บทบาทอาํนาจหน้าที+ของหน่วยงานกาํกบัดูแล

กิจการโทรคมนาคม ในการบังคับทางปกครองเพื+อควบคุมและลงโทษผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ของประเทศไทยและต่างประเทศ  

2. เพื+อศึกษาถึง หลกัการและทฤษฎีที+เกี+ยวกบัแนวคิดพื5นฐานของการบงัคบัทางปกครองใน

การควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 

3. เพื+อศึกษาถึงปัญหาความบกพร่องของการบงัคบัทางปกครองโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล

กิจการโทรคมนาคมในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 
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4. เพื+อให้ทราบถึงแนวทาง  รูปแบบ ของ การใชก้ารบงัคบัทางปกครอง ในการควบคุมและ

ลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมและนาํเสนอขอ้มูลสาํหรับแกไ้ขกฎหมายไทยที+เกี+ยวขอ้งให้มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

 เนื+องจากการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย เป็นการกาํกบัดูแลภายใต้

ระบบการให้ใบอนุญาตแทนที+ระบบสัมปทานโดยมุ่งเนน้เพียงแต่การลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการ

ดว้ยหลกัคิดที+วา่หากผูป้ระกอบการมีตน้ทุนดาํเนินการที+ลดลงแลว้การคิดค่าบริการกบัผูใ้ชบ้ริการ 

ก็จะลดลงมาดว้ย กฎ กติกาที+จะนาํมาปรับใช้เพื+อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมถูกมองขา้ม   

ทาํใหก้ารเริ+มตน้ของช่วงเปลี+ยนผา่นจากรูปแบบสัมปทานไปเป็นรูปแบบใบอนุญาตของการแข่งขนั

ในธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศไทยออกตัวด้วยความไม่ เท่ า เทียมเสมอภาคกันของ

ผูป้ระกอบการ หลกัเกณฑต่์างๆที+ใชส้าํหรับเป็นกติกาในการประกอบการและการกาํกบัการแข่งขนั 

จึงเป็นไปอย่างขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ดงันั5นจึงได้ศึกษาถึง

แนวทาง  รูปแบบ ของการใช้การบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการ

โทรคมนาคม ที+ เหมาะสมและใช้ได้จ ริงกับสภาพธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศไทย  

เพื+อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมและเพิ+มประสิทธิภาพของการใช้การบังคับทางปกครอง 

ในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมของไทย 

 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 

 ในการศึกษาครั5 งนี5  มุ่งศึกษา ปัญหา รูปแบบและประสิทธิภาพของ การใชก้ารบงัคบัทาง

ปกครอง ในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมไทย แบบที+สาม เฉพาะ 

ที+ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื+อนที+  ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. !;<<  
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1.5  วธีิการศึกษา 

 การศึกษาครั5 งนี5 ใช้การค้นควา้ทางกฎหมาย (legal research) แบบการวิจยัเอกสาร 

(documentary research) โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา บทความทางกฎหมายและ 

ความคิดเห็นของนกักฎหมายหรือผูเ้ชี+ยวชาญดา้นโทรคมนาคม คาํสั+งทางปกครองและวิธีการใช ้

การบงัคบัทางปกครอง ของหน่วยงานกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เพื+อนาํไปสู่การพิจารณา

ประเด็นปัญหา แนวความคิด และข้อเสนอแนะเกี+ยวกับ แนวทางที+ควรจะเป็นเพื+อให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องการศึกษาและเพื+อพิสูจน์สมมุติฐานของการศึกษาที+ตั5งไว ้

 

1.6 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. เกิดความรู้ความเขา้ใจ ถึงแนวคิด ประวติัความเป็นมา บทบาทอาํนาจหน้าที+ขององค์กร

กาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม ในการบงัคบัทางปกครองเพื+อควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการ

โทรคมนาคม ของประเทศไทย  

2. เกิดความรู้ความเขา้ใจ ในหลกัการและทฤษฎีเกี+ยวกบัแนวคิดพื5นฐานของการบงัคบัทาง

ปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 

3. ทาํให้ทราบปัญหาความบกพร่องของการบงัคบัทางปกครองโดยหน่วยงานกาํกับดูแล

กิจการโทรคมนาคมในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 

4. ไดท้ราบขอ้มูลที+จะเป็นแนวทางการปรับปรุงกฎหมายโทรคมนาคมของไทยที+เกี+ยวกบัการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบ

กิจการโทรคมนาคม อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายที+ มุ่งเน้นให้มี 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
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บทที� 2 

แนวคดิและทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัการบังคบัทางปกครอง 

ในการควบคุมและลงโทษผู้ประกอบกจิการโทรคมนาคม 

 
 การประกอบธุรกิจโดยทั�วไปนั�นเป็นเรื�องสิทธิเสรีภาพที�รัฐมกัจะไม่เขา้ไปแทรกแซง
มากนกั เนื�องดว้ยตอ้งการให้กลไกลของตลาดเป็นตวัขบัเคลื�อนและผลกัดนัไดด้ว้ยตวัเองแต่หาก
การประกอบธุ รกิจนั� น เ ป็นก ารประ กอบธุร กิจที� เ กี� ยวกับ การใช้ท รัพยา กรของ รัฐแล ะ 
เป็นการใหบ้ริการแก่ประชาชนเป็นวงกวา้งอยา่งเช่น การประกอบกิจการโทรคมนาคมมีสินคา้เป็น
คลื�นความถี�ซึ� งเป็นทรัพยากรของชาติ รัฐจึงจาํเป็นที�ตอ้งเขา้มามีบทบาทในเชิงของการกาํกบัดูแล 
ทั�งในมุมของการประกอบกิจการและรวมถึงการคุ้มครองประชาชนผูใ้ช้บริการเพื�อให้การใช้
ทรัพยากรของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ในเบื�องต้นจึงจะต้อง
ทาํการศึกษาถึงววิฒันาการ ความเป็นมาให้เขา้ใจหลกัการพื�นฐานเสียก่อนวา่ทาํไมรัฐ ถึงตอ้งเขา้มา
แทรกแซงการดาํเนินการของเอกชน  
 การศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ การควบคุมการกระทาํ
ทางปกครอง และการคุม้ครองผูบ้ริโภค นั�นก็เพื�อใหรู้้ที�มาถึงมาตรการทางกฎหมายซึ� งเป็นเครื�องมือ
ของรัฐในการกาํหนดเกณฑ์ แนวทาง ตลอดจนการจดัการหรือควบคุมของรัฐ ตลอดจนหลกัการ
เกี�ยวกบัมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

#.%  แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ 

                ในรัฐเสรีประชาธิปไตยที�เคารพหลกัการแบ่งแยกการใชอ้าํนาจอธิปไตย องคก์รต่าง ๆ 
ของรัฐจึงถูกจาํแนกออกเป็น 3 กลุ่ม1 ตามลกัษณะของอาํนาจที�องคก์รนั�นมีและใชคื้อ องคก์รนิติบญัญติั 
องค์กรบริหารและองค์กรตุลาการ แต่ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ� งที�เกิดขึ�นหลงัจากรัฐธรรมนูญแห่ง

                                                 
1 นนัทวฒัน์ บรมานนัท.์ (?@AB). กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ตอนที� 1). สืบคน้

วนัที� D มกราคม ?@@E, จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=840 

DPU



8 
 

 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใช้บังคับคือ สถานะขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
วา่เป็นองคก์รที�ใชอ้าํนาจใดในอาํนาจอธิปไตย อยูใ่น “ฝ่าย” ใดของสถาบนัหลกัทั�งสาม และปัญหา
ว่าการใช้อํานาจขององค์กรดังกล่าวจะสามารถถูกควบคุมตรวจสอบได้หรือไม่ อย่างไร  
ซึ� ง ณ จุดนี�  จาํแนก “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ D. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ประเภทศาล 2. องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญที�มีอาํนาจในตวัเองซึ� งอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน 3. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที�ไม่มีอาํนาจในตวัเอง ซึ� งเป็นปัญหาว่าการใช้
อาํนาจขององคก์รเหล่านี�จะสามารถถูกควบคุมตรวจสอบไดห้รือไม่ และโดยองคก์รใดจะมีแนวทาง
หรือมาตรการอยา่งไรที�จะควบคุมการใช้อาํนาจขององคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื�อป้องกนัมิให้
เกิดปัญหา แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐจึงจะเป็นคาํตอบโดยอธิบายได้
ตามหลกัดงัต่อไปนี�  
 ?.D.D หลกันิติรัฐ 
 นิติรัฐ หมายถึง รัฐซึ� งยอมรับรองและให้ความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพขั�นพื�นฐานของ
ราษฎร ทั�งนี�  เพื�อที�ราษฎรจะไดใ้ชสิ้ทธิเสรีภาพเช่นวา่นั�นพฒันาบุคลิกภาพของตนเองไดต้ามที�แต่
ละคนเห็นสมควร ดงันั�น รัฐประเภทนี� จึงเป็นรัฐที�มีอาํนาจจาํกดัยอมอยูภ่ายใตก้ฎหมายของตนเอง 
เพื�อประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะถือว่าสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ซึ� งมีคุณค่าสูงสุด2  
รองศาสตราจารย ์ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ ์ให้คาํอธิบายแนวคิดและสาระสําคญัของหลกันิติรัฐไว ้
สรุปไดด้งันี�  รัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับรองและให้ความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพขั�นมูลฐานของ
ราษฎรไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยอาจจาํแนกสิทธิเสรีภาพ ไดเ้ป็น c ประเภท คือ3 

(D)  สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท ้ไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย  สิทธิเสรีภาพ 
ในเคหสถาน  สิทธิเสรีภาพในการติดต่อสื�อสารถึงกนัและกนั  สิทธิเสรีภาพในการเดินทางและ 
การเลือกถิ�นที�อยู ่ และสิทธิเสรีภาพในครอบครัว 

(?)  สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิ
เสรีภาพในการมีและใชท้รัพยสิ์น และสิทธิเสรีภาพในการทาํสัญญา 

(c)  สิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง ไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพใน 
การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นสมาคมหรือพรรคการเมือง 
และสิทธิเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั�งและสมคัรรับเลือกตั�ง  

                                                 
 2สมยศ เชื�อไทย. (?@@?). หลกักฎหมายมหาชนเบื"องต้น. น.DED 
 3วรพจน์ วศิรุตพิชญ.์ (?@Ad). “นิติรัฐ:หลกัการพื�นฐานของรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตย”, ใน
หนงัสือ “ข้อความคิดและหลกัการพื"นฐานในกฎหมายมหาชน”. กรุงเทพ : นิติธรรม. หนา้ D-E 
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 อย่างไรก็ดี รัฐจะตอ้งธํารงรักษาไวซึ้� งประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ  
ซึ� งในบางกรณีรัฐจาํตอ้งบงัคบัให้ราษฎรกระทาํการหรือละเวน้ไม่กระทาํการบางอยา่ง โดยองคก์ร
หรือเจา้หนา้ที�ของรัฐสามารถล่วงลํ�าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรได ้แต่รัฐให้คาํมั�น
ต่อราษฎรว่าองค์กรเจา้หน้าที�ของรัฐจะกลํ� ากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้ก็ต่อเมื�อมีกฎหมาย
บญัญติัไวช้ัดแจง้และเป็นการทั�วไปว่าให้องค์กรหรือเจา้หน้าที�ของรัฐกลํ� ากรายสิทธิเสรีภาพของ
ราษฎรไดใ้นกรณีใดและภายในขอบเขตอยา่งไร 
 สาระสาํคญัของหลกันิติรัฐ มีอยู ่c ประการ ดงันี�  
 (D)  บรรดาการกระทาํทั�งหลายขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหารจะตอ้งชอบดว้ยกฎหมายที�
ตราขึ�นโดยองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั กล่าวคือ องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะมีอาํนาจสั�งการให้
ราษฎรกระทาํการหรือละเวน้ไม่กระทาํการอยา่งหนึ�งอยา่งใดได ้ก็ต่อเมื�อมีบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
ใหอ้าํนาจไวอ้ยา่งชดัแจง้และจะตอ้งใชอ้าํนาจนั�นภายในกรอบที�กฎหมายกาํหนดไว ้ 
 (?)  บรรดากฎหมายทั�งหลายที�องคก์รของรัฐฝ่ายนิติบญัญติัไดต้ราขึ�นจะตอ้งชอบดว้ย
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ�งกฎหมายที�ให้อาํนาจแก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารล่วงลํ� าเขา้ไป 
ในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรนั�นจะตอ้งมีขอ้ความระบุไวอ้ยา่งชดัเจนพอสมควรวา่ให้องคก์ร
ของรัฐฝ่ายบริหารองคก์รใดมีอาํนาจล่วงลํ�าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดใ้นกรณีใด
และภายในขอบเขตอยา่งใดและกฎหมายดงักล่าวจะตอ้งไม่ให้อาํนาจแก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
ล่วงลํ�าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจาํเป็นเพื�อธาํรงรักษาไวซึ้� ง
ผลประโยชน์สาธารณะ 
 (3) การควบคุมไม่ให้การกระทาํขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารขดัต่อกฎหมายก็ดี 
การควบคุมไม่ให้กฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญก็ดี จะตอ้งเป็นอาํนาจหน้าที�ของรัฐฝ่ายตุลาการซึ� งมี
ความเป็นอิสระจากองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั โดยองค์กรของรัฐ
ฝ่ายตุลาการซึ� งทาํหนา้ที�ควบคุมความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือองคก์รของรัฐฝ่ายตุลา
การซึ� งทาํหนา้ที�ควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหารอาจจะ
เป็นองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการอีกองค์กรหนึ� ง แยกต่างหากจากองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ 
ซึ� งทาํหนา้ที�พิจารณาพิพากษาคดีแพง่และคดีอาญาก็ได ้
         2.1.2 หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง 
 หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง คือการกระทาํทั�งหลายของ
องคก์รฝ่ายบริหารจะตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย  ซึ� งตราขึ�นโดยองคก์รฝ่ายนิติบญัญติั หมายความวา่ใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ที�ของรัฐกบัราษฎรนั�น เจา้หน้าที�ของรัฐจะมีอาํนาจสั�งการให้ราษฎร
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กระทาํการหรือละเวน้ไม่กระทาํการอยา่งหนึ�งอยา่งใดไดต่้อเมื�อมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายให้อาํนาจ
ไวอ้ยา่งชดัแจง้ และจะตอ้งใชอ้าํนาจนั�นภายในกรอบกฎหมายกาํหนดไว ้เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์
อย่างหนึ� งซึ� งตามหลักการนี� ท ําให้ฝ่ายบริหารผูกต่อกฎหมายหรืออยู่ภายใต้กฎหมาย หลัก 
“ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทางปกครอง” หรือที�เรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ “การกระทาํทาง
ปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย” เป็นหลกัการพื�นฐานในกฎหมายปกครอง ที�ทาํให้องคก์รเจา้หนา้ที�
ฝายปกครองตอ้งผกูพนัต่อกฎเกณฑ์ที�ฝ่ายนิติบญัญติัและกฎเกณฑ์ที�ตนเองตราขึ�น หลกัความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระทาํทางปกครองจะมีผลในทางปฏิบัติก็แต่โดยการที�ระบบกฎหมาย
กาํหนดให้มีการควบคุมตรวจสอบการกระทาํดังกล่าวได้ ระบบกฎหมายไทยกําหนดให้ศาล
ปกครองเป็นองค์กรหลักในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทํา 
ทางปกครอง ทั�งนี�  ภายใตเ้ขตอาํนาจของศาลปกครองตามที�กฎหมายกาํหนด หลกัความชอบดว้ย
กฎหมายของการกระทาํทางปกครองซึ� งเป็นองคป์ระกอบสําคญัของหลกันิติรัฐ คือหลกัการกระทาํ
ทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย” ประการหนึ�ง และหลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” อีกประการหนึ�ง  
 1) หลกัการกระทาํทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย 
 หลกั “การกระทาํทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย” กาํหนดให้องคก์รฝ่ายปกครอง
ตอ้งผูกพนัตนต่อกฎหมายที�ใช้บงัคบัอยู่จริงในบ้านเมือง การผูกพนัตนต่อกฎหมายขององค์กร
เจ้าหน้าที� ฝ่ายปกครองอาจมีได้ใน 2 ลักษณะ คือ กรณีที�กฎหมายกําหนดหน้าที�ให้องค์กร 
ฝ่ายปกครองต้องปฏิบติั องค์กรฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที�ต้องปฏิบติัตามที�กฎหมายกาํหนดไว ้ 
แต่หากกฎหมายไม่ไดก้าํหนดหน้าที�ให้องค์กรฝ่ายปกครองตอ้งปฏิบติั กล่าวคือเป็นกรณีที�องค์กร
ฝ่ายปกครองตดัสินใจดาํเนินการตามแผนการปกครองเพื�อให้ชีวิตความเป็นอยูข่องราษฎรดีขึ�น เช่น 
การสร้างสวนสาธารณะ หรือการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื�อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  
ฝ่ายปกครองย่อมมีหน้าที�ต้องละเวน้ไม่กระทาํการดังกล่าวนั� นให้ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองที� 
บังคับอยู่ เหตุผลพื�นฐานของการกําหนดให้การกระทําทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ก็เนื�องมาจากหลักความเป็นเอกภาพของอาํนาจรัฐและความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย  
เพราะหากยอมใหอ้งคก์รเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองกระทาํการอนัขดัต่อกฎหมายไดโ้ดยไม่มีผลร้ายใดๆ
ตามมาแลว้ กฎหมายที�ตราขึ�นเพื�อใช้บงัคบัในรัฐก็จะหาความหมายอนัใดมิได ้ดว้ยเหตุนี� องค์กร
เจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถกาํหนดมาตรการทางกฎหมายใดๆ ให้ขดัต่อกฎหมายที�ใช้
บงัคบัอยูใ่นบา้นเมืองได ้คาํวา่ “กฎหมาย” ในที�นี� จะมีความหมายกวา้งหรือแคบเพียงใดอาจตั�งเป็น
ประเด็นอภิปรายได้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงผลผูกพนัทั�วไปประกอบกับลาํดับชั�นของ
กฎหมายแลว้ เราอาจสรุปไดว้า่ องคก์รเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองไม่อาจกาํหนดมาตรการทางกฎหมาย
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ที�มีลกัษณะเป็นนามธรรมและมีผลใช้บงัคบัทั�วไป (กฎหมายลาํดบัรองหรือที�พระราชบญัญติัวิธี
ปฏิบติัราชการทางปกครองเรียกวา่ “กฎ”)  ให้ขดัต่อรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัและกฎหมายอื�นที�
มีค่าบงัคบัเสมอดว้ยพระราชบญัญติัรวมตลอดถึงกฎหมายประเพณีทางปกครองและหลกักฎหมาย
ทั�วไปได้ เช่น รัฐมนตรีไม่อาจตรากฎกระทรวงให้ขัดต่อหลักความเสมอภาคที�ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมาตรา 30 ได ้หากมาตรการทางกฎหมายนั�นเป็นมาตรการที�เป็น
รูปธรรมที�มีผลเฉพาะราย ซึ� งไดแ้ก่ คาํสั�งทางปกครอง องค์กรเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองก็ไม่อาจออก
คาํสั�งทางปกครองให้ขดัต่อรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัและกฎหมายอื�นที�มีค่าบงัคบัเสมอด้วย
กฎหมายระดบัพระราชบญัญติั กฎหมายลาํดบัรองทั�งหลายทั�งปวงที�ตนเองตราขึ�นบงัคบัตลอดจน
กฎหมายประเพณีทางปกครองและหลักกฎหมายทั�วไปได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที�
กรมสรรพากรจะออกคาํสั�งเก็บภาษีเกินกวา่ที�ปรากฏในประมวลรัษฎากรไม่ได ้เป็นตน้ ดว้ยเหตุนี� มี
ความเห็นว่าในกรณีที�วตัถุแห่งคดีเป็นเรื�องการฟ้องโตแ้ยง้ กฎ คาํว่า “กฎหมาย” ที�ปรากฏอยู่ใน
มาตรา j วรรคหนึ� ง (D) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั� งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ?@A? ยอ่มหมายถึง กฎเกณฑ์ทั�งปวงทั�งที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรและไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรที�มี
ลาํดับชั�นในทางกฎหมายสูงกว่ากฎและเป็นมาตรในการตรวจสอบว่าองค์กรฝ่ายปกครองได้
ดาํเนินการออกกฎโดยถูกตอ้งหรือไม่ ไม่วา่จะเป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติั กฎหมายอื�นที�มีค่า
บงัคบัเสมอดว้ยพระราชบญัญติั กฎหมายประเพณี(กรณีที�มีค่าบงัคบัสูงกว่ากฎ) และหลกักฎหมาย
ทั�วไปแต่ถ้าวตัถุแห่งคดีเป็นเรื� องการฟ้องขอให้เพิกถอนคาํสั�งทางปกครอง คาํว่า “กฎหมาย”  
ในพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวนอกจากจะหมายถึงกฎเกณฑ์ทั�งปวงที�มีค่าบงัคบัสูงกวา่กฎดงัที�ได้
กล่าวมาแลว้ ยงัหมายถึง “กฎ” (พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง กฎเกณฑ์ที�ตรา
ขึ�นโดยองคก์รปกครองตนเองและองคก์ารมหาชน ฯลฯ) อีกดว้ยเพราะเราจะใชก้ฎเป็นมาตรในการ
ตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของคาํสั�งทางปกครองเช่นกนั  
 ถึงแมว้่าหลกั “การกระทาํทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย” จะกาํหนดหนา้ที�ให้
ฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อกฎหมายก็ตาม แต่หลักการดังกล่าวไม่ได้มีเนื� อหาเลยไปถึงผล 
ในทางกฎหมายที�จะเกิดขึ�นตามมาหากองคก์รฝ่ายปกครองกระทาํการขดัต่อกฎหมาย การกาํหนด
ผลในทางกฎหมายดงักล่าวถือเป็นเรื�องนิตินโยบายที�ฝ่ายนิติบญัญติัตอ้งพิจารณาผลกระทบหลาย
ดา้นประกอบกนั อย่างไรก็ตามเป็นที�เห็นประจกัษ์ชดัอยู่ในตวัว่าหากระบบกฎหมายตอ้งการให้
หลกัการกระทาํทางปกครองต้องไม่ขดัต่อกฎหมายมีผลบงัคบัแล้ว ระบบกฎหมายนั�นๆจะตอ้ง
กําหนดผลร้ายที�จะเกิดขึ� นหากองค์กรเจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองละเมิดหลักการดังกล่าวไวด้้วย  
ในทางวิชาการและในระบบกฎหมายไทย การกระทาํทางปกครองที�ขดัต่อกฎหมายอาจเกิดผล
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ในทางกฎหมายได้แตกต่างกันหลายกรณี เช่น การกระทาํทางปกครองนั�นอาจกตกเป็นโมฆะ
หรือไม่ก่อให้เกิดผลใดๆ ในทางกฎหมายตามที�ผูก้ระทาํการดงักล่าวตอ้งการ หรือการกระทาํทาง
ปกครองนั�นมีผลในทางกฎหมายแต่อาจถูกลบลา้งไดใ้นภายหลงั เป็นตน้  

 ?) หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” 
หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” กาํหนดว่า องค์กรฝ่ายปกครองจะกระทาํการใดๆ  

ไดก้็ต่อเมื�อมีกฎหมายมอบอาํนาจใหแ้ก่องคก์รฝ่ายปกครองในการกระทาํการนั�น ในขณะที�หลกัการ
กระทาํทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายเรียกร้องแต่เพียงให้องคก์รฝ่ายปกครองกระทาํการอยูใ่น
กรอบของกฎหมายเท่านั�น  หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” เรียกร้ององคก์รฝ่ายปกครองยิ�งไปกวา่นั�น 
กล่าวคือ การกระทาํขององค์กรฝ่ายปกครองซึ� งแสดงออกโดยองค์กรเจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองนั�น
จะตอ้งมีฐานทางกฎหมายรองรับ เหตุผลเบื�องหลงัของหลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” อาจอธิบาย
ไดโ้ดยหลกัประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา หลกันิติรัฐ  และหลกัการประกนัสิทธิเสรีภาพขั�นพื�นฐาน 

 ตามหลักประชาธิปไตยที�ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ?  
และ c นั�น ต้องถือว่ารัฐสภาซึ� งสมาชิกได้รับการเลือกตั�งโดยตรงจากประชาชนเป็นองค์กรที�มี
ความชอบธรรมมากที�สุดในการตดัสินใจเรื�องราวต่างๆ ที�สําคญัอนักระทบต่อการอยู่ร่วมกนัของ
ราษฎรทั�งนี�  ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎกติกาพื�นฐานแห่งรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 
การกาํหนดกฎเกณฑที์�ใชบ้งัคบัแก่ราษฎร ดว้ยเหตุผลเช่นนี�   หากจะยอมให้องคก์รฝ่ายปกครองเป็น
ผูก้าํหนดกฎเกณฑด์งักล่าวแลว้ ก็จะตอ้งมีการมอบอาํนาจจากรัฐสภาจะยอมให้องคก์รฝ่ายปกครอง
กาํหนดกฎเกณฑขึ์�นใชบ้งัคบัตามอาํเภอใจโดยอาํนาจของตนเองหาไดไ้ม่ 

แมค้าํว่า “นิติรัฐ” จะไม่ปรากฏให้เห็นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แต่หาก
พิจารณามาตรา ?j แห่งรัฐธรรมนูญให้ดีแล้ว จะพบว่าหลักนิติรัฐเป็นหลักการที�ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญฯ ฉบบันี�อยา่งชดัเจนยิ�งกวา่รัฐธรรมนูญฉบบัใดๆ ก่อนหนา้นี�  หลกันิติรัฐเรียกร้องให้มี
การกําหนดนิติสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนในรูปของกฎหมายที�ใช้บังคับเป็นการทั�วไป  
ทั�งนี� เพื�อที�ประชาชนจะไดค้าดหมายไดล่้วงหนา้ก่อนที�จะกระทาํการใดๆ ลงไปวา่กฎหมายตอ้งการ
ให้ตนประพฤติปฏิบติัอย่างไร การกาํหนดกฎเกณฑ์ที�มีผลทั�วไปดงักล่าว จะกาํหนดโดยองค์กร
เจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองไม่ได ้ เวน้แต่องคก์รฝ่ายปกครองจะไดรั้บมอบอาํนาจจากรัฐสภาให้กาํหนด
กฎเกณฑ์ในรายละเอียดซึ� งอยู่ในกรอบที�องค์กรนิติบญัญติัไดต้ราไวล่้วงหน้าแลว้ในรูปกฎหมาย
หรือได้รับมอบอาํนาจให้ออกคาํสั�งเพื�อที�จะบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายที�ได้ประกาศให้
ประชาชนรู้ล่วงหนา้แลว้นั�น 
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ในที�สุดแล้วเรายงัอาจให้เหตุผลสําหรับการยอมรับหลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ”  
ไดจ้ากหลกัการประกนัสิทธิเสรีภาพขั�นพื�นฐานซึ� งปรากฏในรัฐธรรมนูญฯ เช่นกนั หากพิจารณา
รัฐธรรมนูญฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในหมวด c  ซึ� งวา่ดว้ยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยแลว้ จะพบว่า
รัฐธรรมนูญบญัญติัคุม้ครองสิทธิเสรีภาพต่างๆ ของประชาชนเป็นหลกั ทั�งนี� โดยเปิดโอกาสให้
รัฐสภาตรากฎหมายมาจาํกดัหรือล่วงลํ�าสิทธิเสรีภาพที�รัฐธรรมนูญฯ รับรองไวน้ั�นภายใตเ้งื�อนไขที�
รัฐธรรมนูญฯ บญัญติัไว ้ดงันั�น องคก์รฝ่ายปกครองจึงไม่อาจกระทาํล่วงลํ�าแดนแห่งสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนได ้หากรัฐสภาไม่ไดต้รากฎหมายมอบอาํนาจดงักล่าวไวใ้ห ้

มีข้อพึงสังเกตว่า  โดยหลักแล้ว  กฎหมายที�ให้อาํนาจแก่ฝ่ายปกครองกระทาํการ 
ต่างๆ ไดน้ั�นตอ้งเป็นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรเท่านั�น  องคก์รฝ่ายปกครองจะอา้งกฎหมายประเพณี
มาเป็นฐานในการใชอ้าํนาจปกครองหาไดไ้ม่   หากกฎหมายประเพณีดงักล่าวดาํรงอยูจ่ริง ยอ่มเป็น
หนา้ที�ขององคก์รนิติบญัญติัที�จะบญัญติักฎหมายลายลกัษณ์อกัษรรับรองกฎหมายประเพณีนั�นหรือ
ยกเลิกกฎหมายประเพณีนั�นเสียเพื�อความมั�นคงแน่นอนในระบบกฎหมาย 

c) ขอ้พิจารณาบางประการเกี�ยวกบัหลกั  “ความชอบดว้ยกฎหมายของการกระทาํทาง
ปกครอง” 

เมื�อพิจารณาหลกัการย่อยทั�งสองของหลกั  “ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํ 
ทางปกครอง”  แล้ว จะพบว่าหลัก  “การกระทําทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายนั� น”  
เป็นหลกัการที�ตอ้งใช้บงัคบัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆ ทั�งสิ�น องคก์รเจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองจะกระทาํ
การฝ่าฝืนกฎหมายไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดส่วนหลัก  “ไม่มีกฎหมาย  ไม่มีอาํนาจนั�น” อาจเป็นที�
ถกเถียงโตแ้ยง้และมีมติแตกต่างกนัไดว้า่หลกัการนี�จะตอ้งบงัคบัใชโ้ดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆ หรือไม่ 

หากพิเคราะห์หลัก “ไม่มีกฎหมาย  ไม่มีอาํนาจ” ประกอบกับเหตุผลที�ได้กล่าวมา
ขา้งตน้แลว้  จะเห็นไดว้า่หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอาํนาจ” มุ่งคุม้ครองปัจเจกชนจากการกระทาํของ
องค์กรเจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองที�มีผลกระทบต่อสิทธิของตนเป็นสําคญั ดว้ยเหตุนี� องค์กรเจา้หน้าที�
ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถกระทาํการใดๆ  อนัเป็นการกา้วล่วงแดนแห่งสิทธิของราษฎรได ้หากไม่
มีกฎหมายใหอ้าํนาจสิทธิที�กล่าวถึงนี�ไม่ไดห้มายความเฉพาะสิทธิต่าง ๆ ที�ปรากฏอยูใ่นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยเท่านั�น แต่หมายถึงสิทธิที�ราษฎรไดรั้บมาจากกฎหมายระดบัพระราชบญัญติั
ดว้ย กรณีที�กล่าวมานี� ดูจะไม่มีปัญหาใดๆ สําหรับการบงัคบัใช้หลกั  “ไม่มีกฎหมาย  ไม่มีอาํนาจ”  
แต่หากเป็นกรณีที�องคก์รเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองไม่ไดก้ระทาํการอนัเป็นการกระทบสิทธิของบุคคล  
แต่กระทาํการในลกัษณะที�ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคลนั�นใชสิ้ทธิของตนไดอ้ยา่งเต็มที� หรือองคก์ร
เจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองกระทาํการในลกัษณะที�เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร กรณีดงักล่าวนี�
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ยงัจาํเป็นที�จะตอ้งเรียกร้องให้องค์กรเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองตอ้งกระทาํการโดยมีฐานทางกฎหมาย
รองรับหรือไม่กล่าวอีกนยัหนึ� งจาํเป็นที�รัฐสภาจะตอ้งตรากฎหมายกาํหนดกฎเกณฑ์เกี�ยวกบัเรื�อง
ดงักล่าวและมอบอาํนาจให้องคก์รฝ่ายปกครองกระทาํการหรือไม่ ปัญหานี� ยงัเป็นปัญหาที�หาขอ้ยุติ
ที�แน่นอนในทางวิชาการไม่ได้ แมใ้นต่างประเทศการยึดถือหลกั  “ไม่มีกฎหมาย  ไม่มีอาํนาจ”   
ก็มีความเคร่งครัดแตกต่างกนัออกไป สําหรับระบบกฎหมายไทยนั�น  เมื�อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยแลว้หลกั “ไม่มีกฎหมาย  ไม่มีอาํนาจ”  ยอ่มมีความหมาย ดงันี�  

ก. มาตรการใดๆ ขององคก์รเจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองที�มีลกัษณะเป็นการสร้างภาระ  
กา้วล่วงเขา้ไปในแดนสิทธิเสรีภาพของราษฎร  จาํเป็นที�จะตอ้งมีฐานทางกฎหมายรองรับ มาตรการ
ดงักล่าวนั�น เช่น  การใช้กาํลงัเขา้สลายการชุมนุมประทว้ง  การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานบริการ  การเรียกใหบุ้คคลไปเขา้รับราชการทหาร  การเขา้ตรวจคน้เคหสถาน  การลงโทษทาง
วนิยั เป็นตน้ 

ข. มาตรการใดๆ ขององคก์รเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองที�มีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์
แก่ราษฎร  และไม่มีกฎหมายกาํหนดเงื�อนไขการใชม้าตรการนั�นไวเ้ป็นพิเศษ  องคก์รเจา้หนา้ที�ฝ่าย
ปกครองอาจกระทาํการไดแ้มว้า่จะไม่มีกฎหมายให้อาํนาจไวอ้ยา่งชดัเจน  ทั�งนี�  การกระทาํดงักล่าว
ขององค์กรเจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองที�ให้ประโยชน์แก่ราษฎรนั�นจะตอ้งมีรากฐานความชอบธรรม
ในทางกฎหมายอนัเป็นผลเนื�องมาจากการกาํหนดกฎเกณฑข์องรัฐสภาดว้ย เช่น  การให้เงินอุดหนุน
เกษตรกร  การอนุญาตให้กูย้ืมเงินไปใช้ในการประกอบเกษตรกรรม  จะตอ้งมีการกาํหนดวงเงิน
งบประมาณเพื�อการดงักล่าวไวใ้นกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  เป็นตน้  อย่างไรก็ตาม  
หากมาตรการขององคก์รเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองซึ� งให้ประโยชน์แก่เอกชนรายใดรายหนึ�งหรือหลาย
รายเป็นมาตรการที�เห็นไดช้ดัวา่กระทบกบัสิทธิขั�นพื�นฐานของเอกชนรายอื�นแลว้  จาํเป็นที�จะตอ้งมี
กฎหมายให้อาํนาจกระทาํการดงักล่าวแก่ฝ่ายปกครองอยา่งชดัแจง้เสมอ  มิฉะนั�นแลว้  การกระทาํ
ขององคก์รฝ่ายปกครองอาจขดัต่อรัฐธรรมนูญได ้
 ?.D.c หลกัความเสมอภาค 

1) ความหมายของหลกัความเสมอภาค  
 หลักความเสมอภาคนั�นมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรีภาพเนื�องจากเป็น
หลกัการที�จะทาํให้การใช้เสรีภาพเป็นไปอย่างเสมอกนัทุกผูทุ้กคน แต่หากเสรีภาพสามารถใช้ได้
เพียงบุคคลบางคนเท่านั�นในขณะที�คนบางกลุ่มบางคนเขา้ถึงไม่ได้ในกรณีดงักล่าวก็ไม่ถือว่ามี
เสรีภาพแต่ประการใด ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของเสรีภาพและเป็นหลกัประกนัในการทาํให้
เสรีภาพเกิดขึ�นไดจ้ริง ดงันั�นหลกัความเสมอภาคใตก้ฎหมายจึงเป็นหลกัการที�ทาํให้มีการปฏิบติัต่อ
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บุคคลที� เ กี� ยวข้องกับเรื� องนั� นๆ อย่างเท่า เทียมกันหรือไม่ เ ลือกปฏิบัติ  (non-discrimination)  
ทั�งนี� การปฏิบติัตามหลกัความเสมอภาคนั�นจะตอ้งปฏิบติัต่อสิ� งที�มีสาระสําคญัเหมือนกนัอย่าง 
เท่าเทียมกนั และจะตอ้งปฏิบติัต่อสิ�งที�มีสาระสําคญัแตกต่างกนัให้แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของ
เรื�องนั�นๆ จึงจะทาํใหเ้กิดความยติุธรรมภายใตห้ลกัความเสมอภาคขึ�นได ้4  

 ?) ประเภทของหลกัความเสมอภาค 
 (D) หลกัความเสมอภาคทั�วไป 

 หลักความเสมอภาคทั�วไป เป็นสิทธิขั�นพื�นฐานของบุคคลทุกคนที�อาจกล่าวอ้าง 
กบัการกระทาํใดๆของรัฐได ้หากเรื�องนั�นมิไดมี้การกาํหนดไวใ้นหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�อง 
แต่หากเรื�องใดมีหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�องกาํหนดไวแ้ลว้ก็ให้พิจารณาไปตามหลกัความเสมอ
ภาคเฉพาะเรื�องนั�นๆ 
 (?) หลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�อง 
 หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื� องคือหลักความเสมอภาคที�ใช้เฉพาะภายในขอบเขต 
เรื�องใดเรื�องหนึ�งเป็นการเฉพาะ เช่น หลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�องเกี�ยวกบัชายและหญิง เป็นตน้  

ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัความเสมอภาคทั�วไปกบัหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�องนั�น  
ถือไดว้่าหลกัความเสมอภาคทั�วไปเป็นพื�นฐานของหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�อง แต่หลกัความ
เสมอภาคทั�วไปนั�นสามารถนาํไปใช้ได้กบัทุกๆเรื�องโดยไม่จาํกดัขอบเขตเรื�องใดเรื�องหนึ� งและ
บุคคลทุกๆ คนยอ่มอา้งหลกัความเสมอภาคทั�วไปได ้ส่วนหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�องอาจถูกกดั
โดยใชเ้ฉพาะเรื�องหรือเฉพาะกลุ่มบุคคลที�รัฐธรรมนูญมุ่งคุม้ครองเท่านั�น โดยหลกัความเสมอภาค
เฉพาะเ รื� องนั� นย ัง ถือเป็นหลักกฎหมายพิ เศษซึ� งย่อมมาก่อนหลักความเสมอภาคทั�วไป  
ถา้กฎเกณฑใ์ดไดรั้บการพิจารณาหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�องแลว้ก็ไม่จาํตอ้งนาํมาพิจารณาตาม
หลกัความเสมอภาคทั�วไปอีก 5 
 หลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�องหมายถึงกฎหมายไดบ้ญัญติัถึงหลกัความเสมอภาคใน
ขอบเขตเรื�องใดเรื�องหนึ�งเป็นการเฉพาะ ซึ� งอาจแบ่งหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื�องออกไดด้งันี� 6 

                                                 
 4 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์ .(?@@d).หลักความเสมอภาค.สืบคน้วนัที� D? ธันวาคม ?@@q,จาก  
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=q@E&Page=D  

 5 แหล่งเดิม. 
 6 บรรเจิด สิงคะเนติ. (?@@5). หลกัการพื"นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ/ศรีความเป็นมนุษย์. หนา้ 160-161. 
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 ก. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม หมายความว่า เมื�อมีกรณีที�ตอ้งใช้สิทธิ
เรียกร้องทางศาล บุคคลทุกคนที�ถูกโตแ้ยง้สิทธิสามารถที�จะนาํคดีเขา้สู่การพิจารณาในศาลที�มีเขต
อาํนาจไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั และไดรั้บการพิจารณาตามกระบวนการพิจารณาอยา่งเดียวกนั 
 ข. ความเสมอภาคในการเข้าทาํงานในภาครัฐ หมายความว่า บุคคลทุกคนที�เป็น 
คนไทยที� มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ หรือตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หรือตามกฎหมายอื�นที�กําหนด
คุณสมบติัของบุคคลที�จะเข้าทาํหน้าที�ในภาครัฐ บุคคลย่อมมีความเสมอภาคที�จะสมคัรเข้ารับ
ราชการไดโ้ดยทั�วไปแลว้กระบวนการคดัเลือกที�จะดาํเนินการโดยมีการสอบแข่งขนัเพื�อพิจารณา
ความรู้จากความสมมารถของบุคคล การนาํหลกัเกณฑ์อื�นมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณานอกจาก
พิจารณาจากความรู้ความสามารถของบุคคล จึงเป็นกรณีที�อาจขดักบัหลกัความเสมอภาค 
 ค. ความเสมอภาคในการเลือกตั�ง หมายความว่า บุคคลทุกคนที�มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามที�รัฐธรรมกาํหนดไวย้อ่มมีสิทธิเลือกตั�งและสิทธิในการลงสมคัรรับเลือกตั�งอยา่งเท่าเทียมกนั  
 ง. ความเสมอภาคในการรับภาระของรัฐ ไดแ้ก่ ความเสมอภาคในการชาํระภาษีให้แก่
รัฐมากนอ้ยตามความสามารถของแต่ละบุคคล ความเสมอภาคในการรับราชการทหารของชายไทย
ทุกคนที�มีอายตุั�งแต่ 21 ปีขึ�นไปจะตอ้งเขา้รับราชการทหารประจาํการ  
 จ. ความเสมอภาคในการรับบริการสาธารณะ เช่น บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิเสมอภาค
ในการรับการศึกษาขั�นพื�นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี หรือบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
บริการทางสาธารณสุขที�ได้มาตรฐาน และผูย้ากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้อง 
เสียค่าใชจ่้าย 
 ?.D.A หลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 ประเทศหรือรัฐเสรีประชาธิปไตย ยึดมั�นในลัทธิปัจเจกนิยม(Individualism) ทั� งสิ�น  
โดยลัทธินี� สอนว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศกัดิv ศรี ศกัดิv ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ� งมีลักษณะเป็น
นามธรรมจะปรากฏตวัออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมในรูปของความสามารถของมนุษยใ์นอนัที�จะ
กาํหนดชะตากรรมของตนไดด้ว้ยตนเอง มนุษยทุ์กคนจะมีความสามารถเช่นว่านี� ไดอ้ย่างแทจ้ริง 
ก็ต่อเมื�อแต่ละคนมี “แดนแห่งเสรีภาพ” ภายในแดนแห่งเสรีภาพของตนนี�  แต่ละคนจะคิดหรือ
กระทาํการใดๆก็ไดอ้ยา่งอิสระ  ปลอดจากการแทรกแซงตามอาํเภอใจของผูอื้�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ของผูป้กครอง ดว้ยเหตุนี� รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐจึงไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิและ
เสรีภาพด้านต่างๆที�มนุษย์แต่ละคนจําต้องมีและใช้ไปเพื�อพัฒนาบุคลิกภาพแห่งตนทั� งใน 
ทางกายภาพและในทางจิตใจซึ�งรวมกนัแลว้เรียกวา่ “สิทธิและเสรีภาพขั�นพื�นฐาน” ให้แก่ราษฎรแต่
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การที�รัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพด้านต่างๆให้ราษฎรนั�นมีความหมายเพียงว่า
องคก์รของรัฐซึ� งรัฐธรรมนูญจดัตั�งขึ�น จะเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพเหล่านั�นไม่ไดเ้ท่านั�น หาไดเ้ลย
ไปถึงขนาดวา่องคก์รของรัฐจะจาํกดัสิทธิและเสรีภาพอยา่งๆใดไม่ไดเ้ลยไม่ ในกรณีเพื�อประโยชน์
ในอนัที�จะคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูอื้�นหรือในอนัที�จะธาํรงรักษาไว ้ซึ� งประโยชน์มหาชน
องคก์รของรัฐยอ่มมีอาํนาจที�จะบงัคบัให้ราษฎรแต่ละคนกระทาํการบางอยา่ง หรือห้ามมิให้ราษฎร
แต่ละคนการทาํการบางอยา่งไดเ้สมอ7  
 ?.D.@ หลกัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
 D) ความหมายของจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ 

โดยทั�วไปแล้วการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญย่อมมีขอบเขตจาํกัดเสมอ 
ไม่มีสิทธิและเสรีภาพใดที�ไม่มีขอบเขตจาํกดั เพราะหากสิทธิและเสรีภาพไม่มีขอบเขตจาํกดัเลย  
สภาวะอนาธิปไตย (anarchie) ยอ่มเกิดขึ�นเหมือนเมื�อครั� งที�มนุษยอ์ยูใ่นสังคมเถื�อน เพราะทุกคนใช้
สิทธิและเสรีภาพเต็มที� และจะกระทบชีวิต ทรัพยสิ์น ร่างกาย ผูอื้�น จนทาํให้ผูแ้ข็งแรงเท่านั�นที�อยู่
ในสังคมได้ ผูอ่้อนแอตอ้งตกเป็นทาสและถูกจาํกดัสิทธิเสรีภาพหมด การใช้สิทธิและเสรีภาพ 
โดยไม่มีขอบเขต จึงเป็นเหตุให้เกิดการไร้สิทธิและเสรีภาพ8 ดงันั�น จึงอาจกล่าวได้ว่าเมื�อเกิด
หลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพยอ่มมีการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพเสมอ 
 2) ขอบเขตของการใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กําหนดและวางหลักการเกี�ยวกับขอบเขตของการใช ้
สิทธิและเสรีภาพไวคื้อ “บุคคลยอ่มอา้งศกัดิv ศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนได้
เท่าที�ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน”  ซึ� งอาจพิจารณาไดด้งันี�         
  (1) การใช้สิทธิและเสรีภาพของตนตอ้งไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น 
อาจจะกล่าวไดว้า่เป็นหลกัการทั�วไป ที�การใชสิ้ทธิและเสรีภาพของบุคคลหนึ�งจะกา้วล่วงเขา้ไปใน
ขอบเขตหรือกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของอีกบุคคลหนึ� งย่อมไม่ได้ เพราะแต่ละบุคคล 
ก็ย่อมมีขอบเขตสิทธิและเสรีภาพของตน และอาจจะใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได ้ตราบเท่าที� 
การใชสิ้ทธิและเสรีภาพนั�นมิไดไ้ปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น ตวัอยา่งเช่น “เสรีภาพใน
การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” การชุมนุมโดยสงบนั�นหมายถึง การชุมนุมที�ไม่ก่อให้เกิด

                                                 
 7 วรพจน์  วศิรุตพิชญ.์(2538). สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. หนา้ 15-17 
 8 ชนินทร์ ติชาวัน. สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย. สืบค้นวันที�  c มกราคม ?@@E, จาก  
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=D?cq 
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ความวุ่นวาย หรือตอ้งไม่เป็นการยุยงก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ�นในสังคม ดงันั�น หากมีการชุมนุม
เกิดขึ�นและมีลกัษณะเป็นการก่อความวุ่นวายขึ�นในสังคมย่อมไม่ใช่เป็นการชุมนุมโดยสงบตามที�
รัฐธรรมนูญรับรองแต่อยา่งใด 
  (2) การใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่ เ ป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ เนื� องจาก
รัฐธรรมนูญถือวา่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอนัเกิดจากเจตจาํนงของประชาชนร่วมกนั ดงันั�น 
การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลจึงต้องกระทาํโดยไม่เป็นไปในลักษณะที�เป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญ ซึ� งคาํว่าปฏิปักษ์นั�น หมายถึง ฝ่ายตรงกนัขา้ม ขา้ศึก ศตัรู เพราะฉะนั�น ปฏิปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญจึง หมายถึงการกระทาํที�มีลกัษณะเป็นฝ่ายตรงขา้ม หรือไม่สอดคลอ้งกบัการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ซึ� งการใชสิ้ทธิและเสรีภาพที�จะเป็น
ปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญนั�น เป็นการกระทาํที�มีความมุ่งหมายในอนัที�จะทาํให้รัฐธรรมนูญทั�งฉบบั
หรือส่วนใดส่วนหนึ�งของรัฐธรรมนูญนั�นไม่มีผลใชบ้งัคบั หรือเป็นการใชสิ้ทธิและเสรีภาพเพื�อทาํ
ให้มีการเปลี�ยนแปลงสิ�งอนัเป็นหลกัการพื�นฐานของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ตอ้งไม่ใช้ไปในทาง
เพื�อให้มีการเปลี�ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเพื�อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี� หรือเพื�อให้ได้มาซึ� งอาํนาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ� งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที�บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญนี�  หรือต้องไม่ใช้ไป 
เพื�อล้มล้างตวัรัฐธรรมนูญ หรือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แต่มิได้หมายความว่า จะใช้ไปใน
ทางแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้ถูกตอ้งขึ�นหรือดีขึ�นตามเจตนารมณ์หรือตามหลกัการพื�นฐาน
ดงักล่าวไม่ได ้
         (3) การใชสิ้ทธิและเสรีภาพตอ้งไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน ในการใชสิ้ทธิ
และเสรีภาพของบุคคลนั�น ตอ้งใช้สิทธิและเสรีภาพของตนภายใตข้อ้จาํกดัของศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน คาํวา่ “ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” นี�  เป็นทศันะในดา้นจริยธรรมของมหาชนในสังคม
ซึ� งอาจมีความหมายแตกต่างกันสําหรับแต่ละสังคมและเปลี�ยนแปลงไปตามกาลสมัย และ
ย่อมขึ� นอยู่กับความรู้สึกร่วมกันของบุคคลในสังคมหนึ� งๆ ต่อเรื� องนั�น โดยทั�วไป มกัเป็นเรื� อง
ความสัมพนัธ์ทางเพศระหวา่งหญิงชาย กิจการเกี�ยวกบัศาสนา ความเชื�อถือหรือวฒันธรรมประเพณี
ของแต่ละสังคม การกาํหนดขอบเขตในการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนว่า ตอ้งไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชนนี�  เป็นการบญัญติัเพื�อคุม้ครองประโยชน์ส่วนรวมของสังคม เพื�อรักษา
ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขของสังคมโดยรวม การใชสิ้ทธิและเสรีภาพที�ขดัต่อศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน เช่น การที�บุคคลใดบุคคลหนึ�งไดใ้ชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื�องลามก
อนาจารหรือเรื�องทางเพศอนัไม่ใช่เรื�องในทางวิชาการโดยมีความมุ่งหมายเพื�อให้สังคมเห็นดว้ยกบั
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การมีเพศสัมพนัธ์รวมกลุ่มและไม่ตอ้งคาํนึงถึงคู่สามีภรรยาที�ชอบดว้ยกฎหมาย การใชเ้สรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นเช่นนี� ยอ่มเป็นการขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน เพราะพฤติกรรมการมี
เพศสัมพนัธ์รวมกลุ่มนั�นไม่สอดคลอ้งกบัศีลธรรมอนัดีของประชาชนอนัเป็นพื�นฐานสําคญัของ
จารีตประเพณีของสังคมไทย การแสดงความคิดเห็นดงักล่าวจึงถือวา่เป็นการละเมิดต่อศีลธรรมอนั
ดีของประชาชน 
 c) ลกัษณะของกฎหมายที�จาํกดัสิทธิและเสรีภาพประชาชน9   

(D) กฎหมายตอ้งมีลกัษณะทั�วไป 
กฎหมายต้องมีลักษณะทั�วไปเป็นไปตามหลักแห่งความเสมอภาค ไม่มุ่งหมาย 

ให้ใช้บงัคบัแก่กรณีใดกรณีหนึ� งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ� งโดยเฉพาะเจาะจง ดงันั�น กฎหมายที�
บงัคบัหรือห้ามประชาชนหรือให้อาํนาจฝ่ายบริการออกคาํสั�งบงัคบัหรือห้ามบุคคลประเภทใด
ประเภทหนึ� ง กระทาํหรือละเวน้กระทาํการอย่างใดอย่างหนึ� ง เมื�อปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงหรือ
เหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหนึ�งตามที�กาํหนดไวเ้กิดขึ�น จึงถือวา่เป็นกฎหมายที�มีลกัษณะทั�วไป  

(?) กฎหมายตอ้งมีความแน่นอนชดัเจน  
ความแน่นอนชัดเจนของกฎหมาย เป็นเงื�อนไขที�จ ําเป็นและขาดไม่ได้แก่การที� 

ราษฎรจะสามารถใชสิ้ทธิและเสรีภาพกระทาํการต่างๆ ซึ� งบุคคลย่อมไม่กลา้ตดัสินใจใชสิ้ทธิหรือ
เสรีภาพกระทาํการใดๆลงไป หากไม่สามารถคาดคะเนไดล่้วงหน้าว่าการกระทาํนั�นๆของตนจะมี
ผลทางกฎหมายอย่างไร และผลทางกฎหมายอันจะเกิดขึ� นจากการกระทาํนั� นจะทาํให้ตนได้
ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ดงันั�น จึงเป็นที�ยอมรับกนัโดยทั�วไปวา่การเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบญัญติั
ตรากฎหมายใหมี้ความแน่นอนชดัเจนเพื�อใหส้ามารถขจดัดุลพินิจจากฝ่ายบริหาร ซึ� งฝ่ายนิติบญัญติั
จะเปิดช่องใหฝ่้ายบริหารใชดุ้ลพินิจในการบงัคบัใชไ้ดบ้า้งในบางกรณี  

(c) กฎหมายตอ้งไม่มีผลใชบ้งัคบัยอ้นหลงั 
กฎหมายที�จาํกดัหรือใหอ้าํนาจฝ่ายบริหารจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจะตอ้งไม่มี

ผลใช้บงัคบัยอ้นหลงัหมายความว่า จะตอ้งประกาศโฆษณากฎหมายนั�นให้ราษฎรทราบเป็นการ
ล่วงหนา้ในราชกิจจานุเบกษาก่อนที�จะนาํไปใชบ้งัคบัแก่ราษฎร และจะใชก้ฎหมายนั�นบงัคบัแก่การ
กระทาํหรือเหตุการณ์ที�ไดเ้กิดขึ�นและสิ�นสุดลงแลว้ก่อนวนัที�ไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่ได ้

(A) กฎหมายตอ้งไม่ขดัหรือแยง้ต่อหลกัความไดส้ัดส่วน 
หลักความได้สัดส่วนมีสาระสําคัญประกอบด้วยหลักการย่อย c หลักการด้วยกัน 

คือ หลกัความเหมาะสม หลกัความจาํเป็น และหลกัแห่งความไดส้ัดส่วนในความหมายอย่างแคบ 

                                                 
 9 วรพจน์  วศิรุตพิชญ ์.(?@cB) สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. หนา้  Bj-jd   
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โดยหลกัการดงักล่าวบงัคบัแก่กฎหมายที�จาํกดัหรือใช้อาํนาจฝ่ายบริหารจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ 
จะตอ้งเป็นมาตรการดงันี�  

ก. มาตรการที�กฎหมายออกมาใช้บงัคบัหรือใชอ้าํนาจฝ่ายบริหารออกมาใช้บงัคบัแก่
ราษฎรตอ้งเป็นมาตรการที�เหมาะสม กล่าวคือ สามารถดาํเนินการให้เกิดผลตามที�ฝ่ายนิติบญัญติั
ประสงค์จะให้เกิดขึ�นไดจ้ริงๆในทางปฏิบติั และหากกฎหมายมีเจตนารมณ์จะคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของผูอื้�น เช่น ป้องกนัการผกูขาดตดัตอนในทางเศรษฐกิจ มาตรการนั�นก็ตอ้งอยูใ่นวิสัยที�จะ
ขจดัความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนัไดจ้ริงๆ ดงันั�นการตรากฎหมายบงัคบัให้ราษฎรกระทาํการใด
หรือห้ามมิให้กระทาํการใดหรือให้อาํนาจฝ่ายบริหารออกคาํสั�งบงัคบัให้ราษฎรกระทาํการใดหรือ
ห้ามมิให้กระทาํการใด โดยที�สิทธิและเสรีภาพของผูอื้�นหรือประโยชน์มหาชนไม่ได้รับการ
คุ้มครองให้ดีขึ� นมาเลย จึงเท่ากับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพอนัเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตาม
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  

ข. มาตรการที�กฎหมายออกมาใช้บงัคบัหรือให้อาํนาจฝ่ายบริหารออกมาใช้บงัคบัแก่
ราษฎรตอ้งเป็นมาตรการที�จาํเป็นแก่การดาํเนินการให้เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมาย
นั�นสาํเร็จลุล่วงไปได ้กล่าวคือเป็นมาตรการที�มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีของราษฎรนอ้ย
ที�สุด ทั� งนี�   การจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรเกินความจาํเป็นแก่การดาํเนินการให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที�ตั�งไวย้อ่มเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  

ค. มาตรการที�กฎหมายออกมาใชบ้งัคบัหรือให้อาํนาจฝ่ายบริหารออกมาใชบ้งัคบัแก่ราษฎร 
ตอ้งเป็นมาตรการที�ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนยิ�งกว่าที�ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่เอกชน 
กฎหมายที�กาํหนดมาตรการซึ� งแมจ้ะเหมาะสมและจาํเป็นแก่การดาํเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
ที�ฝ่ายนิติบญัญติัตั�งไวก้็ตาม แต่หากได้ลงมือบงัคบัการเป็นไปตามนั�นแล้ว จะยงัทาํให้เกิดความ
เสียหายให้แก่เอกชนหรือสังคมเป็นอยา่งมากเมื�อเปรียบเทียบกบัประโยชน์ที�มหาชนไดรั้บก็น่าจะ
ถือวา่เป็นกฎหมายที�ตราขึ�นโดยฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 

(@) กฎหมายตอ้งไม่กระทบต่อสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพ 
แม้ว่าตามรัฐธรรมนูญ ฝ่ายบัญญัติจะมีอํานาจตรากฎหมายจํากัดหรือให้อํานาจ 

ฝ่ายบริหารจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของราษฎรแต่ละคนเพื�อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูอื้�น หรือ
เพื�อรักษาไว้ซึ� งประโยชน์มหาชนก็ตามแต่ไม่มีอํานาจตัดหรือเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพ 
ดว้ยบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�ให้เพิกถอนสิทธิหรือเสรีภาพในดา้นใดดา้นหนึ� งย่อมมีขอ้ความขดั
หรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ บทบญัญติันั�นเป็นอนัใช้บงัคบัไม่ได้ เช่น ความผิดทางอาญา ที�กาํหนด
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ระวางโทษอย่างทารุณโหดร้าย เช่น ตดัแขน ตดัขา หรือคุมไวใ้นห้องมืดปราศจากแสงสว่างย่อม
เป็นการกระทบต่อสารัตถะของสิทธิและเสรีภาพ 

#.#   แนวคดิและทฤษฎเีกี�ยวกบัการบงัคับทางปกครอง 

 ในการดาํเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองนั�น กิจกรรมที�ฝ่ายปกครองจดัทาํขึ�นส่วนมาก

เป็นการจดัทาํบริการสาธารณะ เพื�อสนองตอบความตอ้งการของประชาชนส่วนรวม โดยอาจเป็น 

การจดัทาํในรูปของการบริการประชาชนในดา้นต่างๆ เช่น การจดัให้มีนํ� าประปา ไฟฟ้า หรือถนน 

ซึ� งเป็นกิจการสาธารณูปโภค หรือเป็นการวางหลกัเกณฑห์รือขอ้กาํหนดจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนเพื�อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น การกาํหนดจรรยาบรรณ หรือมรรยาท

วิชาชีพของแพทยห์รือทนายความ การออกขอ้กาํหนดห้ามส่งเสียงดงัในที�สาธารณะ หรือห้ามทิ�ง

ขยะมูลฝอยลงในคูคลอง ทั�งนี�  เพื�อให้ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิต ร่างกาย และดาํรงชีวิตอยู่

อยา่งสงบสุข10 

 ดว้ยภาระหน้าที�ของฝ่ายปกครองในฐานะที�เป็นผูจ้ดัทาํบริการสาธารณะและดาํเนิน

ภารกิจต่างๆ ของรัฐดงักล่าว ซึ� งเป็นภารกิจของรัฐสมยัใหม่ที�จะตอ้งมีการดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง

หรือในบางกรณีอาจจะตอ้งเขา้จดัการแก้ไขเยียวยาปัญหาที�เกิดขึ�นด้วยความรวดเร็วและทนัต่อ

เหตุการณ์ รวมทั�งกําหนดมาตรการป้องกันปัญหาที�อาจจะเกิดขึ� นเพื�อคุ้มครองประโยชน์ของ

ส่วนรวมฝ่ายปกครองซึ� งเป็นผูใ้ช้กฎหมายจึงจาํเป็นที�จะตอ้งมีเครื�องมือหรือกลไกในการใชบ้งัคบั

กฎหมายเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการบญัญติักฎหมายนั�นๆ ซึ� งส่วนมากจะ 

เป็นกฎหมายที�บัญญัติขึ� นด้วยเหตุผลทางเทคนิคที� รัฐเข้ามามีบทบาทในการดํา เนินชีวิต 

ของประชาชนมากขึ�นตามความซบัซอ้นของสภาวะทางสังคมในปัจจุบนั เช่น กฎหมายเกี�ยวกบัการ

ควบคุมการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือต่อเติมอาคาร กฎหมายเกี�ยวกบัการควบคุมมลพิษ กฎหมาย

เกี�ยวกับการสาธารณสุข หรือกฎหมายเกี�ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบา้นเมือง เป็นตน้ ซึ� งมาตรการลงโทษผูก้ระทาํความผิดในทางอาญา หรือมาตรการ

เรียกค่าสินไหมทดแทนเพื�อชดเชยความเสียหายในทางแพ่ง ไม่สามารถนํามาบงัคบัใช้เพื�อให้

กฎหมายบรรลุผลได้ทุกกรณี ดงันั�น ฝ่ายนิติบญัญติัจึงจาํเป็นที�จะตอ้งบญัญติักฎหมายโดยมอบ

                                                 
 10 ฤทยั หงส์สิริ. (2545). คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. กรุงเทพมหานคร : จิรรัชการพิมพ.์  น.DEc. 
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อาํนาจใหฝ่้ายปกครองสามารถบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายไดเ้องโดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการ

ทางศาลก่อน ซึ� งเรียกวา่ “การบงัคบัของฝ่ายปกครอง” ทั�งนี�  ก็เพื�อให้ฝ่ายปกครองสามารถบงัคบัใช้

กฎหมายในการปฏิบติัราชการทางปกครองดา้นต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเจตนารมณ์ของการ

บญัญติักฎหมายไดอ้ย่างแทจ้ริง ซึ� งหลกัการนี� เป็นหลกัการที�แตกต่างจากหลกักฎหมายเอกชนที�ว่า 

บุคคลไม่อาจใช้กาํลงับงัคบัให้เป็นไปตามสิทธิของตนเองไดโ้ดยพลการที�เรียกกนัว่า “การตั�งศาล

เตี�ย” เพราะไม่เช่นนั�นแลว้บา้นเมืองก็จะเกิดความสับสนวุน่วายขึ�นได ้

 มนตรี ชนกนําชัย ได้ให้ความหมายของคาํว่า “มาตรการบังคับของฝ่ายปกครอง 

(Administrative Sanctions)”11 ไวว้่าหมายถึง “มาตรการหรือวิธีการที�รัฐสภาบญัญติัให้อาํนาจแก่

ฝ่ายปกครองให้สามารถบงัคบัการกบัผูที้�เป็นผูจ้ดัทาํ เพื�อใช้บงัคบักบัประชาชนที�ไม่ปฏิบติัตาม

คาํสั�งที�ชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายปกครอง และกรณีบงัคบักบัผูที้�ฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายหรือ

กฎ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้การบงัคบัใช้กฎหมายบรรลุผลและเพื�อความจาํเป็นเร่งด่วนในการ

จดับริการสาธารณะ” 

 จากนิยามดงักล่าวจึงอาจแยกมาตรการบงัคบัของฝ่ายปกครองไดเ้ป็น ? กรณี คือ  

 D. มาตรการบงัคบัของฝ่ายปกครองในกรณีที�มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎ มาตรการ

บงัคบัของฝ่ายปกครองในกรณีนี� เป็นการบงัคบัเมื�อมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเงื�อนไขหรือ

หลักเกณฑ์ที�กฎหมายกาํหนด ซึ� งฝ่ายปกครองสามารถใช้มาตรฐานบงัคับตามที�กาํหนดไวใ้น

กฎหมายไดเ้องทนัทีที�ปรากฏขอ้เท็จจริงตามที�กฎหมายฉบบันั�นๆ บญัญติัไว ้ซึ� งถือวา่เป็นมาตรการ

ที�มีวตัถุประสงค์เป็นการลงโทษ12ผูที้�ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย เช่นเดียวกบัการลงโทษ 

ทางอาญา แต่ความผดิตามบทบญัญติัของกฎหมายประเภทนี� เป็นความผิดเพราะกฎหมายบญัญติัให้

                                                 
 11 มนตรี ชนกนาํชยั. (?@Ad). มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพ : คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, น. ?@. 
 12 การลงโทษเป็นเครื�องมือควบคุมสงัคมอยา่งหนึ�งเพื�อใหบุ้คคลอยูใ่นระเบียบเพื�อรักษาสถานะเดิม 
เพื�อให้บุคคลประพฤติเป็นแบบเดียวกนั และจะตอ้งเป็นการแสดงอาํนาจของสังคมหรือของรัฐเหนือบุคคลนั�น 
การลงโทษจะตอ้งก่อให้เกิดความทุกขท์รมานหรือการสูญเสียสิทธิต่างๆ แก่ผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัหรือ
กฎหมาย. Walter C. Reckless, The Crime Problem, 4th ed., (New York : Appleton-Century-Croft, 1967), p.487, อา้ง
ถึงใน สุพจน์ สุโรจน์. (?@cD). วิธีการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้กระทาํความผิด, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญา 
D, หน่วยที� D-E, (พิมพค์รั� งที� j). กรุงเทพมหานคร : วคิตอรี� เพาเวอร์พอยท,์ ?@cD, น. DE?. 

DPU



23 
 

 

เป็นความผิดหรือเกิดจากการที�กฎหมายห้ามมิให้กระทาํหรือกาํหนดให้ตอ้งกระทาํการใดอนัมิใช่

ความผิดโดยสภาพ ซึ� งไม่ใช่ความผิดที�เป็นความชั�วอนัเป็นความผิดโดยตวัของมนัเองและเป็น 

การกระทาํที�มีผลกระทบร้ายแรงต่อบุคคลหรือสังคมถึงขั�นเป็นความผิดอาญาจึงมิใช่สิ�งที�บุคคล

ทั�วไปรู้และเข้าใจได้ในตัวเอง ซึ� งอาจเรียกมาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในกรณีนี� ว่า  

“การลงโทษทางปกครอง” เช่น การออกคาํสั�งปรับของเจา้พนกังานควบคุมมลพิษในกรณีที�เจา้ของ

หรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดมลพิษฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายเกี�ยวกบัการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมการสั�งยึดหรือพกัใช้ใบอนุญาตขบัขี�ในกรณีที�ผูข้บัขี�ไดก้ระทาํความผิด

กฎหมายเกี�ยวกบัการจราจรหรือการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ13เป็นตน้ 

 ?. มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในกรณีที�มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั�ง 

ทางปกครอง มาตรการบงัคบัของฝ่ายปกครองในกรณีนี� เป็นกรณีที�กฎหมายบญัญติัให้ฝ่ายปกครอง

มีอาํนาจออกคาํสั�งทางปกครองในลกัษณะที�ก่อให้เกิดภาระหน้าที�แก่ผูรั้บคาํสั�งทางปกครองตอ้ง

ปฏิบติัตาม แต่ผูที้�อยูใ่นบงัคบัของคาํสั�งดงักล่าวละเลยหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครอง

นั�น กฎหมายจึงกาํหนดให้ฝ่ายปกครองมีอาํนาจบงัคบัการให้เป็นไปตามคาํสั�งทางปกครองไดเ้อง 

มาตรการบังคับของฝ่ายปกครองในกรณีนี� จึงอาจเ รียกได้ว่า เ ป็น “การบังคับตามคําสั� ง 

ทางปกครอง” หรือที�เรียกในทางวชิาการวา่ “การบงัคบัทางปกครอง”  

 ดังนั�น “การบงัคบัทางปกครอง” จึงเป็นเพียงวิธีการหนึ� งของมาตรการบังคับของ 

ฝ่ายปกครองในการบงัคบัใชก้ฎหมายใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเจตนารมณ์ของการบญัญติักฎหมาย 

นอกเหนือจากมาตรการบงัคบัของฝ่ายปกครองที�เป็น “การลงโทษทางปกครอง”  

                                                 
 13 ในบางกรณีการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตก็มีลกัษณะเป็นการบงัคบัทางปกครอง หากตั�งอยู่
บนพื�นฐานของหลกัอาํนาจคู่ขนาน (parallelism des competences) ที�ให้อาํนาจองคก์รที�มีอาํนาจอนุญาตสามารถ
เพิกถอนการอนุญาตนั�นได ้หากผูที้�ไดรั้บอนุญาตไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑห์รือเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต
นั�น โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะ ในขณะที�การยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุญาตที�เป็นโทษ
ทางปกครองจะอยู่บนพื�นฐานของการละเมิดกฎหมายและมุ่งลงโทษการไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้ 
ซึ� งจะต้องมีกฎหมายบัญญัติโทษดังกล่าวไวเ้สมอ ; คาํพิพากษาของสภาแห่งรัฐ ลงวนัที�  q มีนาคม DjEd  
คดี min int/Sideyn et Desonneville, อา้งถึงใน กฤษณ์ วสีนนท์, รายงานวิจัย เรื� อง มาตรการบังคับทางปกครอง 
ศึกษากรณีการแยกการปรับทางปกครองออกจากโทษปรับทางอาญาของประเทศฝรั� งเศส, เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา.(?@AE, พฤษภาคม). น. c?. 
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 เมื�อได้ทราบถึงข้อความคิดพื�นฐานของการบังคับทางปกครองแล้ว ในการศึกษา

แนวความคิดทั�วไปในการบงัคบัทางปกครองต่อไปนี�  ก็จะไดก้ล่าวถึงความหมายและวตัถุประสงค์

ของการบงัคบัทางปกครอง ลกัษณะของคาํสั�งทางปกครองที�ตอ้งมีการบงัคบัทางปกครองมาตรการ

ในการบงัคบัทางปกครอง และการศึกษาเปรียบเทียบการบงัคบัทางปกครองและการบงัคบัคดีดว้ย 

 ?.?.D ความหมายและวตัถุประสงคข์องการบงัคบัทางปกครอง 
ในหัวข้อนี� จะ เ ป็นการศึกษาความหมายและลักษณะสําคัญของ “การบังคับ 

ทางปกครอง” รวมทั�งความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคใ์นการบงัคบั เพื�อเป็นการสร้างพื�นความรู้อนั

จะเป็นประโยชน์ในการศึกษารายละเอียดในเรื�องการบงัคบัทางปกครองต่อไป โดยไดแ้บ่งหัวขอ้

การศึกษาออกเป็น ความหมายของการบงัคบัทางปกครอง และวตัถุประสงค์ของการบงัคบัทาง

ปกครอง ซึ� งพิจารณาในรายละเอียดไดด้งันี�  

ก) ความหมายของการบงัคบัทางปกครอง 

ดร.มานิตย์ วงศ์เสรี ได้ให้ค ํานิยามคําว่า “การบังคับทางปกครอง” ว่าหมายถึง  

“การดาํเนินการของเจ้าหน้าที�โดยใช้การบงัคบัทางปกครองกับประชาชนที�มีภาระผูกพนัต้อง

ปฏิบติัการตามหนา้ที�เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งทางปกครอง”14 

Professor Dr. Hartmut Maurer ศาสตราจารยท์างกฎหมายปกครองที�มีชื�อเสียงมากใน

ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั ไดใ้หค้วามหมายของ “การบงัคบัทางปกครอง” ไวว้า่ 

“การบงัคบัทางปกครอง หมายถึง กระบวนการทางปกครองที�ดาํเนินการโดยเจา้หนา้ที�

ของรัฐ (Behörde) เพื�อบงัคบักบัประชาชนผูซึ้� งมีภาระผกูพนัที�ตอ้งปฏิบติัการตามหนา้ที�แห่งกฎหมาย

มหาชน (öffentlich-rechtlich Verpflichtungen)”15  

                                                 
 14 ชาญชยั แสวงศกัดิv . (?@Ac). คาํอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พิมพ ์
ครั� งที� ?). กรุงเทพมหานคร : วญิ�ูชน. น. DBc-DBA.  
 15 Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, Rdnr.1 S. 450 ; Vgl. Chweickhardt/Brunn, 
Allgemeines Verwaltungsrecht, Rdnr. 914, S. 371 อา้งถึงใน มานิตย ์วงศ์เสรี, “กฎหมายว่าด้วยการบังคับทาง
ปกครองของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน”, ใน เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ครั� งที� @ เรื�อง 
การเตรียมการรองรับกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง : ประสบการณ์ของเยอรมนั, (พ.ศ. ?@cj), น. 
Bq. 
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จากนิยามความหมายข้างต้น แสดงให้เ ห็นถึงลักษณะพิ เศษของ “การบังคับ 

ทางปกครอง” 2 ประการ คือ 

(D) ปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหป้ระชาชนจะตอ้งถูกบงัคบัทางปกครองก็คือ “ภาระผกูพนัที�ตอ้ง

ปฏิบติัการตามหน้าที�แห่งกฎหมายมหาชน” ซึ� งโดยหลกัแล้วบทบญัญติัของกฎหมาย (Gezetze) 

นั�นเองจะเป็นสิ�งที�บอกให้ประชาชนรู้ถึงภาระผูกพนัดงักล่าว ยกตวัอย่างเช่น กฎหมายภาษีอากร

เป็นสิ�งที�กาํหนดให้ประชาชนมีภาระผูกพนัที�ตอ้งชาํระภาษี กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

กาํหนดให้ประชาชนมีภาระผูกพนัที�ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที�ของรัฐก่อนที�จะดําเนินการ

ก่อสร้างอาคาร กฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร กาํหนดให้ประชาชนมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งเขา้

รับราชการทหารเมื�อมีอายคุรบกาํหนดตามกฎหมาย เป็นตน้ 

 (2) ในกระบวนวิธีการบงัคบัคดีโดยทั�วไปนั�น ประชาชนทั�วไป (Burger) ไม่มีอาํนาจที�

จะดาํเนินการบงัคบัคดีได้ด้วยตวัเอง หากแต่ต้องไปดาํเนินการฟ้องร้องต่อศาลหรือร้องขอต่อ

องคก์รของรัฐที�มีหน้าที�รับผิดชอบในการบงัคบัคดี เพื�อให้ดาํเนินการบงัคบัคดี แต่ในกระบวนการ

บงัคบัทางปกครองนั�นเจา้หน้าที�ของรัฐ (Behörde) สามารถที�จะดาํเนินการบงัคบัทางปกครองได้

ดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการทางศาลหรือองค์กรอื�นใดของรัฐที�มีหน้าที�รับผิดชอบใน

การบงัคบัคดีก่อน 

 ดงันั�น จึงอาจสรุปความหมายของ “การบงัคบัทางปกครอง” ไดว้า่ เป็นมาตรการบงัคบั

ของฝ่ายปกครอง (Administrative Sanctions) ประการหนึ�ง และเป็นเครื�องมือที�องคก์รฝ่ายนิติบญัญติัที�

ไดม้อบใหแ้ก่องคก์รฝ่ายปกครองเพื�อนาํมาบงัคบัใชก้ฎหมายให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามเจตนารมณ์

ของการบญัญติักฎหมาย โดยกฎหมายบญัญติัใหอ้งคก์รฝ่ายปกครองเป็นองคก์รเจา้หนา้ที�ที�มีอาํนาจ

บงัคบัการกบัผูที้�ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครองได้เองตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�

กฎหมายบญัญติั โดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการทางศาลก่อน ซึ� งเหตุผลสําคญัที�กฎหมายบญัญติัให้

ฝ่ายปกครองสามารถบงัคบัการไดเ้องก็เนื�องมาจากภาระหน้าที�ในการปฏิบติัราชการในดา้นต่างๆ 

ของฝ่ายปกครอง ซึ� งภารกิจทางปกครองบางอยา่งจะตอ้งมีการดาํเนินการดว้ยความต่อเนื�องรวดเร็ว 

เช่น การจดัเก็บภาษีลกัษณะต่างๆ เพื�อนาํมาเป็นเงินงบประมาณแผน่ดินสาํหรับใชจ่้ายในการบริหาร

ประเทศ หรือในบางกรณีที�จะต้องมีการจัดการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที�ส่งผลกระทบต่อ
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ประโยชน์ของส่วนรวม เช่น กรณีที�จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์น หรือสุขภาพและอนามยั

ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื�องของการควบคุมอาคาร การควบคุมโรคติดต่อ หรือการควบคุม

มลพิษจากแหล่งต่างๆ ซึ� งเป็นกรณีที�ฝ่ายปกครองจะตอ้งออกคาํส่งทางปกครองกาํหนดภาระหนา้ที�แก่

ผูรั้บคาํสั�งทางปกครองตอ้งปฏิบติั เช่น ใหช้าํระเงิน ใหก้ระทาํหรือละเวน้กระทาํการต่างๆ และหากมี

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครองดังกล่าว ฝ่ายปกครองจะต้องดาํเนินการบงัคับ 

โดยผ่านกระบวนการทางศาล ซึ� งมีกระบวนพิจารณาที�ยุ่งยากซับซ้อน ประกอบกับศาลมีคดีที�

จะต้องพิจารณาเป็นจาํนวนมากแล้ว จะทาํให้กระบวนการบงัคับทางปกครองเกิดความล่าช้า  

ส่งผลใหก้ารดาํเนินภารกิจของฝ่ายปกครองขาดความต่อเนื�อง หรือทาํให้ความเสียหายที�เกิดขึ�นแลว้

นั�นดาํเนินต่อไปจนยากที�จะควบคุมหรือแกไ้ขเยียวยาไดท้นั อนัจะมีผลกระทบต่อประชาชนโดย

ส่วนรวมได ้

 จากความหมายของการบงัคบัทางปกครองดงักล่าว จึงอาจสรุปลกัษณะสําคญัของการ

บงัคบัทางปกครองไดด้งันี�  

(1) เจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองต้องออกคาํสั�งทางปกครองซึ� งมีลักษณะเป็นการกาํหนด

หน้าที�ให้ผูรั้บคาํสั�งทางปกครองปฏิบติัก่อน เมื�อผูรั้บคาํสั�งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

คาํสั�งดงักล่าว เจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองจึงจะสามารถบงัคบัการให้ความมุ่งหมายของการออกคาํสั�ง

ทางปกครองบรรลุผลสาํเร็จ 

(2) การบงัคับทางปกครองเป็นการดําเนินการบงัคับให้มีการปฏิบัติตามคาํสั�งทาง

ปกครองโดยองคก์รฝ่ายปกครองเอง 

(3) บุคคลที�จะถูกบังคับทางปกครอง ได้แก่ บุคคลใดก็ตามที� มีภาระหน้าที�หรือ 

ความผูกพนัที�จะตอ้งปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครอง แต่การบงัคบัทางปกครองไม่สามารถนาํมาใช้

บงัคบักบัหน่วยงานของรัฐได ้เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�น ทั�งนี�  ก็ดว้ยเหตุผลที�ว่า

ทรัพยสิ์นของรัฐย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบงัคบัคดี เพื�อรักษาทรัพยสิ์นไวส้ําหรับดาํเนิน

ภารกิจทางปกครองต่อไป 

(4) เนื�องจากคาํสั�งบงัคบัทางปกครองมีลกัษณะเป็นคาํสั�งทางปกครองอยา่งหนึ�ง ดงันั�น 

จึงต้องนําหลักกฎหมายที�เกี�ยวกับคาํสั�งทางปกครองมาใช้ด้วย เช่น หลักการฟังความสองฝ่าย

DPU



27 
 

 

หลกัการใหเ้หตุผล และการฟ้องคดีโตแ้ยง้คาํสั�งทางปกครองซึ�งเป็นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคาํสั�ง

ทางปกครองที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เป็นตน้  

 ข) วตัถุประสงคข์องการบงัคบัทางปกครอง 

 การบงัคบัทางปกครองมีวตัถุประสงค์ในการบงัคบัการกบัผูรั้บคาํสั�งทางปกครองที�

ละเลยหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครองให้มีการปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครอง เพื�อให้กฎหมาย

บรรลุผลตามเจตนารมณ์ โดยองค์กรฝ่ายปกครองสามารถดาํเนินการบงัคบักบัผูที้�จะตอ้งถูกบงัคบั

ได้เองโดยไม่ตอ้งผ่านการพิจารณาจากศาลก่อน ซึ� งอาจสรุปวตัถุประสงค์ของการที�กฎหมายให้

อาํนาจพิเศษหรือเอกสิทธิv แก่ฝ่ายปกครองมีอาํนาจบงัคบัการไดเ้อง ดงันี�  

 (1) เพื�อเป็นการบีบบงัคบัให้มีการปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครอง ซึ� งจะทาํให้ฝ่ายปกครอง

สามารถบังคับใช้กฎหมายให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของการออกกฎหมายนั� นได้อย่างแท้จริง 

กล่าวคือ การที�กฎหมายบญัญติัให้อาํนาจเจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองมีอาํนาจออกคาํสั�งทางปกครองก็

เพื�อทาํใหก้ฎหมายซึ�งมีลกัษณะเป็นนามธรรมและใชบ้งัคบักบัขอ้เท็จจริงต่างๆ โดยไม่จาํกดัจาํนวน

มีลกัษณะเป็นรูปธรรมใชบ้งัคบักบับุคคลเฉพาะราย อนัมีผลทาํใหบุ้คคลที�รับคาํสั�งทางปกครองรับรู้

สิทธิและหนา้ที�ในทางกฎหมายของตน16 และเมื�อเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองออกคาํสั�งทางปกครองให้

ผูรั้บคาํสั�งหรือผูที้�ตอ้งตกอยูภ่ายใตค้าํสั�งทางปกครองตอ้งปฏิบติัตามแลว้ หากบุคคลดงักล่าวไม่เห็น

ดว้ย ก็ชอบที�โตแ้ยง้คดัคา้นตามขั�นตอนที�กฎหมายกาํหนดไว ้แต่ถา้ไม่ใชสิ้ทธิโตแ้ยง้คดัคา้นภายใน

ระยะเวลาตามที�กฎหมายกําหนด เจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองก็ชอบที�จะดําเนินการบังคับให้เป็นไป 

ตามคําสั�งทางปกครองตามมาตรการบังคับที�กฎหมายบัญญัติให้อํานาจไว้ เพื�อให้บรรลุผล 

ตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนั�นๆ  

(2) เพื�อความต่อเนื�องในการดาํเนินภารกิจของฝ่ายปกครอง เช่น ประมวลรัษฎากรมาตรา 

12 ไดก้าํหนดให้อธิบดีกรมสรรพากร รองอธิบดีกรมสรรพากร สรรพากรเขต ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือ

นายอาํเภอ แลว้แต่กรณี มีอาํนาจยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งภาษีอากรโดยมิ

ตอ้งฟ้องคดีต่อศาลเพื�อขอให้ศาลมีคาํพิพากษาให้ยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นนั�นก่อนเพื�อทดแทนหรือ

                                                 
 16 วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (?@Aq). หลักการพื"นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทําทางปกครอง. 
กรุงเทพมหานคร : วญิ�ูชน. น. 101-102. 
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เยยีวยาความเสียหายจากการที�รัฐตอ้งขาดรายไดจ้ากภาษีอากรที�คา้งชาํระซึ� งถา้ฝ่ายปกครองจะตอ้ง

ดาํเนินการบงัคบัชาํระภาษีอากรคา้งโดยผ่านกระบวนการทางศาลก่อนก็จะทาํให้การบงัคบัชาํระ

ภาษีอากรค้างซึ� งมีเป็นจํานวนมากในแต่ละปี ต้องล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณแผ่นดิน อนัจะทาํให้การดาํเนินภารกิจต่างๆ ของฝ่ายปกครองต้องหยุดชะงกั และ 

ขาดความต่อเนื�องในการปฏิบติังาน ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม 

 (3) เพื�อให้ฝ่ายปกครองสามารถแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

คาํสั�งทางปกครองได้อย่างรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ เนื�องจากในบางกรณีฝ่ายปกครองตอ้ง

ปฏิบติัหนา้ที�ในลกัษณะที�เป็นการป้องกนัหรือแกไ้ขเยียวยาปัญหา ซึ� งหากไม่รีบดาํเนินการแลว้จะ

ยิ�งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือต่อสังคมส่วนรวมมากขึ�น ประกอบกบักระบวนการ

แก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยองค์กรตุลาการมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนและใช้เวลานาน  

ทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการกับเหตุการณ์หรือปัญหาที�เกิดขึ� นได้ทันท่วงที ส่งผลให้เกิดความ

เสียหายมากขึ�น ตวัอย่างเช่น พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2539 มาตรา 144 

กาํหนดใหส้าํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มีอาํนาจสั�งให้บริษทัหลกัทรัพยที์�

มีฐานะหรือมีการดาํเนินงานในลักษณะอนัอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ

ประชาชนถอดถอนกรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลซึ� งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยผ์ู ้

เป็นต้นเหตุออกจากตาํแหน่งและให้แต่งตั� งบุคคลอื�นโดยความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน เนื�องจากกิจการดงักล่าวเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัความเชื�อถือทางการเงิน

ของประชาชนหรือเกี�ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นของคนจาํนวนมากๆ หากตรวจสอบพบความเสียหาย

ความเสียหายแล้วไม่รีบดําเนินการแก้ไข ความเสียหายที�เกิดจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

ประโยชน์มหาชนและระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ และอาจส่งผลต่อเนื�องถึงความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศอีกด้วย17 ดังนั�น หากบริษทัไม่ปฏิบติัตามคาํสั�ง กฎหมายจึงกาํหนดให้

สํานักงาน ก.ล.ต. ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอาํนาจสั�งถอดถอนกรรมการ 

                                                 
 17 โสมนสั เที�ยงวบูิลยว์งศ.์(2531). มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกาํกับดูแลและแก้ไขปัญหา
บริษัทเงินทุน (วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิตปริญญา).กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. น. 132-147. 
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ผูจ้ดัการหรือบุคคลซึ�งรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรัพยซึ์� งบริษทัหลกัทรัพยน์ั�นไม่

ถอดถอนและแต่งตั�งบุคคลหนึ�งบุคคลใดไปดาํรงตาํแหน่งแทนผูซึ้� งถูกถอดถอนได ้ตามมาตรา 145  

(4) เพื�อเป็นการตอบสนองและคุม้ครองประโยชน์สาธารณะ เนื�องจากฝ่ายปกครองใน

ฐานะที�เป็นผูใ้ช้กฎหมายในการปฏิบติัราชการทางปกครองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะภารกิจใน 

การจัดทาํบริการสาธารณะเพื�อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ� งวตัถุประสงค์ของ 

การบงัคบัทางปกครองดังที�กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเพื�อเป็นการบีบบงัคบัให้ปฏิบติัตามคาํสั�งทาง

ปกครองเพื�อให้การบงัคบัใช้กฎหมายบรรลุผลตามเจตนารมณ์หรือเพื�อให้ฝ่ายปกครองสามารถ

ดาํเนินภารกิจทางปกครองได้อย่างต่อเนื�อง รวมทั�งเพื�อให้ฝ่ายปกครองสามารถแก้ไขปัญหาที�

เกิดขึ�นจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครองได้อย่างรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 

ทั�งหลายทั�งปวงก็ลว้นแลว้แต่มีความมุ่งหมายให้ฝ่ายปกครองสามารถดาํเนินภารกิจทางปกครองได้

บรรลุผลสาํเร็จ ทั�งนี�  ก็เพื�อเป็นการตอบสนองและคุม้ครองประโยชน์สาธารณะอนัเป็นวตัถุประสงค์

หลกัในการปฏิบติัราชการทางปกครอง 

 2.2.2 คาํสั�งทางปกครองที�ตอ้งมีการบงัคบัทางปกครอง 
 ดงัที�ได้ศึกษามาแล้วว่า “การบงัคบัทางปกครอง” คือ การบงัคบัให้มีการปฏิบติัตาม

คาํสั�งทางปกครอง “คาํสั�งทางปกครอง” จึงเป็นฐานหรือที�มาของอาํนาจบงัคบัการ แต่คาํสั�งทาง

ปกครองก็มีเนื�อหาที�หลากหลายขึ�นอยูก่บัความมุ่งหมายในการปฏิบติัราชการของฝ่ายปกครอง และ

ขอบเขตของกฎหมายที�บญัญติัใหอ้าํนาจไว ้ดงันั�น ในหวัขอ้นี� จึงเป็นการศึกษาถึงลกัษณะของคาํสั�ง

ทางปกครองที�ตอ้งมีการบงัคบัทางปกครอง โดยเริ�มศึกษาจาก ความหมายและลกัษณะของคาํสั�ง

ทางปกครอง ประเภทของคาํสั�งทางปกครอง และ คาํสั�งทางปกครองที�ตอ้งมีการบงัคบัทางปกครอง ดงันี�  

ก) ความหมายและลกัษณะของคาํสั�งทางปกครอง 

 “คาํสั�งทางปกครอง” หมายถึง การกระทาํขององคก์รเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองที�กระทาํลง

ในแดนของกฎหมายมหาชน  ซึ� งมีลักษณะเป็นการใช้อาํนาจเหนือกว่าหรืออาํนาจมหาชนของ

เจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองในการกาํหนดสิทธิหรือหน้าที�ให้กับบุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจงโดยที�

เอกชนไม่จาํเป็นตอ้งใหค้วามยนิยอมดว้ยและการกระทาํมีลกัษณะเป็นรูปธรรมชดัเจน 

 พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ได้ให้นิยาม  

“คาํสั�งทางปกครอง” ไวว้่า เป็นการใช้อาํนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที�ที� มีผลเป็นการสร้าง 
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นิติสัมพนัธ์ขึ�นระหว่างบุคคลในอนัที�จะก่อ เปลี�ยนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อ

สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที�ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั�วคราว เช่น การสั�งการ 

การอนุญาต การอนุมัติ หรือการวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียนแต่ไม่

หมายความรวมถึงการออกกฎ (เช่น กฎกระทรวง เพราะกฎไม่มีลกัษณะเป็นการสั�งเฉพาะราย  

แต่เป็นการประกาศโดยทั�วไป) และการอื�นที�กาํหนดในกฎกระทรวง18 ดงันั�น ในระบบกฎหมาย

ปกครองไทย คาํสั�งทางปกครองจึงมีสองความหมาย คือ ความหมายโดยแท้ประการหนึ� ง และ

ความหมายที�องค์กรฝ่ายปกครองจะไดบ้ญัญติัเป็นกรณีไปในกฎกระทรวงอีกประการหนึ� ง เหตุที�

พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองฯ มอบอาํนาจให้ฝ่ายปกครองสามารถกาํหนดวา่การ

ใดหรือคาํสั�งลกัษณะใดเป็นคาํสั�งทางปกครองไดก้็เนื�องจากในบางกรณีอาจมีขอ้โตเ้ถียงกนัไดว้่า

คาํสั�งใดคาํสั�งหนึ�งเป็นคาํสั�งทางปกครองหรือไม่ การที�องคก์รฝ่ายปกครองมีอาํนาจกาํหนดวา่การ

ใดเป็นคาํสั�งทางปกครองไดเ้องยอ่มจะช่วยขจดัความไม่ชดัเจนของการกระทาํของฝ่ายปกครอง 

 จากนิยามดงักล่าวขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้า่ “คาํสั�งทางปกครอง” ในระบบกฎหมายไทยมี

ความหมายตรงกับ  “นิ ติกรรมทางปกครอง” หรืออาจเ รียกว่า  “คําสั� งในทางปกครอง” 

(Verwaltungsakt) ในความหมายของกฎหมายเยอรมนั19 และ “นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวที�มี

                                                 
 18 กฎกระทรวงฉบบัที� 12 ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้
การดาํเนินการของเจา้หนา้ที�ดงัต่อไปนี� เป็นคาํสั�งทางปกครอง คือ 
  (1) การดาํเนินเกี�ยวกบัการจดัหาหรือใหสิ้ทธิประโยชน์ในกรณีของ 
  ก. สั�งรับหรือไม่รับคาํเสนอขาย รับจา้ง แลกเปลี�ยน ใหเ้ช่า ซื�อเช่า หรือใหสิ้ทธิประโยชน์ 
  ข. การอนุมติัสั�งซื�อ จา้ง แลกเปลี�ยน เช่า ขาย ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิประโยชน์ 
  ค. การสั�งยกเลิกกระบวนพิจารณาคาํเสนอหรือการดาํเนินการอื�นใดในลกัษณะเดียวกนั  
  ง. การสั�งใหเ้ป็นผูทิ้�งงาน 
  (2) การใหห้รือไม่ใหทุ้นการศึกษา 
 19 ประมวลกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Verwaltungs-
verfahrensgeaetzt) ไดก้าํหนดนิยามคาํว่า  “นิติกรรมทางปกครอง” ไวใ้นมาตรา 35 วา่ “นิติกรรมทางปกครอง 
หมายความถึง บรรดาคาํสั�ง คาํวนิิจฉยั คาํอนุญาต หรือมาตรการอื�นๆ ที�เจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองใชอ้าํนาจเหนือวาง
ขอ้กาํหนดใหมี้ผลทางกฎหมายต่อบุคคลภายนอกเป็นกรณีเฉพาะราย ในขอบเขตของกฎหมายมหาชน”, อา้งไวใ้น 
สมยศ เชื�อไทย, “การกระทาํทางปกครอง”, วารสารนิติศาสตร์, ฉบบัที� 3, ปีที� 17, น. 64 (กนัยายน 2530) ดงันั�น 
นิติกรรมทางปกครองในความหมายของกฎหมายเยอรมนัจึงมีความหมายอยา่งแคบ กล่าวคือ หมายถึงเฉพาะนิติ
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ผลกระทบ” ในความหมายของกฎหมายฝรั�งเศส20 ดงันั�น การออกคาํสั�งทางปกครองของเจา้หนา้ที�

ฝ่ายปกครองจึงเป็นการทาํใหสิ้ทธิหนา้ที�ต่างๆ ที�ปรากฏอยูใ่นกฎหมายอยา่งเป็นนามธรรมกลายเป็น

กฎเกณฑ์ที�ชดัเจนสําหรับบุคคลเฉพาะรายอนัทาํให้บุคคลผูรั้บคาํสั�งไดท้ราบถึงสิทธิหนา้ที�ของตน

วา่จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไรต่อไป21 ซึ� งอาจสรุปลกัษณะของคาํสั�งทางปกครองได ้ดงันี�  

 (1) คาํสั�งทางปกครองตอ้งออกโดยองค์กรเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองที�มีอาํนาจหรือไดรั้บ

มอบอาํนาจทางปกครองของรัฐในการกระทาํการอย่างใดอย่างหนึ� ง22 แต่องค์กรเจ้าหน้าที� 

ฝ่ายปกครองก็อาจมอบหมายให้เอกชนกระทาํการแทนในนามของรัฐได้ การกระทาํของเอกชน 

ที�ไดรั้บมอบอาํนาจรัฐนี�ก็เป็นคาํสั�งทางปกครองได ้เช่น ใบรับรองการผา่นการตรวจสภาพรถยนตที์�

ออกโดยบริษัทเอกชนซึ� งได้รับมอบอาํนาจรัฐให้มีอาํนาจตรวจสภาพรถยนต์ ก็ถือเป็นคาํสั�ง 

ทางปกครอง 

 (2) คาํสั�งทางปกครองจะต้องเป็นการกระทาํขององค์กรเจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองใน 

การใชอ้าํนาจทางปกครองฝ่ายเดียวที�เหนือกวา่ในการวินิจฉยัสั�งการโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม

จากเอกชนหรือบุคคลที�รับคาํสั�ง 

 (3) คาํสั�งทางปกครองตอ้งเป็นการกระทาํที�มุ่งต่อผลในทางกฎหมาย กล่าวคือ เป็นการแสดง

เจตนาในทางกฎหมายขององคก์รฝ่ายปกครองที�มีลกัษณะเป็นการกาํหนดกฎเกณฑ์หรือนิติสัมพนัธ์

ขึ�นอนัมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหน้าที�ของบุคคล เช่น คาํสั�งอนุญาตอนุมติัต่างๆ เป็นตน้ 

                                                                                                                                            
กรรมฝ่ายเดียวเฉพาะราย หรือที�เรียกวา่ “คาํสั�งทางปกครอง” และรวมถึง “คาํสั�งทั�วไปทางปกครอง” ซึ� งเป็นนิติ
กรรมที�มีลกัษณะเกี�ยวกบัขอ้เท็จจริงที�เป็นรูปธรรมแต่กาํหนดจาํนวนบุคคลไม่ไดจึ้งมีลกัษณะทั�วไป แต่ไม่รวมถึง
นิติกรรมฝ่ายเดียวลกัษณะทั�วไป หรือ “กฎ” 
 20 ในระบบกฎหมายปกครองฝรั�งเศส คาํว่า “นิติกรรมทางปกครอง (act administrative)” มี
ความหมายอยา่งกวา้ง กล่าวคือ นิติกรรมทางปกครอง หมายความรวมทั�งนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวเฉพาะราย 
หรือที�เรียกว่า “คาํสั�งทางปกครอง” นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวลกัษณะทั�วไป หรือที�เรียกว่า “กฎ” และนิติ
กรรมทางปกครองหลายฝ่ายหรือที�เรียกวา่ “สญัญาทางปกครอง” ดว้ย  

 21 แหล่งเดิม. น. 107-108. 
 22 ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต.์(?@Ad). กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กรุงเทพมหานคร : จิรรัชการ
พิมพ.์ น. 101. 
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ซึ� งต่างจากปฏิบติัการทางปกครองที�เป็นการกระทาํเพื�อให้บรรลุผลในทางขอ้เท็จจริงบางประการ

เท่านั�นโดยไม่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายแต่อยา่งใด 

 (4) คาํสั�งทางปกครองเป็นการสั�งการที�มีผลทางกฎหมายโดยตรงภายนอกฝ่ายปกครอง

ลกัษณะของคาํสั�งทางปกครองขอ้นี� เป็นขอ้แบ่งแยกระหว่างคาํสั�งทางปกครองและคาํสั�งภายใน 

ฝ่ายปกครอง 

 (5) คาํสั�งทางปกครองต้องมีผลเฉพาะกรณี กล่าวคือ เป็นการกําหนดกฎเกณฑ์ที�มี

ลกัษณะเป็นรูปธรรมให้มีผลกบับุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งที�สามารถระบุตวับุคคล

ได้ ค ําสั�งทางปกครองจึงต่างจาก “กฎ” ซึ� งเป็นกรณีที� เจ้าหน้าที�ก ําหนดกฎเกณฑ์หรือก่อตั� ง 

นิติสัมพนัธ์ในลกัษณะที�มีผลบงัคบักบับุคคลทั�วไปไม่จาํกดัจาํนวน23 

ข) ประเภทของคาํสั�งทางปกครอง 

 คาํสั�งทางปกครองอาจแบ่งไดเ้ป็นหลายประเภทแลว้แต่วา่จะนาํเรื�องใดมาเป็นหลกัใน

การพิจารณาหรือเพื�อประโยชน์ในการพิจารณาเรื�องใด เช่น หากจะพิจารณาเรื�องการยกเลิกและ 

การเพิกถอนคาํสั�งทางปกครอง ก็อาจแบ่งประเภทของคาํสั�งทางปกครองโดยพิจารณาจากผลของ

คาํสั�งเป็นหลกัไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ คาํสั�งทางปกครองที�ให้ประโยชน์ คาํสั�งทางปกครองที�เพิ�มภาระ 

และคาํสั�งทางปกครองที�มีผลสองทาง หรือหากจะพิจารณาเรื� องความสมบูรณ์และผลในทาง

กฎหมายของคาํสั�งทางปกครอง ก็อาจจะแบ่งประเภทของคาํสั�งทางปกครองโดยพิจารณาในแง่

กระบวนการ ขั�นตอน และรูปแบบของการออกคาํสั�งทางปกครอง ซึ� งอาจแยกคาํสั�งทางปกครองไดเ้ป็น 

3 ประเภท คือ คาํสั�งทางปกครองที�ตอ้งมีการร้องขอ คาํสั�งทางปกครองที�ตอ้งการความยินยอมของ

ผูรั้บคาํสั�ง และคาํสั�งทางปกครองที�ตอ้งทาํตามแบบ24 ดังนั�น เพื�อประโยชน์ในการศึกษาเรื� อง 

การบงัคบัทางปกครอง จึงควรแบ่งประเภทของคาํสั�งทางปกครองโดยพิจารณาจากเนื�อหาของคาํสั�ง

ทางปกครองในแง่ที�เป็นการกาํหนดสิทธิหนา้ที�แก่ผูรั้บคาํสั�ง ซึ� ง รศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ไดแ้บ่ง

ประเภทของคาํสั�งทางปกครองออกเป็น 3 ประเภท ดงันี�  

 

                                                 
 23 แหล่งเดิม. น. 118. 
 24 โปรดดูรายละเอียดของคาํสั�งทางปกครองประเภทต่างๆ ใน วรเจตน์ ภาคีรัตน์, น. 123-125. 
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1) คาํสั�งทางปกครองที�แปรบทกฎหมายเกี�ยวกบัสิทธิหนา้ที�ใหเ้ป็นรูปธรรม 

คําสั�งทางปกครองประเภทนี� เป็นคําสั�งทางปกครองที�พิจารณาจากเนื� อหาของ 

คาํสั�งแล้วเป็นเรื� องที�องค์กรเจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองนําเอาสิทธิหน้าที�ที�ปรากฏในกฎหมายซึ� งมี

ลักษณะทั�วไปและเป็นนามธรรมมากําหนดให้ชัดเจนและมีลักษณะเป็นคาํสั�งทางปกครองที�

ตอ้งการผลทางกายภาพ กล่าวคือ เป็นคาํสั�งทางปกครองที�สั�งเกี�ยวกบัพฤติกรรมของผูอ้ยูใ่นบงัคบั

ของคาํสั�งทางปกครอง โดยให้กระทาํการหรือละเวน้กระทาํการอยา่งหนึ�งอยา่งใด25 เช่น คาํสั�งเรียก

เก็บภาษีอาคารซึ� งระบุจาํนวนภาษีอากรอยา่งชดัเจนวา่ ผูรั้บคาํสั�งมีหนา้ที�ตอ้งชาํระเงินค่าภาษีอากร

เป็นจาํนวนเงินเท่าใด 

2) คาํสั�งทางปกครองที�ก่อตั�งสิทธิ 

 คาํสั�งทางปกครองที�ก่อตั�งสิทธิเป็นคาํสั�งที�องค์กรเจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองก่อตั�งสิทธิ

ในทางมหาชนให้แก่ผูที้�ไดรั้บคาํสั�ง เช่น การออกใบอนุญาตต่างๆ สภาพการณ์ของการออกคาํสั�ง

ทางปกครองดงักล่าวนี� มีลกัษณะเหมือนกนัไม่วา่จะเรียกคาํสั�งทางปกครองนี� วา่อยา่งไร (ใบอนุญาต 

คาํสั�งอนุมติั สัมปทานบตัร ฯลฯ) กล่าวคือ สิทธิที�ผูไ้ดรั้บคาํสั�งตอ้งการนั�นเป็นเรื�องที�ในเบื�องตน้

บุคคลนั� นต้องห้ามมิให้ปฏิบัติ ต่อเมื�อได้รับคําสั�งดังกล่าวแล้วจึงปฏิบัติได้ เช่น ก่อนได้รับ

ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์บุคคลยอ่มตอ้งห้ามมิให้ขบัขี�รถยนต ์เมื�อไดรั้บอนุญาตแลว้จึงสามารถขบัขี�

รถยนตไ์ด ้เป็นตน้ 

3) คาํสั�งทางปกครองที�ยนืยนัสิทธิ 

 ค ําสั� งทางปกครองที�ยืนย ันสิทธิเป็นคําสั� งทางปกครองที�ยืนย ันนิติสัมพันธ์ใน 

ทางปกครองซึ� งเป็นที�โตแ้ยง้กนัว่ามีอยู่หรือไม่หรือมีอยู่ในลกัษณะใดให้ไดผ้ลเป็นยุติ เพื�อให้เกิด

ความชดัเจนแน่นอนเกี�ยวกบัสิทธิหรือสถานะของบุคคล เช่น คาํสั�งยืนยนัวา่บุคคลผูไ้ดรั้บคาํสั�งเป็น

บุคคลสัญชาติไทย เป็นตน้  

4) คาํสั�งทางปกครองที�ตอ้งมีการบงัคบัทางปกครอง 

 เนื�องจากการบงัคบัทางปกครองเป็นการบงัคบัให้มีการปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครอง

คาํสั�งทางปกครองที�ตอ้งมีการบงัคบัทางปกครองจึงตอ้งมีลกัษณะเป็นคาํสั�งที�กาํหนดภาระหน้าที�

                                                 
 25 แหล่งเดิม. น. 331-332. 
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หรือมีผลบงัคบัผกูพนัให้ตอ้งปฏิบติัตาม เช่น คาํสั�งทางปกครองที�กาํหนดให้กระทาํการหรือละเวน้

กระทาํการ คาํสั�งทางปกครองประเภทนี� จึงเป็นคาํสั�งที�ไม่มีผลในตวัเอง แต่เป็นคาํสั�งที�ต้องมี 

การปฏิบติัการทางกายภาพ คือ การปฏิบติัตามคาํสั�ง ซึ� งไดแ้ก่ คาํสั�งทางปกครองประเภทที�แปรบท

กฎหมายที�เกี�ยวกบัสิทธิหน้าที�ให้เป็นรูปธรรม ส่วนมาตรการบงัคบัเมื�อมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั

ตามเพื�อให้เกิดผลตามคาํสั�งทางปกครองนั�น จะแยกออกเป็น 2 กรณี คือ มาตรการบงัคบัตามคาํสั�ง

ทางปกครองที�กาํหนดให้ชาํระเงิน และมาตรการบงัคบัตามคาํสั�งทางปกครองที�กาํหนดให้กระทาํ

หรือละเวน้กระทาํการ (อนัไม่ใช่การใหช้าํระเงิน) ซึ� งจะไดก้ล่าวโดยละเอียดในหวัขอ้ต่อไป 

 ส่วนคําสั�งทางปกรองที�ไม่ต้องมีการบังคับทางปกครองจะมีลักษณะเป็นคําสั�ง 

ทางปกครองที�มีผลในตวัเองหรือเป็นคาํสั�งที�มีผลในกฎหมายโดยตรง การเกิดผลจะสําเร็จใน 

ตวัทนัทีที�คาํสั�งทางปกครองมีผลโดยไม่จาํเป็นที�จะตอ้งบงัคบัการให้เป็นไปตามคาํสั�งทางปกครองอีก 

ซึ� งไดแ้ก่ คาํสั�งทางปกครองประเภทที�เป็นการก่อตั�งสิทธิและคาํสั�งทางปกครองที�เป็นการยืนยนัสิทธิ 

ส่วนมาตรการบงัคบัในกรณีที�มีการฝ่าฝืนคาํสั�งทางปกครองประเภทนี� อาจใชม้าตรการบงัคบัทาง

อาญาหรือทางวินยัก็ได ้เช่น ผูใ้ดประกอบกิจการโรงงานโดยไม่มีใบอนุญาตตอ้งถูกลงโทษอาญา

ตามที�กฎหมายกาํหนด26 

 2.2.3 มาตรการในการบงัคบัทางปกครอง 
 โดยทั�วไปแลว้ เราอาจแบ่งมาตรการในการดาํเนินการบงัคบัทางปกครองโดยพิจารณา

ตามวตัถุแห่งการบงัคบัตามคาํสั�งทางปกครองไดเ้ป็น 2 กรณี คือ27  

1) มาตรการบงัคบัตามคาํสั�งทางปกครองที�กาํหนดใหช้าํระเงิน 

คาํสั�งทางปกครองที�กาํหนดให้ชาํระเงิน เช่น คาํสั�งเรียกเก็บภาษีอากร เงินค่าบริการ

ต่างๆ หรือเงินสมทบที�กฎหมายกาํหนด ซึ� งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครองดงักล่าว

อาจถูกดาํเนินการบงัคบัทางปกครองตามมาตรการบงัคบัอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ดงันี�  

ก) การเรียกเงินเพิ�มและเบี�ยปรับ 

                                                 
 26 แหล่งเดิม. น. 331. 
 27 กมลชยั รัตนสกาวงศ์.(?@A@). กฎหมายปกครอง (พิมพค์รั� งที� 4) . กรุงเทพมหานคร : วิญ�ูชน.  
น. 70-78. 

DPU



35 
 

 

การเรียกเงินเพิ�มเป็นการบงัคบัทางปกครองที�มีลกัษณะเป็นการบีบบงัคบัผูที้�ไม่ปฏิบติั

ตามคาํสั�งทางปกครองให้รีบปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครองโดยเร็ว มาตรการเรียกเงินเพิ�มมกัจะ

นาํมาใช้กบัคาํสั�งทางปกครองที�เรียกให้ชาํระภาษีอากร หรือเงินค่าบริการต่างๆ โดยมกัจะกาํหนด

เป็นจาํนวนร้อยละของจาํนวนเงินที�ต้องชําระ เช่น จะตอ้งเสียเงินเพิ�มร้อยละ 3 ต่อเดือนของ 

เงินภาษีที�ตอ้งจ่าย เป็นตน้ ส่วนเบี� ยปรับนั�นก็เป็นการบงัคบัทางปกครองทาํนองเดียวกบัเงินเพิ�ม  

แต่จะกาํหนดจาํนวนเงินสูงกวา่และปรับเพียงครั� งเดียว โดยมกัจะกาํหนดเป็นจาํนวนเท่าของจาํนวน

เงินที�จะตอ้งชาํระ เช่น ผูต้อ้งเสียภาษีที�ไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งประเมินภาษีอากรของเจา้พนกังานประเมิน

อาจจะตอ้งเสียเบี�ยปรับหนึ�งเท่าหรือสองเท่าของจาํนวนเงินภาษีอากรที�จะตอ้งชาํระ เป็นตน้  

ข) การยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

โดยทั�วไปแล้วมาตรการในการบังคับโดยการยึด หรืออายดั และขายทอดตลาด

ทรัพย์สินเป็นมาตรการบงัคบัคดีในทางแพ่ง กล่าวคือ เมื�อลูกหนี� ตามคาํพิพากษาไม่ปฏิบติัตาม 

คาํบังคบัของศาล เจ้าหนี� ตามคาํพิพากษามีสิทธิร้องขอให้ศาลออกหมายบงัคับคดีและแต่งตั� ง 

เจา้พนกังานบงัคบัคดีเขา้ดาํเนินการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของลูกหนี�ตามคาํพิพากษาและนาํมาขาย

ทอดตลาดเพื�อนําเงินมาชําระให้แก่ตนได้ ดังนั�น เมื�อนําการยึดหรืออายดัและขายทอดตลาด

ทรัพยสิ์นมาใช้เป็นมาตรการในการบงัคบัตามคาํสั�งทางปกครองที�กาํหนดให้ผูอ้ยู่ในบงัคบัของ

คาํสั�งทางปกครองชาํระเงิน ซึ� งมกัจะเป็นกรณีการบงัคบัชาํระหนี�ภาษีอากรลกัษณะต่างๆ กฎหมาย

จึงกาํหนดวธีิการในการยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นโดยให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ

วธีิการของการบงัคบัคดีแพง่ 

ค) การกกัขงั 

การกกัขงัในกรณีนี�ไม่ใช่โทษทางอาญาและไม่ใช่มาตรการบงัคบัทางปกครองที�ดาํรงอยู่

โดยตวัเอง (kein selbstandiges Zwangsmitte) แต่เป็นมาตรการที�ใช้แทนค่าปรับบงัคบัการเท่านั�น 

ซึ� งแมค้่าปรับบงัคบัการจะเป็นมาตรการบงัคบัตามคาํสั�งทางปกครองที�กาํหนดใหก้ระทาํการหรือละ

เวน้กระทาํการ แต่ก็มีลักษณะเป็นคาํสั�งทางปกครองที�กาํหนดให้ชําระเงินด้วย โดยในกรณีที�

หน่วยงานที�บังคับการตามคาํสั�งทางปกครองไม่อาจบงัคับชําระเงินจากค่าปรับบังคับการได้
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หน่วยงานนั�นอาจยื�นคาํร้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลปกครองสั�งให้กกัขงัผูรั้บคาํสั�งทางปกครอง

แทนค่าปรับบงัคบัการได้28 

2) มาตรการบงัคบัตามคาํสั�งทางปกครองที�กาํหนดใหก้ระทาํการหรือละเวน้กระทาํการ 

 คาํสั�งทางปกครองที�กาํหนดให้กระทาํการหรือละเวน้กระทาํการ เช่น คาํสั�งให้รื� อถอน

อาคาร คาํสั�งใหร้ะงบัการก่อสร้างอาคาร เป็นตน้ ซึ� งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครอง

ดงักล่าวอาจถูกดาํเนินการบงัคบัทางปกครองตามมาตรการบงัคบัอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ดงันี�  

ก) การกระทาํการแทน 

 การบังคับทางปกครองโดยการกระทําการแทนนี�  เป็นการบังคับโดยการให้

บุคคลภายนอกหรือเจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองเขา้กระทาํการตามคาํสั�งทางปกครองแทนผูที้�อยูภ่ายใต้

บงัคบัของคาํสั�งทางปกครอง โดยผูที้�อยูภ่ายใตบ้งัคบัของคาํสั�งทางปกครองจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายต่างๆ  

ข) การกาํหนดค่าปรับบงัคบัการ 

 การกาํหนดค่าปรับทางปกครองเป็นการบงัคบัทางปกครองในกรณีที�ไม่สามารถหรือ 

ไม่อยูใ่นวสิัยที�จะใหผู้อื้�นกระทาํการแทนได ้ซึ� งเป็นคาํสั�งทางปกครองที�กาํหนดให้กระทาํการที�ตอ้ง

ทาํเอง เช่น คาํสั�งใหส่้งมอบทรัพยสิ์น หรือคาํสั�งให้ละเวน้กระทาํการ หรือแมจ้ะเป็นกรณีที�สามารถ

ดาํเนินการแทนไดแ้ต่ถา้ปรากฏขอ้เท็จจริงวา่มาตรการกระทาํการแทนไม่อาจนาํมาใชไ้ดแ้ลว้ เช่น 

ค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการกระทาํการแทนที�มีจาํนวนสูงเกินไป เจา้หนา้ที�ก็สามารถใชม้าตรการกาํหนด

ค่าปรับบงัคบัการได ้

ค) การบงัคบัโดยตรง 

 การบงัคบัโดยตรงเป็นกรณีที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองใช้กาํลังทางภายภาพเข้าบงัคบั

โดยตรงต่อผูที้�อยู่ภายใต้บงัคบัของคาํสั�งทางปกครองเพื�อให้ปฏิบัติตามคาํสั�งทางปกครองซึ� ง

มาตรการบงัคบัโดยตรงนี� ถือวา่เป็นมาตรการบงัคบัที�รุนแรงที�สุด เจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองจึงตอ้งใช้

เมื�อไม่อาจนํามาตรการอื�นมาใช้บังคับได้และจะต้องใช้อย่างพอสมควรแก่กรณี เช่น การใช้

                                                 
28 วรเจตน์ ภาคีรัตน์.(?@AB, พฤษภาคม). วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมนั

(รายงานผลการวจิยั). เสนอสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.น. 99-100.  
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มาตรการกระทาํการแทนหรือกาํหนดค่าปรับทางปกครองไม่บรรลุผลหรือไม่เหมาะสม นอกจากนี�  

การบงัคับโดยตรงยงัเป็นมาตรการที�กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างมาก ดังนั� น  

การนาํมาตรการบงัคบัโดยตรงมาใช้จะตอ้งเป็นกรณีที�มีกฎหมายบญัญติัให้อาํนาจไวอ้ย่างชดัเจน

เท่านั�น เช่น การยกรถที�จอดในที�ห้ามจอดไปไวที้�สถานีตรวจ การฉีดแก๊สนํ� าตาเพื�อสลายการชุมนุม

ประทว้ง เป็นตน้29 

ง) การจบักุมกกัขงัผูไ้ม่ปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครอง 

 มาตรการบงัคับนี� เป็นมาตรการที�ใช้ในการบงัคบัคดีแพ่งที� เจ้าหนี� ตามคาํพิพากษา 

ขอใหศ้าลออกหมายบงัคบัคดีขบัไล่ลูกหนี�ตามคาํพิพากษาและบริวารออกจากอสังหาริมทรัพยแ์ลว้

ลูกหนี�ตามคาํพิพากษาและบริวารไม่ออกไปจากอสังหาริมทรัพย ์เจา้พนกังานบงัคบัคดีอาจรายงาน

ต่อศาลขอใหมี้คาํสั�งจบักุมและกกัขงัลูกหนี�ตามคาํพิพากษาและบริวารได ้ซึ� งในการบงัคบัตามคาํสั�ง

ทางปกครองในบางกรณีก็มีความจาํเป็นที�จะตอ้งนาํมามาตรการนี�มาใชบ้งัคบัดว้ย30 เช่น กรณีที�ผูที้�

อยู่ภายใต้บังคับของคําสั�งทางปกครองฝ่าฝืนไม่ยอมรื� อถอนอาคารตามคําสั�งของเจ้าหน้าที� 

ฝ่ายปกครอง เจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครองอาจร้องขอให้ศาลมีคาํสั�งจบักุมและกกัขงับุคคลนั�นได ้

จ) การเพิกถอนใบอนุญาต 

 แม้การออกใบอนุญาตจะเป็นคาํสั�งทางปกครองที�ให้สิทธิประโยชน์แก่ผูรั้บคาํสั�ง 

ทางปกครองซึ� งโดยสภาพของคาํสั�งไม่ตอ้งมีการบงัคบัทางปกครองก็ตาม แต่เนื�องจากใบอนุญาต

มกัจะกาํหนดเงื�อนไขซึ� งก็มีลกัษณะเป็นคาํสั�งทางปกครองให้ผูที้�ไดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตาม 

ดงันั�น หากผูที้�ไดรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งทางปกครองหรือเงื�อนไขที�กาํหนดไว้

ในใบอนุญาต กฎหมายจึงกาํหนดให้เจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองอาจใช้มาตรการบงัคบัโดยเพิกถอน

ใบอนุญาตนั� นได้ ซึ� งมาตรการเพิกถอนใบอนุญาตนี� เป็นมาตรการที�ใช้โดยทั�วไปในกฎหมาย

ปกครองแทบทุกฉบบั เช่น ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี�ยน หรือจาํหน่ายเทป

หรือวสัดุโทรทศัน์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นใบอนุญาตนายทะเบียนมีอาํนาจ

เพิกถอนใบอนุญาตได ้เป็นตน้ 

                                                 
 29 แหล่งเดิม. น. 100 
 30 เล่มเดิม. น. 77. 
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#.+  แนวคิดเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกจิการโทรคมนาคม 

 รัฐมีแนวคิดว่า การบริหารงานทางเศรษฐกิจรัฐเป็นผูป้กครองย่อมมีอาํนาจสั�งการ  

กฎหมายโทรคมนาคมปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นกฎหมายเศรษฐกิจ อีกทั�งมีความสําคญัต่อความมั�นคง 

เศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม รัฐต้องมีบทบาทสําคัญในการควบคุมกิจการโทรคมนาคมใน 

การผกูขาดกิจการโทรคมนาคม แนวคิดและบรรทดัฐานดงักล่าวมาจากแนวคิดดงัต่อไปนี�   

 D) แนวคิดการให้ความสําคญัทางด้านสังคม  การโทรคมนาคมเป็นสาธารณูปโภค 

ขั�นพื�นฐานของประชาชน รัฐจึงตอ้งจดัหาใหก้บัความตอ้งการของประชาชน จากแนวคิดนี�ทาํให้รัฐ

ให้ความสําคญัทางดา้นสังคมมากกวา่ดา้นเศรษฐกิจ ซึ� งรัฐจะตั�งเป้าหมายการให้บริการบนพื�นฐาน

การให้บริการสาธารณะมีความต่อเนื�องในการให้บริการ มีการปรับปรุง มีการให้บริการที�มี 

ความเสมอภาคเป็นกลางมีวตัถุประสงค์เพื�อประโยชน์ส่วนรวม มีบริการอย่างทั�วถึงเพื�อให้การ

โทรคมนาคมมีบริการอยา่งทั�วถึงทุกพื�นที�ทุกคนมีสิทธิใช ้มีความเท่าเทียมกนัในเมืองกบัชนบท 

 ?) แนวความคิดและบรรทดัฐานเกี�ยวกบัการให้บริการโทรคมนาคม ในฐานะที�เป็น

กิจการที� มีลักษณะผูกขาด โดยธรรมชาติกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที�มีลักษณะผูกขาด 

โดยธรรมชาติเพราะเป็นกิจการที�ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง 

 c) แนวความคิดและบรรทดัฐานเกี�ยวกบัการให้บริการโทรคมนาคมเป็นเรื�องพื�นฐาน 

ในการพฒันาประเทศการให้บริการโทรคมนาคมเป็นการให้บริการเพื�อตอบสนองสิทธิขั�นพื�นฐาน

ของประชาชน และยงัก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมากต่อรัฐและประชาชนไม่วา่จะเป็นประโยชน์ทาง

สังคมหรือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมทั�งในทางตรงและทางออ้ม 

 A) แนวความคิดและบรรทดัฐานเกี�ยวกบัการให้บริการโทรคมนาคมในฐานะที�เป็น 

เรื� องความมั�นคงของรัฐ รัฐในอดีตใช้กิจการโทรคมนาคมเป็นเครื� องมือในการต่อสู้การเมือง 

ปัจจุบันบรรทัดฐานด้านความมั�นคงนี� ได้ลดความสําคัญลง แต่ยงักําหนดการควบคุมกิจการ

โทรคมนาคมอย่างเคร่งครัด ไม่แยกประเภทของการบริการ ทาํให้เกิดการผูกขาดในกิจการ

โทรคมนาคม  

 จากแนวความคิดดงักล่าวขา้งตน้ ลกัษณะของกฎหมายโทรคมนาคมของไทยจึงให้

ความสําคญัแก่ความมั�นคงและประโยชน์สาธารณะ รัฐจึงตอ้งเป็นผูก้าํกบัดูแลและสงวนอาํนาจ 
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ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมไวก้บัรัฐ โดยอาจจะใหเ้อกชนเขา้มามีส่วนร่วมประกอบกิจการ

กบัรัฐในรูปสัมปทาน 

 ประเทศไทยแต่เดิมยงัไม่มีองค์กรกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นรูปธรรม 

เนื�องจากผูใ้ห้บริการโทรคมนาคม เช่น การสื� อสารแห่งประเทศไทย และองค์การโทรศัพท ์

แห่ประเทศไทย บางครั� งก็เป็นผูก้าํกบัดูแลเสียเอง โดยรัฐไม่ให้ความสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ

โทรคมนาคม เพราะเห็นวา่เป็นหน่วยงานของรัฐ มีนโยบายเพื�อให้บริการสาธารณะ ไม่ไดห้วงักาํไร

จึงไม่มีความจาํเป็นในการกาํกบัดูแล 

 การที� ให้หน่วยงานรัฐระดับกระทรวงมีหน้าที� ในการกําหนดนโยบาย โดยมี 

คณะกรรมการบริหารความถี�วิทยุขึ�นตรงต่อกระทรวง ทาํหน้าที�อนุมติัการใช้คลื�นความถี� โดยมี

กรมไปรษณียโ์ทรเลขทาํหน้าที�ควบคุมบริหารความถี�วิทยุ จึงเป็นการบริหารงานแบบราชการ 

มีการบงัคบับญัชาเป็นลาํดบัขั�น การตดัสินใจในการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมจึงมีกฎระเบียบ

มากมายของระบบราชการเกิดความล่าชา้ในการตดัสินใจเมื�อองคก์รกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม

อยู่ในหน่วยงานของรัฐบาลจึงขาดความเป็นอิสระ อาจถูกแทรกแซงทางการเมืองหรือกลุ่ม

ผลประโยชน์ที�มีความใกลชิ้ดกบันกัการเมืองนาํไปสู่ความไม่ยติุธรรม ขาดความโปร่งใส  

 จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลกัษณะของกฎหมายโทรคมนาคมที�เนน้ความสําคญั

ทางด้านความมั�นคงและบริการสาธารณะเปลี�ยนแปลงไป เพราะการที�มีความต้องการบริการ

โทรคมนาคมเพิ�มมากขึ�น กฎหมายโทรคมนาคมของไทยไม่มีความยืดหยุ่น ไม่สามารถตามไดท้นั

กบัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงเกิดแนวคิดตลาดเสรีในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

แต่หลกัการคา้เสรีใช่วา่รัฐจะปล่อยให้เอกชนประกอบกิจการโทรคมนาคมไดอ้ย่างอิสระ การที�รัฐ

ตอ้งควบคุมดูแล ปกป้องและรักษายงัไม่เป็นการเพียงพอ รัฐยงัตอ้งมีการเพิ�มหนา้ที�ในการวางแผน 

การบงัคบัทิศทาง และการนาํทาง  ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม รัฐจึงต้องคงอาํนาจใน 

การกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคมไวก้ับรัฐ แต่หน่วยงานรัฐไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ 

การเจริญเติบโตของกิจการโทรคมนาคม เพราะกฎหมายโทรคมนาคมมีลักษณะเป็นกฎหมาย

เศรษฐกิจจึงตอ้งมีความยืดหยุ่น เปลี�ยนแปลงได้ทนัการเติบโตของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดว้ย

วธีิดาํเนินการที�รวดเร็ว 
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 ?.c.D ความเป็นมาของกิจการโทรคมนาคม 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที� 6 ได้กําหนดให ้
โทรเลขเป็นกิจการภายใตก้ารดาํเนินการของรัฐ และไดมี้การตรากฎหมายโทรเลขจุลศกัราช 1246  
(พ.ศ. 2427) ซึ� งในมาตรา 3 ได้บัญญติัไวว้่า “เจ้าพนักงานกรมโทรเลขภายในราชอาณาเขต 
กรุงสยาม จะมีผลประโยชนสิทธิขาดในการทาํกิจทั�งปวงที�จะมีมา คือ การบอกและการรับฤาการเก็บ
และส่งคาํโทรเลข...” ดงันั�น จะเห็นไดว้า่ผลประโยชน์และสิทธิขาดในการดาํเนินการดา้นโทรเลข
เป็นของรัฐ ต่อมา ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที� 7 สภาผูแ้ทนราษฎร 
ถวายคาํปรึกษาว่า “เนื�องจากพาณิชยกรรมของประเทศไทยได้เจริญขึ� น สมควรแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายวา่ดว้ยการโทรเลขและโทรศพัท ์ซึ� งยงัคงใชอ้ยูใ่นเวลานี�  เพื�อให้ความสะดวกแก่ประชาชน
และเหมาะสม ควรแก่กาลสมยัยิ�งขึ�น” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล่าฯ ให้ตราพระราชบญัญติัขึ�น
เรียกวา่ “พระราชบญัญติัโทรเลขและโทรศพัท ์พุทธศกัราช 2477” และโปรดใหย้กเลิกกฎหมายโทร
เลข จุลศกัราช 1246 ต่อในมาปี พ.ศ. 2478 ไดมี้การตราพระราชบญัญติัวิทยุโทรเลข พ.ศ. 2453 และ
พระราชบญัญติัวิทยุโทรเลข (เพิ�มเติม) พ.ศ. 2464 กบัพระราชบญัญติัวทิยุโทรเลข (เพิ�มเติม) พ.ศ. 247531  
 ในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2497 ขึ�น โดยมีเหตุผลวา่ เพื�อความสะดวกในการติดต่อสื�อสารของประชาชน สมควรที�จะตอ้ง
ปรับปรุงบริการโทรศพัท์ทุกประเภทให้มีข่ายกวา้งและทนัสมยัยิ�งขึ�นทุกจงัหวดั โดยการจดัตั�งเป็น
องค์การ ดงันั�น จึงไดแ้ยกกิจการโทรศพัท์ในเขตจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี ซึ� งกองโทรศพัท ์
กรมไปรษณีย์โทรเลขดาํเนินการอยู่ และกิจการโทรศพัท์ในเขตจงัหวดัอื�น กบักิจการโทรศพัท์
ทางไกล ซึ� งกองโทรเลข กรมไปรษณีย์โทรเลขดําเนินการอยู่นั� นมาร่วมกันจัดตั� ง ขึ� นเป็น
องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยเพื�อดาํเนินกิจการดา้นโทรศพัทโ์ดยเฉพาะ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และ
พระราชบญัญติัวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ พ.ศ. 2498 ขึ�น และไดย้กเลิกพระราชบญัญติั
วทิยสืุ�อสาร พ.ศ. 2478 ไป เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัดงักล่าว คือ รัฐบาลในขณะนั�น
มีความมุ่งหวงัจะให้การวิทยุคมนาคมเจริญวิวฒันาการไปตามกาลสมยั ทั�งกฎหมายว่าด้วยวิทยุ
สื� อสารตามพระราชบัญญัติวิทยุสื� อสาร พ.ศ. 2478 ก็ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติมมาแล้วถึง 6 ครั� ง  
จึงสมควรปรับปรุงให้เป็นฉบบัเดียวกนั และแยกเรื�องวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ออกจาก
กนัเป็นพระราชบญัญติัต่างหาก 

                                                 
 31 คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงานของวุฒิสภา. (2539). “เทคโนโลยี
สารสนเทศกับกฎหมายโทรคมนาคมในยคุโลกาภิวฒัน์”, น. 77-79 
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 ในปี พ.ศ. 2519 รัฐบาลไดเ้ห็นความสาํคญัของการพฒันากิจการโทรคมนาคมให้ทนักบั
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงได้ปรับปรุงระบบการบริหารงานไปรษณีย ์
โทรเลขให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น เพื�อให้สามารถขยายงานและสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
ได้อย่างทนัท่วงที โดยแยกงานในส่วนของการให้บริการและการปฏิบติังานด้านไปรษณีย์และ
โทรคมนาคม มาจดัตั�งเป็น “การสื�อสารแห่งประเทศไทย” ซึ� งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในการจดัตั�ง
การสื�อสารแห่งประเทศไทยนี�  ไดมี้การตราพระราชบญัญติัการสื�อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ขึ�น  
 ?.c.? สาเหตุที�ตอ้งมีการกาํกบัดูแล 
 กิจการโทรคมนาคมเป็นเทคโนโลยีที�ให้อาํนาจมีความสําคญัเพื�อการพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม จึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํกบัดูแลไม่รูปแบบใดรูปแบบหนึ�ง  การกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม
ตอ้งมี  “ภารกิจ” ที�ชดัเจน  ภารกิจของการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมหมายถึงสิ�งต่อไปนี� 32 
 D) การกา้วไปสู่เป้าหมายทางสังคม  ในส่วนที�เป็นนโยบายของกิจการโทรคมนาคม  
เป้าหมายดงักล่าวรวมถึงแนวคิดที�จะให้บริการแบบทั�วถึง  (Universal  Service) ทุกพื�นที�ทุกกลุ่มชน  
ภายในเวลาอนัสมควร  รวมถึงการใหบ้ริการแก่ผูมี้รายไดน้อ้ยหรือผูพ้ิการดว้ยก็ได ้
 ?) การปกป้องผลประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการการกาํกบัดูแลตอ้งปกป้องผลประโยชน์ของ
ผูใ้ชบ้ริการและรับพิจารณาเรื�องราวร้องเรียนต่างๆ  
 c) การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม  การทาํเพื�อให้แน่ใจว่ามีผูเ้ข้าแข่งขัน 
ดา้นอุตสาหกรรม  การใหป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมในส่วนที�จะใหมี้การแข่งขนั 
 A) การกา้วไปสู่ความเท่าเทียมกนั  เมื�อใดที�มีการแข่งขนันโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการ
โทรคมนาคม  ตอ้งเปิดใหมี้การแข่งขนั  มีโอกาสเท่าเทียมกนัระหวา่งผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคม 
 @) กาํกบัดูแลใหบ้ริการโทรคมนาคมเพื�อประโยชน์สาธารณะ  ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคม
ตอ้งเป็นการใหบ้ริการโดยหนา้ที�   ตอ้งควบคุมคุณภาพในราคาที�เหมาะสมตอ้งให้บริการอยา่งทั�วถึง  
และป้องกนัมิให้ใช้ความไดเ้ปรียบในการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื�อจาํกดัคู่แข่งเพื�อไม่ให้
เขา้มาแข่งขนั 
 q) สนบัสนุนให้มีการคิดคน้สิ�งใหม่  องคก์รที�ทาํหน้าที�กาํกบัดูแลตอ้งสนบัสนุนให้มี
การคิดคน้การใหบ้ริการแบบใหม่  และจาํกดัอุปสรรคที�อาจเกิดขึ�นจากการคิดคน้ 

                                                 
 32 International Telecommunication Union.(2001, February). The Changing Role of Government 
in an Era of Telecom Deregulation.  Report of the Colloqium held at ITU Headquarters 17 – 19 February 2001, 
Geneva. Switzerland. pp. 22 – 25. 
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 E) การสร้างสภาพที�สอดคลอ้งกบัหลกัวชิาการเพื�อใหเ้กิดการปฏิบติัจริงที�มีประสิทธิผล  
เช่น การวางแผนควบคุมและปรับหมายเลขให้ทนัสมยั  หรือการกาํหนดสภาพต่างๆ  ทางวิชาการ
และทางการเงินใหส้ามารถเชื�อมโยงเครือข่ายของผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมเขา้ดว้ยกนั 
 B) จดัการทรัพยากรต่าง ๆ ที�ตอ้งใช้ร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ การใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ ทางกายภาพและการใชสิ้ทธิต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  เช่น ระยะยาวสั�นของคลื�นความถี�
หรือสิทธิในการใชร่้วมกนันั�น 
 j) กระตุน้ใหมี้การลงทุนในเครือข่ายสาธารณะ ในบางประเทศมีความตอ้งการให้มีการเร่ง
ลงทุนในดา้นโครงสร้างพื�นฐานของเครือข่ายสาธารณะ โดยให้มีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพขึ�น  
จะตอ้งสร้างสภาพการณ์ที�เอื�ออาํนวยต่อการเร่งลงทุนนั�น ๆ  
 การกาํหนดความหมายจาํเพาะของคาํว่า  ภารกิจของผูก้าํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม  
ในแต่ละประเทศจะสะทอ้นให้เห็นถึงการผนัแปรของเหตุการณ์แวดล้อมในประเทศนั�น ๆ เช่น  
สภาพการพัฒนาของเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  ระบบกฎหมาย  และลกัษณะการบริหารรัฐกิจในระดบัชาติ 
 บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ที�มีผลประโยชน์ต่างกนั  เช่น  กลุ่มผูใ้ช้โทรคมนาคมในทางธุรกิจ  
กลุ่มผูใ้ชโ้ทรคมนาคมในที�พกัอาศยั  และกลุ่มผูใ้ชโ้ทรคมนาคมสาธารณะ ผูใ้ชบ้ริการดงักล่าวอาจ
ไม่พอใจผูใ้ห้บริการหรือจากหน่วยงานของรัฐที�กุมอาํนาจทางเศรษฐกิจ  ที�ไม่สามารถให้บริการ
ความถี�ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการได ้ ต่างเป็นตวักาํหนดรูปแบบของภารกิจในการกาํกบัดูแลทั�งสิ�น 

ด้วยเหตุนี� ภารกิจในการควบคุมกาํกับดูแลของประเทศที�มีปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าวเป็น
ตวักาํหนด  จึงค่อนขา้งจะแตกต่างกบัภารกิจอย่างเดียวกนัของประเทศที�พฒันาแล้วและประเทศ
กาํลงัพฒันา 

 ?.c.c สิ�งที�ตอ้งกาํกบัดูแล 
 องคก์รกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมมีหนา้ที�ตอ้งกาํกบัดูแลดงัต่อไปนี�  
 D) การกาํหนดมาตรฐานทางวชิาการ 
 ?) ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคม 
 c) ควบคุมพิกดัอตัราค่าบริการที�ผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมมีสิทธิจะเรียกเก็บ 
 A) ให้การรับรองโครงการลงทุนทางการเงินและทางการก่อสร้างของผูใ้ห้บริการ
โทรคมนาคม 
 @) กาํหนดระยะเวลา (ทางการเงิน การบริหารจดัการและทางวิชาการ)  ในการเชื�อมโยง
เครือข่ายของผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคมต่างรายเขา้ดว้ยกนั 
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 q) ควบคุมรูปแบบในการรับรองอุปกรณ์ที�ใช้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม  และ
การต่อเชื�อมเขา้กบัเครือข่ายสาธารณะ 
 E) ควบคุมการใชป้ระโยชน์จากความถี�วทิย ุ
 อยา่งไรก็ตาม  ใช่วา่องคก์รกาํกบัดูและจะตอ้งกาํกบัดูแลไปเสียทั�งหมด  การกาํกบัดูแล
ขึ�นอยูก่บัภารกิจ  เฉพาะของประเทศนั�น ๆ  วา่เหมาะสมหรือไม่  โดยจะตอ้งพิจารณาวา่สิ�งใดควรจะ
กาํกบัดูแลสิ�งใดไม่ควรกาํกบัดูแล 
 ?.c.A วธีิการกาํกบัดูแล 

หลงัจากที�กาํหนดภารกิจและตดัสินว่าจะเลือกกาํกบัดูแลสิ�งใดแลว้ องค์กรที�ทาํหน้าที�
กาํกบัดูแลสามารถจะเลือกวธีิปฏิบติัภารกิจใหส้าํเร็จโดยวธีิต่าง ๆ กนัดงันี� 33 

 D) องคก์รกาํกบัดูแลจะตอ้งดาํเนินการควบคุมกาํกบัดูแลเป็นประจาํอีกนานเท่าใด และ
จะตอ้งละเวน้การปฏิบติังานตามหน้าที�นั�นอีกนานเท่าใด  ตวัอย่างในสหรัฐอเมริกาไดแ้ก่กรณีที�
คณะกรรมาธิการการสื�อสาร (Federal Communication Commission : FCC)  เขา้ดาํเนินการตาม
หนา้ที�  เพื�อจดัให้มีการเชื�อมโยงเครือข่ายอื�น ๆ เขา้กบัเครือข่ายสลบัสายโทรศพัทส์าธารณะที�มีอยู่
แล้ว  ที�ตอ้งกระทาํอย่างต่อเนื�องและในลกัษณะบงัคบั  ตรงกนัขา้มกบัประเทศอาร์เจนตินาและ 
ในประเทศองักฤษ  ที�องค์กรกาํกบัดูแลสามารถใช้ดุลพินิจได ้กล่าวคือ จะใช้อาํนาจตามหน้าที�ก็
ต่อเมื�อผูใ้ห้บริการโทรคมนาคม (ไม่ว่าจะเป็นรายที�ให้บริการมานานแล้ว หรือว่าเป็นรายที�ให้บริการ
ใหม่) ไม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความตกลงที�ไดใ้หไ้วเ้ท่านั�น 
 ?) ผลทางตรงหรือทางออ้มในการทาํหน้าที�ขององคก์รกาํกบัดูแล  จะออกมามากน้อย
เพียงใด  ตวัอยา่งเช่น  ถา้เป้าหมายของการกาํกบัดูแลคือการลดค่าบริการก็มีปัญหาวา่องค์กรกาํกบั
ดูแล  จะใชว้ธีิควบคุมราคาโดยตรง  หรือวา่จะใชว้ธีิส่งเสริมโครงสร้างอุตสาหกรรมไปในทางที�เอื�อ
ต่อการให้ไดม้าซึ� งราคาค่าบริการที�ลดลงจนถึงระดบัที�ตอ้งการหรืออีกตวัอยา่ง  เช่น  องคก์รกาํกบั
ดูแลจะใช้วิธีบงัคบัตรง ๆ  ให้มีการขยายหรือปรับเครือข่ายให้ทนัสมยั  ให้ได้ตามเป้าหมายที�
ต้องการหรือว่าจะใช้วิธีมุ่งตั� งเครื� องส่งเสริมต่าง ๆ เพื�อการล่อใจผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมให้
แสวงหาหนทางที�จะทาํใหส้าํเร็จตามเป้าหมายดงักล่าว 
 จะควบคุมดูแลอย่างไร  ไม่มีแบบอย่างที�แน่นอนที�จะรับประกนัความสําเร็จในการทาํ
หนา้ที�ขององคก์รกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม  ความน่าเชื�อถือและความสําเร็จจะเกิดขึ�นไดก้็แต่
จากการปฏิบติัหนา้ที�ขององคก์รนั�นเอง 

                                                 
 33 คณะนิติศาสตร์. มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.(?@@@). “ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกับการกาํกับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม.”. (พิมพค์รั� งที� D) . น. @D-@@ 
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2.4 แนวคิดและหลกัการออกใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม  
 แนวคิดดั�งเดิม รัฐเห็นวา่กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัความมั�นคงของ 

รัฐและรัฐ (แต่เพียงผูเ้ดียว) ที�มีหน้าที�ในการจดัให้บริการโทรคมนาคมแก่ประชาชน ดงันั�น รัฐจึง
ผูกขาดตลาดโทรคมนาคมมาโดยตลอด ประกอบกับแนวคิดดังกล่าวยงัสอดคล้องกับทฤษฎี 
การจดัทาํบริการสาธารณะตามกฎหมายมหาชน ซึ� งแนวคิดดงักล่าวเห็นวา่เป็นหนา้ที�หลกัของรัฐที�
จะตอ้งจดัทาํบริการสาธารณะ ดงันั�น จึงเป็นการเนน้ย ํ�าวา่รัฐมีหนา้ที�ในการให้บริการโทรคมนาคม
เหมือนกับบริการสาธารณะประเภทอื�นๆ ดังเช่น การบริการด้านไปรษณีย์ การบริการด้าน 
การขนส่ง เป็นตน้ แนวคิดวา่ดว้ยการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมที�มุ่งเนน้ในการให้อนุญาตเอกชน
ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยมิใช่ทาํหน้าที�แทนรัฐ จึงเป็นเรื�องที�น่าสนใจและเป็นประเด็นที�
ค่อนข้างใหม่ และมีการถกเถียงกันอย่างมากในแวดวงวิชาการ และหลายประเทศโต้แยง้ว่า 
การอนุญาตให้เอกชนดาํเนินการให้บริการโทรคมนาคมไม่ใช่สิ� งที�จาํเป็นสําหรับอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมแต่อยา่งใด 

 ภายใตร้ะบบการแข่งขนัเสรี หลกัเกณฑก์ารอนุญาตเพื�อใหเ้อกชนเขา้มาประกอบกิจการ
นั�นมีลกัษณะที�แตกต่างอย่างมีนยัสําคญักบัหลกัเกณฑ์ในช่วงเวลาที�รัฐผกูขาดกิจการโทรคมนาคม
อยูห่ลายประการดว้ยกนั 

 ระยะเริ�มตน้สําหรับการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมในหลายประเทศ รัฐอาจจะจดัให้
ใบอนุญาตสาํหรับผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�เป็นของรัฐที�มีอยูแ่ต่เดิม ซึ� งการจดัให้ใบอนุญาต
ดงักล่าวถือวา่เป็นขั�นตอนเริ�มแรกที�จะนาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงจากระบบการผกูขาดโดยรัฐมาเป็น
ระบบการแข่งขนัเสรี ขณะเดียวกนัก็สามารถกาํหนดเงื�อนไข สิทธิและหน้าที�ต่างๆ ในใบอนุญาต
เพื�อรักษาความมั�นคงและเป็นการรับประกนัการจดัทาํบริการโทรคมนาคมและเพื�อป้องกนัปัญหา
บางประการที�อาจจะเกิดขึ�นในระยะเริ�มแรกในช่วงเปลี�ยนผ่านระบบได ้และการกาํหนดเงื�อนไข 
สิทธิและหน้าที�ต่างๆ ในใบอนุญาตอย่างละเอียดยงัสามารถสร้างความชัดเจนและความมั�นใจ
สําหรับผูที้� เกี�ยวข้องทุกฝ่าย เช่น นักลงทุน ผูป้ระกอบกิจการ (รายใหม่และรายเดิม) ผูบ้ริโภค 
รัฐบาล เป็นตน้ อีกทั�ง ยงัเป็นช่วงเวลาที�องค์กรกาํกบัดูแลสามารถเตรียมความพร้อมและทาํการ
เรียนรู้การกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมภายใตร้ะบบการแข่งขนัเสรีไดก่้อนที�จะมีการเปิดตลาด
เสรีอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ�ง “การอนุญาต” มีความสําคัญมาก ในระยะเริ� มต้นที� มี 
การเปลี�ยนผ่านจากระบบการผูกขาดโดยรัฐไปสู่ระบบการแข่งขนัเสรี เนื�องจากกระบวนการ
อนุญาตที�โปร่งใสจะเป็นเครื� องมือที� รัฐสามารถใช้สร้างความเชื�อมั�นให้กับผู ้ที�ต้องการเข้า 
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มาประกอบกิจการ ตลอดจนเจ้าหนี� ของผูป้ระกอบกิจการที�ให้กู้เงินมาใช้ในการก่อสร้างและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐานทางดา้นโทรคมนาคม 
 ดงันั�น “การอนุญาต” ภายใตบ้ริบทการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคม จึงเปรียบเสมือน
เป็นประตูที�ใชเ้ปลี�ยนผา่นและสามารถนาํไปสู่ความสาํเร็จของระบบการแข่งขนัเสรีในทา้ยที�สุด 

 การใช ้“การอนุญาต” เป็นเครื�องมือในการกาํกบัดูแลการอนุญาตเป็นจุดเริ�มตน้สําหรับ
การปฏิรูปกิจการโทรคมนาคมไปสู่ระบบการแข่งขันเสรี และยงัสามารถใช้เป็นเครื� องมือใน 
การจาํกดัจาํนวนผูป้ระกอบกิจการที�ทาํการแข่งขนัในตลาดโทรคมนาคมได ้หรือกล่าวอีกนยัหนึ� ง
ไดว้่าใช้กาํหนดระดบัการแข่งขนัในตลาดโทรคมนาคมได ้กล่าวคือ หากตลาดมีการแข่งขนัน้อย
เกินไปก็สามารถเพิ�มจาํนวนผูป้ระกอบกิจการโดยการออกใบอนุญาตเพิ�มได ้ในทางกลบักนัหาก
ตลาดมีการแข่งขนัที�มากเกินไปก็สามารถจาํกดัจาํนวนผูป้ระกอบกิจการในตลาดไดเ้ช่นเดียวกนั อีก
ทั�งการอนุญาตยงัเป็นขั�นตอนในการกลั�นกรองและคดัเลือกคุณสมบติัของนักลงทุนที�ตอ้งการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื�อสร้างการบริการที�มีประสิทธิภาพมากที�สุดสําหรับผูบ้ริโภค 
ได ้อนึ� ง การอนุญาตเป็นเทคนิคอย่างหนึ� งสําหรับการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมภายใตร้ะบบ
การแข่งขนัเสรี ซึ� งวตัถุประสงคส์าํหรับการอนุญาตสามารถจาํแนกได ้ดงันี�  

 (ก) กิจการโทรคมนาคมในฐานะที�เป็นบริการสาธารณะประเภทที�เป็นสาธารณูปโภค
ขั�นพื�นฐานของประเทศจึงมีความจาํเป็นจะตอ้งทาํการกาํกบัดูแลทุกประเทศมีความเห็นพอ้งกนัว่า
การให้บริการโทรคมนาคมประเภทพื�นฐานเป็นบริการสาธารณะประเภทหนึ� งที�จาํเป็นสําหรับ 
การดาํรงชีวิตของประชาชน ขณะเดียวกนัทุกประเทศก็ไม่อาจปฏิเสธกระแสการแปรรูปกิจการ
โทรคมนาคมที�มุ่งเน้นการแข่งขนัเสรีซึ� งกาํลงัแผข่ยายไปทั�วโลกได ้ ดงันั�น ประเทศ (ซึ� งแต่เดิมรัฐ
ทาํหน้าที� เป็นผู ้ให้บริการแต่เพียงผู ้เดียว) ที� มีความจําเป็นจะต้องเปิดให้มีการแข่งขันเสรีใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม  รัฐจึงจาํเป็นจะตอ้งเปลี�ยนแปลงบทบาทและหนา้ที�ของตนโดยทาํหนา้ที�
ในการกาํกบัดูแลแทน ทั�งนี� ก็เพื�อจะได้ตอบสนองต่อประโยชน์ของสาธารณชนมากที�สุด และ
เครื�องมือที�สําคญัประเภทหนึ�งที�รัฐใชใ้นการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม ก็คือ “กระบวนการใน
การอนุญาต” 

 (ข) การขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพื�อใหมี้การบริการอยา่งทั�วถึง 
 วตัถุประสงคใ์นการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพื�อให้มีการบริการอยา่งทั�วถึง เป็นอีก

เหตุผลหนึ�งที�สาํคญัและอาจถูกกาํหนดใหเ้ป็นเงื�อนไขการอนุญาตใหผู้ป้ระกอบกิจการรายใหม่ที�เขา้
มาในตลาดโทรคมนาคมได ้เนื�องจาก หากจาํนวนของผูป้ระกอบกิจการรายเดิมที�อยู่ในตลาดมา
ก่อนแล้วไม่เพียงพอต่อการขยายโครงข่ายพื�นฐานทางด้านโทรคมนาคม จึงทาํให้ไม่สามารถ
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ให้บริการได้อย่างทั�วถึงทั�งประเทศได้ ซึ� งปัญหาดงักล่าวนี� มกัพบในประเทศกาํลงัพฒันาที�ยงัมี
โครงสร้างพื�นฐานทางด้านโทรคมนาคมที�ไม่เพียงพอ  ดงันั�น รัฐอาจกาํหนดเงื�อนไขการอนุญาต
โดยกาํหนดให้ผูป้ระกอบกิจการมีหน้าที�ในการจัดทาํโครงข่ายพื�นฐานทางด้านโทรคมนาคม 
โดยให้บริการครอบคลุมพื�นที�ใด พื�นที�หนึ� งตามที�ระบุไวใ้นการอนุญาตได ้และการระบุเงื�อนไข
ดงักล่าวนี� จะมีความสําคญัมากขึ�น หากผูป้ระกอบกิจการที�ถูกแปรรูปเป็นผูป้ระกอบกิจการของรัฐ 
หรือเป็นการให้อนุญาตโดยแลกเปลี�ยนกับสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการบางประการ เช่น 
ใบอนุญาตที�ให้สิทธิในการใชค้ลื�นความถี�ที�มีจาํกดั การออกใบอนุญาตประเภท duopoly cellular  
licence เป็นตน้  

 (ค) การแปรรูปโดยมีวตัถุประสงค์ในทางพาณิชยห์รือการแปรรูปเพื�อให้เอกชนเข้า
มาร่วมจดัทาํบริการ 

 แม้ว่ารัฐจะมีหน้าที�ในการให้บริการโทรคมนาคม แต่ทางปฏิบัติพบว่ารัฐอาจจะ 
ไม่สามารถให้บริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเนื�องจากเหตุผลหลายประการดว้ยกนั เช่น ขาดแคลน
เงินทุน ขาดแคลนบุคลลากรผูเ้ชี�ยวชาญ หรือขั�นตอนที�ยุง่ยากของระบบการบริหารงานภาครัฐ เป็นตน้  
ดงันั�น การอนุญาตให้เอกชนเข้ามาร่วมจดัทาํบริการบางส่วนหรือทั�งหมดก็เป็นแนวทางหนึ� งที�
สามารถใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้และรัฐอาจจะกาํหนดเงื�อนไขหรือกาํหนดสิทธิและหนา้ที�
ของผูป้ระกอบกิจการที�เป็นเอกชนสําหรับการขออนุญาตได ้ยิ�งไปกวา่นั�น นกัลงทุนหรือเอกชนซึ� ง
เป็นผูป้ระกอบกิจการก็สามารถทราบไดล่้วงหนา้ ถึงภาระหนา้ที�ที�จะตอ้งปฏิบติัตามหากไดรั้บการ
อนุญาต 

 (ง) การกาํกบัดูแลโครงสร้างของตลาดโทรคมนาคม 
 สิ�งที�สาํคญัที�สุดในการบริหารจดัการกิจการโทรคมนาคมโดยผา่นระบบกลไกตลาด คือ 

จาํนวนผูป้ระกอบกิจการที�แข่งขนัในตลาดโทรคมนาคมซึ�งการอนุญาตเป็นเครื�องมือประเภทหนึ�งที�
รัฐสามารถใช้ควบคุมจาํนวนผูป้ระกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคมได ้กล่าวคือ หากตอ้งการให้
ตลาดมีการแข่งขนักนัมากขึ�นก็สามารถทาํไดโ้ดยการอนุญาตให้ผูป้ระกอบกิจการรายใหม่เขา้สู่ตลาด 
เพื�อเพิ�มจาํนวนผูป้ระกอบกิจการในตลาด ในทางกลบักนัหากตอ้งการให้ตลาดมีการแข่งขนักนั
นอ้ยลงก็สามารถจาํกดัจาํนวนผูป้ระกอบกิจการ โดยการระงบัการอนุญาตสําหรับผูป้ระกอบกิจการ
รายใหม่ได ้ 
 บางประเทศใชเ้ทคนิคการอนุญาตในการสร้างตลาดโทรคมนาคมให้มีรูปแบบผกูขาด 
หรือรูปแบบกึ�งผูกขาดที�มีผูป้ระกอบกิจการเพียงสองถึงสามรายเท่านั�น หรือการให้สิทธิพิเศษบาง
ประการสําหรับผูป้ระกอบกิจการที�เขา้มาลงทุนในระยะเริ�มแรก ดงัเช่นที�มกัจะปรากฏในประเทศ
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กาํลังพฒันาที�กาํลงัดาํเนินการแปรรูปผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�เป็นของรัฐ ซึ� งผลของการ
อนุญาตที� มีเ งื�อนไขในการคงสถานะผู ้ประกอบกิจการรายหนึ� ง รายใดให้ผูกขาดในตลาด
โทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาหนึ� งก็เพื�อแสวงหาผลกาํไรให้กบัรัฐ ถึงแมว้่าทั�งในทางทฤษฎีและ
ในทางปฏิบัติจะเห็นพ้องกันว่า การผูกขาดตลาดโทรคมนาคมจะส่งผลให้ประสิทธิภาพหรือ
ประโยชน์ที�จะได้รับจากการบริหารจัดการโดยผ่านกลไกตลาดลดลง แต่การที�รัฐกระทาํการ
ดังกล่าว รัฐมักจะเล็งเห็นว่าในระยะเริ� มแรกที�มีการเปลี�ยนผ่านระบบการบริหารจัดการจาก 
การผูกขาดไปยงัการบริหารจดัการโดยผ่านกลไกตลาดในระยะเริ�มแรกมกัจะมีปัญหาเกิดขึ�นและ
ประกอบกบัการผูกขาดตลาดโทรคมนาคมก็สามารถแสวงหากาํไรในเบื�องตน้เพื�อชดเชยจาํนวน
หนี� สินของผูป้ระกอบกิจการ (ที�เป็นของรัฐ) ที�มีก่อนหนา้34 

 อยา่งไรก็ดี การสร้างตลาดโทรคมนาคมเพื�อให้มีการแข่งขนัระหวา่งผูป้ระกอบกิจการ 
โดยใช้การอนุญาตเป็นเครื� องมือไม่สามารถนํามาใช้ได้ทุกกรณี เนื�องจากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมบางประเภทอาจจะไม่สามารถใช้กลไกตลาดเป็นเครื�องมือได้ เช่น การให้บริการ
ภายในพื�นที�ที�ไม่มีการแข่งขนัหรือเป็นพื�นที�ที�ไม่คุ ้มค่ากับการลงทุน หรือการประกอบกิจการ
โทรศพัทพ์ื�นฐานที�มีการใหบ้ริการโดยผูใ้หบ้ริการรายเดิมซึ� งเป็นผูค้รองตลาดส่วนใหญ่อยูก่่อนแลว้
และแนวโนม้ผูใ้ชบ้ริการในอนาคตก็มกัจะมีการใชง้านที�ลดลง เป็นตน้   

 (จ) การสร้างกรอบกติกาการแข่งขนัระหวา่งผูป้ระกอบกิจการ   
 การอนุญาตสามารถใชเ้ป็นเครื�องมือสําหรับการกาํหนดระดบัการแข่งขนัสําหรับตลาด

โทรคมนาคมและสามารถใช้จาํกัดการใช้อํานาจเหนือตลาดของผูป้ระกอบกิจการรายเดิมที�
ใหบ้ริการอยูก่่อนแลว้ อนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อตลาดโทรคมนาคมได ้เช่น การกาํหนดไวใ้น
การอนุญาตวา่หา้มผูป้ระกอบกิจการกระทาํการที�มีลกัษณะที�เป็นการต่อตา้นการแข่งขนัหรือการคา้
ที�เป็นธรรม เป็นตน้ ซึ� งการกาํหนดเงื�อนไขดงักล่าวมีผลให้ผูป้ระกอบกิจการจะตอ้งตระหนักถึง 
การปฏิบติัตามกฎหมายโทรคมนาคมและยงัตอ้งปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบักฎหมายแข่งขนัทางการคา้
อีกดว้ย  

 (ฉ) การจดัสรรทรัพยากรที�มีจาํนวนจาํกดั 
 ทรัพยากรในการประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรที�จาํกดัซึ� งคาํว่า “จาํกดั” 

ตามนยันี� มิไดห้มายความวา่เมื�อนาํทรัพยากรดงักล่าวมาใชแ้ลว้จะหมดไปจากประเทศ แต่เป็นนยัที�
เมื�อนาํทรัพยากรนั�นมาจาํหน่ายให้ผูป้ระกอบกิจการรายหนึ� ง รายใดแลว้ย่อมไม่สามารถจาํหน่าย

                                                 
 34 คมสนั  บุญเทียม.(?@@? – ?@@c). “ผลประโยชน์จากกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม.”  
ร่มพฤกษ,์?B(D). น. DA@-D@D 
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ให้กบัผูป้ระกอบกิจการรายอื�นได้อีก  ดงันั�น เมื�อทรัพยากรมีปริมาณที�จาํกดัผลที�ตามมาก็คือรัฐ
จาํเป็นจะตอ้งจดัสรรทรัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดันั�นให้กบัผูป้ระกอบกิจการที�สามารถนาํทรัพยากร
มาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที�สุด เช่น คลื�นความถี�เป็นทรัพยากรที�จาํเป็นสําหรับการให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื�อนซึ�งรัฐจะตอ้งจดัสรรคลื�นความถี�ให้กบัผูป้ระกอบกิจการที�มีความสามารถในการใช้
คลื�นความถี�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที�สุด และเมื�อรัฐจดัสรรคลื�นความถี�ในช่วงสัญญาณใดแลว้ 
ผูป้ระกอบกิจการรายอื�นยอ่มไม่สามารถใชค้ลื�นความถี�ในช่วงสัญญาณเดียวกนัไดอี้ก หรือกรณีที�รัฐ
ให้สิทธิผูป้ระกอบกิจการรายหนึ�งสร้างโครงข่ายในพื�นที�ใดพื�นที�หนึ� งแลว้ย่อมไม่สามารถอนุญาต
ให้ผูป้ระกอบกิจการรายอื�นสร้างโครงข่ายในพื�นที�นั� น ๆ ได้อีกเนื�องจาก (บริเวณ) พื�นที� เป็น
ทรัพยากรที�มีจาํกดั เป็นตน้ 

 ยิ�งไปกว่านั�น การจดัสรรทรัพยากรโดยผ่านการอนุญาตเป็นเครื� องมือประเภทหนึ� ง 
ของรัฐที�ใช้ในการรักษาสมดุลระหว่างการแข่งขันที�เป็นธรรมกับประโยชน์ส่วนรวมได้ เช่น  
การจดัสรรคลื�นความถี�โดยวธีิการจดัประมูลซึ� งรัฐสามารถกาํหนดราคาไดสู้งถึงหลายหมื�นลา้นบาท 
เพื�อจะไดน้าํเงินที�ไดจ้ากการประมูลไปพฒันากิจการอื�นของรัฐที�จาํเป็นสําหรับประโยชน์ส่วนรวม 
หรือการตั�งราคาการอนุญาตในราคาที�ต ํ�าเพื�อให้ตน้ทุนในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบกิจการ
ลดลงและจะทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บการบริการที�ราคาถูกลงตามไปดว้ย หรือกรณีของ “สิทธิแห่งทาง” 
(The rights of way) ที�รัฐสามารถมีรายไดจ้าํนวนมหาศาลจากการอนุญาตให้ผูป้ระกอบกิจการสร้าง
โครงข่ายพาดผ่านพื�นที�ของประชาชนทั� งทางพื�นดิน ทางนํ� า และทางอากาศ แต่ในมิติของ
เศรษฐศาสตร์แลว้ ขอ้จาํกดัในเรื�องสิทธิแห่งทางอาจจะมีผลให้การบริการประเภทใหม่ๆ เกิดขึ�นได้
ชา้ลงและอาจมีผลใหร้าคาค่าบริการสูงขึ�นได ้เป็นตน้ 

 (ช) สร้างรายไดใ้หแ้ก่รัฐ 
 รัฐสามารถมีรายได้จาํนวนมหาศาลจากค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการได ้

ซึ� งทางปฏิบติั พึงเห็นไดว้า่บางประเทศมีรายไดม้ากมายถึงหลายหมื�นลา้นบาทหรือมากถึงแสนลา้นบาท  
ทั�งนี�  ขึ�นกบัเทคนิคในการหารายไดจ้ากการอนุญาตซึ�งมีหลายรูปแบบดว้ยกนั เช่น วิธีการประมูลซึ� ง
รัฐจะได้รับเงินจํานวนมากในคราวแรกที�มีการประมูล หรือวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
การอนุญาตรายปีเพื�อสร้างความต่อเนื�องของรายไดที้�รัฐจะไดรั้บตลอดระยะเวลาการอนุญาต หรือ
วธีิการอนุญาตแก่ผูป้ระกอบกิจการรายใหม่เพื�อเพิ�มการแข่งขนัในตลาดให้สูงขึ�นโดยรัฐคาดหวงัวา่
จะมีรายไดเ้พิ�มขึ�นจากภาษีที�เพิ�มขึ�น เป็นตน้ 
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 (ซ) การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 รัฐสามารถกาํหนดเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องกบัการคุ้มครองผูบ้ริโภคให้เป็นเงื�อนไขหนึ� ง 

ในการอนุญาตได ้ซึ� งจะมีผลให้ผูป้ระกอบกิจการจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในเรื�องการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคโดยตรงเนื�องจากถือไดเ้ป็นเงื�อนไขหนึ�งในการอนุญาต เช่น การกาํหนดให้ผูป้ระกอบกิจการ
จะตอ้งแสดงรายละเอียดของใบเรียกเก็บค่าบริการ การกาํหนดให้ผูป้ระกอบกิจการจะตอ้งจดัให้
ผูบ้ริโภคสามารถเรียกออกไดก้รณีฉุกเฉินเร่งด่วนโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย หรือกระบวนการแกไ้ขเรื�อง
ร้องเรียน เป็นตน้ 
 (ฌ) การสร้างความมั�นคงในกระบวนการกาํกบัดูแล 
 การอนุญาตที�มีการกาํหนดสิทธิและหนา้ที�ของผูป้ระกอบกิจการและการกาํหนดหนา้ที�
ขององค์กรกาํกบัดูแลอย่างชดัเจนจะสามารถสร้างความเชื�อมั�นในกระบวนการกาํกบัดูแลได้ใน
ระดบัหนึ� ง ซึ� งความชดัเจนของเงื�อนไขการอนุญาตเป็นสิ�งที�จาํเป็นมากในสถานการณ์ที�ตอ้งการ
ดึงดูดผูป้ระกอบกิจการต่างชาติเพื�อให้มาลงทุนภายในประเทศ เนื�องจากผูป้ระกอบกิจการเหล่านั�น
สามารถวเิคราะห์ปัจจยัเสี�ยงต่างๆ โดยผา่นเงื�อนไขการอนุญาตได ้
 หลกัการพื�นฐาน ที�จะตอ้งคาํนึงถึง สําหรับการอนุญาตการกาํหนดรายละเอียดสําหรับ
การอนุญาตมีความแตกต่างกันตามแต่ลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ ลักษณะเฉพาะของ 
การบริการ และลกัษณะเฉพาะของผูป้ระกอบกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการกาํหนดรายละเอียด
ดังกล่าวควรจะต้องคํานึงถึงศักยภาพในการกํากับดูแลด้วย กล่าวคือ หากการกํากับดูแลมี
ประสิทธิภาพมาก การกาํหนดรายละเอียดสาํหรับการอนุญาตก็อาจจะมีรายละเอียดนอ้ยกวา่ ในทาง
กลบักนั หากการกาํกบัดูแลยงัไม่สามารถทาํไดดี้นกัก็ควรกาํหนดรายละเอียดให้มีความชดัเจนมาก
ขึ�น ทั�งนี�  ก็เพื�อจะไดส้ามารถแบ่งเบาภาระหนา้ที�ของการกาํกบัดูแลได ้เช่น ในประเทศที�มีการจดัทาํ
ประกาศหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคา (Price regulation regime) การกาํหนดรายละเอียดสําหรับ 
การอนุญาตก็ไม่จาํเป็นจะต้องกาํหนดในเรื� องดังกล่าว แต่สําหรับ ในประเทศที�ไม่มีการจดัทาํ
ประกาศหลกัเกณฑด์งักล่าว (การกาํหนดราคา) ก็จาํเป็นตอ้งกาํหนดรายละเอียดไวใ้นการอนุญาต เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายละเอียดในการกําหนดเงื�อนไขในการอนุญาตอาจจะมี 
ความหลากหลายและแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ แต่โดยกรอบแนวคิดพื�นฐานในการอนุญาตควร
จะตอ้งคาํนึงถึงหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี�  
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(ก) หลกัเกณฑว์า่ดว้ยความโปร่งใส 
 “ความโปร่งใสเป็นกุญแจสาํคญัที�สุดสาํหรับความสาํเร็จในเรื�องกระบวนการอนุญาต” 
 หลักเกณฑ์ที� มีความโปร่งใสในกระบวนการอนุญาต จะทําให้กระบวนการใน 

การอนุญาตจะตอ้งดาํเนินไปอยา่งเปิดเผยและสามารถตรวจสอบไดจ้ากทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง การใช้
ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต ก็ควรจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามที�ประกาศล่วงหน้า
เท่านั�น ทั�งนี�  ก็เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้กบัทุกภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัขั�นตอนและกระบวนการอนุญาต 
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยความโปร่งใสก็ควรจะนํามาใช้กับกระบวนการต่อการอนุญาตและ
กระบวนการเพิกถอนการอนุญาตเช่นเดียวกนั 

 หลักเกณฑ์ความโปร่งใสในกระบวนการอนุญาต สามารถทาํได้หลากหลายวิธี เช่น  
การประกาศหลกัเกณฑ์หรือกระบวนการในการอนุญาตล่วงหน้าอย่างละเอียดและชดัเจนภายใน
ระยะเวลาพอสมควรที�จะใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งสามารถทราบขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้น การแบ่งแยกขั�นตอน
ในการพิจารณาคดัเลือกคุณสมบติัและขั�นตอนในการคดัเลือกผูที้�เหมาะสมที�จะไดรั้บการอนุญาตที�
เป็นขั�นตอนสุดท้ายออกจากกัน การคืนซองประมูลสําหรับผูที้�ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
คุณสมบติัเบื�องตน้โดยไม่มีการเปิดซองก่อน การเปิดเผยจาํนวนเงินที�ผูช้นะการประมูลเสนอต่อ
สาธารณะ เป็นตน้  

อย่างไรก็ดี หลกัเกณฑ์ความโปร่งใสในการอนุญาตที�ถูกปรับใช้กบัการอนุญาตแต่ละ
ประเภทยอ่มมีลกัษณะที�แตกต่างกนั แต่จากทศันะของผูที้�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการอนุญาตเห็นว่า
หลกัเกณฑ์ความโปร่งใสเป็นหลกัเกณฑ์ที�สามารถสร้างความเชื�อมั�นให้กบัหน่วยงานที�มีอาํนาจใน
การอนุญาตได้ เนื�องจากทุกภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งสามารถเห็นได้ถึงการทาํงานทีละขั�นตอนอย่าง
สมเหตุสมผลและสามารถเห็นถึงการปฏิบติัระหวา่งผูที้�ขออนุญาตดว้ยกนัอยา่งเท่าเทียมกนั ขณะที�
อุปสรรคประการสําคญัสําหรับการสร้างกระบวนการอนุญาตให้มีความโปร่งใส ก็คือ ระยะเวลา
การดาํเนินการและงบประมาณที�ใชจ้ะมีมากกวา่การดาํเนินการในกระบวนการที�ไม่โปร่งใส แต่การ
ดาํเนินกระบวนการที�ไม่โปร่งใสจะเป็นตวัทาํลายความเชื�อมั�นในการลงทุนสําหรับผูป้ระกอบ
กิจการ และยงัทาํลายความเชื�อมั�นในการกาํกบัดูแลตลาดโทรคมนาคม ซึ� งจะมีผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อกระบวนการเปิดเสรีและกระบวนการแปรรูปอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต 

(ข) หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
 การเปิดโอกาสใหส้าธารณชนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการอนุญาตเป็นสิ�งที�สมควรจะ

กระทาํอย่างยิ�งเพื�อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที�โปร่งใสและสามารถทราบถึงความคิดเห็นของ
ผูบ้ริโภค ของผูป้ระกอบกิจการ หรือของผูที้�มีส่วนไดเ้สียต่อการอนุญาต อีกทั�ง การรับฟังความคิดเห็น
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จากทุกภาคส่วนก่อนการอนุญาตจะเป็นการเพิ�มโอกาสในการกระบวนการออกใบอนุญาตให้
ประสบความสาํเร็จมากขึ�น (เนื�องจากจะมีผูค้ดัคา้นนอ้ยลง) 

 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจะมีความสาํคญัมากขึ�นหากเป็นกระบวนการ
เพื�อกาํหนดเงื�อนไขการอนุญาตที�มีลกัษณะทั�วไป เนื�องจาก เงื�อนไขการขออนุญาตที�มีลักษณะ
ทั�วไปนั�น หากผูป้ระกอบกิจการสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขตามที�กาํหนดได้ก็จะได้รับอนุญาต 
โดยทนัที ซึ� งไม่มีขั�นตอนที�จะเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบกิจการหรือภาคส่วนอื�นที�เกี�ยวข้องกับ 
การอนุญาตสามารถแสดงความคิดเห็นไดก่้อนการอนุญาตซึ� งต่างกบักระบวนการอนุญาตสําหรับ 
ผู ้ประกอบกิจการเฉพาะรายที�จะเปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบกิจการหรือภาคส่วนที� เกี� ยวข้อง 
มีการเสนอความคิดเห็นก่อนการอนุญาต เช่น กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสําหรับการอนุญาต
ประกอบกิจการโดยวธีิการประมูลคลื�นความถี� เป็นตน้ 
 อนัที�จริงแลว้ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะมีวตัถุประสงคเ์พื�อตอ้งการให้ประชาชน
และภาคส่วนที� เกี� ยวข้องเข้ามามีส่วนรับรู้และเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ที� เกี�ยวข้องกับ 
การอนุญาต ดงันั�น การจดัรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจึงอาจจดัทาํในรูปแบบที�เป็นทางการหรือ 
ไม่เป็นทางการ ก็ได ้แต่สาระสาํคญัของการจดัรับฟังความคิดเห็นสาธารณะคือ การเผยแพร่เนื�อหาที�
ตอ้งการรับฟังเพื�อให้ทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้องรับทราบและการคาํนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนที�
สะทอ้นถึงผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ�นจากการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารอนุญาตดงักล่าว 
 ดังนั�น จึงอาจสรุปได้ว่า การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นขั�นตอนที�สําคญัอีก
ขั�นตอนหนึ� งสําหรับการสร้างหลกัเกณฑ์ในเรื�องความเป็นธรรมและกระบวนการที�โปร่งใสใน 
การอนุญาต อีกทั� งย ังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู ้มีส่วนเกี�ยวข้องทุกภาคส่วนและ 
สร้างความโปร่งใสของกระบวนการกาํกบัดูแลอีกดว้ย 

 (ค) หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการกาํหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาต 
 วงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมิได้ให้ความหมายอย่างละเอียดของคําว่า

“ค่าธรรมเนียมการอนุญาต” ดังนั�น ขอบเขตหรือรายละเอียดของค่าธรรมเนียมการอนุญาต 
จึงแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละประเทศ เช่น บางประเทศค่าธรรมเนียมการอนุญาตอาจจะ
หมายถึงค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและสิทธิการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
เท่านั�น หรือ ค่าธรรมเนียมการอนุญาตอาจจะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการภายในองค์กร
กาํกบัดูแลการใช้คลื�นความถี�  หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตอาจจะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการกาํกบั
ดูแลคลื�นความถี�ทั� งหมดตั� งแต่การอนุญาต การกาํกับดูแล การระงับข้อพิพาทในการเชื�อมต่อ
โครงข่าย เป็นตน้ 
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 อย่างไรก็ดี แม้ว่าขอบเขตของค่าธรรมเนียมการอนุญาตอาจจะไม่มีความชัดเจนว่า
ประกอบดว้ยสิ�งใดบา้ง แต่เป็นที�ยอมรับกนัโดยทั�วไปว่าค่าธรรมเนียมการอนุญาตไม่ควรรวมถึง
ค่าใช้ จ่ายที� ไม่จ ําเป็นหรือไม่ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ซึ� งแนวทางการคิดคํานวณค่าธรรมเนียมการอนุญาตที�โปร่งใสมากที�สุด คือ การคิดคํานวณ 
แบบสะทอ้นตน้ทุน (the cost recovery schemes) โดยวิธีการคิดคาํนวณรูปแบบนี� จะคิดคาํนวณ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที�ใช้ในกระบวนการอนุญาตขององค์กรที�มีอาํนาจในการอนุญาตเท่านั� นและ 
เมื�อเสร็จสิ�นกระบวนการอนุญาตแลว้ก็จะคิดคาํนวณค่าใชจ่้ายในการกาํกบัดูแลทั�งกระบวนการและ
นาํมาเฉลี�ยกบัจาํนวนผูป้ระกอบกิจการที�ไดรั้บการอนุญาตทั�งหมด   
 การเฉลี�ยต้นทุนการกํากับดูแลกับจาํนวนผูป้ระกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคม
สามารถทาํไดห้ลากหลายวิธี เช่น การเฉลี�ยตน้ทุนโดยตั�งบนฐานของสัดส่วนรายได้ (ผูป้ระกอบ
กิจการที�มีรายได้มากก็จะเสียค่าใช้จ่ายมาก) การเฉลี�ยต้นทุนโดยตั� งบนฐานของสัดส่วนพื�นที� 
การประกอบกิจการ (ผูป้ระกอบกิจการที�ครอบคลุมพื�นที�มากก็จะเสียค่าใช้จ่ายมาก) หรือการเฉลี�ย
ตน้ทุนตามประเภทของการบริการ เป็นตน้ และวิธีการเฉลี�ยตน้ทุนโดยตั�งบนฐานของสัดส่วน
รายไดเ้ป็นวธีิการที�ไดรั้บความนิยมมากที�สุด 
 กรณีตวัอยา่ง 
 สหภาพยโุรปไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัในเรื�องความโปร่งใสและปัญหาที�อาจจะเกิดขึ�น
จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตที�สูงเกินไป จึงมีการเสนอใหมี้การแกไ้ขขอ้กาํหนดที�แนว
ปฏิบติัของสมาชิกสหภาพยโุรปประจาํปี ค.ศ. DjjE ในปี ค.ศ. ?ddd โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

 “ขอ้ D@ ค่าธรรมเนียมการอนุญาตที�เรียกเก็บจากผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมเพื�อให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั�งหมดขององค์กรกาํกับดูแลในการดาํเนินการกาํกับดูแลและการดาํเนิน
กระบวนให้อนุญาตผูป้ระกอบกิจการ ซึ� งค่าใช้จ่ายขององค์กรดงักล่าวควรเป็นค่าใช้จ่ายที�จาํกดั
เฉพาะการดาํเนินการใดๆ ที�เป็นการดาํเนินการในปัจจุบนัเท่านั�น (มิใช่การคิดคาํนวณรายจ่าย 
เพื�อดาํเนินการในอนาคต) ดงันั�น การประเมินค่าใช้จ่ายขององค์กรควรจะแสดงในรูปแบบของ
งบประมาณรายได้และรายจ่ายประจาํปีเพื�อแสดงถึงความโปร่งใสของการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 
การอนุญาต 

 อนึ� ง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการองค์กรที�จดัเก็บจากผูป้ระกอบกิจการไม่ควรเป็น
อุปสรรคในการเขา้มาประกอบกิจการของผูป้ระกอบกิจการรายใดรายหนึ� ง ดงันั�น ภาระเรื�องค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจดัการองค์กรจึงควรจะถูกจดัสรรให้เป็นหน้าที�ของผูป้ระกอบกิจการที�เกี�ยวขอ้ง
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ทั�งหมดอย่างได้สัดส่วนที�เป็นธรรมโดยคิดคาํนวณจากรอบบญัชีของปีก่อน ๆ และผูป้ระกอบ
กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มไม่ควรจะตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในส่วนนี� ” 

  “ข้อ Dq นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการองค์กรก็อาจจะมีการจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมใช้การใช้คลื�นความถี�และจํานวนเลขหมาย ทั� งนี� เพื�อใช้เ ป็นเครื� องมือใน 
การจดัสรรทรัพยากรที�ดีที�สุดและการจดัเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่ควรขดัขวางการพฒันาการ
สร้างสรรคก์ารบริการใหม่และการแข่งขนัในตลาด” 

   DPU



 

 

 

 

บทที� 3 

หลกักฎหมายเกี�ยวกบัการบังคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ 

ผู้ประกอบกจิการโทรคมนาคมไทยและต่างประเทศ 

 
 ปัจจุบนัทั	งในประเทศไทยและในต่างประเทศคงไม่สามารถปฏิเสธไดว้่าการสื#อสาร

ระหวา่งกนัดว้ยเทคโนโลยทีางดา้นโทรคมนาคมมีความจาํเป็นอยา่งยิ#งในชีวิตประจาํวนั ตั	งแต่การใช้
แฟกซ์ในที#ทาํงาน การใชโ้ทรศพัทใ์นการสื#อสารระหวา่งกนั และการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการส่งถ่าย
ข้อมูลระหว่างกัน เป็นต้น บางประเทศเห็นว่าการให้บริการโทรคมนาคมกลายเป็นบริการ 
ขั	นพื	นฐานที#ประชาชนทุกคนจะตอ้งสามารถเขา้ถึงได ้อยา่งไม่แตกต่างกบัการบริการทางดา้นไฟฟ้า
และนํ	 าประปาและรัฐมีหนา้ที#ในการจดัให้บริการซึ# งอาจจะเป็นการให้บริการโดยรัฐเอง (โดยตรง) 
หรือการกาํหนดนโยบายเกี#ยวกบัการใหบ้ริการ (โดยออ้ม) 

หากพิจารณาถึงลกัษณะของการบริการทางดา้นโทรคมนาคมโดยเทียบเคียงกบัลกัษณะ 

อนัเป็นสาระสําคญัของสาธารณูปโภคประเภทอื#นๆ แลว้ (ไฟฟ้า นํ	 าประปา รถไฟ ถนน) สามารถ
กล่าวไดว้า่บริการโทรคมนาคมก็เป็น “สาธารณูปโภค”ประเภทหนึ#งเช่นเดียวกนั กล่าวคือ  

 (:) รัฐมีหน้าที#ในการจดัให้บริการโทรคมนาคม ซึ# งอาจจะเป็นการให้บริการโดยตรง
หรือการเขา้ไปแทรกแซงกิจการดงักล่าวเพื#อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของรัฐ (การให้บริการทางออ้ม) 
แก่ประชาชน และ  
 (;) กิจการโทรคมนาคมมีความจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิตประจาํวนัระดบัพื	นฐานของ
ประชาชนโดยส่วนใหญ่  
 (<) การให้บริการมีการจดัทาํในลกัษณะของโครงข่าย เช่นเดียวกนักบัสาธารณูปโภค
ประเภทอื#นๆ เช่น ไฟฟ้า นํ	าประปา ถนน เป็นตน้ 35 

 (?) เป็นกิจการที#จะตอ้งดาํเนินนโยบายโดยอยู่บนพื	นฐานของสังคม ซึ# งลกัษณะทั	งสี#
ประการขา้งตน้ เป็นลกัษณะของการบริการทางดา้นสาธารณูปโภค 

                                                 
 35 จุลวชัร พื	นผล. (;B?;). ปัญหาการจัดตั�งองค์กรอิสระในกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  
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 อนึ# ง กิจการบางประเภทอาจมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว หรือกิจการ 
บางประเภทอาจมีความสําคญัต่อสังคมเพียงอยา่งเดียว หรือกิจการบางประเภทมีความสําคญัทั	งต่อ
เศรษฐกิจและต่อสังคมในเวลาเดียวกนั ดงัเช่น กิจการไฟฟ้า กิจการนํ	 าประปา กิจการขนส่ง และ
กิจการโทรคมนาคม เป็นตน้ และจากลกัษณะที#แตกต่างกนัในแต่ละกิจการ จึงทาํให้การบริหาร
จัดการสําหรับกิจการแต่ละประเภท รัฐก็จะต้องดําเนินการบริหารจัดการอย่างแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ#ง สาํหรับกิจการที#มีความสําคญัทั	งต่อเศรษฐกิจและต่อสังคมในเวลาเดียวกนั ที#รัฐ
จะตอ้งจดัทาํนโยบายโดยอยู่บนพื	นฐานทางดา้นนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายทางดา้นสังคมใน
เวลาเดียวกนัและการบริหารจดัการอุตสาหกรรมก็ควรมุ่งเน้นทั	งประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจและ
ประโยชน์ทางด้านสังคมเช่นเดียวกัน ทั	 งนี	 การที#รัฐจะบริหารจดัการในการกาํกบัดูแลกิจการ
โทรคมนาคมไดจึ้งจาํเป็นตอ้งมีเครื#องมือและเครื#องมือที#สาํคญันั	นก็คือ กฎหมาย นั#นเอง 

 
3.1   กฎหมายที�เกี�ยวกับการบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมของไทย 
 นบัแต่กิจการโทรคมนาคมไทยไดเ้ปลี#ยนผา่นเขา้สู่ระบบใบอนุญาต ส่งผลให้เกิดความ

เปลี#ยนแปลงมากมายในวงการโทรคมนาคมไทย ทั	งในส่วนของหน่วยงานกาํกบัดูแล หน่วยงาน
ภาครัฐที#ถูกเปลี#ยนมาเป็นเพียงผูใ้ห้บริการโทรคมนาคม ผูใ้ห้บริการเดิมที#มีความเข็มแข็งมั#นคงขึ	น
เนื#องจากไม่ไดพ้ึ#งพาเจา้ของสัมปทานอีกต่อไป รวมถึงค่าใชจ่้ายที#ลดลง นั#นหมายความถึงผลกาํไรที#
มากขึ	น ความหวงัในการปรับเปลี#ยนจากระบบสัมปทานเป็นระบบใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมก็คือประโยชน์ที#ประชาชนคนไทยจะได ้ใชบ้ริการโทรคมนาคมที#มีประสิทธิภาพใน
ราคาที#เป็นธรรม ลดการผูกขาด แต่อะไรจะเป็นสิ#งที#จะรับประกนัไดว้่าความหวงันั	นจะดาํเนินไป
ตามเป้าหมายที#ตั	งไว ้ กฎหมายคือสิ#งที#จะเป็นหลกัประกนัว่าการประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
ระบบใบอนุญาตจะต้องเป็นไปเพื#อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ซึ# ง
กฎหมายที#เกี#ยวกบักิจการโทรคมนาคมนั	นมีอยู่จาํนวนมาก แต่กฎหมายที#ว่าด้วยการบงัคบัทาง
ปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมนั	น ประกอบดว้ย 

3.1.1  หลกักฎหมายเกี#ยวกบัหน่วยงานที#ใชอ้าํนาจการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและ

ลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ;BBI 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ;BBI มาตรา ?J ของ ที#บญัญติัวา่  

 "คลื#นความถี#ที#ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และโทรคมนาคมเป็น

ทรัพยากรสื#อสารของชาติเพื#อประโยชน์สาธารณะ 
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 ให้มีองค์กรของรัฐที#เป็นอิสระองค์กรหนึ#งทาํหน้าที#จดัสรรคลื#นความถี#ตามวรรคหนึ# ง 

และกาํกบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั	งนี	  ตามที#

กฎหมายบญัญติั” 

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

หรือ กสทช. จึงเป็นองค์กรของรัฐที#เป็นอิสระ ซึ# งจดัตั	งขึ	นตามพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลื#น

ความถี#และกาํกบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ. ;BB< อนัเป็นกฎหมายที#ตราขึ	นใหเ้ป็นไปรัฐธรรมนูญ 

 กสทช. มีอาํนาจหน้าที#ดาํเนินการจดัสรรคลื#นความถี#และกาํกบัการประกอบกิจการ

วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมี

สํานักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานธุรการ ซึ# งได้รับโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หน้าที# หนี	  

พนักงานและลูกจา้งและเงินงบประมาณมาจากสํานักงาน กทช. ตั	งแต่วนัที# ;I ธันวาคม ;BB<  

เป็นตน้มา และในระหว่างที#การแต่งตั	ง กสทช. ยงัไม่แลว้เสร็จ กฎหมายกาํหนดให้คณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ปฏิบติัหนา้ที#ในฐานะ กสทช. ไปพลางก่อนตามบทเฉพาะกาล 

 อย่างไรก็ตามเมื#อวนัที# J ตุลาคม ;BB? ที#ผ่านมาประเทศไทยก็ได้มี คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จาํนวน  

:: ท่าน อนัประกอบดว้ยผูเ้ชี#ยวชาญจากสาขาต่างๆ ที#ผ่านการสรรหาและคดัเลือกมาอย่างเขม้ขน้ 

ก่อนที#วุฒิสภาจะมีมติเลือกภายในกรอบเวลาที#กฎหมายกาํหนด จนได้รับพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา้ฯแต่งตั	งใหเ้ขา้มาดาํรงตาํแหน่ง กสทช. เพื#อมีอาํนาจในการกาํกบัดูแลกิจการสื#อสารของ

ประเทศอย่างเต็มรูปแบบไดใ้นที#สุด และเพื#อให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติัภารกิจ กฎหมาย

กําหนดให้มีคณะกรรมการย่อย ; คณะ ปฏิบัติการแทน กสทช.ในด้านที#เกี#ยวข้อง กล่าว คือ 

“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ หรือ กสท.” ปฏิบติัการแทนในส่วนภารกิจ

เกี#ยวกับการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ “คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคม หรือ กทค.” ปฏิบติัการแทนในส่วนภารกิจเกี#ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม 

และเนื#องจากทั	ง กสท.และกทค. เป็นคณะกรรมการยอ่ยในบอร์ด กสทช. การกาํหนดนโยบายและ
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ตดัสินใจในเรื#องสาํคญัๆ ยงัตอ้งเป็นการตดัสินใจ ร่วมกนัของบอร์ดทั	ง :: คน และใชบุ้คลากรของ

สาํนกังาน กสทช. ซึ# งมีเลขาธิการ กสทช.เป็นผูดู้แล ในการสนบัสนุนการขบัเคลื#อนภารกิจ36 

 ดงันั	น จึงสามารถกล่าวไดว้่า ในวนันี	 คลื#นความถี#และการประกอบกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ไดเ้ขา้สู่ระบบการกาํกบัดูแลโดย กสทช. 

อนัจะนาํมาซึ# งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและก่อใหเ้กิดการแข่งขนัโดยเสรีและอยา่งเป็นธรรม37 

3.1.2 หลกักฎหมายเกี#ยวกบัหน่วยงานที#ใชอ้าํนาจการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและ

ลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ในพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคลื#นความถี#และกาํกบัการ

ประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ;BB< 

 จากการที#พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลื#นความถี#และกาํกับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ;BB< มีผลใช้บังคับเมื#อวนัที#  

;I ธนัวาคม ;BB< ส่งผลให้สํานกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สํานกังาน 

กทช. ที#จ ัดตั	 งตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื#นความถี#และกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วทิยโุทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ;B?< จะตอ้งโอนบรรดากิจการทรัพยสิ์น สิทธิ หนา้ที# หนี	  

พนกังาน และลูกจา้ง รวมถึงเงินงบประมาณไปเป็นของ“สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม” หรือ “สํานกังาน กสทช.” โดยผลของกฎหมายและ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. จะยงัคงปฏิบติัหน้าที#ต่อไปในฐานะของ 

“คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” หรือ

“กสทช.” จนกวา่จะไดแ้ต่งตั	ง กสทช. ตามกระบวนการของกฎหมายแลว้เสร็จในการนี	  การปฏิบติั

หนา้ที#ของ กทช. จึงจะตอ้งเปลี#ยนแปลงไปตามบทบญัญติัของกฎหมายใหม่กล่าวคือจะมีอาํนาจใน

การจดัสรรคลื#นความถี#และกาํกบัดูแลการประกอบกิจการทั	ง ? กิจการที#ไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมาย 

ไดแ้ก่ 

                                                 
 36 เศรษฐพร คูศรีพิทกัษ,์ สุดารัตน์ แกว้งาม, ปุณยสิ์รี ฉตัรจินดา, กสทช. กสท. กทค. กบัการทาํ
หนา้ที#, กสทช. 2554. 
 37 ประเสริฐ  อภิปุญญา.(;BB;).กฎหมายกบัการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม กรณีศึกษา:ประเทศ
ไทยและประเทศญี#ปุ่น. การอบรมหลกัสูตร “ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที# :<  วิทยาลยั
การยติุธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม. 
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 1) กิจการกระจายเสียงโดยใช้อาํนาจในการจดัสรรคลื#นความถี#และกาํกับดูแลการ

ประกอบกิจการตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัจดัตั	งองค์กรจดัสรรคลื#นความถี#และกาํกบัการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ;BB< ประกอบกบั

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ;BB: 

 2) กิจการโทรทศัน์โดยใช้อาํนาจการจดัสรรคลื#นความถี#และกาํกบัดูแลการประกอบ

กิจการเช่นเดียวกบักิจการกระจายเสียง 

 3) กิจการวิทยุคมนาคมโดยใชอ้าํนาจการจดัสรรคลื#นความถี#และการกาํกบัดูแลการใช้

เครื#องวิทยุคมนาคมและตั	งสถานีวิทยุคมนาคมตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัจดัตั	งองค์กร

จดัสรรคลื#นความถี#และกาํกับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกบัพระราชบญัญติั วทิยคุมนาคม พ.ศ. ;?VW และที#แกไ้ขเพิ#มเติม 

 ?) กิจการโทรคมนาคมโดยใช้อํานาจการจัดสรรคลื#นความถี#และการกํากับดูแล 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัจดัตั	 งองค์กรจดัสรรคลื#น

ความถี#และกาํกบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิย ุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

ประกอบกบั พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ;B?? และที#แกไ้ขเพิ#มเติม

นอกจากนี	  กิจการโทรคมนาคมตามความของกฎหมายใหม่นี	 ยงัให้หมายความรวมถึงกิจการ 

ซึ# งใหบ้ริการดาวเทียมสื#อสารดว้ย 

 ซึ# ง กสทช. ตามกฎหมายใหม่นี	กาํหนดใหมี้องคป์ระกอบของคณะกรรมการจาํนวน :: คน 

 กฎหมายได้กาํหนดสิทธิ และหน้าที#ของ กสทช. เพื#อให้ดาํเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย โดยสามารถจาํแนกเป็นหวัขอ้ต่างๆได ้ดงันี	  

ก) การปฏิบัติหน้าที�ของ กสทช. 

 กสทช. จะตอ้งปฏิบติัหน้าที#ตามที#กฎหมายไดบ้ญัญติัไวต้ามมาตรา ;J จาํนวน ;B ขอ้

โดยการใช้อาํนาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคาํสั#งใดๆ ตามอาํนาจหน้าที#หากใช้บงัคบั 

เป็นการทั#วไปและเกี#ยวขอ้งกบัการแข่งขนัในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคม หรือมีผลกระทบต่อประชาชนจะตอ้งรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

หรือประชาชนไม่น้อยกว่า <I วนัและเผยแพร่ผลของการรับฟังความคิดเห็นดงักล่าวผ่านระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของสํานักงาน ทั	งนี	  การปฏิบติัหน้าที#ของ กสทช. เลขาธิการและพนักงาน 
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ในเรื#องเกี#ยวกบัการพิจารณาคาํขอหรือขอ้ร้องเรียนที#ประชาชนยื#นตามกฎหมายจะตอ้งดาํเนินการ

ภายในระยะเวลาที#กฎหมายประกาศ หรือระเบียบ ได้กาํหนดไวแ้ต่หากกฎหมาย ประกาศ หรือ

ระเบียบไม่ไดก้าํหนดระยะเวลาไวจ้ะตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายใน :B วนันบัแต่วนัที#ไดรั้บเรื#อง

ซึ# งหากปฏิบติัหน้าที#ล่าช้ากว่าที#กาํหนดโดยไม่มีเหตุอนัสมควรสํานักงาน กสทช. จะตอ้งรับผิด

ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูย้ื#นคาํขอหรือผูร้้องเรียนที#ได้รับความเสียหายและสามารถที#จะเรียกเงิน

ชดใช้สําหรับความเสียหายจากผูเ้ป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายได้หากการปฏิบัติหน้าที# เป็น 

การปฏิบติัหนา้ที#ที#จงใจให้เกิดความเสียหาย หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง ดงันี	  จึงเป็นหนา้ที#

ของแต่ละหน่วยงานภายในสํานักงาน กสทช. ที#จะต้องพิจารณากําหนดรายละเอียดเกี#ยวกับ

ระยะเวลาในการดาํเนินการและดาํเนินการตามระยะเวลาที#กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

ข) การกาํกบัดูแลการประกอบกจิการ 

 ตามกฎหมายฉบบันี	กาํหนดใหมี้คณะกรรมการจาํนวน ; คณะ ไดแ้ก่  

 :) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ หรือ  กสท. จาํนวน B คน 

(รองประธาน  กสทช. และกรรมการ กสทช. จาํนวน ? คน) ทาํหน้าที#ในการกาํกับดูแลกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ โดยการอนุญาตให้ใช้คลื#นความถี#ในการประกอบกิจการเป็น

อาํนาจหนา้ที#ของ กสทช. ซึ# งวิธีการการอนุญาตให้ใชค้ลื#นความถี#ในการประกอบกิจการทางธุรกิจ

จะตอ้งใชว้ธีิการประมูล38  และเงินที#ไดจ้ากการประมูลส่วนหนึ#งให้นาํส่งเขา้กองทุนวิจยัและพฒันา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื#อประโยชน์สาธารณะและ 

ส่วนหนึ# งเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื#นความถี#สําหรับใบอนุญาตให้ใช้คลื#นความถี# 

เพื#อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์นั	 นผู ้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบกิจการ 

ดว้ยตนเองโดยมอบการบริหารจดัการทั	งหมดหรือบางส่วนหรือให้ผูอื้#นประกอบกิจการแทนไม่ได้

แต่ไม่หา้มที#จะใหผู้อื้#นเช่าเวลาดาํเนินรายการบางช่วง 

 ;) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. จาํนวน B คน (รองประธาน กสทช. 

และกรรมการ  กสทช. จาํนวน  ? คน ที#ไม่ได้เป็น กสท.) ทาํหน้าที#ในการกํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคมและกิจการวทิยคุมนาคมโดยการอนุญาตให้ใชค้ลื#นความถี#ในการประกอบกิจการเป็น
                                                 
 38 พูลศิริ นิลกิจศรานนท์, จิตสถา ศรีประเสริฐสุข, สมพร อมรชยันพคุณ, ปุณยสิ์รี ฉัตรจินดา,  
พรรณิภา สีใส, วณีา จ่างเจริญ.(;BB?). เรื�องน่ารู้เกี�ยวกับการประมลูคลื�นความถี�. กสทช.  
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อาํนาจหน้าที#ของ กสทช. ซึ# งวิธีการอนุญาตตอ้งดาํเนินการโดยวิธีการประมูลและเงินที#ไดจ้ากการ

ประมูลเมื#อหักค่าใชจ่้ายแลว้ให้ส่งเขา้เป็นรายไดแ้ผน่ดิน สําหรับใบอนุญาตให้ใชค้ลื#นความถี#เพื#อ

กิจการโทรคมนาคมนั	นเป็นสิทธิเฉพาะตวัของผูรั้บใบอนุญาตและจะโอนและมอบอาํนาจการ

บริหารจดัการทั	งหมดหรือบางส่วนหรือยนิยอมให้ผูอื้#นประกอบกิจการแทนไม่ได ้ 

 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื#นความถี#และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ;BB<  มาตรา ? “กิจการโทรคมนาคม” 

หมายความว่า กิจการซึ# งให้บริการการส่ง การแพร่ หรือการรับเครื#องหมาย สัญญาณ ตวัหนังสือ 

ตวัเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ# งอื#นใด ซึ# งสามารถให้เขา้ใจความหมายได้โดยระบบคลื#นความถี# 

ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื#นระบบใดระบบหนึ# ง หรือหลายระบบ

รวมกนั และรวมถึงกิจการซึ# งให้บริการดาวเทียมสื#อสาร หรือ กิจการอื#นที# กสทช. กาํหนดให้เป็น

กิจการโทรคมนาคม แต่ไม่รวมถึงกิจการที#เป็นกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการวิทยุ

คมนาคม39 ซึ# งในการศึกษานี	ผูศึ้กษาไดเ้นน้เนื	อหาไปยงัการประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภท

โทรศพัทเ์คลื#อนที# ซึ# งมีผูใ้ชบ้ริการเฉพาะบุคคลจาํนวนมาก 

 ปัจจุบนั กสทช. ไดจ้ดัทาํ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบบัที# : (พ.ศ.;BBB-;BBV)  

 โดยที#เป็นการสมควรกาํหนดแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพื#อใช้เป็นแนวทางใน 

การอนุญาตให้ใช้คลื#นความถี#และอนุญาตให้ประกอบกิจการ รวมถึงการกาํกบัดูแลการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ;J และมาตรา ?V แห่งพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรร

คลื#นความถี#และกาํกบัการประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ;BB< คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

จึงจดัใหมี้แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม โดยกาํหนดใหมี้การบงัคบัใชเ้ป็นเวลา B ปี นบัตั	งแต่วนัที#

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

                                                 
 39 พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลื#นความถี#และกาํกบัการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ;BB< 
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 แนวคิดและทิศทางการพฒันากิจการโทรคมนาคม พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคลื#น

ความถี#และกาํกบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ. ;BB< กาํหนดให ้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) มีหน้าที#ในการจัดทําแผนแม่บท การบริหารคลื#นความถี#  ตารางกําหนด 

คลื#นความถี#แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนแม่บท 

กิจการโทรคมนาคม เพื#อใช้เป็นกรอบแนวทางการพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

กิจการวทิยคุมนาคม และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ โดยมุ่งเนน้การอนุญาตและกาํกบัดูแลที#

สอดคลอ้งกบันโยบายแห่งรัฐและกฎหมายที#เกี#ยวขอ้ง เพื#อส่งเสริมให้มีการแข่งขนัการประกอบ

กิจการโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั	 งการอนุญาตและการกาํกับดูแลให้มีการใช้คลื#นความถี# 

โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดตามความเหมาะสม ความจาํเป็น และความเพียงพอในการใช้งาน 

ทั	งในดา้นการพาณิชย ์บริการสาธารณะ ความมั#นคงของรัฐ และการใหค้วามสะดวกแก่ประชาชน  

 ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติดังกล่าวได้

กาํหนดให้กสทช. จดัทาํแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมที#สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร 

คลื#นความถี# และอยา่งนอ้ยตอ้งมีแนวทางการพฒันาและส่งเสริมการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม

ระหวา่งผูป้ระกอบกิจการ แนวทางการอนุญาตใหใ้ชค้ลื#นความถี#และการอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

ดงันั	น กสทช. จึงจดัทาํแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบบันี	 ขึ	น โดยนาํผลการดาํเนินการตามแนว

ทางการพฒันากิจการโทรคมนาคมภายใตแ้ผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบบัที# : (พ.ศ. ;B?W-

;BBI) และฉบบัที# ; (พ.ศ. ;BB:-;BB<) การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มที#เกี#ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม แผนแม่บทการบริหารคลื#นความถี# และนโยบายที#คณะรัฐมนตรีแถลงไวต่้อรัฐสภา  

มาศึกษาและวิเคราะห์ เพื#อเป็นแนวทางในการกาํหนดทิศทางการพฒันากิจการโทรคมนาคม 

ในระยะ B ปี โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ใช้บริการที#หลากหลายผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม 

ที#ทนัสมยั เท่าเทียมทั#วถึง ในราคาที#เหมาะสม บนพื	นฐานการแข่งขนัที#เป็นธรรม ภายใตก้ารใช้

ทรัพยากรโทรคมนาคมอยา่งคุม้ค่า เพื#อเป็นโครงข่ายหลกัในการสนบัสนุนการพฒันาของประเทศ

ไปสู่สังคมภูมิปัญญาความคิดเชิงสร้างสรรค ์ช่วยลดความเหลื#อมลํ	าระหวา่งเขตเมืองและเขตชนบท

เพื#อเพิ#มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในเรื#องโครงสร้างพื	นฐานดา้นโทรคมนาคม

อยา่งต่อเนื#อง ตลอดจนกาํหนดมาตรการในการคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งมประสิทธิภาพ การอนุญาต
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และการกาํกบัดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื#อพฒันาและส่งเสริมการแข่งขนัโดยเสรี 

อย่างเป็นธรรมระหว่างผูป้ระกอบกิจการ ด้านการอนุญาตให้ใช้คลื#นความถี#และการอนุญาตให้

ประกอบกิจการ มุ่งเน้นการออกใบอนุญาตให้ผูป้ระกอบกิจการได้มีโอกาสในการเข้าสู่ตลาด

โทรคมนาคมบนพื	นฐานการแข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมการอนุญาตการประกอบ

กิจการที#ใชเ้ทคโนโลยใีหม่โดยคาํนึงถึงความเป็นกลางทางเทคโนโลยี รวมทั	งร่วมมือกบัหน่วยงาน

ที#เกี#ยวขอ้งในการกาํหนดหลกัเกณฑ์ แนวทาง และเงื#อนไขการอนุญาตการให้บริการดาวเทียม

สื#อสาร เพื#อส่งเสริมให้เกิด การแข่งขนั และการกระจายบริการโทรคมนาคมและบริการ บรอดแบนด ์

ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม มุ่งเนน้การสร้างความตระหนกัรู้เพิ#มขึ	นเกี#ยวกบั

สิทธิพื	นฐานของผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม ประโยชน์ของการใชง้านโทรคมนาคมประเภทต่างๆ 

การรู้เท่าทนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโทรคมนาคมประเภทต่างๆ เพื#อให้สามารถใช้งานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ มีความเขา้ใจในสิทธิและเสรีภาพ ของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการโทรคมนาคม 

สามารถเขา้ใชช่้องทางในการรับเรื#องร้องเรียนจากการใช้บริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสร้าง

มาตรการเพื#อเพิ#มบทบาทผูป้ระกอบกิจการในการให้บริการอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ

ต่อผูบ้ริโภคและสังคม40  

 กรณีการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบญัญติัองคก์ร
จดัสรรคลื#นความถี#และกาํกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ;BB<  มาตรา <: บญัญติัวา่ “เพื#อประโยชน์ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคมิให้ถูกเอา
เปรียบจากผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช.  
มีหน้าที#ตรวจสอบการดาํเนินการของผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม มิใหมี้การดาํเนินการใด ๆ ในประการที#น่าจะเป็นการเอาเปรียบผูบ้ริโภค ทั	งนี	  โดยให ้
กสทช. แต่งตั	 งคณะอนุกรรมการขึ	 นสองคณะ ประกอบด้วยผูที้# มีความรู้ ความเชี#ยวชาญ และ
ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที#ของ กสทช. ในการคุ้มครองผู ้บริโภค 
ดา้นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ และในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นกิจการโทรคมนาคม

                                                 
 40 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื#อง แผนแม่บทการบริหารคลื#นความถี# (พ.ศ. ;BBB) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ ฉบบัที# 
: (พ.ศ. ;BBB-;BBV)  และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบบัที# : (พ.ศ. ;BBB-;BBV) 
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โดยใหมี้อาํนาจหนา้ที#ในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี#ยวกบัเรื#องร้องเรียนและปฏิบติัหนา้ที#อื#น 
ทั	งนี	  ตามที# กสทช. กาํหนด 

 ในกรณีที#ผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ หรือกิจการโทรคมนาคม
ดาํเนินการใด ๆ ในประการที#น่าจะเป็นการเอาเปรียบผูบ้ริโภค โดยอาศยัการใช้เครือข่ายหรือ 
การโฆษณาอนัมีลกัษณะเป็นการคา้กาํไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ไม่วา่ดว้ย
วธีิการใดตามหลกัเกณฑที์# กสทช. กาํหนด ให ้กสทช. มีอาํนาจสั#งระงบัการดาํเนินการดงักล่าวได ้

 มาตรา <; เพื#อประโยชน์ในการคุม้ครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัและเสรีภาพของ
บุคคลในการสื#อสารถึงกนัโดยทางโทรคมนาคม ให ้กสทช. มีอาํนาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองสิทธิ
ของผูใ้ช้บริการโทรคมนาคมเกี#ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตวั และเสรีภาพ 
ในการสื#อสารถึงกนัโดยทางโทรคมนาคม 

 ในกรณีที#มีการกระทาํความผิดโดยการดกัรับไว ้ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยขอ้ความ
ข่าวสารหรือขอ้มูลอื#นใดที#มีการสื#อสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ให้ถือวา่ กสทช. 
เป็นผูเ้สียหายตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

 ในกรณีที#ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นผูก้ระทาํความผิดตามวรรค
สอง หรือรู้วา่มีการกระทาํความผิดตามวรรคสอง แต่เพิกเฉยหรือไม่ดาํเนินการตามกฎหมายภายใน
เวลาอนัสมควร ให ้กสทช. มีอาํนาจสั#งพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได”้  

 มาตรา ?J “ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลื#นความถี#เพื#อกิจการโทรคมนาคมผูใ้ดมิได้
ประกอบกิจการที#ใชค้ลื#นความถี#นั	นภายในระยะเวลาที# กสทช. กาํหนด หรือนาํคลื#นความถี#ไปใชใ้น
กิจการนอกวตัถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบติัตามเงื#อนไขการประกอบกิจการที#ใช้คลื#นความถี#หรือ
กระทาํการอนัมีลกัษณะตอ้งห้ามตามที#กาํหนดในมาตรา ;J(::) หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ?\  
ให้ กสทช. ดาํเนินการเพื#อให้มีการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง หรือมีคาํสั#งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื#น
ความถี#นั	นทั	งหมดหรือบางส่วน” เป็นการกาํหนดการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ 
ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม แต่ทั	งนี	 หลักเกณฑ์ในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ยงัไม่มีการกาํหนดแต่อยา่งใด 

 มาตรา JJ ผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ หรือกิจการ 
 โทรคมนาคมผูใ้ดได้รับคาํสั#งตามมาตรา <: วรรคสอง แลว้ไม่ปฏิบติัตาม ให้ กสทช.  

มีอาํนาจปรับทางปกครองไม่เกินห้าลา้นบาท และปรับอีกวนัละไม่เกินหนึ#งแสนบาทตลอดเวลาที# 
ยงัมิไดป้ฏิบติัตามคาํสั#ง 
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 จากมาตรการที#ไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ เครื#องมือหรือการบงัคบัทางปกครองใน
การควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที#กระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายของ กสทช. คือ 
การปรับ การพกัใชแ้ละการเพิกถอนใบอนุญาต  

3.1.3 หลักกฎหมายเกี#ยวกบัการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคม ใน พระราชบญัญติัประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ;B?? 

 แนวคิดดั	งเดิม รัฐเห็นวา่กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที#เกี#ยวขอ้งกบัความมั#นคงของ

รัฐและรัฐ (แต่เพียงผูเ้ดียว) ที#มีหน้าที#ในการจดัให้บริการโทรคมนาคมแก่ประชาชน ดงันั	น รัฐจึง

ผูกขาดตลาดโทรคมนาคมมาโดยตลอด ประกอบกับแนวคิดดังกล่าวยงัสอดคล้องกับทฤษฎี 

การจดัทาํบริการสาธารณะตามกฎหมายมหาชน ซึ# งแนวคิดดงักล่าวเห็นว่าเป็นหน้าที#หลกัของรัฐ 

ที#จะต้องจัดทําบริการสาธารณะ ดังนั	 น จึงเป็นการเน้นย ํ	 าว่า รัฐมีหน้าที# ในการให้บริการ

โทรคมนาคมเหมือนกบับริการสาธารณะประเภทอื#นๆ ดงัเช่น การบริการดา้นไปรษณีย ์การบริการ

ดา้นการขนส่ง เป็นตน้ แนวคิดว่าดว้ยการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมที#มุ่งเน้นในการให้อนุญาต

เอกชนประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยมิใช่ทําหน้าที#แทนรัฐ จึงเป็นเรื# องที#น่าสนใจและ 

เป็นประเด็นที#ค่อนขา้งใหม่ และมีการถกเถียงกนัอย่างมากในแวดวงวิชาการ และหลายประเทศ

โต้แยง้ว่าการอนุญาตให้เอกชนดําเนินการให้บริการโทรคมนาคมไม่ใช่สิ# งที#จ ําเป็นสําหรับ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมแต่อยา่งใด 

  ภายใต้ระบบการแข่งขนัเสรี หลักเกณฑ์การอนุญาตเพื#อให้เอกชนเข้ามาประกอบ

กิจการนั	 นมีลักษณะที#แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับหลักเกณฑ์ในช่วงเวลาที#รัฐผูกขาดกิจการ

โทรคมนาคมอยูห่ลายประการดว้ยกนั41 

  ระยะเริ#มตน้สําหรับการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมในหลายประเทศ รัฐอาจจะจดัให้

ใบอนุญาตสาํหรับผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที#เป็นของรัฐที#มีอยูแ่ต่เดิม ซึ# งการจดัให้ใบอนุญาต

ดงักล่าวถือวา่เป็นขั	นตอนเริ#มแรกที#จะนาํไปสู่การเปลี#ยนแปลงจากระบบการผกูขาดโดยรัฐมาเป็น

ระบบการแข่งขนัเสรี ขณะเดียวกนัก็สามารถกาํหนดเงื#อนไข สิทธิและหน้าที#ต่างๆ ในใบอนุญาต

เพื#อรักษาความมั#นคงและเป็นการรับประกนัการจดัทาํบริการโทรคมนาคมและเพื#อป้องกนัปัญหา

                                                 
 41 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์. (;BBB). “ธุรกิจโทรคมนาคมไทย: ถอยหลังลงคลอง ?”  
สืบคน้วนัที# ;I กมุภาพนัธ์ ;BBJ,จาก.  http://thaipublica.org/;I:;/I?/thai-telecommunications/ 
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บางประการที#อาจจะเกิดขึ	นในระยะเริ#มแรกในช่วงเปลี#ยนผ่านระบบได ้และการกาํหนดเงื#อนไข 

สิทธิและหน้าที#ต่างๆ ในใบอนุญาตอย่างละเอียดยงัสามารถสร้างความชัดเจนและความมั#นใจ

สําหรับผูที้# เกี#ยวข้องทุกฝ่าย เช่น นักลงทุน ผูป้ระกอบกิจการ (รายใหม่และรายเดิม) ผูบ้ริโภค 

รัฐบาล เป็นตน้ อีกทั	ง ยงัเป็นช่วงเวลาที#องค์กรกาํกบัดูแลสามารถเตรียมความพร้อมและทาํการ

เรียนรู้การกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมภายใตร้ะบบการแข่งขนัเสรีไดก่้อนที#จะมีการเปิดตลาด

เสรีอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะอยา่งยิ#ง “การอนุญาต” มีความสําคญัมาก ในระยะเริ#มตน้ที#มีการเปลี#ยน

ผา่นจากระบบการผกูขาดโดยรัฐไปสู่ระบบการแข่งขนัเสรี เนื#องจากกระบวนการอนุญาตที#โปร่งใส

จะเป็นเครื#องมือที#รัฐสามารถใชส้ร้างความเชื#อมั#นใหก้บัผูที้#ตอ้งการเขา้มาประกอบกิจการ ตลอดจน

เจา้หนี	 ของผูป้ระกอบกิจการที#ให้กู้เงินมาใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื	นฐานทาง 

ดา้นโทรคมนาคม 

 ดงันั	น “การอนุญาต” ภายใตบ้ริบทการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมจึงเปรียบเสมือนเป็น

ประตูที#ใชเ้ปลี#ยนผา่นและสามารถนาํไปสู่ความสาํเร็จของระบบการแข่งขนัเสรีในทา้ยที#สุด 

 การใช ้“การอนุญาต” เป็นเครื#องมือในการกาํกบัดูแลการอนุญาตเป็นจุดเริ#มตน้สําหรับ 

การปฏิรูปกิจการโทรคมนาคมไปสู่ระบบการแข่งขันเสรี และยงัสามารถใช้เป็นเครื# องมือใน 

การจาํกดัจาํนวนผูป้ระกอบกิจการที#ทาํการแข่งขนัในตลาดโทรคมนาคมได ้หรือกล่าวอีกนยัหนึ# ง

ไดว้่าใช้กาํหนดระดบัการแข่งขนัในตลาดโทรคมนาคมได ้กล่าวคือ หากตลาดมีการแข่งขนัน้อย

เกินไปก็สามารถเพิ#มจาํนวนผูป้ระกอบกิจการโดยการออกใบอนุญาตเพิ#มได ้ในทางกลบักนัหาก

ตลาดมีการแข่งขนัที#มากเกินไปก็สามารถจาํกดัจาํนวนผูป้ระกอบกิจการในตลาดไดเ้ช่นเดียวกนัอีก

ทั	งการอนุญาตยงัเป็นขั	นตอนในการกลั#นกรองและคดัเลือกคุณสมบติัของนักลงทุนที#ตอ้งการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื#อสร้างการบริการที#มีประสิทธิภาพมากที#สุดสําหรับผูบ้ริโภคได ้

อนึ# ง การอนุญาตเป็นเทคนิคอย่างหนึ# งสําหรับการกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคมภายใต้ระบบ 

การแข่งขนัเสรี ซึ# งวตัถุประสงคส์าํหรับการอนุญาตสามารถจาํแนกได ้ดงันี	  

(ก) กิจการโทรคมนาคมในฐานะที#เป็นบริการสาธารณะประเภทที#เป็นสาธารณูปโภค 

ขั	นพื	นฐานของประเทศจึงมีความจาํเป็นจะตอ้งทาํการกาํกบัดูแล 

 ทุกประเทศมีความเห็นพอ้งกันว่าการให้บริการโทรคมนาคมประเภทพื	นฐานเป็น

บริการสาธารณะประเภทหนึ#งที#จาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวติของประชาชน ขณะเดียวกนัทุกประเทศ
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ก็ไม่อาจปฏิเสธกระแสการแปรรูปกิจการโทรคมนาคมที#มุ่งเนน้การแข่งขนัเสรีซึ# งกาํลงัแผข่ยายไป

ทั#วโลกได ้ ดงันั	น ประเทศ (ซึ# งแต่เดิมรัฐทาํหนา้ที#เป็นผูใ้ห้บริการแต่เพียงผูเ้ดียว) ที#มีความจาํเป็น

จะต้องเปิดให้มีการแข่งขนัเสรีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  รัฐจึงจาํเป็นจะตอ้งเปลี#ยนแปลง

บทบาทและหน้าที#ของตนโดยทาํหน้าที#ในการกาํกับดูแลแทน ทั	งนี	 ก็เพื#อจะได้ตอบสนองต่อ

ประโยชน์ของสาธารณชนมากที#สุด  และเครื#องมือที#สําคญัประเภทหนึ# งที#รัฐใช้ในการกาํกบัดูแล

กิจการโทรคมนาคม ก็คือ “กระบวนการในการอนุญาต” 

 สิ# งที#สําคญัที#สุดในการบริหารจดัการกิจการโทรคมนาคมโดยผ่านระบบกลไกตลาด  

คือ จาํนวนผูป้ระกอบกิจการที#แข่งขนัในตลาดโทรคมนาคมซึ# งการอนุญาตเป็นเครื#องมือประเภท

หนึ# งที# รัฐสามารถใช้ควบคุมจํานวนผู ้ประกอบกิจการในตลาดโทรคมนาคมได้ กล่าวคือ  

หากตอ้งการให้ตลาดมีการแข่งขนักนัมากขึ	นก็สามารถทาํไดโ้ดยการอนุญาตให้ผูป้ระกอบกิจการ 

รายใหม่เขา้สู่ตลาด เพื#อเพิ#มจาํนวนผูป้ระกอบกิจการในตลาด ในทางกลบักนัหากตอ้งการให้ตลาด 

มีการแข่งขนักนัน้อยลงก็สามารถจาํกดัจาํนวนผูป้ระกอบกิจการ โดยการระงบัการอนุญาตสําหรับ 

ผูป้ระกอบกิจการรายใหม่ได ้ 

 บางประเทศใช้เทคนิคการอนุญาตในการสร้างตลาดโทรคมนาคมให้มีรูปแบบผูกขาด 

หรือรูปแบบกึ# งผูกขาดที#มีผูป้ระกอบกิจการเพียงสองถึงสามรายเท่านั	น หรือการให้สิทธิพิเศษบาง

ประการสําหรับผูป้ระกอบกิจการที#เขา้มาลงทุนในระยะเริ#มแรก ดงัเช่นที#มกัจะปรากฏในประเทศ

กาํลงัพฒันาที#กาํลงัดาํเนินการแปรรูปผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที#เป็นของรัฐ ซึ# งผลของการ

อนุญาตที# มีเ งื#อนไขในการคงสถานะผู ้ประกอบกิจการรายหนึ# ง รายใดให้ผูกขาดในตลาด

โทรคมนาคมในช่วงระยะเวลาหนึ# งก็เพื#อแสวงหาผลกาํไรให้กบัรัฐ ถึงแมว้่าทั	งในทางทฤษฎีและ

ในทางปฏิบัติจะเห็นพ้องกันว่า การผูกขาดตลาดโทรคมนาคมจะส่งผลให้ประสิทธิภาพหรือ

ประโยชน์ที#จะได้รับจากการบริหารจัดการโดยผ่านกลไกตลาดลดลง แต่การที#รัฐกระทาํการ

ดังกล่าว รัฐมักจะเล็งเห็นว่าในระยะเริ# มแรกที#มีการเปลี#ยนผ่านระบบการบริหารจัดการจาก 

การผูกขาดไปยงัการบริหารจดัการโดยผ่านกลไกตลาดในระยะเริ#มแรกมกัจะมีปัญหาเกิดขึ	นและ

ประกอบกบัการผูกขาดตลาดโทรคมนาคมก็สามารถแสวงหากาํไรในเบื	องตน้เพื#อชดเชยจาํนวน

หนี	 สินของผูป้ระกอบกิจการ (ที#เป็นของรัฐ) ที#มีก่อนหนา้ 
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 อยา่งไรก็ดี การสร้างตลาดโทรคมนาคมเพื#อให้มีการแข่งขนัระหวา่งผูป้ระกอบกิจการโดย

ใช้การอนุญาตเป็นเครื# องมือไม่สามารถนํามาใช้ได้ทุกกรณี เนื#องจาก การประกอบกิจการ

โทรคมนาคมบางประเภทอาจจะไม่สามารถใช้กลไกตลาดเป็นเครื#องมือได้ เช่น การให้บริการ

ภายในพื	นที#ที#ไม่มีการแข่งขนัหรือเป็นพื	นที#ที#ไม่คุ ้มค่ากับการลงทุน หรือการประกอบกิจการ

โทรศพัทพ์ื	นฐานที#มีการใหบ้ริการโดยผูใ้หบ้ริการรายเดิมซึ# งเป็นผูค้รองตลาดส่วนใหญ่อยูก่่อนแลว้

และแนวโนม้ผูใ้ชบ้ริการในอนาคตก็มกัจะมีการใชง้านที#ลดลง เป็นตน้   

 การสร้างกรอบกติกาการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบกิจการ  การอนุญาตสามารถใช ้

เป็นเครื#องมือสําหรับการกาํหนดระดบัการแข่งขนัสําหรับตลาดโทรคมนาคมและสามารถใชจ้าํกดั

การใช้อาํนาจเหนือตลาดของผูป้ระกอบกิจการรายเดิมที#ให้บริการอยู่ก่อนแล้ว อนัจะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อตลาดโทรคมนาคมได ้เช่น การกาํหนดไวใ้นการอนุญาตวา่ห้ามผูป้ระกอบกิจการ

กระทาํการที#มีลกัษณะที#เป็นการต่อตา้นการแข่งขนัหรือการคา้ที#เป็นธรรม เป็นตน้ ซึ# งการกาํหนด

เงื#อนไขดงักล่าวมีผลให้ผูป้ระกอบกิจการจะตอ้งตระหนกัถึงการปฏิบติัตามกฎหมายโทรคมนาคม

และยงัตอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายแข่งขนัทางการคา้อีกดว้ย  

 การจดัสรรทรัพยากรที#มีจาํนวนจาํกดัทรัพยากรในการประกอบกิจการโทรคมนาคม

เป็นทรัพยากรที#จาํกดัซึ# งคาํว่า “จาํกดั” ตามนยันี	 มิไดห้มายความว่าเมื#อนาํทรัพยากรดงักล่าวมาใช้

แล้วจะหมดไปจากประเทศ แต่เป็นนัยที# เมื#อนําทรัพยากรนั	นมาจาํหน่ายให้ผูป้ระกอบกิจการ 

รายหนึ#งรายใดแลว้ ยอ่มไม่สามารถจาํหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบกิจการรายอื#นไดอี้ก ดงันั	น เมื#อทรัพยากร

มีปริมาณที#จาํกัดผลที#ตามมาก็คือรัฐจาํเป็นจะตอ้งจดัสรรทรัพยากรที#มีอยู่อย่างจาํกัดนั	นให้กับ 

ผูป้ระกอบกิจการที#สามารถนาํทรัพยากรมาใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากที#สุด เช่น คลื#นความถี#

เป็นทรัพยากรที#จาํเป็นสําหรับการให้บริการโทรศพัทเ์คลื#อนซึ# งรัฐจะตอ้งจดัสรรคลื#นความถี#ให้กบั

ผูป้ระกอบกิจการที#มีความสามารถในการใชค้ลื#นความถี#ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที#สุด และเมื#อ

รัฐจดัสรรคลื#นความถี#ในช่วงสัญญาณใดแล้ว ผูป้ระกอบกิจการรายอื#นย่อมไม่สามารถใช้คลื#น

ความถี#ในช่วงสัญญาณเดียวกันได้อีก หรือกรณีที#รัฐให้สิทธิผูป้ระกอบกิจการรายหนึ# งสร้าง

โครงข่ายในพื	นที#ใดพื	นที#หนึ# งแล้วย่อมไม่สามารถอนุญาตให้ผูป้ระกอบกิจการรายอื#นสร้าง

โครงข่ายในพื	นที#นั	น ๆ ไดอี้กเนื#องจาก (บริเวณ) พื	นที#เป็นทรัพยากรที#มีจาํกดั เป็นตน้ 
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 ยิ#งไปกวา่นั	น การจดัสรรทรัพยากรโดยผา่นการอนุญาตเป็นเครื#องมือประเภทหนึ#งของ

รัฐที#ใชใ้นการรักษาสมดุลระหวา่งการแข่งขนัที#เป็นธรรมกบัประโยชน์ส่วนรวมได ้เช่นการจดัสรร

คลื#นความถี#โดยวธีิการจดัประมูลซึ# งรัฐสามารถกาํหนดราคาไดสู้งถึงหลายหมื#นลา้นบาท เพื#อจะได้

นาํเงินที#ไดจ้ากการประมูลไปพฒันากิจการอื#นของรัฐที#จาํเป็นสําหรับประโยชน์ส่วนรวม หรือการตั	ง

ราคาการอนุญาตในราคาที#ต ํ#าเพื#อใหต้น้ทุนในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบกิจการลดลงและจะ

ทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บการบริการที#ราคาถูกลงตามไปดว้ย หรือกรณีของ “สิทธิแห่งทาง” (The rights 

of way)42 ที#รัฐสามารถมีรายไดจ้าํนวนมหาศาลจากการอนุญาตให้ผูป้ระกอบกิจการสร้างโครงข่าย

พาดผา่นพื	นที#ของประชาชนทั	งทางพื	นดิน ทางนํ	 า และทางอากาศ แต่ในมิติของเศรษฐศาสตร์แลว้ 

ขอ้จาํกดัในเรื#องสิทธิแห่งทางอาจจะมีผลให้การบริการประเภทใหม่ๆ เกิดขึ	นไดช้า้ลงและอาจมีผล

ใหร้าคาค่าบริการสูงขึ	นได ้เป็นตน้ 

 สร้างรายไดใ้ห้แก่รัฐรัฐสามารถมีรายไดจ้าํนวนมหาศาลจากค่าธรรมเนียมการอนุญาต

ประกอบกิจการได ้ซึ# งทางปฏิบติั พึงเห็นไดว้า่บางประเทศมีรายไดม้ากมายถึงหลายหมื#นลา้นบาท

หรือมากถึงแสนลา้นบาท  ทั	งนี	  ขึ	นกบัเทคนิคในการหารายไดจ้ากการอนุญาตซึ# งมีหลายรูปแบบ

ดว้ยกนั เช่น วิธีการประมูลซึ# งรัฐจะได้รับเงินจาํนวนมากในคราวแรกที#มีการประมูล หรือวิธีการ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตรายปีเพื#อสร้างความต่อเนื#องของรายได้ที#รัฐจะได้รับตลอด

ระยะเวลาการอนุญาต หรือวิธีการอนุญาตแก่ผูป้ระกอบกิจการรายใหม่เพื#อเพิ#มการแข่งขนัในตลาด

ใหสู้งขึ	นโดยรัฐคาดหวงัวา่จะมีรายไดเ้พิ#มขึ	นจากภาษีที#เพิ#มขึ	น เป็นตน้43 

 การคุม้ครองผูบ้ริโภค รัฐสามารถกาํหนดเงื#อนไขที#เกี#ยวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค

ให้เป็นเงื#อนไขหนึ#งในการอนุญาตได ้ซึ# งจะมีผลให้ผูป้ระกอบกิจการจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ในเรื# องการคุ้มครองผู ้บริโภคโดยตรงเนื#องจากถือได้เป็นเงื#อนไขหนึ# งในการอนุญาต เช่น  

การกาํหนดให้ผูป้ระกอบกิจการจะตอ้งแสดงรายละเอียดของใบเรียกเก็บค่าบริการ การกาํหนดให ้

                                                 
 42 รายงานการอภิปรายหมู่เรื#อง Rebuild Thailand Broadband Infrastructure การสัมมนา TCT/TTA 
Joint Seminar 2012: Making Way to Smart Thailand – Now or Never 22 มีนาคม 2555 กรุงเทพฯ. 
 43 สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (;BB;). บทเรียนการเปิดเสรีโทรคมนาคม  
และการประเมินผลปฏิรูปโทรคมนาคมไทย(พิมพค์รั	 งที# ;).กรุงเทพฯ : บริษทั ฮีซ์ จาํกดั. น.J? 
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ผูป้ระกอบกิจการจะตอ้งจดัใหผู้บ้ริโภคสามารถเรียกออกไดก้รณีฉุกเฉินเร่งด่วนโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

หรือกระบวนการแกไ้ขเรื#องร้องเรียน เป็นตน้ 

 การสร้างความมั#นคงในกระบวนการกาํกบัดูแลการอนุญาตที#มีการกาํหนดสิทธิและ

หน้าที#ของผูป้ระกอบกิจการและการกาํหนดหน้าที#ขององค์กรกาํกบัดูแลอย่างชดัเจนจะสามารถ

สร้างความเชื#อมั#นในกระบวนการกํากับดูแลได้ในระดับหนึ# ง ซึ# งความชัดเจนของเงื#อนไข 

การอนุญาตเป็นสิ#งที#จาํเป็นมากในสถานการณ์ที#ตอ้งการดึงดูดผูป้ระกอบกิจการต่างชาติเพื#อให้มา

ลงทุนภายในประเทศ เนื#องจากผูป้ระกอบกิจการเหล่านั	นสามารถวิเคราะห์ปัจจยัเสี#ยงต่างๆ โดย

ผา่นเงื#อนไขการอนุญาตได ้

 หลกัการพื	นฐาน ที#จะตอ้งคาํนึงถึง สําหรับการอนุญาตการกาํหนดรายละเอียดสําหรับ

การอนุญาตมีความแตกต่างกันตามแต่ลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ ลักษณะเฉพาะของ 

การบริการ และลกัษณะเฉพาะของผูป้ระกอบกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ#งการกาํหนดรายละเอียด

ดังกล่าวควรจะต้องคํานึงถึงศักยภาพในการกํากับดูแลด้วย กล่าวคือ หากการกํากับดูแล 

มีประสิทธิภาพมาก การกาํหนดรายละเอียดสําหรับการอนุญาตก็อาจจะมีรายละเอียดน้อยกว่า 

ในทางกลับกัน หากการกํากับดูแลยงัไม่สามารถทําได้ดีนัก ก็ควรกําหนดรายละเอียดให้มี 

ความชัดเจนมากขึ	 น ทั	 งนี	  ก็เพื#อจะได้สามารถแบ่งเบาภาระหน้าที#ของการกํากับดูแลได้ เช่น  

ในประเทศที#มีการจดัทาํประกาศหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคา (Price regulation regime) การกาํหนด

รายละเอียดสําหรับการอนุญาตก็ไม่จาํเป็นจะตอ้งกาํหนดในเรื#องดงักล่าว แต่สําหรับ ในประเทศ 

ที#ไม่มีการจดัทาํประกาศหลกัเกณฑ์ดงักล่าว (การกาํหนดราคา) ก็จาํเป็นตอ้งกาํหนดรายละเอียดไว้

ในการอนุญาต เป็นตน้ 

 เงื#อนไขการอนุญาตควรจะประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที#สามารถสร้างความมั#นคง

แน่นอนสําหรับการประกอบกิจและสามารถสร้างความยืดหยุ่นปรับเปลี#ยนตามสถานการณ์

โทรคมนาคมที#เปลี#ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ โดยเฉพาะอย่างยิ#ง ในประเทศที#ไม่มีเครื# องมือใน 

การกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมที#ก้าวหน้าเพียงพอ ความสําคญัของหลกัเกณฑ์ดงักล่าวก็เพื#อ

สร้างความเชื#อมั#นและสร้างแรงจูงใจให้กบันกัลงทุน ซึ# งการกาํหนดเงื#อนไขการอนุญาตเพื#อให้มี

ความยดืหยุน่และสามารถปรับเปลี#ยนตามสถานการณ์ไดมี้หลากหลายวธีิ ดงันี	  
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 :. การกาํหนดเงื#อนไขในการอนุญาตให้องคก์รกาํกบัดูแลสามารถแกไ้ขเงื#อนไขในการ

อนุญาตบางเงื#อนไขไดฝ่้ายเดียว 

 ;. การกาํหนดเงื#อนไขการอนุญาตอยา่งสั	นพอสังเขปโดยไม่ลงรายละเอียดมากเกินไป 

 <. การกาํหนดหลกัเกณฑ์การขอแกไ้ขเงื#อนไขการอนุญาตเมื#อผูป้ระกอบกิจการส่วนใหญ่

และองคก์รกาํกบัดูแลใหค้วามเห็นชอบ 

 4. การใหอ้าํนาจองคก์รกาํกบัดูแลใชอ้าํนาจฝ่ายเดียวในการแกไ้ขเงื#อนไขการอนุญาตที#

กาํหนดเฉพาะผูป้ระกอบกิจการรายใดรายหนึ#ง ขณะที#หากเป็นเงื#อนไขทั#วไปที#ใช้ร่วมกนัระหว่าง 

ผูป้ระกอบกิจการหลายราย การแกไ้ขเงื#อนไขดงักล่าวควรจะตอ้งแกไ้ขดว้ยกระบวนการที#เป็นกลาง

และเป็นธรรมสาํหรับทุกฝ่าย เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ดี อย่างน้อยควรจะมีการจาํแนกเงื#อนไขของการอนุญาตที#องค์กรกาํกบัดูแล

สามารถแกไ้ขไดฝ่้ายเดียวออกจากเงื#อนไขประเภทที#ผูป้ระกอบกิจการสามารถร่วมกนัแกไ้ขไดด้ว้ย

ตนเองโดยไม่จาํตอ้งอาศยัความยินยอมขององค์กรกาํกบัดูแลเพื#อจะได้สามารถปรับเปลี#ยนตาม

สถานการณ์ไดง่้าย โดยเงื#อนไขประเภทที#ผูป้ระกอบกิจการสามารถแกไ้ขร่วมกนัไดค้วรจะอยู่บน

พื	นฐานของสัญญาที#จะตอ้งมีการตกลงระหวา่งผูป้ระกอบกิจการดว้ยกนัหรือเพื#อผลประโยชน์ของ

อุตสาหกรรมในภาพรวม ขณะที#การเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขที#เป็นอาํนาจขององค์กรกํากับดูแล 

ฝ่ายเดียวควรจะเป็นเงื#อนไขที#วตัถุประสงค์เพื#อรักษากติกาการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือ

เพื#อประโยชน์ส่วนรวม เช่น เงื#อนไขในเรื#องการประกอบกิจการอย่างทั#วถึง หรือเงื#อนไขเรื# อง 

การเชื#อมต่อโครงข่าย เป็นตน้ 

 แมว้่าองค์กรกาํกบัดูแลจะมีอาํนาจในการแก้ไขเงื#อนไขการอนุญาตบางประเภทได ้

ฝ่ายเดียว แต่การใช้อาํนาจในการแกไ้ขฝ่ายเดียวนั	น ควรจะทาํโดยโปร่งใสและมีความเป็นกลาง 

เพื#อรักษาความสมดุลทางการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบกิจการมากที#สุดและควรจะสอบถาม 

ความคิดเห็นจากผูที้#ไดรั้บผลกระทบหรืออาจจะไดรั้บผลกระทบทุกภาคส่วน ซึ# งบางกรณีอาจจะ 

มีการกาํหนดระยะเวลาในการทบทวนเงื#อนไขที#ไดเ้ปลี#ยนแปลงวา่มีผลดีหรือผลเสียอยา่งไร 

 ในปัจจุบนัการประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นระบบเสรี ประกอบกบัพระราชบญัญติั

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 กาํหนดให้บุคคลที#มีความประสงค์จะให้บริการ

โทรคมนาคม ตอ้งได้รับใบอนุญาตจาก กทช. ก่อนและด้วย พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลื#น
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ความถี#และกาํกบัวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ภายหลัง

เปลี#ยนเป็น กสทช. ตาม พระราชบญัญติั องค์กรจดัสรรคลื#นความถี#และกาํกบัการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ก็กําหนดให้ กสทช.  

มีอาํนาจหนา้ที#ในการกาํหนดลกัษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม 

 ด้วยเหตุนี	  กสทช. จึงได้จัดทําร่างประกาศเรื# องลักษณะและประเภทของกิจการ

โทรคมนาคม ที#ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมขึ	น และจดัให้มีการประชาพิจารณ์ 

เพื#อให้ผูป้ระกอบกิจการและประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี#ยวกบัการจดัทาํร่างประกาศดงักล่าว 

กสทช. ก็ไดน้าํร่างประกาศดงักล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ไดก้าํหนดให้ ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม มี 3 ประเภท ซึ# งประกาศของ กสทช.ได้กาํหนดให้ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม มี 3 ประเภทเช่นกนั 

 ในส่วนของการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ที#กระทาํการฝ่าฝืน

กฎหมาย กสทช. สามารถนาํการบงัคบัทางปกครองมาใช้เป็นเครื#องมือไดซึ้# งตาม พระราชบญัญติั

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ;B?? ในหมวดที# V เรื#องการบงัคบัทางปกครอง ไดก้าํหนด

ไวอ้ยา่งชดัเจน มาตรา \? ในกรณีที#ปรากฏแก่เลขาธิการวา่ผูรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

มาตรา V วรรคห้า มาตรา :: มาตรา :; วรรคสอง หรือวรรคสาม มาตรา :< วรรคสอง มาตรา :? 

มาตรา :B มาตรา :W มาตรา ;I มาตรา ;; มาตรา ;< มาตรา ;? มาตรา ;B มาตรา ;\ วรรคสอง

มาตรา ;J มาตรา ;W มาตรา ;V มาตรา << มาตรา <? มาตรา <B มาตรา <\ วรรคสาม มาตรา <J 

มาตรา <W มาตรา BI มาตรา B: มาตรา B; มาตรา B< มาตรา B? มาตรา B\ มาตรา BJ มาตรา BW หรือ

มาตรา BV ให้เลขาธิการมีอาํนาจสั#งให้ผูรั้บใบอนุญาตระงบัการกระทาํที#ฝ่าฝืน หรือแกไ้ขปรับปรุง 

หรือปฏิบติัใหถู้กตอ้งหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที#กาํหนดก็ได ้

 มาตรา \B ในกรณีที#ผูรั้บใบอนุญาตซึ#งไดรั้บคาํสั#งจากเลขาธิการตามมาตรา \? ไม่พอใจ 

ในคาํสั#งดงักล่าว ใหมี้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไดภ้ายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที#ไดรั้บแจง้คาํสั#ง

ดงักล่าว คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นที#สุด 

 มาตรา \\ ในกรณีที#ผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติัตามคาํสั#งของเลขาธิการตามมาตรา \? 

และพน้กาํหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา \B หรือคณะกรรมการวินิจฉยัยืนตามคาํสั#งเลขาธิการ  
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เมื#อเลขาธิการไดมี้หนงัสือเตือนแลว้ยงัไม่มีการปฏิบติัตามคาํสั#งนั	น ให้เลขาธิการพิจารณากาํหนด

ค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ# งต้องไม่ตํ# ากว่า 

สองหมื#นบาทต่อวนั 

 ในกรณีที#ผูรั้บใบอนุญาตยงัเพิกเฉยไม่ปฏิบติัการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนคาํสั#งพกัใช้

ใบอนุญาตหรือกรณีที#มีความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการมีอาํนาจ 

พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตได ้

 การกาํหนดให้การกระทาํความผิดกรณีใดตอ้งถูกพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้

เป็นไปตามที#คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 

3.2 สภาพทั�วไปของการประกอบกจิการโทรคมนาคมไทย44 

 ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตาม ย่อมตอ้งมีเป้าหมายในการประกอบ

ธุรกิจนั	นๆ การประกอบกิจการโทรคมนาคมก็เช่นเดียวกนั เป้าหมายหลกัของการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ย่อมต้องเป็นไปประชากรในชาติ เนื#องจากกิจการโทรคมนาคมเป็นการนําคลื#น

ความถี#ซึ# งถือไดว้า่เป็นทรัพยากรของชาติมาใชป้ระโยชน์การติดต่อสื#อสารระหวา่งกนัที#ผา่นมาเป็น

การลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐ แต่แนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยรัฐพยายามลดบทบาทในการเป็น

ผูใ้หบ้ริการ เปลี#ยนเป็นเพียงผูก้าํกบัดูแล โดยให้เอกชนเป็นผูใ้ห้บริการแก่ประชาชน รัฐมีหนา้ที#ใน

การวางกฎกติกาในการใหบ้ริการ โดยเนน้ใหมี้การแข่งขนัระหวา่งเอกชนเพื#อประโยชน์สูงสุดจะตก

ไดแ้ก่ประชาชน  นานาประเทศทั#วโลกโดยมากมีแนวคิดในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที#

ไดก้ล่าวมา โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที#พฒันาแลว้ต่างผา่นปัญหาและอุปสรรคม์ากมายในลกัษณะ

ลักษณะเฉพาะที#เป็นของประเทศตนเอง ได้มีการออกแบบการกาํกับดูแลการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมไวโ้ดยมีพื	นฐานทางสังคม วฒันะธรรมของประเทศเป็นหลกั แต่สําหรับในประเทศ

กาํลงัพฒันากลบัมองขา้มความสําคญัของการพฒันาจากความเป็นรากฐานของประเทศโดยเน้น 

                                                 
 44 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(สาํนกังาน กสทช.). ;BB\. รายงานดัชนีชี�วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจาํปี 3444-3446 (พิมพ์
ครั	 งที# 1).   
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การพฒันาตามแบบอย่างของประเทศที#พฒันาแลว้ โดยมีความเขา้ใจว่าการทาํตามแบบอย่างของ

ประเทศที#พฒันาแล้วจะได้รับการยอมรับ ประเทศไทยก็เป็นหนึ# งในประเทศกาํลงัพฒันานั	นดว้ย

เช่นกนั  

 การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยหากเปรียบเทียบเป็นลูกฟุตบอล ก็คง

เป็นลูกฟุตบอลที#มีลกัษณะบิดเบี	ยว ซึ# งถา้หากจะนาํมาเล่นก็ยงัพอที#จะเล่นได ้แต่ไม่เป็นมาตรฐาน  

ที#กล่าวว่าการประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยเป็นลูกฟุตบอลที#บิดเบี	ยวนั	น เนื#องจาก

หากมองจากสภาพความเป็นจริงคงตอ้งยอ้นกบัไปที#จุดเริ#มตน้ แต่คงจะไม่ยอ้นไปจนไกลเกินไป 

นักผู ้ศึกษาจะขอเ ริ# มนับตั	 งแ ต่การประกอบกิจการโทรคมนาคมในยุคที# ประ เทศไทยมี

โทรศัพท์เคลื#อนที#ในช่วงแรกๆ ในตอนนั	 นการประกอบกิจการโทรคมนาคมของไทยยงัเป็น 

รูปแบบเดิมคือ ระบบสัมปทาน ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมต่างต้องการเป็นผูเ้ริ# มธุรกิจเป็น 

รายแรก ในขณะนั	นเรื#องเทคโนโลยียงัเป็นเรื#องที#ไกลตวั เรียกไดว้่ากลุ่มผูใ้ช้บริการตอ้งเป็นผูที้#มี

รายได้สูง การกาํกับดูแลก็เป็นไปอย่างเชื#องช้า การว่ากฎกติกาในการแข่งขนัไม่ชัดเจน ยงัไม่มี 

การพูดถึงการแข่งขนัที#เท่าเทียมและเป็นธรรม แผนนโยบายในการพฒันาการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม เช่น ความชัดเจนในบทบาทของหน่วยงานรัฐในการเป็นเจา้ของโครงข่าย แต่เพียง 

ผูเ้ดียว ยงัไม่เป็นที#รู้จกัหลายคนยงันึกภาพไม่ออก และเมื#อเทคโนโลยีเริ#มเป็นเรื#องที#ใกลต้วัมากขึ	น 

ความตื#นตวัในการกาํกบัดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเริ#มเห็นเป็นรูปธรรมขึ	น มีการนาํระบบ

ใบอนุญาตมาใช้ แต่นั	 นก็เหมือนจะสายไปเสียแล้ว เพราะเมื#อมองยอ้นกลับไปดูก็จะเห็นถึง 

ความเหลื#อมลํ	 าในการประกอบกิจการโทรคมนาคม จะมองเห็นเสาโทรคมนาคมจาํนวนมากแต่

ไม่ใช่ของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที# เป็นเพียงผู ้ให้บริการที# อ่อนแอลงทุกวัน ผู ้ให้บริการ

โทรคมนาคมมีเพียง B ราย ผูใ้ห้บริการรายใหม่ไม่สามารถเขา้มาแข่งขนัได้ เนื#องจากการลงทุน

จาํนวนมหาศาลในการวางโครงข่าย กบัจาํนวนผูใ้ชบ้ริการที#มีผูใ้ห้บริการอยูแ่ลว้ เรียกไดว้า่ตอ้งเขา้

มาเพื#อแย่งลูกคา้อย่างเดียว เมื#อมีผูใ้ห้บริการจาํนวนน้อย สิ#งที#ตามมาคือการเอาเปรียบผูใ้ช้บริการ  

ซึ# งหน่วยงานที#มีอาํนาจในการกํากับดูแล ก็พัฒนาหลักเกณฑ์ได้ไม่เท่าทัน มีเครื# องมืออย่าง  

การบงัคบัทางปกครอง ทั	งการปรับ การพกัใชแ้ละการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ# งตามกฎหมายนั	นมุ่ง

ให้นาํมาเป็นเครื#องมือในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที#กระทาํการฝ่าฝืน

กฎหมาย แต่เครื# องมือเหล่านั	นก็หาได้ใช้ให้มีประสิทธิภาพหรือเป็นไปตามเป้าประสงค์ของ
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กฎหมายไม่ หน่วยงานกาํกบัดูแลไดมี้การตรากฎหมายขึ	นมาบงัคบัใชจ้าํนวนมากมาย โดยมากเป็น

การทําตามแบบอย่างประเทศที#พ ัฒนาแล้ว โดยที#มิได้ให้ความสําคัญกับลักษณะเฉพาะของ 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมภายในประเทศไทย ซึ# งปัญหาที#เป็นรากฐานในการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมไทยอย่างเช่นการกาํหนดความเป็นเจา้ของโครงข่ายโทรคมนาคม โดยรัฐแต่

เพียงผูเ้ดียว ผูใ้ห้บริการเป็นเพียงผูที้#ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกาํกับดูแล ที#จะให้บริการ

โทรคมนาคมเพียงอย่างเดียวโดยที#สําคญัตอ้งให้บริการผ่านโครงข่ายของรัฐ แต่ปัจจุบนัปัญหา

ดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเป็นรูปธรรม ปัญหาที#ตามมาก็คือผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 

มิไดเ้ป็นแค่เพียงผูใ้ห้บริการเพียงอย่างเดียวเท่านั	น แต่มีฐานะเป็นเจา้ของโครงข่ายดว้ย อาํนาจใน

การต่อรองกบัหน่วยงานของรัฐก็เพิ#มขึ	น การกระทาํที#ฝ่าฝืนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ประกาศ หรือ

คาํสั#ง จึงไม่ใช่เรื# องที#ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม จะต้องเกรงกลัวแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็น 

การควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการปรับ การพกัใช้หรือการเพิกถอน

ใบอนุญาต หรืออย่างใดก็ตาม เนื#องจากมีผูใ้ช้บริการจาํนวนมากอยู่ในกาํมือ รวมถึงมีโครงข่าย

โทรคมนาคมอยู่ในความครอบครองด้วย ท้ายที# สุดผลกระทบก็จะตกอยู่กับประชาชนที# เป็น

ผูใ้ชบ้ริการ ทั	งเรื#องคุณภาพบริการ  อตัราค่าบริการที#ไม่เป็นธรรม การให้บริการอยา่งทั#วถึง เป็นตน้ 

ที#ผา่นมาผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมของไทย มีการกระทาํที#ขดัต่อกฎหมายจาํนวนมากซึ# งแต่ละ

เรื#องต่างกระทบกบัประชาชนผูใ้ชบ้ริการทั	งสิ	น กสทช. หน่วยงานที#มีอาํนาจในการกาํกบัดูแลการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ในมีการบงัคบัทางปกครองโดยการปรับมาใชก็้หาไดท้าํใหผู้ป้ระกอบ

กิจการโทรคมนาคมนั	นเกรงกลวัไม่ ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมต่างยอมชาํระค่าปรับเนื#องจาก

เป็นการคิดค่าปรับที#ไม่มีมาตรฐาน ไม่กระทบต่อการประกอบกิจการของผูป้ระกอบกิจการ

โทรคมนาคมแต่อยา่งใด การพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ไม่สามารถในมาใช้ไดจ้ริงเป็นไดแ้ต่

เพียงการขู่ผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเท่า เนื#องจากไม่มีระเบียบในการปฏิบัติที#ชัดเจน  

จากสภาพโทรคมนาคมของประเทศไทยในปัจจุบนั ปัญหาที#เกิดขึ	นมีอยู่อย่างมากมาย ซึ# งปัญหา 

การใชก้ารบงัคบัทางปกครอง ในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ก็เป็นเพียง

หนึ#งปัญหาของวงการโทรคมนาคมไทยเท่านั	น 
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<.;.:  ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมไทยในปัจจุบนั 

 เนื#องจากการศึกษาครั	 งนี	 ไดเ้น้นที#ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทผูใ้ห้บริการ

โทรศพัท์เคลื#อนที# ซึ# งปัจจุบนัผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที#ทั	งสิ	นเพียง \ ราย ซึ# งเป็นผูป้ระกอบ

กิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ ? ราย และรายเล็กอีก ; ราย โดยการกาํหนดขนาดของผูป้ระกอบ

กิจการโทรคมนาคม นั	นผูศึ้กษาใช้จาํนวนผูใ้ช้บริการหรือฐานลูกค้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง  

ในปัจจุบนัถึงแมน้ว่าจะไดมี้การปรับเปลี#ยนมาเป็นระบบใบอนุญาตแลว้ก็ตาม แต่การให้บริการ

ภายใตส้ัญญาสัมปทานยงัคงมีอยู่ ถือไดว้่าเป็นที#อยู่ระหว่างการเปลี#ยนถ่ายระบบ สําหรับการแยก

ประเภทผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยผูศึ้กษาแยกเป็น ; ประเภทคือ 

ก) ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ภาครัฐ ประกอบดว้ย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั(มหาชน)แมว้า่ปัจจุบนัทั	งสองบริษทัจะมีการแปรสภาพองคก์ร

ของรัฐที#ให้บริการการสื#อสารโทรคมนาคมแล้ว แต่ตามพระราชบญัญติัว่าด้วยการงบประมาณ  

พ.ศ. ;BI; ยงัคงถือวา่ เป็นรัฐวสิาหกิจอยู ่เนื#องจากรัฐโดยกระทรวงการคลงัยงัถือหุ้นอยูเ่ต็มจาํนวน

หุน้ที#มีอยูใ่นบริษทัทั	งสองแห่งดงักล่าว 

1) บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  

 เดิมคือ บริษทั ทศท คอร์ปอเรชั#น จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษทัที#แปลงสภาพมาจาก

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีที# ให้ความเห็นชอบเมื#อว ันที# 

;< กรกฎาคม พ.ศ. ;B?B และจดทะเบียนบริษทัเป็นบริษทัมหาชน  เมื#อวนัที# <: กรกฎาคม พ.ศ. ;B?B45 

 ก่อนที# จะ มี ก า รแป ล ง สภ า พ จาก อง ค์กา รโท รศัพ ท์แ ห่ง ป ระ เท ศ ไ ท ยม า เ ป็ น 

บริษทัมหาชน46 ในปัจจุบนันั	น เมื#อแรกเริ#มองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยเป็นเพียงกิจการ

โทรศพัท ์สังกดักรมไปรษณียโ์ทรเลข แต่เนื#องจากการดาํเนินกิจการโทรศพัทใ์นขณะนั	นมีขอ้จาํกดั

ดา้นเงินงบประมาณในการลงทุน ประกอบกบัการดาํเนินธุรกิจดา้นโทรศพัทใ์นส่วนของภาคเอกชน

ยงัไม่ไดรั้บความสนใจ เนื#องจากเป็นบริการที#ตอ้งใชเ้งินเริ#มในการลงทุนเป็นจาํนวนมาก และยงัไม่

เป็นที#แพร่หลาย รัฐบาลในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงดาํเนินความพยายามในการให้บริการ

                                                 
 45 บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน).  (;BBB).  “กาํเนิดโทรศัพท์” สืบคน้เมื#อวนัที# :B มกราคม ;BBJ, 
จากhttp://www.tot.co.th/images/about_tot/past-to-present-BB.pdf . 
 46 พระราชบญัญติัทุนรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ;B?;, มาตรา ;;. 
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และการพฒันามาอย่างช้าๆ จนกระทั#งไดมี้การแยกกิจการโทรศพัทอ์อกจากกรมไปรษณียโ์ทรเลข

เมื#อวนัที#  ;? กุมภาพันธ์ พ.ศ. ;?VJ โดยพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  

พ.ศ. ;?VJ47 และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที#จดัตั	 งขึ	 นมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัด

กระทรวงโทรคมนาคม และมีวตัถุประสงค์เพื#อดาํเนินการและนํามาซึ# งความเจริญของกิจการ

โทรศพัท์ เพื#อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดาํเนินธุรกิจอนัเกี#ยวกบักิจการโทรศพัท์และ

ธุรกิจที#ต่อเนื#อง ใกลเ้คียงกบั/หรือซึ# งเป็นประโยชน์แก่กิจการโทรศพัท ์  

 ในเ บื	 อง แรก ของกา รดํา เ นินงา นมีข อบ เขตการให้บ ริก ารใ นเขตนครหลวง  

อนัประกอบดว้ยชุมสายโทรศพัท์วดัเลียบ ชุมสายโทรศพัท์บางรัก ชุมสายโทรศพัท์เพลินจิต และ

ชุมสายโทรศพัทส์ามเสน มีพนกังานจาํนวน J<; คน มีทรัพยสิ์นประมาณ BI ลา้นบาท ต่อมาในปี 

พ.ศ. ;BI< ไดรั้บโอนโทรศพัทใ์นส่วนภูมิภาคจากกรมไปรษณียโ์ทรเลข ครั	 งแรกจาํนวน :I ชุมสาย 

จาํนวนเลขหมายประมาณ :,\II เลขหมาย ครั	 งที#สอง จาํนวน <J ชุมสาย จาํนวน W,:II เลขหมาย 

 ในส่วนของการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#นั	น องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยเปิด

ให้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที#ครั	 งแรกในปี พ.ศ. ;B;V โดยเป็นโทรศพัท์เคลื#อนที#ในระบบ NMT 

(Nordic Mobile Telephone) ?JI MHz โดยใชร่้วมกบัโครงข่ายระบบ SPC 

 เมื#อความตอ้งการในการติดตั	งโทรศพัทมี์สูงขึ	น แต่องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย

ไม่สามารถขยายและติดตั	งโทรศพัท์ไดท้นัตามความตอ้งการที#เพิ#มขึ	นได ้ประกอบกบัแผนพฒันา

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที# \ (พ.ศ. ;B<I – ;B<?) มีนโยบายในการสนบัสนุนให้

ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการให้บริการสื#อสารโทรคมนาคมร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ แต่ติด

ปัญหาทางกฎหมายที#ไม่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเป็นเจา้ของเครือข่ายโทรคมนาคม อนัมีสาเหตุมา

จากเรื#องความมั#นคงของรัฐ ที#จกัตอ้งควบคุมดูแลเครือข่ายโทรคมนาคมในช่วงเกิดสงครามเยน็ขึ	น

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จึงทาํให้การร่วมการงานหรือการให้สัมปทานไม่สามารถ

ดาํเนินการแบบ BOT (Build-Operate-Transfer) เช่นเดียวกบัที#ประเทศต่างๆ ใช้ได ้รัฐบาลใน

ขณะนั	นจึงให้ดาํเนินการในรูปของ BTO (Build-Transfer-Operate) แทนโดยอาศยัพระราชบญัญติั

องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ;?VJ มาตรา V (\) 

                                                 
 47

 พระราชบญัญติัองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ;?VJ, มาตรา \. 
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 สัญญาร่วมการงานฉบบัแรกที#ให้เอกชนเขา้ร่วมการงาน เป็นการให้บริการโทรศพัท์

สาธารณะแบบใชบ้ตัร (Card phone) ในเขตนครหลวงระหวา่งองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 

กบั บริษทั แอดวานซ์ อินฟอร์เมชั#น ซิสเต็มส์ จาํกดั (AIS Card) โดยมีระยะเวลาในการร่วมการงาน 

:I ปี เริ#มตั	งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ;B<? ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ;B?? แต่สัญญาร่วมการงานที#มี

ผลโดยตรงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ไดแ้ก่สัญญาร่วมการงานร่วมลงทุน

เพื#อขยายการให้บริการโทรศพัท์ในเขตนครหลวง จาํนวน ;.\ ลา้นเลขหมาย และภูมิภาค จาํนวน 

:.B ลา้นเลขหมาย รวมทั	งสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการบริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#เซลลูลาร์ในระบบ 

VII MHz 

 ปัจจุบนั บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) ให้บริการสื#อสารโทรคมนาคมทั	งทางด้าน

โทรศพัทพ์ื	นฐาน โทรศพัทเ์คลื#อนที# และบริการเสริมบนเครือข่ายดงัต่อไปนี	ภายใตแ้บรนด์ ทีโอที 

สามจี (TOT <G) ให้บริการ <G บนคลื#นความถี# :VII Mhz ทดลองให้บริการ ?G บนคลื#นความถี# 

:VII Mhz  เปิดใหบ้ริการมาตั	งแต่ ปี ;BB; ถึงปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการทั	งหมด < แสนเลขหมาย 

2) บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (CAT) 

 เ ดิ ม คื อ ก า ร สื# อ ส า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จั ด ตั	 ง ขึ	 น ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

การสื#อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ;B:V เมื#อวนัที# ;B กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ;B;I โดยมีวตัถุประสงคเ์พื#อดาํเนิน

กิจการไปรษณีย ์โทรศพัท์ระหว่างประเทศ และบริการโทรคมนาคม เพื#อประโยชน์แห่งรัฐและ

ประชาชน 

 เมื#อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การสื#อสารแห่งประเทศไทยแปลงสภาพเป็นบริษทั

ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ทุ น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ฯ  เ มื# อ  W  ก ร ก ฎ า ค ม  พ . ศ .  ; B ? \  ส่ ง ผ ล ใ ห้

การสื#อสารแห่งประเทศไทยแยกออกเป็น ; บริษทั เมื#อวนัที# :? สิงหาคม พ.ศ. ;B?\ กล่าวคือ บริษทั 

กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั โดยมีภารกิจหลกัในแต่ละ

บริษทั ดงัต่อไปนี	 48 

                                                 
 48 นนท์ รัชดาธนวฒัน.  (;BB?).  กระบวนการบริหารภาพลักษณ์ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จาํกัด (มหาชน) (รายงานผลการวิจยั).สาขาวิชาบริหารสื#อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื#อสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
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 บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) มีภารกิจหลกัในการดาํเนินธุรกิจสื#อสาร

โทรคมนาคมและธุรกิจอื#นที#ต่อเนื#องทั	งภายในประเทศและต่างประเทศดว้ยเทคโนโลยีอนัทนัสมยั

ในอัตราค่าบริการที#เหมาะสม โดยมุ่งตอบสนองและความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสําคัญ49   

โดยใหบ้ริการโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ บริการสื#อสัญญาณ บริการสื#อสารขอ้มูล บริการสื#อสารไร้สาย 

บริการระบบเครือข่าย บริการอินเทอร์เน็ต และบริการ CAT-IDC (CAT-Internet Data Center)50  

 ปัจจุบนั บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ให้บริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ระบบ 
<G บนคลื#นความถี# WBI MHz ภายใตแ้บรนด์ มาย (my) คุณภาพสัญญาณครอบคลุมไปพร้อมๆกบั 
Truemove H เพราะใชโ้ครงข่ายเดียวกนัแต่มีผูใ้ชบ้ริการเพียง :.< แสนเลขหมายโดยมีเป้าหมายขยายฐาน
ผูใ้ชบ้ริการเป็น J แสนรายภายในปี ;BBJ 

ข) ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ภาคเอกชน 

 ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ภาคเอกชนที#จะนําเสนอนี	  เป็นผูป้ระกอบกิจการ

โทรคมนาคม ภาคเอกชน ซึ# งปัจจุบนัถือเป็นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม รายใหญ่เนื#องจากมี

ผูใ้ชบ้ริการรวมกนัแลว้กวา่ร้อยละ VW ของผูใ้ชบ้ริการทั	งหมด  

1) กลุ่ม TRUE 

 เดิมคือบริษทั เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั#น จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตั	งเริ#มแรก

เมื#อวนัที# :< พฤศจิกายน พ.ศ. ;B<< ดว้ยทุนจดทะเบียน :,III ลา้นบาท ในนาม “บริษทั  ซี.พี. เทเล

คอมมิวนิเคชั#น จาํกดั” เพื#อดาํเนินธุรกิจดา้นโทรคมนาคม 

 เ มื# อว ัน ที#  ;  สิ งหา คม  พ. ศ .  ;B < ?  บ ริษัท ลง นา ม ในสั ญญา ร่วมก า รง า นแล ะ 

ร่วมลงทุนเพื#อขยายการให้บริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวง จํานวน ; ล้านเลขหมายกับ

องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ต่อมามีการแกไ้ขสัญญาโดยเปลี#ยนชื#อบริษทัเป็น “บริษทั เทเลคอม

เอเซีย คอร์ปอเรชั#น จาํกดั (มหาชน)” และขยายจาํนวนเลขหมายในการให้บริการออกไปอีก \ แสน

เลขหมาย รวมเป็นจาํนวนเลขหมายทั	งสิ	น ;.\ ลา้นเลขหมาย เมื#อวนัที# W กนัยายน พ.ศ. ;B<W 

                                                 
 49 ขอ้มูลบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) สืบคน้เมื#อวนัที# :B มกราคม ;BBJ, จาก 
http://www.cattelecom.com, 2552  
 50 CAT-Internet Data Center เป็นบริการศูนยเ์ครือข่ายกลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร 
ตั	งแต่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภยัในบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) 
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 สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนฯ ฉบบัดงักล่าว เป็นสัญญาในลกัษณะ BTO (Build-

Transfer-Operate) ที#บริษทัฯ จกัตอ้งลงทุนในการจดัหาและติดตั	งอุปกรณ์ในระบบ รวมทั	งการ

จดัหาที#ดินและอาคารที#จาํเป็นต่อการขยายบริการในเขตนครหลวง อนัไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล เมื#อดาํเนินการติดตั	งแลว้เสร็จจึงโอนกรรมสิทธิ� ในทรัพยสิ์นทั	งหมดแก่องคก์ารโทรศพัท์

แห่งประเทศไทย และเพื#อเป็นการตอบแทนในการลงทุนของบริษทัฯ องค์การโทรศัพท์แห่ง

ประเทศไทยให้สิทธิบัตรบริษัทฯ ในการให้บริการโทรศัพท์จ ํานวน ;.\ ล้านเลขหมายเป็น

ระยะเวลา ;B ปี51  

 รายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์ในส่วนที#บริษทัฯ ให้บริการนั	น บริษทัฯ จะจดัสรร

ให้องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย ก่อนหักค่าใช้จ่ายในอตัราร้อยละ :\ สําหรับรายได้รวมที#

ได้รับจากเลขหมายโทรศพัท์จาํนวน ; ล้านเลขหมายแรก และในอตัราร้อยละ ;: จากเลขหมาย

โทรศพัทจ์าํนวน \ แสนเลขหมายที#เหลือ 

 นอกจากการให้บริการโทรศพัท์พื	นฐานจาํนวน ;.\ ล้านเลขหมายแล้ว บริษทัยงัได้

ขยายการให้บริการไปสู่บริการโทรคมนาคมอื#นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที#จะเป็นผู ้ให้บริการ

โทรคมนาคมที#ครบวงจร52  ได้แก่ บริการโทรศพัท์พื	นฐาน บริการเสริม และบริการโทรศพัท์

พื	นฐานพกพา (Personal Communication Telephone Services หรือ “PCT”53 บริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#

ในระบบ :WII MHz บริการโครงข่ายมลัติมีเดีย บริการส่งผา่นขอ้มูล บริการอินเทอร์เน็ต (Internet) 

และอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) 

 

 

 

                                                 
 51 บริษทั ทศท คอร์ปอเรชั#น จาํกดั (มหาชน), สรุปสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน. สืบคน้เมื#อ
วนัที# :; ธนัวาคม ;BB\,จาก http://intra.tot.co.th/intra_/benefit.htm,;BBI. 
 52 บริษทั เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั#น จาํกดั (มหาชน)  รายงานประจาํปี 344>. สืบคน้เมื#อวนัที# ;I 
ธนัวาคม ;BB\, จาก http://www.telecomasia.co.th/index.php?/name=invetors&file=investors_annual_reports, 
2550  
 53 PCT เป็นบริการโทรศพัท์พื	นฐานที#มีการรวมกนัระหว่างเทคโนโลยี Personal Handy Phone 
System (“PHS”) กบั Advanced Intelligent Network (“AIN”) 
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 ปัจจุบนั กลุ่ม TRUE ที#ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#แยกเป็น ; บริษทั คือ  

 (:) บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั (มหาชน) ภายใตแ้บรนด์ ทรูมูฟ (Truemove)ให้บริการระบบ 

;G บนคลื#นความถี# :WII Mhz (หมดสัมปทานเมื#อวนัที# :B กนัยายน ;BB\) กสทช. ต่ออายุการ

ใหบ้ริการจนถึง :B กนัยายน ;BBJ โดยไม่รับลูกคา้เพิ#มเติม 

 (;) บริษทั เรียลมูฟ จาํกดั และ บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จาํกดั ภายใตแ้บรนด์ ทรูมูฟ เอช 

(Truemove H) ให้บริการระบบ <G บนคลื#นความถี# WBI Mhz  (หมดสัมปทาน < สิงหาคม ;B\W) 

ใหบ้ริการระบบ <G และ ?G บนคลื#นความถี# ;:II Mhz ฐานลูกคา้กลุ่มทรูโมบาย (ทรู และ ทรูมูฟ เอช) 

รวม ;;.? ล้านเลขหมาย ระบบ<G WBI Mhz ครอบคลุมมากที#สุดในประเทศไทยครบ  

JJ จงัหวดั ก็เรียกไดว้า่ครอบคลุมกวา่ร้อยละ VI ของประชากรทั#วประเทศ54
 

2) บริษัท โทเทิ#ล  แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั#น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ดีแทค  

เนทเวอร์ค จาํกดั (มหาชน) 

 จดทะเบียนจดัตั	งเมื#อวนัที# <: สิงหาคม พ.ศ. ;B<; โดยมีจุดทะเบียนเริ#มตน้ : ลา้นบาท 

เพื#อดาํเนินธุรกิจการให้บริการการสื#อสารโทรคมนาคมทั#วประเทศบนความถี#ขนาด ;W MHz  

ของยา่นความถี# WII MHz ในระบบอนาล็อก และบนคลื#นความถี#ขนาด :II MHz ของยา่นความถี# 

:WII MHz ในระบบดิจิตอล โดยบริษทัไดเ้ขา้ร่วมทาํสัญญาให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม

ระบบเซลลูลาร์กบัการสื#อสารแห่งประเทศไทย เมื#อวนัที# :? พฤศจิกายน พ.ศ. ;B<< โดยมีระยะเวลา

การให้บริการทั	งสิ	น ;J ปี นบัตั	งแต่วนัแรกที#เปิดให้บริการในวนัที# :\ กนัยายน พ.ศ. ;B<? ถึงวนัที#  

:B กนัยายน พ.ศ. ;B\:55 โดยบริษทัตอ้งจดัสรรรายไดใ้ห้กบัการสื#อสารแห่งประเทศไทย ตามอตัรา

ร้อยละที#กาํหนดไวใ้นสัญญา โดยมีการประกนัรายไดต้อบแทนขั	นตํ#า :J,IB; ลา้นบาทตลอดอายุ

สัญญา โดยการจดัสรรรายไดจ้ะถือตามจาํนวนที#สูงกวา่ ปรากฏตามตารางที# : ดงันี	  

                                                 
 54 บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั (มหาชน).  (;BBB).  “กว่าจะเป็นวนันี�.”  สืบคน้เมื#อวนัที# :V มกราคม ;BBJ, 
จาก http://www<.truecorp.co.th/investor/entry/:<. 
 55 บริษทั โทเทิ#ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั#น จาํกดั (มหาชน). เกี�ยวกับบริษัท: ประวัติ. สืบคน้เมื#อวนัที# 
 J ธนัวาคม ;BB\, จาก http://www.dtac.t.th, 2550. 
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 เมื#อสิ	นรอบระยะบัญชีปี พ.ศ. ;B?B บริษัทฯ มีรายได้จากการดําเนินงานจาํนวน  

<;,;;B ล้านบาท โดยมีรายได้หลกัจากการให้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที# จาํนวน ;B,:B\ ลา้นบาท และ

รายไดจ้ากการขายเครื#องและอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื#อนที# จาํนวน B,W:? ลา้นบาท 

 ปัจจุบนั บริษทั โทเทิ#ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั#น จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ดีแทค เนท

เวอร์ค จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ภายใตแ้บรนด ์ดีแทค (dtac) 

 ใหบ้ริการ ;G บนคลื#นความถี# :WIIMhz (หมดสัมปทานปี ;B\:) 

 ใหบ้ริการ <G บนคลื#นความถี# WBIMhz ครอบคลุมทั#วประเทศ JJ จงัหวดั 

 ใหบ้ริการ <G บนคลื#นความถี# ;:IIMhz ครอบคลุมทั#วประเทศ B? จงัหวดั  

 รวม < โครงข่ายอฉัริยะ TriNet และ dtac TriNet มีผูใ้ชบ้ริการทั	งหมด ;J.B ลา้นหมายเลข  
 

3) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์  

ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั 

 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ก่อตั	งขึ	นเมื#อวนัที# ;? เมษายน พ.ศ. ;B;V 

เพื#อดําเนินธุรกิจให้เช่าเครื# องคอมพิวเตอร์แก่กรมตํารวจ ต่อมาบริษัทได้เข้าทําสัญญากับ

องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย เพื#อให้ดาํเนินการกิจการบริการโทรศพัท์เคลื#อนที# (Cellular 

Mobile Telephone) เมื#อวนัที# ;J มีนาคม พ.ศ. ;B<< โดยเป็นการให้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที#ใน

ระบบ NMT VII และ GSM โดยมีกาํหนดระยะเวลาในการให้บริการ ;I ปี โดยบริษทัให้บริการ 

ครั	 งแรกในวนัที# : ตุลาคม พ.ศ. ;B<< ต่อมาไดมี้การแกไ้ขเพิ#มเติมสัญญาเมื#อวนัที# ;I กนัยายน พ.ศ. ;B<V 

โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการให้บริการออกไปอีก B ปี รวมระยะเวลาใน 

การใหบ้ริการทั	งสิ	น ;B ปี เพื#อแลกเปลี#ยนสิทธิการให้บริการแต่เพียงผูเ้ดียว ทาํให้องคก์ารโทรศพัท์

แห่งประเทศไทยสามารถอนุญาตให้ผู ้ประกอบการรายใหม่ดําเนินกิจการในการให้บริการ

โทรศพัทเ์คลื#อนที#ได ้

 นอกจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื#อนที#ในระบบเซลลูลาร์ VII และ ดิจิตอล  

จีเอสเอ็ม กบัองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัในเครือ คือ บริษทั ดิจิตอล โฟน จาํกดั 

หรือ DPC ยงัไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัการสื#อสารแห่งประเทศไทย เพื#อให้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที#ใน

ระบบดิจิตอล :WII MHz ในปี พ.ศ. ;B<V อีกดว้ย 
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 ลักษณะของสัญญาที#บริษัทฯ ทํากับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และ

การสื#อสารแห่งประเทศไทยนั	น มีลกัษณะเป็นสัญญา BTO เช่นเดียวกบับริษทั เทเลคอมเซียฯ และ 

บริษทัทีทีแอนด์ทีฯ โดยบริษทัจะจดัสรรรายไดจ้ากการให้บริการแบบ Postpaid ก่อนหกัค่าใชจ่้าย

ให้กบัองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย และมีการกาํหนดอตัราขั	นตํ#าของรายไดเ้ปรียบเทียบกบั

รายไดที้#แทจ้ริง หากจาํนวนใดสูงกวา่ใหบ้ริษทัจดัสรรรายไดต้ามจาํนวนที#สูงกวา่นั	น  

 รายได้ที#ได้จากการให้บริการแบบ Prepaid บริษัทฯ จะจัดสรรรายได้ให้กับ

องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยในอตัราร้อยละ ;I 

 ส่วนการจดัสรรรายไดใ้หก้บัการสื#อสารแห่งประเทศไทยนั	น บริษทัฯ จะจดัสรรรายได้

ในอตัราร้อยละ ;I ก่อนหกัค่าใชจ่้ายจากรายไดที้#ไดจ้ากการใหบ้ริการทั	งหมด 

 เมื#อสิ	นปี พ.ศ. ;B?B บริษทัมีผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที#ในระบบ VII MHz และ 

:WII MHz รวมกนัทั	งสิ	นเป็นจาํนวน :I.\\ ลา้นราย โดยเป็นผูใ้ชบ้ริการที#จดทะเบียนใชบ้ริการใน

ปี พ.ศ. ;B?B จาํนวน B.?\ ลา้นราย ส่งผลใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#และ

จากบริษทัในเครือเมื#อสิ	นรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี พ.ศ. ;B?B เป็นจาํนวน W:,<<\ ลา้นบาท โดย

เป็นรายไดห้ลกัจากค่าบริการและการให้เช่าอุปกรณ์ (โทรศพัทเ์คลื#อนที# โทรศพัท์ติดตามตวั และ

ขอ้มูลผ่านสายโทรศพัท์) \I,V;\ ล้านบาท และรายไดจ้ากการขาย (โทรศพัท์เคลื#อนที# โทรศพัท์

ติดตามตวั และขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท)์ :V,<;B ลา้นบาท56  

 ปัจจุบนั บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์

เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ภายใตแ้บรนด ์เอไอเอส (AIS) 

 เปิดใหบ้ริการ ;G บนคลื#นความถี# VII Mhz (หมดสัมปทาน กนัยายน ;BBW) 

 เปิดใหบ้ริการ <G บนคลื#นความถี# VII Mhz ครอบคลุมทั#วกรุงเทพฯ และอีก :\ จงัหวดั 

 เปิดใหบ้ริการ <G บนคลื#นความถี# ;:II Mhz  

 มีผูใ้ชบ้ริการทั	งหมด <V.: ลา้นเลขหมาย 

                                                 
 56 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน). รายงานประจาํปี 344>. กรุงเทพมหานคร:  
ม.ป.ท., 2550, น. 56 
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 มีบริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั ซึ# งบริษทัลูกให้บริการ ;G ความถี# :WII Mhz ดว้ยแต่กาํลงั

จะหมดสัมปทานลงในกนัยายน ;BB\ นี	  ลูกคา้ประมาณ BI,III เลขหมาย ณ สิงหาคม ;BB\ AIS <G 

;:II ครอบคลุมทั	ง JJ จงัหวดัแลว้ และจะครอบคลุมเท่าพื	นที# ;G เดิมในภายในปี ;BBJ 

<.;.;  กรณีศึกษาเกี#ยวกบัการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมของไทย 
 ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ# งที#อยู่ในข่ายของประเทศที#กําลังพฒันาในระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย การพฒันาดา้นโทรคมนาคมถือเป็นเป้าหมายลาํดบัตน้ๆ ที#ถือ
เป็นเครื# องมือและความหวงัสําคญัของการพฒันาเศรษฐกิจ การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ในประเทศไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือได้ว่ามีปัญหามาโดยตลอด การวางรากฐานใน 
การประกอบกิจการโทรคมนาคมถือเป็นปัจจยัที#สําคญัอย่างยิ#งที#จะส่งผลถึงการพฒันาอย่างย ั#งยืน 
ในอนาคต ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที#มีความเปลี#ยนแปลงตลอดเวลา การมองไปข้างหน้า
สําหรับหน่วยงานที#มีอาํนาจกาํกบัดูแลตอ้งไม่ใช้การมองในระยะสั	น แต่กลบัตอ้งมองไกลออกไป
ขา้งหน้าหลายสิบปี รากฐานในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยในด้านของ 
ความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมยังเป็นสาเหตุสําคัญ 
ที#ก่อให้เกิดปัญหา ซึ# งปัญหาที# เกิดขึ	 นต่างๆ นั	 นที#สุดผู ้ที#ได้รับกระทบโดยตรงคือประชาชน
ผูใ้ชบ้ริการ บ่อยครั	 งที#ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมกระทาํการฝ่าฝืนกฎหมาย แต่หน่วยงานกาํกบั
ดูแลไม่สามารถแกไ้ขได ้หรือตอ้งใช้เวลาแกไ้ขเป็นเวลานาน จึงตอ้งมองยอ้นกลบัไปว่าอะไรคือ
สาเหตุที#ก่อให้เกิดปัญหาดงักล่าว ผูศึ้กษาไดพ้บว่าสาเหตุหนึ# งมาจากประสิทธิภาพของการบงัคบั
ทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม โดยอา้งอิงไดจ้ากกรณีศึกษา
ดงัต่อไปนี	  
 3) กรณกีารคิดค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและการกีดกันการใช้โครงข่ายระหว่าง

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม 

 พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ;B?? ได้กาํหนดให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที#มีโครงข่ายมีหน้าที#จะตอ้งให้ผูรั้บใบอนุญาตรายอื#น 
เชื#อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับของผูรั้บใบอนุญาตรายอื#น โดยจะต้องจดัทาํสัญญา 
การเชื#อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต่อกนั และการเชื#อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จะตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการที# กสทช.กาํหนด  
 พระราชบญัญติัประกอบกิจการโทรคมนาคมกาํหนดให้สัญญาการเชื#อมต่อโครงข่าย
ดงัต่อไปนี	  
 1. ไม่ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเสียประโยชน์ 
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 2. ไม่เป็นการเลือกปฏิบติั แบ่งแยก หรือกีดกนัผูรั้บใบอนุญาตรายอื#น 
 3. ข้อกําหนดทางเทคนิค ณ จุดที#มีการเชื#อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องชัดเจน  
มีความเป็นไปไดท้างเทคนิค และไม่ก่อใหเ้กิดภาระแก่ผูข้อเชื#อมต่อโครงข่ายเกินสมควร 
 4. มีการกาํหนดหนา้ที#และความรับผดิชอบของผูข้อเชื#อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและ
ผูใ้หใ้ชห้รือผูใ้หเ้ชื#อมต่อโครงข่ายที#ชดัเจน 
 5. การกาํหนดอตัราค่าตอบแทนการเชื#อมต่อโครงข่ายจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที# 
พระราชบญัญติักิจการโทรคมนาคมกาํหนด 
 6. ลกัษณะอื#นตามที# กสทช.กาํหนด 
 โดยพระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ;B?? ไดก้าํหนดหนา้ที#ของ
ผูรั้บใบอนุญาตเกี#ยวกบัการเชื#อมต่อโครงข่ายไวด้งันี	  
 1. ผูรั้บใบอนุญาตที#เป็นเจา้ของโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที#ตอ้งจดัส่งสําเนาสัญญา
ใหก้บั กสทช. ภายใน :I วนั นบัแต่วนัที#ไดมี้การลงนามในสัญญา และถา้ กสทช. เห็นวา่ขอ้กาํหนด
ในสัญญาไม่เป็นไปตามที# พระราชบญัญติักิจการโทรคมนาคมกาํหนดไว ้กสทช. มีอาํนาจสั#งให้
คู่สัญญาแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาที#กาํหนด 
 2. ผูรั้บใบอนุญาตมีหนา้ที#ตอ้งแจง้ขอ้มูลที#ถูกตอ้ง และจาํเป็นในการเชื#อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมใหผู้ข้อรับใบอนุญาตรายอื#น ซึ# งเป็นผูข้อเชื#อมต่อโครงข่ายทราบ 
 3. ผูรั้บใบอนุญาตจะต้องไม่กระทาํการใดๆ อันเป็นเหตุให้การเชื#อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมของผูรั้บใบอนุญาตรายอื#นไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
 4. เมื#อมีการเปลี#ยนแปลงแก้ไขโครงข่ายโทรคมนาคมที#มีผลกระทบต่อการเชื#อมต่อ
โครงข่าย ผู ้รับใบอนุญาตที# มีโครงข่ายโทรคมนาคม มีหน้าที#ต้องประกาศให้ทราบถึงการ
เปลี#ยนแปลงแกไ้ขเป็นการล่วงหนา้ ในระยะเวลาที#สมควร แต่ทั	งนี	ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 5. ผูรั้บใบอนุญาตซึ# งเป็นเจา้ของโครงข่ายโทรคมนาคม มีหนา้ที#ตอ้งเปิดเผยสัญญาการ
เชื#อมต่อโครงข่าย เป็นการทั#วไปตามวธีิการที# กสทช.กาํหนด 
 ผูรั้บใบอนุญาตที#มีโครงข่ายโทรคมนาคมมีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื#อมต่อ
โครงข่าย จากผูรั้บใบอนุญาตรายอื#น ที#ขอเชื#อมต่อโครงข่ายของตนได้ แต่ทั	 งนี	 การเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนจะต้องสมเหตุสมผล เป็นธรรม ต่อผูรั้บใบอนุญาตที#มีโครงข่าย กับผูข้อเชื#อมต่อ
โครงข่าย และตอ้งมีความเท่าเทียมกนั ในระหวา่งผูข้อเชื#อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย 

 พระราชบญัญติักิจการโทรคมนาคมยงัไดก้าํหนดสิทธิของคู่สัญญา ในการขอปรับปรุง
อตัราค่าตอบแทน การเชื#อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไวว้า่ ในกรณีที#สภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคม
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เปลี#ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างหนึ# งอย่างใดที#ทาํให้อตัราค่าตอบแทนการเชื#อมต่อโครงข่ายที#
กาํหนดในสัญญาไม่เหมาะสม ทาํให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัระหวา่งผูรั้บใบอนุญาตจนเป็น
เหตุใหฝ่้ายหนึ#งฝ่ายใดตอ้งรับภาระเกินสมควร ผูรั้บใบอนุญาตที#เป็นคู่สัญญามีสิทธิที#จะขอปรับปรุง
อตัราค่าตอบแทนการเชื#อมต่อโครงข่ายต่อ กสทช. ได ้

 การเชื#อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมนบัวา่มีความสําคญัมาก เพราะจะทาํให้ผูใ้ชบ้ริการ 
สามารถติดต่อสื#อสารถึงกนั ไดส้ะดวกรวดเร็ว แต่ทั	งนี	 การเชื#อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมยงัคงมี
ปัญหา และอุปสรรคอยู่ที#อตัราค่าตอบแทน การเชื#อมต่อโครงข่าย ซึ# งผูป้ระกอบการแต่ละรายจะมี
ภาระในการเสียค่าตอบแทน การเชื#อมต่อโครงข่ายที#ไม่เท่ากนั 

 ปัญหาดังกล่าวเริ# มเกิดขึ	 นในช่วงแรกของการปรับเปลี#ยนจากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรูปแบบเดิมมาเป็นรูปแบบใบอนุญาต ผู ้เ ชี# ยวชาญ และนักวิชาการได้เคย
วพิากษว์จิารณ์เกี#ยวกบัปัญหาดงักล่าวไวม้ากมาย เช่น 

  
 บทความ   ความจริงเกี�ยวกบัค่า IC57 
 “ค่าเชื#อมต่อโครงข่ายโทรศพัทมื์อถือนี	 มีปัญหามานานแลว้ ตั	งแต่เริ#มมีโทรศพัท์มือถือ

ในยคุแรกๆของประเทศไทย เพราะมีการเลือกปฏิบติัในการจ่ายค่า เชื#อมต่อโครงข่าย 
 บริษทัเอกชนค่ายของเจา้พ่อโทรคมนาคมที#ได้รับสัมปทานจาก ทศท. ไม่ตอ้งจ่ายค่า

เชื#อมโครงข่าย ในขณะที#เอกชนที#ไดส้ัมปทานจาก กสท ตอ้ง จ่ายเชื#อมโครงข่าย” 
 ตอนนั	นการโทรศพัทข์า้มเครือข่าย ใชโ้ทรศพัทข์องอีกบริษทัหนึ#ง โทร.ไปยงัโทรศพัท์

ของอีกบริษทั จะมีการเก็บเงินจากคนที#โทร.ออกไป แต่บริษทัเก็บเงินไปแลว้ เก็บแลว้อม ไม่นาํเงิน
ไปจ่ายใหอี้กบริษทั” 

 ดร.สมเกียรติ ลาํดบัถึงความเป็นมาของ ปัญหาการเก็บค่าเชื#อมโครงข่าย 
 บริษัทหนึ# งเก็บค่าเชื#อมโครงข่ายแล้วอม ไม่ยอมจ่ายให้อีกบริษัท เพราะต้องการ

ประทว้งที#บริษทัค่ายยกัษใ์หญ่ มีอภิสิทธิ� ไม่ตอ้งจ่ายค่าเชื#อมสัญญาณ เหมือนบริษทัอื#น 
 ผลที#ตามมาของความขัดแย้งทางธุรกิจที# เ กี# ยวพันกับการเมือง ทําให้  การใช้

โทรศพัทมื์อถือยคุนั	น เกิดปัญหาโทรไปแลว้ไม่ค่อยติด ติดแลว้สายมกัจะหลุด บ่อย 
 ดว้ยอีกค่ายตั	งป้อมสู้ โดยไม่ยอมจ่ายค่าเชื#อมสัญญาณ ก็เลยแกลง้ตดั สายทาํสายหลุด 

นกัธุรกิจการเมืองเล่นเกมชิงผลประโยชน์ ผลดักนัรุก ผลดักนัตดั สัญญาณขา้มเครือข่าย ไม่มีใคร

                                                 
 57 สมเกียรติ ตั	งกิจวานิชย ์.(2551). ความจริงเกี#ยวกบัค่า IC   สืบคน้เมื#อ 15 ธนัวาคม 2556, จาก 
http://topicstock.pantip.com/mbk/topicstock/2008/12/T7338129/T7338129.html 
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ฝ่ายไหนกล้าสอดแทรกเข้าไปยุ่งเกี#ยวได้แต่เฝ้าให้ สถานการณ์สุกงอมปล่อยให้ประชาชน
ผูใ้ชบ้ริการเดือดร้อนถึงขีดสุดออกมาโวยวาย เสียก่อนเพื#อจะไดน้าํมาเป็นขอ้อา้ง ถึงความจาํเป็นที#
รัฐจะตอ้งเขา้มาแกปั้ญหา ลา้งไพ่กติกาเสียใหม่ในที#สุด เดือน พ.ค. ;B?V กทช. จึงได้ออกโรงมา
แกปั้ญหานี	 อย่าง เป็นรูปธรรมชดั โดยการออกประกาศ กทช. ว่าดว้ยการใชแ้ละเชื#อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ;B?V กาํหนดให้ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งเลิกการเลือกปฏิบติั โดยให้ เปิดกวา้งให ้
ผูใ้หบ้ริการทุกรายเขา้มาขอเชื#อมต่อโครงข่ายได ้ภายใตอ้ตัราการเชื#อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมที#
สะทอ้นตน้ทุน (cost-oriented) และไม่เลือก ปฏิบติัประกาศดงักล่าว ทาํให้ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#
รายใหญ่ทั	ง สามราย คือ AIS, DTAC และ True Move เปิดการเชื#อมต่อโครงข่ายระหวา่ง กนัพร้อมกบั
กาํหนดอตัราค่าเชื#อมต่อโครงข่าย ในอตัรานาทีละ :.II บาท 
 นาทีละ : บาท มาจากไหน ใครกาํหนด และแพงเกินไปหรือ ไม่? 
 “ในประกาศของ กทช. กาํหนดไวช้ัดเจน ค่าเชื#อมโครงข่ายจะต้อง สะท้อนต้นทุน  
การเชื#อมโครงข่ายมีตน้ทุนเท่าไรก็ให้คิดเท่านั	นแต่ปรากฏว่าราคานาทีละ : บาทนั	น ไม่ใช่ราคา
ตน้ทุน แถมยงัเป็นราคาที#บริษทัเอกชนสมรู้ร่วมคิดตั	งราคาขึ	นมาเองและ กทช. ก็เออออห่อหมก
ตามไปด้วย ทั	 งที#ข ัดแย้งกับสิ# งที#ตัวเองได้ ออกประกาศไว้ เพราะในเว็บไซต์ของ กทช.  
ให้รายละเอียดชดัเจนว่า อตัราค่าตอบแทน การใช้และเชื#อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้เป็นไป
ตามที#คู่สัญญาตกลงกนั”ยิ#งตอกย ํ	าธุรกิจโทรศพัท์มือถือ ยงัคงใช้ ; มาตรฐานเหมือนเดิมกฎหมาย
สัญญาเขียนไวอ้ยา่ง ปฏิบติัอีกอยา่งเหมือนในอดีตยงัไงยงังั	น ไม่เปลี#ยนแปลงไม่เพียง กทช. จะใช ้ 
; มาตรฐาน งานวิจยัของ ดร.สมเกียรติ ยงัพบ หลกัฐานที#ยืนยนัไดว้่า ค่าเชื#อมโครงข่ายนาทีละ : บาท
นั	นแพงเกินจริง เอาเปรียบ ประชาชนมากจนเกินไปนั#นคือ นบัตั	งแต่มีการเก็บค่าเชื#อมโครงข่ายนาที
ละ : บาท วงการโปรโมชั#นของธุรกิจมือถือไดเ้ปลี#ยนไปปัจจุบนันี	  ไดเ้กิดโปรโมชั#นประหลาดสุด
อศัจรรย ์“รับสาย รับทรัพย”์ ไม่ตอ้งโทรออก แค่รับสายก็ไดเ้งินนาทีละ BI สต. เป็นไปไดย้งัไง 
บริษทัมือถือเอาเงินจากไหนมาแจกจ่ายให้ไดข้นาด นั	นคาํตอบก็คือ เอาค่าเชื#อมโครงข่ายนาทีละ : บาท 
มาแบ่งจ่ายให้ BI สต. บริษทัยงัไดค้่าเชื#อมโครงข่ายอีก BI สต. ปรากฏการณ์นี	  ผูว้ิจยัเชื#อวา่ไม่เพียง 
: บาทจะแพงเกินไปเท่านั	นนาทีละ BI สต.ที#บริษทัไดไ้ปจะตอ้งแพงกวา่ตน้ทุนที#แทจ้ริงดว้ยเพราะ
จากการศึกษาวิจยั นาํขอ้มูลผลประกอบการธุรกิจของบริษทัมือ ถือ ที#แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและเปิดเผยต่อนักลงทุนขอ้มูล มาทาํการ วิเคราะห์พบว่า ต้นทุนของการเชื#อมต่อ
โครงข่ายบวกกาํไรนิดหน่อยน่าจะอยู่ที#  นาทีละ ;J สตางค์ไม่ใช่ : บาท อย่างที# กทช.ยอมรับให้
เอกชนคิดตั	งราคา ขึ	นกนัไปเอง ขอ้มูลงานวิจยัของนกัวิชาการไทย ฝ่ายเอกชน กทช.อาจจะยอมรับได้
ยากเนื#องจากอา้งวา่ไม่ไดม้าตรฐาน ก็พอรับฟังคาํแกต้วัแบบถูไถไดแ้ต่ก่อนหนา้นี	  เมื#อปีที#แลว้ กทช.
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ก็เคยเอาเงินไปจา้งบริษทัที#ปรึกษา ดา้นโทรคมนาคมขององักฤษชื#อ InterConnect Communications 
ใหม้าศึกษา ตน้ทุนค่าเชื#อมต่อโครงข่ายไปไม่ใช่หรือควกัจ่ายจา้งไปเป็นเงินถึง ?I ลา้นบาท ผลสรุป
ที#ออกมาก็ใกลเ้คียง กบัที#คนไทยศึกษาไว ้แถมยงัถูกกว่าอีกต่างหาก ผูเ้ชี#ยวชาญชาวองักฤษระบุว่า 
ตน้ทุนอยู่ที#นาทีละ ;: สตางค์เท่านั	น เล่นหลบัตาให้เอกชนคิดไปนาทีละ : บาท ฟันกาํไรนาทีละ  
JV สตางค์ คนไทยมีสถิติใช้โทรศพัท์กนั ; แสนล้านนาที คิดง่ายๆ ว่า เป็นการ โทรขา้มเครือข่าย
ครึ# งหนึ#งคือ : แสนลา้นนาทีคูณดว้ย JV สตางค ์ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมก็ไดก้าํไรแค่ JV,III 
ลา้นบาท...”    

 จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการกระทาํของผูไ้ด้รับใบอนุญาตหรือผูใ้ห้บริการ

โทรคมนาคมที#เกี#ยวขอ้งเป็นการกระทาํที#ขดัต่อ พระราชบญัญติั ประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ  

ทั	งยงัส่งผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ช้บริการจาํนวนมากโดยตรง  กสทช. หรือ กทช. ในขณะนั	น 

ในฐานะหน่วยงานกาํกบัดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่สามารถบงัคบัใช้กฎหมายได ้ 

ไม่ว่าจะโดยการออกคาํสั#งทางปกครอง หรือการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ 

ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ไม่วา่จะเป็นการสั#งปรับ หรือการสั#งพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาต 

แก่ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ไดเ้ลย ทั	งที#กรณีนี	 เป็นการคิดค่าบริการโดยผูป้ระกอบกิจการ

โทรคมนาคมร่วมกนัเอารัดเอาเปรียบประชาชนผูใ้ชบ้ริการ ท่าทีของ กสทช. เท่าที#เห็นก็เป็นแต่เพียง

แค่ให้ข่าวผ่านสื#อต่างๆ ว่าจะใช้การบงัคบัปกครองโดยการปรับผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม

เท่านั	น แต่ในความเป็นจริงเรื#องนี	 ไม่มีการปรับ หรือลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการ

พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตแต่อยา่งใด  

 ;) กรณกีารเปิดใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื�อนที�ล่าช้า  

 การคงสิทธิเลขหมายโทรศพัทเ์คลื#อนที# (Mobile Number Portability หรือ MNP)  คือ 

การบริการที#ผู ้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื# อนที#สามารถขอให้ผู ้ให้บริการโอนย้าย เลขหมาย

โทรศพัท์เคลื#อนที#ของตนไปใชบ้ริการของผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที#รายอื#นได ้ซึ# งการคงสิทธิ

เลขหมายโทรศพัทเ์คลื#อนที#เป็นสิทธิของผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ห้บริการจะกระทาํการใด ๆ อนัเป็นเหตุใน

การกีดกนัขดัขวาง หรือหน่วงเหนี#ยวการโอนยา้ยผูใ้หบ้ริการไม่ได ้

 การคงสิทธิเลขหมายโทรศพัทเ์คลื#อนที#จะเป็นเครื#องมือที#สามารถคุม้ครองผลประโยชน์

ของผูใ้ช้บริการ เมื#อผูใ้ชบ้ริการตอ้งการเปลี#ยนผูใ้ห้บริการ สถานที# หรือประเภทบริการ การส่งเสริม
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การบริการโทรคมนาคม สนบัสนุนให้เกิดการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม เพื#อการใชท้รัพยากร

โทรคมนาคมอยา่งคุม้ค่าสาํหรับการใหบ้ริการโทรคมนาคมต่อสาธารณะ58   

 ในต่างประเทศมีการเริ#มใช้งานการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื#อนที#ในปี ค.ศ. 1997 

โดยประเทศสิงคโปร์ไดเ้ริ#มใช้เป็นแห่งแรก และอีกหลายๆ ประเทศทั#วโลก เช่น ประเทศองักฤษ 

สหรัฐอเมริกา ฝรั#งเศส และล่าสุดในปีค.ศ. 2009 ที#ประเทศอินเดีย 

 ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูลกลางจะเป็นระบบที#ทาํหนา้ที#ในการบริหารและจดัการ

กระบวนการโอนยา้ยผูใ้ห้บริการโดยคงเลขหมายเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 2 กลไก

หลกั คือระบบที#อาํนวยความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานระหว่างผูใ้ห้บริการรายเดิมกบั 

ผูใ้ห้บริการรายใหม่ และระบบฐานข้อมูลที#บันทึกรายละเอียดของเลขหมายโทรศัพท์ที#ได้มี 

การเปลี#ยนผูใ้หบ้ริการ สาํหรับการลงทุนในการจดัตั	งศูนยใ์ห้บริการระบบสารสนเทศให้ดาํเนินการ

ในรูปแบบผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ร่วมกนัลงทุนในลกัษณะการรับภาระร่วมกนั (Consortium) 

โดยสัดส่วนในการลงทุนให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นผูก้าํหนดฐานขอ้มูล

กลางโดยทั#วไปจะมีสองรูปแบบ คือ แบบศูนยก์ลาง (Centralized Database) และแบบกระจาย 

(Distributed Database) แบบศูนย์กลางจะใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงฐานข้อมูลเดียวที# มีเลขหมาย

โทรศพัทเ์คลื#อนที#ทั	งหมด หรือมีขอ้มูลเลขหมายที#โอนยา้ยทั	งหมด โดยอาจไม่จาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มูล

เลขหมายที#ไม่ได้โอนยา้ย ซึ# งตามปกติแล้วข้อมูลอ้างอิงนี	 จะมีการทาํสําเนาให้กับฐานข้อมูล

ปฏิบติัการ (Operational Databases) ของโครงข่ายที#ร่วมโรงการเป็นหลกัสําคญัฐานขอ้มูลอา้งอิง

แบบศูนยก์ลางสําหรับการเปลี#ยนผูใ้ห้บริการโดยไม่เปลี#ยนเลขหมายมกัดาํเนินการโดยผูใ้ห้บริการ

โครงข่ายซึ# งอาจประกอบด้วยผูใ้ห้บริการโครงข่ายโทรศพัท์เคลื#อนที#หรือโครงข่ายทั	งหมดที#มี 

ส่วนเกี#ยวขอ้งในการจดัสรรเส้นทาง ซึ# งการดาํเนินการและการบาํรุงรักษาฐานขอ้มูลเลขหมายแบบ

ศูนยก์ลางอาจทาํการคดัเลือกบริษทัอื#นๆ ที#มีประสบการณ์ในการดูแลฐานขอ้มูล 

 สาํหรับฐานขอ้มูลแบบกระจายจะมีการเก็บฐานขอ้มูลไวห้ลายแห่งโดยแต่ละแห่งอาจมี

เฉพาะขอ้มูลเลขหมายของผูใ้ห้บริการโครงข่ายของตนเองแห่งเดียวเท่านั	น ขอ้มูลทั	งหมดของเลข

                                                 
 58 ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ� เลขหมาย
โทรศพัทเ์คลื#อนที# เล่ม 126 ตอนพิเศษ 109 ง วนัที# 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
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หมายโทรศพัทเ์คลื#อนที#ทั	งที#ไม่ไดโ้อนยา้ยและทาํการโอนยา้ยแลว้จะไดจ้ากการรวบรวมฐานขอ้มูล

จากแต่ละแห่ง 

 ก่อนทาํการโอนยา้ยไปยงัผูใ้ห้บริการรายใหม่ ผูใ้ชบ้ริการที#ขอโอนยา้ยตอ้งลงทะเบียน

โทรศพัทเ์คลื#อนที#ต่อผูใ้หบ้ริการรายใหม่ ในการขอโอนยา้ยผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ใชบ้ริการ

ตอ้งยื#นคาํขอโอนยา้ยการใช้บริการต่อผูใ้ห้บริการรายใหม่ ณ จุดที#ผูใ้ห้บริการรายใหม่กาํหนด  

ผูใ้ห้บริการรายใหม่และผูใ้ห้บริการรายเดิมตอ้งร่วมกนัตรวจสอบขอ้มูลเบื	องตน้ของผูใ้ชบ้ริการที#

ขอโอนยา้ยเพื#อยืนยนัความเป็นเจา้ของเลขหมาย ตรวจสอบยืนยนัสถานภาพ และเงื#อนไขอื#นๆ  

ที#ผกูพนักบัเลขหมายดงักล่าววา่ถูกตอ้งตามแนวทางปฏิบติัการโอนยา้ยได ้หากผูใ้ห้บริการรายใหม่

ไม่สามารถกระทาํการดงักล่าวได ้ผูใ้หบ้ริการรายใหม่ตอ้งแจง้เหตุผลและระยะเวลาที#คาดวา่จะแลว้

เสร็จใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ 

 ผูใ้ห้บริการรายใหม่มีหน้าที#แจง้ให้ผูใ้ช้บริการที#ประสงค์จะทาํการโอนยา้ยทราบถึง

รายละเอียดเงื#อนไขแนวทางปฏิบติัการโอนยา้ย และค่าธรรมเนียมการโอนยา้ยอยา่งเปิดเผยชดัเจน 

อีกทั	งยงัตอ้งแจง้เหตุผลและระยะเวลาที#คาดวา่จะแลว้เสร็จให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ และเมื#อดาํเนินการ

โอนยา้ยเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูใ้ห้บริการรายใหม่มีหน้าที#แจง้ให้ผูใ้ช้บริการทราบว่าการขอโอนยา้ย 

ผูใ้หบ้ริการสาํเร็จแลว้ 

 การโอนยา้ยผูใ้ห้บริการจะดาํเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วนัทาํการนับตั	งแต่วนัที#ยื#นขอ 

เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นอนัควรเฉพาะกรณีเอกสารและหลกัฐานขอ้มูลไม่ครบถว้นสมบูรณ์ หรือ ไม่ตรง

กบัขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการที#แทจ้ริงในระบบ โดยผูใ้หบ้ริการรายเดิมมีหนา้ที#ในการพิสูจน์เหตุจาํเป็นอนัควร

ดงักล่าว กรณีเลขหมายโทรศพัทเ์คลื#อนที#ที#ผูใ้ห้บริการรายเดิมไดช้าํระค่าธรรมเนียมเลขหมายที#ตน

มีอยูไ่วแ้ลว้ เมื#อมีเลขหมายยา้ยออกมีสิทธิที#จะขอคืนค่าธรรมเนียมเลขหมายที#ไดย้า้ยออกไปนบัแต่

เดือนถดัไปผูใ้หบ้ริการอาจปฏิเสธคาํขอโอนยา้ยผูใ้หบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการไดห้าก  

 1) เลขหมายนั	 นได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื#อประโยชน์ในการรักษา 

ความมั#นคงของชาติ หรือ  

 2) เลขหมายที#จะขอโอนยา้ยการใช้บริการอยู่ในระหว่างการดาํเนินคดี หรืออยู่ใน

ระหว่างอายดั หรือห้ามการเปลี#ยนแปลงตามคาํสั#งที#ชอบดว้ยกฎหมาย ทั	งนี	 ผูใ้ห้บริการรายใหม่มี

หนา้ที#ในการพิสูจน์เหตุในการปฏิเสธคาํขอโอนยา้ยดงักล่าว 
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 การคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์เคลื#อนที#มีกาํหนดแล้วเสร็จและประชาชนสามารถใช้

บริการไดต้ามแผนแม่บทคือภายในวนัที# 1 กนัยายน พ.ศ. 2553 แต่ดว้ยบริการการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศพัทเ์คลื#อนที#นั	นจะส่งผลกระทบต่อวงการธุรกิจโทรคมเป็นอยา่งมาก เนื#องจากผูรั้บใบอนุญาต

แต่ละรายมีความพร้อมในการให้บริการหลกัที#ไม่เท่าเทียมกนั จึงพยายามถ่วงเวลาการเปิดใช้งาน

บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัทเ์คลื#อนที# โดยให้เหตุผลวา่ที#ดาํเนินการไดล่้าชา้เนื#องจากขอ้จาํกดั

ทางเทคนิคระบุว่าในวนัที# 1 กนัยายน พ.ศ. 2553 ทาํไดเ้พียงเริ#มทดสอบระบบเท่านั	น ส่วนการ

ให้บริการจริงจะเปิดใช้ไดใ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ# งระหว่างนี	 ผูใ้ห้บริการทั	ง 5 ราย ได้แก่ 

บริษทั โทเทิ#ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั#น จาํกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค, บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือ เอไอเอส, บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั, บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด 

(มหาชน) และ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) อาจถูกปรับเป็นเงินอย่างน้อยวนัละ 20,000 บาท

จนกว่าจะสามารถให้บริการแก่ประชาชนได ้ปัจจุบนั กทช. ได้กาํหนดค่าปรับให้สะทอ้นค่าเสีย

โอกาสของประชาชนที#ตอ้งการใช้บริการโดยในเดือนแรกปรับวนัละ :\\,\\J บาท ค่าปรับจะ

เพิ#มขึ	นอีกเท่าตวัในเดือนถดัไป ตามหนงัสือที#  ทช :;II.</WB;?  ลงวนัที# ;? กนัยายน ;BB<  

 นับแต่ว ันที#  :  กันยายน พ.ศ. ;BB< จนถึงปัจจุบันบริการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศัพท์เคลื#อนที#  เปิดให้บริการได้แล้วแต่ยงัมีข้อจํากัดในเรื# องจํานวนผู ้ใช้บริการต่อว ัน 

โดยผูใ้ห้บริการอา้งวา่มีขอ้จาํกดัของระบบในการรองรับการโอนยา้ยผูใ้ช้บริการต่อวนั ซึ# งในช่วง

เริ#มแรกอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  

 >) กรณีการละเมิดประกาศ กสทช. ของผู้รับใบอนุญาตกรณีกําหนดระยะเวลาการใช้

งานโทรศัพท์เคลื�อนที�ประเภทจ่ายเงินล่วงหน้า(Pre-paid)  

 ตามที# มาตรา B: ของพระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ;B??  

ได้บัญญัติให้  กทช.  พิจารณาให้ความเห็นชอบสัญญาให้บ ริการโทรคมนาคมระหว่าง 

ผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการ ก่อนผูใ้ห้บริการจะนาํสัญญานั	นไปใช้กบัผูใ้ช้บริการได้ และต่อมา

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออกประกาศ กทช. เรื# อง มาตรฐานของ

สัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ;B?V เพื#อกําหนดรายละเอียดเกี#ยวกับสัญญาให้บริการ

โทรคมนาคม โดยมีบทบญัญติัที#เกี#ยวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคมแบบชําระค่าบริการ

ล่วงหนา้โดยเฉพาะ ดงันี	  
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1. การกาํหนดระยะเวลาการใชบ้ริการ 

 ขอ้ :: การให้บริการโทรคมนาคมในลกัษณะที#เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ

เป็นการล่วงหน้าจะตอ้งไม่มีขอ้กาํหนดอนัมีลกัษณะเป็นการบงัคบัให้ผูใ้ช้บริการตอ้งใช้บริการ

ภายในระยะเวลาที#กําหนด เว ้นแต่ผู ้ให้บริการจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

เป็นการล่วงหน้า ทั	งนี	  คณะกรรมการอาจกาํหนดเงื#อนไขการให้บริการประกอบด้วยก็ได้ เช่น 

การถ่ายโอนมูลค่าที#เหลืออยู ่การคืนค่าบริการในส่วนที#ไม่ไดใ้ชบ้ริการ การกาํหนดระยะเวลาขั	นตํ#า

ในการใชบ้ริการ การขึ	นทะเบียนชื#อที#อยูข่องผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ ในการนี	  คณะกรรมการอาจจดัให้

มีการรับฟังความเห็นสาธารณะหรือรับฟังความคิดเห็นจากผูบ้ริโภคดว้ยก็ได ้ผูใ้ห้บริการตามวรรค

หนึ# งตอ้งเผยแพร่แบบสัญญาที#คณะกรรมการเห็นชอบแล้วเป็นการทั#วไป และแจง้ให้ผูใ้ช้บริการ

ทราบเป็นหนงัสือก่อนเริ#มใชบ้ริการ  

2. การคืนเงินค่าบริการที#ไดช้าํระล่วงหนา้เมื#อสัญญาสิ	นสุดลง 

 ขอ้ <? เมื#อสัญญาเลิกกนั ในกรณีที#ผูใ้หบ้ริการมีเงินคา้งชาํระแก่ผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ห้บริการ

ตอ้งคืนเงินนั	นแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

 ในการคืนเงินดงักล่าว เมื#อผูใ้ห้บริการไดต้รวจสอบหลกัฐานแลว้วา่เป็นบุคคลเดียวกบั

ผูใ้ชบ้ริการหรือเป็นผูรั้บมอบอาํนาจจากผูใ้ชบ้ริการอย่างถูกตอ้งแลว้ ให้ผูใ้ห้บริการคืนเงินภายใน

สามสิบวนันบัแต่วนัเลิกสัญญา  

 ทั	งนี	  การคืนเงินคา้งชาํระแก่ผูใ้ชบ้ริการ อาจคืนดว้ยเงินสด เช็ค หรือนาํเขา้บญัชีเงินฝาก

ของผูใ้ชบ้ริการ หรือตามวธีิการที#ผูใ้ชบ้ริการไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

 กรณีที#ผูใ้ห้บริการไม่สามารถคืนเงินคา้งชาํระให้แก่ผูใ้ช้บริการไดภ้ายในระยะเวลาที#

ก ําหนด ผูใ้ห้บริการต้องชําระค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับดอกเบี	 ยที#ผู ้ให้บริการคิดจาก

ผูใ้ชบ้ริการกรณีผูใ้ชบ้ริการผดินดัไม่ชาํระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแก่ผูใ้หบ้ริการ แต่ทั	งนี	  ไม่ตดัสิทธิ

ผูใ้ชบ้ริการที#จะเรียกค่าเสียหายอยา่งอื#น 

 ช่วงปี ;BB: มีผู ้บริโภคร้องเรียนในกรณีการกําหนดระยะเวลาใช้บริการของ

โทรศพัท์เคลื#อนที#ประเภทเรียกค่าบริการล่วงหน้าหรือระบบเติมเงิน (Pre-Paid) เรื# องร้องเรียน

ดงักล่าวเป็นผลมาจากประกาศ กทช. เรื#อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ;B?V 

เรื#องร้องเรียนดงักล่าวไดด้าํเนินตามขั	นตอนจนกระทั#งเขา้สู่ที#ประชุม กทช. ซึ# งกลายเป็นประเด็น

DPU



92 
 

 

สําคญัในการขบัเคลื#อนเชิงนโยบายตลอดมา ซึ# งตามขอ้กาํหนดของประกาศ กทช. เรื#องมาตรฐาน

ของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ;B?V นี	  ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตอ้ง

นําแบบสัญญาการให้บริการเสนอให้ กทช. พิจารณาแต่แบบสัญญานั	 นต้องให้สอดคล้องกับ 

ขอ้กฎหมายตามประกาศฉบบัดงักล่าว ในระหวา่งการพิจารณาแบบสัญญาฯ ที#ประชุม กทช. ครั	 งที# 

;I/;BB: และครั	 งที# <\/;BB: ได้มอบหมายให้ สถาบนัคุม้ครองผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม

(สบท.) เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการประสานหน่วยงานที#เกี#ยวขอ้งเพื#อจดัทาํร่างหลกัเกณฑ์การคืน

เงินค่าบริการในส่วนที#ไม่ได้ใช้บริการเมื#อครบกาํหนดระยะเวลากรณีโทรศพัท์เคลื#อนที#ประเภท

เรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า ซึ# ง สบท. ได้ดําเนินการตามมติที#ประชุม กทช. ครั	 งที#  ;</;BB;  

วนัที# : กรกฎาคม ;BB; ไดมี้มติเพิ#มเติมเรื#องประเด็นมูลค่าที#เหลืออยู ่และการกาํหนดระยะเวลาขั	นตํ#า

ในการใชบ้ริการเป็นเงื#อนไขในแบบสัญญาใหบ้ริการโทรคมนาคมตามที# สบท. เสนอ59 

 นอกจากเรื#องเงื#อนไขกรณีบริการโทรศพัท์เคลื#อนที#แบบเติมเงินในแบบสัญญาแลว้ในที#

ประชุม กทช. ครั	 งที#  :;/;BB; วนัที# W เมษายน ;BB; มีมติให้สํานักกฎหมาย สํานักงาน กทช.

พิจารณาให้ความเห็นแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมร่วมกบั สบท. (และต่อมาที#ประชุม กทช. 

ครั	 งที# ;</;BB; วนัที# : กรกฎาคม ;BB; ไดใ้หเ้พิ#มเติมประเด็นมูลค่าเงินที#เหลือ และระยะเวลาขั	นตํ#า

ในการใชบ้ริการในแบบสัญญาดว้ย) ซึ# ง สบท. ไดเ้สนอต่อที#ประชุมคณะกรรมการสถาบนัคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคในกิจการโทรคมนาคม (คบท.) และไดใ้ห้ความเห็นต่อแบบสัญญาจาํนวนทั	งสิ	น :< ฉบบั 

พร้อมกับได้ส่งความเห็นดังกล่าวไปยงัสํานักกฎหมายเรียบร้อยแล้วตั	 งแต่เดือนกันยายน ;BB;  

ทั	งนี	ตั	งแต่มีประกาศ กทช. เรื#องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ;B?V จนถึงปี ;BB; 

กทช. ยงัไม่ไดมี้การพิจาณาแบบสัญญาของบริษทัใดเลยซึ# งมีความสําคญัมากต่อกรณีการกาํหนด

ระยะเวลาการใช้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที#แบบเติมเงิน เนื#องจากเงื#อนไขต่างๆ ตอ้งถูกระบุไวใ้น

สัญญาใหบ้ริการ 

 ผูบ้ริโภคที#ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#กวา่ร้อยละ VI นั	นเป็นผูที้#ใชร้ะบบเติมเงิน (Pre-Paid) 

ดงันั	นจึงมีผูบ้ริโภคที#ร้องเรียนในกรณีการกาํหนดระยะเวลาการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ระบบ

เติมเงินเป็นจาํนวนเพิ#มขึ	นตามลาํดบั ในปี ;BB: มีจาํนวน :< เรื#อง ปี ;BB; มีจาํนวน :V: เรื#อง และ
                                                 
 59 รายการไอที ;? ชั#วโมง.  ;BB\.  “สรุปเรื� องซิมมือถือเติมเงินที�ผู้บริโภคควรทราบ”  สืบคน้เมื#อ
วนัที# \ มกราคม ;BBJ, จาก http://www.it;?hrs.com/;I:</pre-paid-no-expired/. 
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ในปี ;BB< มีจาํนวน \I; เรื#อง และคาดว่าจะเพิ#มขึ	นเรื#อยๆ การแกไ้ขปัญหาเรื#องร้องเรียนนี	  สบท. 

ไดด้าํเนินการตามลาํดบั ซึ# งที#ผา่นมาเมื#อมีผูร้้องเรียนเขา้มาแลว้มกัจะอยูใ่นช่วงใกลว้นัหมดหรือ วนั

ใชง้านหมดไปแลว้ไม่สามารถใชง้านได ้หรือถูกยึดเงินไปเพราะไม่ไดเ้ติมเงินเพื#อเพิ#มวนัใชง้าน ทาํ

ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความเดือดร้อนเพราะไม่สามารถใชบ้ริการโทรศพัทไ์ด ้สบท. ไดน้าํเรื#องร้องเรียน

ในประเด็นนี	 เสนอต่อที#ประชุม กทช. จนกระทั#ง กทช. มีมติในการประชุมครั	 งที#  ;B/;BB;  

วนัที# ;; กรกฎาคม ;BB; ว่าเห็นชอบในหลกัการให้ สบท. ถือเป็นแนวทางปฏิบติัต่อจากนี	 ไปว่า 

หากเรื#องร้องเรียนไดเ้ขา้สู่กระบวนการร้องเรียนตามประกาศ กทช. เรื#องกระบวนการร้องเรียนและ

พิจารณาเรื# องร้องเรียนของผูใ้ช้บริการแล้ว ให้ สบท. มีหนังสือแจ้งผูใ้ห้บริการเปิดสัญญาณ

โทรศพัท์ให้แก่ผูรั้บบริการเพื#อเยียวยาความเสียหายเป็นการชั#วคราวจนกว่าจะได้ขอ้ยุติในเรื#อง

ร้องเรียนนั	น ตามขอ้ B ของประกาศดงักล่าว และใหร้ายงาน กทช. ทราบ 

 ดงันั	น หากผูร้้องเรียนไม่ตอ้งการใหผู้ใ้หบ้ริการกาํหนดระยะเวลาวนัใชง้าน หรือให้เปิด

สัญญาณโทรศพัทแ์ละคืนเงินในระบบให้แก่ผูร้้องนั	น สบท. จะดาํเนินการแจง้มติ กทช. ครั	 งที# 25/2552 

ให้ผูใ้ห้บริการเยียวยาความเสียหายต่อผูร้้องเรียน แต่กระนั	นก็เป็นเพียงการแกไ้ขเฉพาะรายเท่านั	น 

ไม่ไดเ้ป็นการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคเป็นการทั#วไป 

 การพิจารณาแบบสัญญา หลงัจากที# สบท. ไดส่้งความเห็นต่อแบบสัญญาโทรคมนาคม

ให้แก่สํานกักฎหมาย สํานกังาน กทช. ไปตั	งแต่เดือนกนัยายน 2552 อีกแปดเดือนต่อมา ที#ประชุม 

กทช. ครั	 งที# 11/2553 เมื#อวนัที# 6 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการ

โทรศพัท์เคลื#อนที#จาํนวน 13 ฉบับ ตามที# สบท. เสนอ ซึ# งครอบคลุมแบบสัญญาให้บริการ

โทรศพัทเ์คลื#อนที#แบบชาํระค่าบริการล่วงหนา้ของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บมจ. โทเทิ#ล 

แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั#น บจ. ทรู มูฟ และ บจ. ฮทัชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย ยงัผลให้ผูใ้ห้บริการ

ดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งนาํเงื#อนไขเพิ#มเติมของ สบท. ไปแนบทา้ยเป็นส่วนหนึ#งของสัญญาใหบ้ริการดว้ย  

 ตามหลกัการนั	น ผูใ้ห้บริการจะตอ้งปฏิบติัตามมติ กทช. เมื#อไดรั้บแจง้จากหน่วยงาน

ทางปกครอง แต่เมื#อขอ้เท็จจริงปรากฏวา่ สํานกังาน กทช. โดยสํานกักฎหมายไดมี้หนงัสือแจง้ผูใ้ห้

บริการใหด้าํเนินการแกไ้ขแบบร่างสัญญาให้บริการโทรคมนาคมตามผลการพิจารณา แลว้เสนอให้

สํานักงาน กทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปนั	น ทาํให้ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมเกิดความ

สับสนวา่จะตอ้งแกไ้ขสัญญาตามผลการพิจารณาของใคร และการกาํหนดใหท้าํการแกไ้ขแลว้ส่งให้
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สํานกังานเสนอต่อ กทช. พิจารณาอีกครั	 งหนึ# ง ก็เท่ากบัว่า กทช. ยงัไม่ได้ให้ความเห็นชอบแบบ

สัญญาให้บริการใช่หรือไม่ นอกจากนี	  ยงัไม่มีการแจง้อย่างเป็นทางการให้ผูใ้ห้บริการนาํเงื#อนไข

เพิ#มเติมตามข้อ 11 แนบทา้ยเป็นส่วนหนึ# งของสัญญาด้วย ซึ# งการมีหนังสือแจ้งมติในลกัษณะ

ดงักล่าว นอกจากจะขดักบัมติของ กทช. แลว้ยงัทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งเสียประโยชน์อีกดว้ย  

 ในระหวา่งที#ยงัไม่มีความแน่ชดัในเรื#องการพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคม 

สบท. ไดด้าํเนินการประชาสัมพนัธ์เรื#องสิทธิผูบ้ริโภคในกรณีการกาํหนดระยะเวลาการใช้บริการ

โ ท ร ศัพ ท์ เ ค ลื# อ น ที# แ บ บ เ ติ ม เ งิ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื# อ ง  แ ล ะ เ พื# อ ใ ห้ ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ รั บ 

การแก้ไข สบท. จึงมีหนังสือไปยงั กทช. ทุกท่านเพื#อให้เสนอแนวทางการกํากับดูแลสัญญา

ให้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที#แบบชาํระค่าบริการล่วงหน้าเพื#อป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายแก่

ผูบ้ริโภค และยงัช่วยลดผลกระทบต่อการะดาํเนินธุรกิจของผูใ้ห้บริการอีกดา้นหนึ# ง ต่อมา สบท. 

ไดน้าํเรื#องร้องเรียนกรณีการกาํหนดระยะเวลาการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ประเภทเติมเงินเสนอ

ต่อที#ประชุม กทช. ครั	 งที# 32/2553 วนัที# 4 ตุลาคม 2553 มีมติมอบหมายให้ สบท. หารือ กทช.  

ในการแจง้คาํสั#งตามมติ กทช. ครั	 งที# 11/2553 เมื#อวนัที# 6 พฤษภาคม 2553 ให้ผูใ้ห้บริการรายอื#นที#

ให้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที#แบบชาํระค่าบริการล่วงหน้าทราบและถือปฏิบติัต่อไป สบท. จึงได ้

ร่างหนังสือแจ้งคาํสั#งมติ กทช. เพื#อพิจารณา และในระหว่างนี	 เพื#อสร้างความชัดเจนระหว่าง

หน่วยงานที#เกี#ยวขอ้ง สบท. จึงไดจ้ดัการประชุมภายในสํานกังาน กทช. และผูใ้ห้บริการหลายครั	 ง

ผลการจัดประชุมร่วมกับผู ้ให้บริการทําให้ทราบถึงข้อสงสัยของบริษัทว่าตกลงแล้ว กทช.  

ไดเ้ห็นชอบแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมแลว้หรือยงั อยา่งไรก็ดีแม ้สบท. จะแจง้ว่ามีมติให้

ความเห็นชอบแลว้ แต่เนื#องจากการแจง้มติต่อผูใ้ห้บริการยงัไม่ชดัเจนจึงยงัไม่มีการปฏิบติัตามกรณี

การกาํหนดระยะเวลาการใช้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที#ประเภทเติมเงิน ดังนั	น  สบท. จึงได้เร่ง

ปรับแกห้นงัสือแจง้ผูใ้หบ้ริการตามความเห็นของ กทช.  

 ต่อมาสาํนกังาน กสทช.60  ไดอ้อกหนงัสือที# สบท.54/2554 ลงวนัที# 28 กุมภาพนัธ์ 2554 

เรื#องการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ในลกัษณะที#เรียกเก็บเงินค่าบริการเป็นการล่วงหนา้ (Pre-Paid) 

                                                 
 60  พระราชบัญญติัองค์กรจดัสรรคลื#นความถี#และกาํกบัประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรศพัท์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ;BB< มีผลบงัคบัใชจึ้งไดเ้ปลี#ยนจากสาํนกังาน กทช. เป็นสํานกังาน กสทช. 
ตามผลของ พระราชบญัญติั ฉบบัดงักล่าว 
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ไปยงัผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#แบบเติมเงินทุกราย โดยมีเนื	อหาในหนงัสือถึงมติที#ประชุมครั	 งที# 

11/2553 และครั	 งที# 32/2553 โดยระบุว่าผูใ้ห้บริการตอ้งปฏิบติัตามประกาศ กทช. เรื#อง มาตรฐาน

ของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 11 และตามมติที#ประชุมครั	 งที#  11/2553  

อย่างเคร่งครัด ถือได้ว่าเป็นกา้วสําคญัของการพิทกัษ์สิทธิผูบ้ริโภคในเรื#องการกาํหนดระยะเวลา 

การใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ประเภทเติมเงิน 

 การอุทธรณ์ของผู้ประกอบกจิการโทรคมนาคม ที�ให้บริการ 

 หลงัจากที#สํานกังาน กสทช. ไดอ้อกหนงัสือแจง้ให้ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที#แบบ

เติมเงินทุกรายปฏิบติัตามประกาศ กทช. เรื#อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ;B?V 

ขอ้  ::  และตามมติที#ประชุมครั	 งที# ::/;BB< อยา่งเคร่งครัดแลว้นั	น ผลปรากฏวา่มีบางบริษทัไดย้ื#น

อุทธรณ์คาํสั#งดงักล่าวต่อ กสทช.61 ไดแ้ก่ บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั, บมจ. กสท โทรคมนาคม และบริษทั 

ฮทัชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย จาํกดั โดย บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั มีเหตุผลในการอุทธรณ์ต่อไปนี	  

1. เป็นการออกคาํสั#งโดยไม่มีอาํนาจหรือนอกเหนืออาํนาจหนา้ที# เนื#องจาก กทช. ไม่มี

อาํนาจออกประกาศ กทช. เรื# อง มาตรฐานสัญญาขอ้ :: ประกาศดงักล่าวจึงเป็นการจาํกดั สิทธิ�

เสรีภาพ ในการประกอบกิจการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ;BBI  

2. การออกประกาศ กทช. เรื# องมาตรฐานสัญญาฯ ขอ้ :: ส่งผลกระทบต่อสิทธิและ

หน้าที#ของบริษัทตามสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าระหว่าง

การสื#อสารแห่งประเทศไทยกบั บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั ซึ# งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้

บญัญติัรับรองและคุม้ครองการประกอบกิจการตามสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 

3. ประกาศ กทช. เรื#องมาตรฐานสัญญาฯ ขอ้ 11 เป็นการสร้างภาระเกินสมควรให้แก่

บริษทัและผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 

4. การใช้อาํนาจในการออกประกาศ กทช. เรื# องมาตรฐานสัญญาฯ ข้อ 11 เป็น 

การกระทาํโดยมิได้ค ํานึงถึงผลกระทบต่อผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมของประเทศ อนัเป็นการขดัต่อระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติวา่

ดว้ยการประในผลกระทบจากการกาํกบัดูแล พ.ศ. 2549 
                                                 
 61  เช่นเดียวกบั : บทเฉพาะกาลกาํหนดให ้กทช. เดิม ปฏิบติัหนา้ที# กสทช. จนกวา่จะมีการสรรหา
คณะกรรมการใหม่ได ้
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5. การออกประกาศ กทช. เรื#องมาตรฐานสัญญาฯ ขอ้ 11 ขดัต่อประกาศคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื# องแนวทางปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ  

 ขอ้อุทธรณ์ดงักล่าวนั	น บจ. ฮทัชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย ต่างก็ไดอ้า้งเช่นเดียวกนั 

ซึ# งในส่วนของ บมจ. กสท โทรคมนาคม นั	นไดอ้า้งวา่คณะกรรมการ กสทช. และสบท. ยงัไม่เคย

กาํหนดหลกัเกณฑ์เงื#อนไขเพิ#มเติมใดๆ พร้อมกนันี	  กสทช. ยงัไม่ไดพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง

แบบสัญญาใหบ้ริการวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่า Digital CDMA ที# กสท ไดน้าํเสนอไป ยิ#งเป็นการตอก

ย ํ	าวา่ สาํนกังาน กสทช. ยงัไม่ไดแ้จง้กบัผูใ้หบ้ริการ หรือทาํใหเ้กิดความเขา้ใจวา่แบบสัญญาฯ นั	นยงั

ไม่ไดผ้า่นการพิจารณา 

 นบัแต่ที#เกิดปัญหาจนถึงปัจจุบนัใช้ กสทช. ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า B ปี  

โดยปัญหาเรื#องนโยบายการกาํหนดอายุบริการโทรศพัท ์(Pre-Paid) ซึ# ง กสทช. ตอ้งการให้ไม่มีวนั

หมดอายุ ในขณะที# ฝั#งผูรั้บใบอนุญาตไม่ยอมโดยให้เหตุผลเรื# องต้นทุน และมีผลให้ กสทช.  

สั#งปรับทางปกครอง ซึ# ง กสทช.ไดส้ั#งปรับวนัละ : แสนบาท กบัผูใ้ห้บริการทั	ง B ราย คือ บริษทั  

โทเทิ#ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั#น จาํกดั (มหาชน) หรือ ดีแทค, บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จาํกดั (มหาชน) หรือ เอไอเอส  บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั  บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 

และ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)กรณีตัดเ งินคงเหลือในระบบเติมเงิน หรือ (Pre-paid)  

ของผูใ้ช้บริการ ซึ# งตามประกาศ กสทช. เรื# องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรคมนาคม  

พ.ศ.;B?V ไดก้าํหนดให้บริการไม่มีวนัหมดอายุ แต่ผูใ้ห้บริการไม่ไดป้ฏิบติัตาม  ตอนนี	 ไดข้อ้ยุติแลว้ 

โดย กสทช. อนุญาตใหบ้ริการ(Pre-Paid) มีวนัหมดอายไุด ้ถา้ผา่นเงื#อนไขดงันี	  

1. การเติมเงินเขา้สู่ระบบของผูใ้หบ้ริการในทุกมูลค่าที#เคยใหบ้ริการอยูก่่อนและ/หรือที#

จะใหบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไดรั้บระยะเวลาใชง้านไม่นอ้ยกวา่ <I วนั 

2. การเติมเงินเขา้สู่ระบบของผูใ้ห้บริการทุกครั	 ง ให้นับรวมระยะเวลาการใช้งานที#

ไดรั้บกบัระยะเวลาที#ยงัคงเหลืออยู ่โดยมีระยะเวลาการสะสมวนัสูงสุดอยา่งนอ้ย <\B วนั 

3. กรณีที#ผูใ้ห้บริการมีเงินคา้งชาํระแก่ผูใ้ชบ้ริการเมื#อสัญญาเลิกกนัผูใ้ห้บริการจะตอ้ง

คืนเงินค่าบริการที#คงเหลืออยู่ในระบบให้แก่ผูใ้ช้บริการ ทั	งนี	 ผูใ้ห้บริการอาจกาํหนดเงื#อนไขให้

สามารถโอนเงินค่าบริการที#ชาํระล่วงหนา้ไวไ้ปยงัเลขหมายอื#นที#อยูใ่นโครงข่ายเดียวกนัดว้ยก็ได ้
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 นอกจากนี	 ผูรั้บใบอนุญาตเองตอ้งยื#นเงื#อนไขการหมดอายุของตวัเองเขา้มาให้ กทค. 

พิจารณาเท่านั	น ถ้าไม่ยื#นหรือยื#นแล้ว กทค. ไม่เห็นชอบ ก็จะยงัตอ้งปฏิบติัตามกฎเรื# องไม่มีวนั

หมดอายตุ่อไป  

 ปัจจุบนัผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาค < รายใหญ่ประกอบดว้ย AIS, DTAC และ TRUE 

ไดรั้บความเห็นชอบจาก กสทช. ให้สามารถกาํหนดวนัใชง้านกรณีโทรศพัทเ์คลื#อนที#แบบชาํระเงิน

ล่วงหนา้(เติมเงิน) ไดแ้ลว้ กสทช. หารือร่วม < ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ไดข้อ้สรุป ให้บตัรเติม

เงินสามารถมีวนัหมดอายไุด ้โดยผูใ้ชง้านจะไดรั้บเวลาใชง้านไม่นอ้ยกวา่ <I วนั ต่อการเติมเงิน : ครั	 ง 

และสะสมไดไ้ม่เกิน <\B วนั 

 โดยเมื#อวนันี	  \ กรกฎาคม ;BB\ นายฐากร ตณัฑสิทธิ�  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ไดเ้ผยถึงกรณีการ

กาํหนดวนัหมดอายุในบัตรเติมเงินว่า จากการหารือร่วมกับผูป้ระกอบการโทรศัพท์เคลื#อนที# 

ทั	ง < บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จาํกดั  บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั และ บริษทั แอดวานซ์ 

ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั ไดข้อ้สรุปตรงกนัแลว้วา่ บตัรเติมเงินสามารถมีวนัหมดอายุไดโ้ดยล่าสุด 

ทางผูป้ระกอบการไดต้อบรับเงื#อนไขตามที#กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 

ซึ# งผูป้ระกอบการจะจดัให้ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#แบบเติมเงิน ที#ตอ้งชาํระค่าบริการล่วงหนา้ 

ได้รับระยะเวลาใช้งานจาํนวนไม่น้อยกว่า <I วนั ต่อการเติมเงินทุกมูลค่า รวมทั	งในการเติมเงิน 

เข้าสู่ระบบทุก ๆ ครั	 ง บริษัทจะนับระยะเวลาการใช้งานที#ผูใ้ช้บริการได้รับรวมกับระยะเวลา 

ที#เหลืออยู ่โดยรวมระยะเวลาสูงสุดในการสะสมวนัใชง้านไดไ้ม่เกิน <B\ วนั 

 แต่ทั	งนี	  กสทช. ได้มีคาํสั#งปรับผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมวนัละ : แสนบาทกบัผู ้

ให้บริการทั	ง B ราย คือ เอไอเอส  ดีแทค  ทรูมูฟ ทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม กรณีตดัเงิน

คงเหลือในระบบเติมเงินของผูใ้ชบ้ริการดว้ย 

4) กรณีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�ไ ม่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี�ยวกับ

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที� ระบบเติมเงินให้ครบถ้วน 

 ก า รป ระ ก อบ กิ จก า รโท รค ม น า ค ม ข อง ป ระ เ ท ศ ไ ท ย ใ นส่ วน ก า รใ ห้บ ริก า ร

โทรศพัท์เคลื#อนที#โดยมากถึงร้อยละ VB ของผูใ้ช้บริการโทรศัพท์เคลื#อนที#เป็นการใช้บริการ

ประเภทเก็บค่าบริการล่วงหน้าหรือ เติมเงิน ด้วยเหตุที#ว่าแต่เดิมในระบบสัมปทานมีการกาํหนด 
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ค่าส่วนแบ่งระหวา่งผูใ้ห้สัมปทานกบัผูรั้บสัมปทานที#แตกต่างกนัระหว่างบริการแบบรายเดือนกบั

บริการแบบเติมเงิน คือในสัญญาสัมปทานกาํหนดค่าสวนแบ่งการให้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที# 

แบบเติมเงินไวถู้กกว่าการให้บริการแบบรายเดือน ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมจึงเน้นที#จะหา

ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการแบบเติม ประกอบกบัผูใ้ชบ้ริการก็สะดวกสบายในการควบคุมค่าใชจ่้าย และ 

การเปิดใช้บริการที#มีจาํหน่ายตามร้านสะดวกซื	อทั#วไป โดยผูใ้ช้บริการเพียงแค่ชาํระค่าซิมการ์ด 

ไม่ตอ้งลงทะเบียนก็สามารถใช้บริการได้ทนัที แต่ในทางกลบักันการให้บริการแบบเติมโดยที#

ผูใ้ช้บริการไม่ตอ้งลงทะเบียนส่งผลเสียทั	งต่อความมั#นคง และเป็นช่องทางในการกระทาํความผิด

ของเหล่ามิจฉาชีพ เนื#องจากเมื#อนาํหมายเลขโทรศพัท์เคลื#อนที#ดงักล่าวไปใช้กระทาํความผิดแลว้ 

เจา้หน้าที#จะไม่สามารถตรวจสอบหาตวัผูก้ระทาํความผิดไดเ้นื#องจากไม่มีการลงทะเบียน ดว้ยเหตุ

ดงักล่าวจึงส่งผลให้ กสทช. ได้ออกประกาศ เรื# อง หลักเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมาย

โทรคมนาคม พ.ศ. ;BB: ซึ# งกาํหนดให้ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที#ตอ้งจดัให้มีการลงทะเบียน

ผูใ้ช้บริการในระบบเติมเงินดว้ย ซึ# งผูใ้ช้บริการแบบเติมเงินที#ยงัไม่ไดล้งทะเบียนมีอยูเ่ป็นจาํนวน

มาก ยากต่อการจดัใหมี้การลงทะเบียนใหถู้กตอ้งตามประกาศ กสทช.  

 ด้วยขอ้เท็จจริงปรากฏว่าปัจจุบนัผูใ้ห้บริการบริการโทรศพัท์เคลื#อนที#ทั	ง B ราย คือ 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) บริษทั โทเทิ#ล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั#น จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ทรูมูฟ จาํกดั 

ยงัไม่ดาํเนินจดัเก็บขอ้มูลและรายละเอียดเกี#ยวกบัผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ประเภทเรียกเก็บเงิน

ล่วงหน้าตามข้อ <W และข้อ V\ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื# องหลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ;BB: ให้ครบถ้วนเพื#อเป็น 

การป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อสาธารณะ และประชาชนผูใ้ชบ้ริการ และเพื#อบงัคบัใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย สาํนกังาน กสทช. จึงไดมี้หนงัสือถึงบริษทั โทเทิ#ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั#น จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ทรูมูฟ จาํกดั 

ให้ระงับการกระทาํที#ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและปฏิบติัให้ถูกต้องตามข้อ <W และ V\ ของประกาศ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื# อง หลักเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมาย

โทรคมนาคม พ.ศ.  ;BB: ดํา เ นินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี# ยวกับผู ้ใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื#อนที#ตามประกาศดังกล่าวให้ครบถ้วน ทั	 งนี	  หากทั	 ง B บริษัทยงัคงฝ่าฝืนคาํสั#ง 
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เลขาธิการ กสทช. จะอาศยัอาํนาจตามมาตรา \\ แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ. ;B?? พิจารณากาํหนดค่าปรับทางปกครองในอตัราที#สูงขึ	นต่อไป และให้ ? บริษทั ได้แก่ 

บริษทั โทเทิ#ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั#น จาํกดั (มหาชน) บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) บริษทั กสท 

โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ชาํระค่าปรับทางปกครอง ในอตัราวนัละ WI,III บาท ต่อสํานกังาน 

กสทช. ให้ครบถว้น ทั	งนี	  เนื#องจากบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือแจง้คาํสั#งของเลขาธิการ กสทช. ในการ

กาํหนดค่าปรับทางปกครอง เมื#อวนัที# 5 มิถุนายน 2555 บริษทัฯ จึงตอ้งชาํระค่าปรับทางปกครอง

นบัแต่วนัที# ๖ กรกฎาคม 2555 เป็นตน้ไปจนกวา่บริษทัฯ จะไดด้าํเนินจดัเก็บขอ้มูลและรายละเอียด

เกี#ยวกับผู ้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื#อนที#ประเภทเรียกเก็บเงินล่วงหน้าตามข้อ 38 และข้อ 96  

ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื#อง หลกัเกณฑ์การจดัสรรและบริหาร 

เลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ใหค้รบถว้น 

5) กรณีการออกหลักเกณฑ์เยียวผู้ใช้บริการภายหลังหมดสัญญาสัมปทานคลื�นความถี� 

3KLL MHz  

 ปัญหานี	 เ ทียบเคียงได้กับกรณีการหมดสัมปทานของคลื#น 1800 MHz คือ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 

ไม่มีการว่าจดัทาํประกาศ กสทช.เรื# อง มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการในกรณีสิ	นสุดการอนุญาต

สัมปทาน หรือสัญญาการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที# 

 โดยร่างประกาศดงักล่าวจะช่วยคุม้ครองผูบ้ริโภคที#ใช้งานโทรศพัท์บนคลื#น 1800 MHz 

ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยมีผูรั้บสัญญาสัมปทาน คือ  

บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั และบริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั ในเครือบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั 

(มหาชน) หรือเอไอเอส ที#มีลูกค้าจาํนวนกว่า 17 ล้านเลขหมาย ซึ# งหมดอายุสัมปทานไปแล้ว 

เมื#อวนัที#  15 กันยายน 2556ที#ผ่านมา เพื#อไม่ให้เกิดปัญหาซิมการ์ดดับ ในกรณีที#ลูกค้ายงัไม่มี 

การโอนยา้ยออกจากระบบ 

 สาํหรับกรณีดงักล่าวเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า การที# กสทช.อนุมติัร่างประกาศดงักล่าวนั	น 

ไม่ไดเ้ป็นการต่ออายุสัญญาสัมปทาน แต่เป็นการคุม้ครองเยียวยาลูกคา้เพื#อไม่ให้ไดรั้บผลกระทบ

เป็นระยะเวลา 1 ปี 
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 ปัจจุบันบริษัท ทรูมูฟ จํากัดมีลูกค้าระบบรายเดือนจํานวน 346,156 เลขหมาย  

ระบบเติมเงิน จาํนวน17,409,565 เลขหมาย ส่วนดีพีซีมีลูกคา้ระบบรายเดือน จาํนวน 74,219 เลขหมาย  

โดยบริษทั ทรูมูฟ จาํกดัมีเงินคงคา้งในระบบเติมเงิน จาํนวน 428,089,702.68 บาท 

 ต่อมาเมื#อวนัที# 17 กนัยายน 2556 ที#ผา่นมา กสทช.ไดอ้นุมติันโยบายให้แก่บริษทั ทรูมูฟ 

จาํกดัและดีพีซีวา่เงินที#เหลือคงคา้งอยูใ่นซิมการ์ด จะตอ้งคืนเงินที#เหลือในซิมการ์ดให้ประชาชนให้

ถูกต้องตามกฎหมาย และการโทรเข้าส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์ก็ไม่มีการเสียค่าบริการเพื#อให้

ประชาชนไดรั้บขอ้มูลที#ถูกตอ้ง ซึ# งขณะนี	 ทางดีพีซีไดแ้จง้ต่อทาง กสทช.เป็นที#เรียบร้อยแลว้ จะ

ดาํเนินการคืนเงินดงักล่าวเป็นเช็คเงินสด ส่วนทางบริษทั  ทรูมูฟ จาํกดั นั	นยงัไม่มีการแจง้เขา้มายงั

ที# กสทช.แต่อยา่งใด 

 ซึ# งหลงัจากที#หมดอายสุัมปทานไปแลว้เมื#อวนัที# 16 กนัยายน 2556 ที#ผา่นมา ก็สรุปไดแ้ลว้วา่ 

ไม่มีอาการซิมดบั แต่ปัญหาที#พบกนัมากก็คือ การโดนโอนยา้ยโดยไม่ได้สมคัรใจ ซึ# งกรณีนี	 เป็น

ประเด็นที#ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก และค่ายที#มีปัญหานี	 มีเพียงค่ายเดียวคือ บริษทั  ทรูมูฟ จาํกดั 

 ทางดา้นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั ทรูคอร์ปอเรชั#น จาํกดั 

(มหาชน) เปิดเผยวา่ การโอนยา้ยลูกคา้จากคลื#น 1800 MHz นั	น ขณะนี	ทางบริษทั บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั 

กาํลังเร่งดาํเนินการอยู่ ส่วนตวัมองว่าหากจะโอนยา้ยภายใน 1 ปีนั	นอาจจะไม่ทนั ถึงแม้ว่าจะ

สามารถโอนยา้ยสูงสุดไดสู้งถึงวนัละ 6 หมื#นรายก็ตาม เนื#องจากมีลูกคา้บางส่วนที#ไม่มีการใชง้าน

อยา่งต่อเนื#อง และไม่แจง้ความประสงคที์#จะโอนยา้ย 

 ส่วนทางด้าน นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที#บริหาร บริษัท แอดวานซ์  

อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า ตนในฐานะตวัแทนของดีพีซี เนื#องจาก

เป็นบริษทัลูกของเอไอเอสนั	น ส่วนตวัเห็นด้วยกบัการเยียวยาผูบ้ริโภคหลงัหมดสัมปทานคลื#น 

1800 MHz ที#หมดในวนัที# 15 กนัยายน 2556ที#ผา่นมาไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบ 

 อยา่งไรก็ตาม ณ วนันี	ตามกฎหมายสัญญาสัมปทานคลื#น 1800 MHz นั	นสิ	นสุดลงแลว้ 

คลื#นความถี#ต้องคืนกลับมาเป็นของสาธารณะ ซึ# ง กสทช. จะต้องนาํไปจดัสรรใหม่ด้วยวิธีการ

ประมูลเพื#อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ# งผูใ้หบ้ริการไดส่้งแผนมาตรการเยยีวยามาแลว้     

 ซึ# งคณะทาํงานติดตามและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานตามมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการ

เป็นการชั#วคราวในกรณีสิ	นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที# 
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พ.ศ.2556 จะทาํการวเิคราะห์และสรุปเพื#อส่งให้ กทค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื#อพิจารณาแผน

เยยีวยาเพื#อใหส่้งผลกระทบต่อผูใ้ชบ้ริการนอ้ยที#สุด 

 สําหรับรายไดใ้นช่วงระยะเวลาการเยียวยาคุม้ครองผูบ้ริโภคนั	น ปัจจุบนัอยูใ่นขั	นตอน

การประสานรายชื#อคณะทาํงานกาํลงัพิจารณาตน้ทุนการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการ ก่อนหัก

ตน้ทุนการดาํเนินงานและค่าเช่าโครงข่ายเพื#อนําเงินรายได้ส่งกระทรวงการคลังเพื#อเป็นรายได้

แผ่นดินต่อไป จากปัญหาที#กล่าวมาจะเห็นไดว้า่ทั	งการหมดอายุของสัมปทาน และการพกัใช้หรือ

เพิกถอนใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมนั	น มีผลกระทบที#คลา้ยคลึงกนัคือผลกระทบที#

เกิดขึ	 นกบัผูใ้ช้บริการ คือจะไม่สามารถใช้บริการได้เนื#องจากระบบถูกระงบั จากการกรณีการ

หมดอายสุัมปทานถือเป็นเรื#องที#มีกาํหนดระยะเวลาที#ชดัเจนวา่จะเกิดขึ	นวนัเวลาใด ในทางปฏิบติัยงั

เกิดปัญหาเกี#ยวกบัการดูแลผูใ้ชบ้ริการที#ไดรั้บผลกระทบ และหากเป็นการยุติระบบโดยการบงัคบั

ทางปกครอง กรณีผูป้ระกอบการถูกพกัใชห้รือ เพิกถอนใบอนุญาต ซึ# งเป็นกรณีที#เกิดขึ	นในระหวา่ง

ระยะเวลาที#ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการ อย่างกะทนัหนั ไม่ทราบกาํหนดวนัเวลาที#แน่นอนได ้

ทั	งนี	  ตาม พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 

 

3.3 การกาํกบัดูแลและสภาพทั�วไปของการประกอบกจิการโทรคมนาคมในต่างประเทศ 

 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งคลื#นความถี#เป็นเรื#องที#นานาอารยประเทศ

ใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก เพราะเกี#ยวพนัไปถึงความมั#นคงและการพฒันาประเทศ เรียกไดว้า่เป็น

ตวัชี	วดัหนึ#งของการเป็นประเทศที#พฒันาแลว้โดยดูไดจ้ากรูปแบบการบริหารจดัการ การให้บริการ

แก่ประชาชน เทคโนโลยทีี#ใชบ้นคลื#นความถี#รวมถึงพื	นที#การให้บริการ ปัจจยัต่างๆดงัที#ไดก้ล่าวมา

ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจยัที#บงชี	 ได้ว่าประเทศนั	นๆเขา้ข่ายเป็นประเทศที#พฒันาแล้วหรือไม่ เฉพาะ 

การบริหารจดัการคลื#นความถี# ในปัจจุบนัประเทศต่างๆทั#วโลก รัฐจะปล่อยให้เอกชนเขา้มาเป็น 

ผูใ้ห้บริการโดยรัฐจะเป็นเพียงผูก้าํกบัดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเท่านั	น ผา่นระบบการ

ใหใ้บอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมและสภาพทั#วไป

ของการประกอบกิจการโทรคมนาคมในแต่ละประเทศ แมจ้ะเป็นกลุ่มประเทศที#พฒันาแลว้ดว้ยกนั

แต่ต่างก็มีรูปแบบการบริหารจดัการคลื#นความถี#ที#แตกต่างกนั เนื#องจากพื	นฐานของการบริหาร
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จดัการคลื#นความถี#มีจุดเริ#มตน้และปัจจยัอื#นเป็นองคป์ระกอบที#แตกต่างกนัเรียกอยา่งง่ายวา่ไม่มีสูตร

สาํเร็จนั#นเอง โดยจะไดอ้ธิบายเป็นตวัอยา่งในกลุ่มประเทศต่อไปนี	  

<.<.: สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 สหพนัธรัฐไดต้ราพระราชบญัญติัโทรคมนาคมประกาศใช ้ณ วนัที# ;B กรกฎาคม :VV\ 

(The Telecommunications Act of ;B July :VV\) กาํหนดกรอบการกาํกับดูแลสําหรับ 
การโทรคมนาคม และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายสําหรับการจัดตั	 งหน่วยงาน The Regulatory 
Authority For Telecommunication and Post-Reg TP หน่วยงานดงักล่าว มีหนา้ที#รับผิดชอบควบคุม
กิจการที#เกี#ยวขอ้งกบัการโทรคมนาคม และการบริหารจดัการคลื#นความถี#62 

 “องค์กรผู ้มีอ ํานาจหน้าที# เกี# ยวกับกิจการโทรคมนาคม ในเยอรมนีมี ; องค์กรที#
รับผดิชอบเรื#องกิจการโทรคมนาคม ไดแ้ก่ 

ก) กระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยแีห่งสหพนัธรัฐ 
ข) The Regulatory Authority for Telecommunications and Posts, Reg TP ซึ# งอยูภ่ายใน

ความรับผดิชอบของกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยแีห่งสหพนัธรัฐ” 
 กระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยแีห่งสหพนัธรัฐ 
 อาํนาจหนา้ที# 

 :) รับประกนัถึงความเท่าเทียมกนัในการแข่งขนั 
 ;) ทาํให้มั#นใจถึงความร่วมมือทางดา้นเทคนิคที#จาํเป็นในกลุ่มผูใ้ห้บริการและป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการกีดกนัทางการคา้ 
 <) คาํนึงถึงประสิทธิภาพ และการพฒันาทางด้านเทคนิคเมื#อตอ้งทาํการตดัสินใจใน
เรื#องขอ้บงัคบั เพื#อใหก้ารอุปถมัภก์ารเติบโตของการพฒันาและตลาด 

 อาํนาจหนา้ที#พิเศษ 
 :) จดัสรรทรัพยากรใหก้บัผูป้ฏิบติังานและใหบ้ริการ 
 ;) การออกใบอนุญาตเพื#อการโทรคมนาคมและผูใ้หบ้ริการทางไปรษณีย ์
 <) อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรที#เป็นคลื#นความถี#ให้กบัผูป้ฏิบติังานดา้นโทรคมนาคมและ 

ผูใ้หบ้ริการ 
 ?) รวบรวมค่าธรรมเนียม 

 B) ดูแลการประยกุตใ์ชก้ฎเกณฑใ์นการแข่งขนั และขอ้บงัคบัเรื#องการโทรคมนาคม 

                                                 
62 ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. (2549). “ตามไปดู... การเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมในประเทศเยอรมนั.”

สืบคน้เมื#อวนัที# 5 ธนัวาคม ;BB\, จาก http://www.siamphone.com/article/;IIB/IIIIB/page.htm. 
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 \)  การระงับข้อพิ พาทที# เ กิ ดขึ	 นจากเรื# องของข้อตกลงการเชื# อมต่ อโครงข่ าย 
(interconnection) 

 J) ใหก้ารอนุมติั อุปกรณ์เชื#อมต่อ 
     W) นาํเสนอความคิดเห็นเรื#องประเด็นเกี#ยวกบัขอ้บงัคบัต่างๆ 
      V) รายงานไปยงัหน่วยงานที#มีหนา้ที#ออกกฎหมายถึงเรื#องประเด็นเกี#ยวกบัการกาํกบัดูแล 
 :I) จดัตั	งการเก็บค่าปรับสําหรับผูที้#ไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัรวมถึงอาํนาจในการออก

คาํสั#งพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที#ผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเงื#อนไข
ในการกาํกบัดูแล ซึ# งถือเป็นเครื#องมือสาํคญัในการควบและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 

 การอุทธรณ์  หากผูรั้บใบอนุญาตเห็นวา่คาํสั#งทางปกครองของ Reg TP ที#ออกแก่ตน 
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ผูรั้บใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์โตแ้ยง้คดัตา้นคาํสั#งทางปกครองนั	นได ้

 คาํวินิจฉัยอุทธรณ์ที#ออกโดย Reg TP อาจนํามาฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได ้ 
การกระทาํทางกฎหมายเพื#อโตแ้ยง้คาํวินิจฉยัอุทธรณ์ของ Reg TP จะอยูใ่นเขตอาํนาจของศาลปกครอง 
ผูรั้บใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์โตแ้ยง้คดัคา้นคาํสั#งทางปกครองนั	นได ้

  คาํวินิจฉัยอุทธรณ์ที#ออกโดย Reg TPไม่มีผลเป็นการทุเลาการบงัคบัตามคาํสั#งทาง
ปกครองนั	น 

 มติของขอ้โตแ้ยง้ มติของขอ้โตแ้ยง้ที#ออกโดย Reg TP มีหลายกรณี ไดแ้ก่ 
 (:) ข้อโต้แยง้ที#เกิดจากเรื# องการออกใบอนุญาตและการให้บริการทั#วโลกทางด้าน

โทรคมนาคมและไปรษณีย ์รวมถึงคลื#นความถี#ที#ขาดแคลน 
 (;) ขอ้โตแ้ยง้ที#เกิดจากระเบียบขอ้บงัคบัเรื#องของอตัรา ซึ# งอยูภ่ายใตก้ารอนุมติัสําหรับ

ช่องทางการส่งสัญญาณและ voice telephony 
 (<) ขอ้โตแ้ยง้ที#เกิดจากการปฏิบติังานเพื#อต่อตา้นการแข่งขนัระเบียบขอ้บงัคบัเกี#ยวกบั

อตัราการสื#อสารเดิมในกิจการโทรคมนาคม 
 (?) ขอ้โตแ้ยง้ที#เกิดจากช่องทางโครงข่ายพิเศษอนัรวมไปถึงการเชื#อมต่อ 
 (B) ขอ้โตแ้ยง้ที#เกิดจากการกาํหนดอตัราและการควบคุมพิเศษ สําหรับการปฏิบติัการ

ต่อตา้นการแข่งขนัตลาดการสื#อสาร  
 การเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมในประเทศเยอรมนั ถือเป็นแบบอยา่งที#ประเทศไทยได้

นาํมาพฒันาการประกอบกิจการโทรคมนาคม กระแสการวิพากษ์วิจารณ์แนวทางในการเปิดเสรี
กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย นบัเป็นเรื#องใกลต้วัที#กาํลงัไดรั้บการจบัตามองและกล่าวขวญั
กนัมากในปัจจุบนั การเปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมถือเป็นพนัธกิจประการหนึ# งซึ# งประเทศไทย
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จาํเป็นตอ้งปฏิบติั ตามเงื#อนไขของกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund 
หรือ IMF) ในฐานะของผูที้#มีส่วนเกี#ยวขอ้งกบัธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย  

 ความจาํเป็นในการเปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคม 
 กิจการโทรคมนาคมในประเทศเยอรมนั นบัตั	งแต่ช่วงหลงัสงครามโลกครั	 งที# 2 ถือว่า

ไม่มีความแตกต่างไปจากประเทศอื#น ๆ ในทวีปยุโรป หรืออาจกล่าวไดว้า่ไม่ต่างจากประเทศใด ๆ  
ในโลกก็คงไม่ผิดนัก ทั	 งนี	 ภาครัฐจะเป็นผูผู้กขาดการบริหารกิจการโทรคมนาคม โดยมุ่งเน้น 
เพื#อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคญั โดยไม่มุ่งเน้นกาํไรซึ# งแตกต่างจากธุรกิจอื#น ๆ ที#มี 
การดาํเนินงานโดยภาคเอกชน อย่างไรก็ตามหลงัจากการล่มสลายของลทัธิคอมมิวนิสต์พร้อมกบั
การเฟื# องฟูของระบอบทุนนิยม ส่งผลให้เกิดแรงผลกัดนัสู่การเปิดเสรีกิจการรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  
เพื#อความคล่องตวัในการพฒันาระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ การเริ#มตน้ของยุคสารสนเทศ 
ก็เป็นอีกปัจจยัหนึ#งที#ทาํให้รัฐมิอาจดาํเนินนโยบายผกูขาดกิจการโทรคมนาคมอยา่งโดดเดี#ยวไดอี้ก
ต่อไป ประเทศเยอรมันเองถือเป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที#มีการพิจารณาเปิดเสรีกิจการ
โทรคมนาคมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการพฒันาประเทศอย่างเต็มตวั โดยการลดบทบาท 
การผูกขาดของภาครัฐลง พร้อม ๆ กับการจัดตั	 งองค์กรกลาง ซึ# งทําหน้าที#ก ําหนดกติกาใน 
การแข่งขนัเสรี พร้อม ๆ กบักาํกบัดูแลสภาพการแข่งขนัของผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมแต่ละราย
ภายในประเทศ โดยให้ความสําคญักบัความเป็นธรรมต่อผูใ้ห้บริการ และป้องกนัการเกิดสภาพ 
การผูกขาดโดยบริษัทยกัษ์ใหญ่ซึ# งมีฐานะการเงินและเงื#อนไขในการแข่งขันที# เหนือกว่าต่อ 
ผูใ้หบ้ริการรายใหม่ 

 Deutsch Telekom เป็นบริษทัเอกชนผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมเต็มรูปแบบรายใหญ่ที#สุด
ในประเทศเยอรมนั ซึ# งมีพฒันาการอย่างต่อเนื#องมาจากการเป็นรัฐวิสาหกิจซึ# งดูแลกิจการสื#อสาร
ของประเทศเยอรมนัในอดีต โดยในยุคก่อนการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคม Deutsch Telekom  
มี บ ท บ า ท แ ล ะ ห น้ า ที# เ ที ย บ เ ท่ า กั บ อ ง ค์ ก า ร โ ท ร ศั พ ท์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( ท ศ ท . )
การสื#อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) และกรมไปรษณียโ์ทรเลข (ปท.) ของประเทศไทยรวมกนั 
ต่อเมื#อกระบวนการในการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยเริ# มต้นขึ	 น จึงทาํให้มี 
การแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจ พร้อมกับการจัดตั	 งองค์กรกลาง เพื#อทําหน้าที# ดูแลกิจการ
โทรคมนาคมออกต่างหาก บทบาทของ Deutsch Telekom จึงเปลี#ยนแปลงไปเป็นบริษทัเอกชน 
ผูแ้ข่งขนัใหบ้ริการโทรคมนาคมในประเทศเยอรมนัพร้อมกบัการขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ 

 ลาํดบัเหตุการณ์จากช่วงแรกของการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมในประเทศเยอรมนั
จนกระทั#งถึงปัจจุบนั สามารถแบ่งออกได้เป็นยุคต่าง ๆ 4 ยุคด้วยกัน จะเห็นได้ว่าแบบแผนใน 
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การเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมของประเทศเยอรมนัเป็นไปอย่างลงตวัและมีพฒันาการที#ต่อเนื#อง
สอดคลอ้งกนัไปตราบจนถึงช่วงที#มีการเปิดเสรีอยา่งเต็มตวั ถือเป็นการสะทอ้นภาพของความเป็น
มหาอาํนาจทางธุรกิจในทวีปยุโรปของประเทศเยอรมนัเป็นอย่างดี กระบวนการในการเปิดเสรี
กิจการโทรคมนาคมในประเทศเยอรมนัใช้เวลาทั	งสิ	น 9 ปี โดยมีรายละเอียดลาํดบัความเป็นไปใน
แต่ละยคุดงันี	  

 
 
 ยคุที# 1 : การแปรรูปกิจการโทรคมนาคมครั	 งที# 1 (พ.ศ. 2532) 
 แบ่งแยกหนา้ที#ของ Deutsch Telekom ออกเป็น 3 รัฐวิสาหกิจยอ่ย เพื#อเตรียมการแปรรูป

ในขั	นตอนต่อไป  
 เริ#มเปิดเสรีการให้บริการสื#อสารและโทรคมนาคมทุกประเภท ยกเวน้กิจการโทรศพัท์

และการให้บริการระบบเครือข่ายสื# อสารหลัก ซึ# งรัฐบาลกําหนดให้เป็นหน้าที#ผูกขาดของ
รัฐวสิาหกิจ Deutsche Telekom ต่อไป  

 จุดประสงค์ของการแปรรูปในระยะที# 1 เป็นการแบ่งแยกการดาํเนินธุรกิจสื#อสารและ
โทรคมนาคม ออกจากหน้าที#การกาํกบัควบคุมของรัฐบาล เพื#อให้การดาํเนินการในกิจการสื#อสาร
และโทรคมนาคมไม่ถูกแทรกแซงโดยอาํนาจของรัฐอีกต่อไป 

 ยคุที# 2 : การแปรรูปกิจการโทรคมนาคมครั	 งที# 2 (พ.ศ. 2538) 
 แปรรูปรัฐวิสาหกิจ Deutsche Telekom ให้เป็นบริษทัจาํกดั พร้อมทั	งมีการผลกัดนั

บริษทั Deutsche Telekom เขา้สู่ตลาดหลกัทรัพย ์
 ยคุที# 3 การแปรรูปกิจการโทรคมนาคมครั	 งที# 3 (พ.ศ. 2539) 
 ยติุการผกูขาดการควบคุมกิจการโทรคมนาคมของรัฐบาลเยอรมนัอยา่งเด็ดขาด  
 กฎหมายโทรคมนาคมเริ#มมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการ 
 หน่วยงาน Deutsche Telekom กลายเป็นบริษทัมหาชนที#ประชาชนมีสิทธิร่วมกนัเป็น

เจา้ของอยา่งเตม็ตวั 
 ยคุที# 4 การเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมเตม็รูปแบบ (พ.ศ. 2541) 
 ยุติการผูกขาดการให้บริการโทรศัพท์พื	นฐานโดยบริษัท Deutsche Telekom  

อยา่งเด็ดขาดในวนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2541  การแปรรูปกิจการของ Deutsch Telekom จากการเป็น
องค์กรรัฐวิสาหกิจไปสู่การเป็นบริษทัเอกชนเต็มตวัเกิดขึ	นพร้อม ๆ กบัการจดัตั	งหน่วยงานกลาง
ผู ้ท ําหน้าที#กําหนดกติกา และควบคุมดูแลสภาพการแข่งขันให้บริการธุรกิจโทรคมนาคม  
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โดยรัฐบาลเยอรมนัไดมี้การจดัตั	งหน่วยงานที#มีชื#อวา่ Reg TP ขึ	น เพื#อทาํหนา้ที#ออกกฎหมายกิจการ
โทรคมนาคม (Telekom Act) ขึ	นสําหรับประกาศใชใ้นประเทศเยอรมนัทนัทีที#มีการแปรรูปกิจการ
โทรคมนาคมอย่างเต็มตวั เพื#อเป็นการเขา้ใจบทบาทของ Reg TP และรายละเอียดของกฎหมาย
โทรคมนาคมในประเทศเยอรมนั  

 Reg TP กบับทบาทของ ผูก้าํหนดกติกา หน่วยงาน Reg TP หรือ Regulierungsbehorde 
fur Telekommunikation und Post ในภาษาเยอรมนั เป็นองคก์รอิสระซึ# งไดรั้บการจดัตั	งขึ	นโดย
รัฐสภาเยอรมนั มีโครงสร้างองคก์รในรูปแบบขององคก์รเอกชน ประกอบไปดว้ยประธาน 1 ท่าน
และรองประธาน 2 ท่านซึ# งไดรั้บการคดัเลือกจากรัฐสภาเยอรมนั มีวาระการทาํงาน 2 ปี มีแผนก 
ซึ# งรายงานตรงต่อประธานอีก 7 แผนก คือแผนกกาํกบัดูแลทั#วไป (Central Matters) แผนกขอ้มูล
ข่าวสารและการรักษาความปลอดภยั (Information Technology and Security) แผนกกาํกบักิจการ
โทรคมนาคม (Telecommunication Regulation) แผนกกาํกบัใบอนุญาตดาํเนินกิจการโทรคมนาคม
และจดัสรรความถี#คลื#นวิทยุ (License and Frequency Regulation) แผนกกาํกบักิจการไปรษณีย ์
(Postal Regulation) แผนกกาํกบัวิศวกรโทรคมนาคม (Technical Telecommunications Regulation) 
และแผนกดูแลกิจการโทรคมนาคมทั#วประเทศเยอรมนั เพื#อป้องกนัการแทรกแซงจากภาคเอกชน
ต่อการทาํงานของหน่วยงาน Reg TP รัฐสภาเยอรมนัจึงมีมติให้มีการจดัตั	 งคณะตรวจสอบ 
การทาํงานของหน่วยงาน Reg TP ขึ	นอีก 5 คณะทาํงาน โดยทุกคณะจะไม่มีความเกี#ยวพนักบั
โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน Reg TP เพื#อความโปร่งใสในการตรวจสอบการทาํงานของ Reg TP 

 ผลงานชิ	นสาํคญัของหน่วยงาน Reg TP ก็คือการร่างและผลกัดนักฎหมายโทรคมนาคม
หรือ TKG (Telekomuunication Act ในภาษาเยอรมนั) ซึ# งใช้เป็นกฎหมายหลกัสําหรับ Reg TP  
ในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศเยอรมัน สําหรับบริษัทเอกชนผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมเองก็ตอ้งมีการปฏิบติัตามกฎหมาย TKG นี	อยา่งเคร่งครัด อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติั
กฎหมาย TKG ก็มีการให้อาํนาจแก่หน่วยงาน Reg TP อยา่งลน้ฟ้า จนก่อให้เกิดกระแสการต่อตา้น
จากผูใ้ห้บริการรายใหญ่อย่าง Deutsch Telekom อย่างต่อเนื#องในแง่ของความเสียเปรียบใน 
การแข่งขนัทางธุรกิจดงัที#จะไดก้ล่าวถึงต่อไป กฎหมาย TKG แบ่งออกเป็น 13 หมวด 100 มาตรา 
ครอบคลุมบทบาทและหนา้ที#ของ Reg TP และการดาํเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศเยอรมนั 
สําหรับหมวดที#สําคญัซึ# ง Reg TP ใช้เป็นเครื#องมือในการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมนั	น มีอยู่
ดว้ยกนั 4 หมวดดงันี	  

 1. การออกใบอนุญาตให้ดาํเนินกิจการโทรคมนาคม (Licensing) หมวดที# 2 มาตราที# 6  
ถึง 16: หน่วยงาน Reg TP มีอาํนาจเต็มในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้กบับริษทัเอกชนที#มี 
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ความต้องการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศเยอรมัน ทั	 งนี	 มีการกําหนดประเภทของ
ใบอนุญาตดาํเนินการออกเป็น 4 กลุ่ม ตามชนิดและรูปแบบของเทคโนโลยแีละการใหบ้ริการดงันี	  

 กลุ่มที# 1 : การใหบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื#อนที# 
 กลุ่มที# 2 : การใหบ้ริการเครือข่ายสื#อสัญญาณผา่นดาวเทียม 
 กลุ่มที# 3 : การใหบ้ริการเครือข่ายสื#อสัญญาณพื	นฐาน เช่น คู่สายเช่า เป็นตน้ 
 กลุ่มที# 4 : การให้บริการโทรศพัท ์โดยปราศจากการให้บริการเครือข่ายสื#อสารพื	นฐาน

ร่วมอยูด่ว้ย 
 2. การกาํหนดอตัราค่าใชบ้ริการสื#อสารโทรคมนาคม (Price Regulation) หมวดที# 3 

มาตราที# 23 ถึง 25 : 
 หน่วยงาน Reg TP มีอาํนาจเต็มในการกาํหนดควบคุมอตัราค่าใช้บริการของบริษทั 

ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมภายในประเทศเยอรมนั โดยกฎหมาย TKG มีการระบุอยา่งชดัเจนว่าจะ 
มีผลบงัคบัใช้เฉพาะกบับริษทัผูใ้ห้บริการที#มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงมากเท่านั	น สาเหตุที#ตอ้งมี
การออกข้อกําหนดเช่นนี	 ก็เพื#อเป็นการป้องกันมิให้ผู ้ให้บริการรายใหญ่ที# มีความได้เปรียบ 
ผูใ้หบ้ริการรายใหม่หรือรายเล็กกวา่ ทั	งในแง่ของเทคโนโลยี ความชาํนาญในธุรกิจ เงินลงทุน ฯลฯ 
ทาํการเอาเปรียบคู่แข่งขนัดว้ยการใชก้ลยทุธ์ทางดา้นราคา ไม่วา่จะเป็นการลดราคาค่าบริการการใช้
โทรศพัท ์หรือบริการโทรคมนาคมอื#น ๆ กบัผูบ้ริโภค เพื#อเป็นการแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกบั
คู่แข่งขนัรายเล็ก หรือแมก้ระทั#งการคิดค่าบริการเชื#อมต่อเครือข่าย (Interconnection) ในราคาที#สูง
เกินความเป็นจริงเพื#อเป็นการกลั#นแกลง้และเพิ#มตน้ทุนให้กบัคู่แข่งขนัที#มีความจาํเป็นตอ้งพึ#งพา
เครือข่ายของตน โดยหน่วยงาน Reg TP จะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดราคาอตัราค่าใช้บริการ โดยใช้
หลกัการพิจารณาจากตน้ทุนที#แทจ้ริงในการให้บริการของผูใ้ห้บริการรายใหญ่เหล่านั	น กฎหมาย
มาตรานี	 ได้รับการต่อตา้นอย่างหนักจาก Deutsch Telekom ถึงความไม่เป็นธรรมต่อสภาพ 
การแข่งขนัเชิงธุรกิจ เนื#องจากมีการแทรกแซงโดยตรงจาก Reg TP 

 3. การให้บริการที#ครอบคลุม (Universal Service) – หมวดที# 2 มาตราที# 17 ถึง 22 :  
เป็นกฎหมายที#กาํหนดผลบงัคบัใช้เฉพาะบริษทัผูใ้ห้บริการรายใหญ่หรือผูใ้ห้บริการที#มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมากเช่นเดียวกนั โดยมีบทบงัคบัให้ Reg TP สามารถควบคุมผูใ้ห้บริการรายใหญ่
เหล่านั	นในการเปิดให้บริการโทรคมนาคมให้กบัผูบ้ริโภคอย่างทั#วถึง โดยกาํหนดให้ผูบ้ริโภค 
ทุกรายมีโอกาสได้รับบริการเหล่านั	นอย่างทั#วถึงในราคาที#เป็นธรรม ตวัอย่างเช่น การให้บริการ
โทรศัพท์เคลื#อนที#  หรือโทรศัพท์พื	นฐาน ฯลฯ เป็นต้น หากผูใ้ห้บริการรายใหญ่ไม่สามารถ
ให้บริการที#หลากหลายไดค้รบถว้น ก็จะมีบทบงัคบัให้ผูใ้ห้บริการเหล่านั	นตอ้งชดใช้เป็นค่าปรับ 
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หรือการชดเชยในรูปแบบอื#น ๆ เป็นการทดแทนข้อเสียเปรียบของผูบ้ริโภค จุดประสงค์ของ
กฎหมายฉบบันี	 มีขึ	นก็เพื#อป้องกนัการเอาเปรียบผูใ้ชบ้ริการ โดยมีการกาํหนดกรอบมาตรฐานของ
บริการพื	นฐานต่าง ๆ ที#ผู ้ให้บริการโทรคมนาคมพึงมีแก่ผู ้ใช้บริการ ซึ# งบริษัทผู ้ให้บริการ 
ไม่สามารถอา้งเก็บค่าบริการเพิ#มเติมสําหรับบริการพื	นฐานไดห้ากไม่ไดรั้บอนุญาตจาก Reg TP 
กฎหมายมาตรานี	 ก็เป็นอีกประเด็นหนึ#งซึ# ง Reg TP ไดรั้บการร้องเรียนจากบริษทัผูใ้ห้บริการราย
ใหญ่ถึงความไม่เป็นธรรมในการแข่งขนั เนื#องจาก Reg TP ไม่ให้ความสนใจกบัพฤติกรรมของ 
ผูใ้หบ้ริการรายใหม่หรือรายเล็ก63 

 4. การกาํหนดอตัราค่าเชื#อมต่อผา่นเครือข่าย (Interconnection) หมวดที# 4 มาตราที# 33 
ถึง 39 : กาํหนดให้มีผลบงัคบัใช้เฉพาะกบับริษทัรายใหญ่เช่นเดียวกบัมาตราอื#น ๆ โดย Reg TP  
มีสิทธิขาดในการควบคุมการให้บริการเชื#อมต่อเครือข่ายของผูใ้ห้บริการรายใหญ่กบัคู่แข่งขนั 
ซึ# งเป็นบริษทัรายย่อยหรือบริษทัใหม่ ทั	งนี	 เพื#อป้องกนัปัญหาการกีดกนั และลดความไดเ้ปรียบใน
เชิงการแข่งขนัของผูใ้ห้บริการรายใหญ่ ทั	งนี	  Reg TP เล็งเห็นวา่ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมรายเล็ก
หรือรายใหม่มีตน้ทุนในการดาํเนินการที#จาํกดักว่าคู่แข่งขนัรายใหญ่ ทาํให้เกิดความเสียเปรียบใน 
การแข่งขนั การเปิดโอกาสให้บริษทัรายเล็กหรือรายใหม่สามารถใชเ้ครือข่ายเชื#อมโยงของบริษทั 
ผูใ้ห้บริการรายใหญ่ในราคาที#เป็นธรรมเพื#อเป็นการลดภาระในการให้บริการ ซึ# งกฎหมายมาตรานี	
ถูกต่อตา้นจากผูใ้หบ้ริการรายใหญ่เช่นเดียวกบัมาตราอื#น ๆ ที#ไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ 

 กฎหมาย TKG และบทบาทหนา้ที#ของ Reg TP ต่อกิจการโทรคมนาคมภายในประเทศ
เยอรมนั ก่อใหเ้กิดความเปลี#ยนครั	 งใหญ่ทั	งต่อผูบ้ริโภคสื#อโทรคมนาคมในแง่ของความหลากหลาย
ของบริษทัและอตัราค่าใชบ้ริการที#ลดตํ#าลง ในขณะที#เปิดโอกาสใหผู้ใ้ห้บริการรายยอ่ยและรายใหม่
สามารถเข้าทาํการแข่งขนัเพื#อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด พร้อม ๆ กับเพิ#มสีสันของวงการ
โทรคมนาคมในประเทศเยอรมนัเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามในมุมมองของผูใ้ห้บริการรายใหญ่ 
ดงัเช่น Deutsch Telekom กลบัมองวา่กฎหมาย TKG มีความไม่เป็นธรรมอยูห่ลายประการ ประเด็น
ที#สาํคญัก็คือการกาํหนดใหผ้ลบงัคบัของมาตราหลกั ๆ ตกอยูก่บัตนเพียงฝ่ายเดียว เปรียบเสมือนกบั
การที# Detusche Telekom ถูกมดัมือชกโดย Reg TP ทาํให้รายไดห้ลกัของตนลดตํ#าลง จะกล่าวถึง
มุมมองของ Deutsche Telekom ต่อกฎหมาย TKG ในช่วงทา้ยของบทความชุดนี	  สิ#งที#ตอ้งการ
กล่าวถึงเป็นอนัดบัต่อไปก็คือเหตุการณ์ที#เกิดขึ	นภายหลงัจากการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมใน

                                                 
 63 Jackkit Sangkittiwan. (;BB\).  “การประมูลใบอนุญาตใช้คลื�นความถี�ในประเทศเยอรมัน.”  
สืบคน้เมื#อวนัที# ;B มกราคม ;BBJ, จาก http://jackkits.blogspot.com/;I:;/IW/case-study-spectrum-auction-in-
germany.html. 
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ประเทศเยอรมัน โดยพิจารณาถึงสภาพการแข่งขันและการเปลี#ยนแปลงของอัตราค่าบริการ
โทรคมนาคมต่าง ๆ โดยสังเขป  

 ความเปลี#ยนแปลงของตลาดโทรคมนาคมเยอรมนัหลงัการเปิดเสรี 
 หลงัการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมในประเทศเยอรมนันบัตั	งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นตน้มา 

จาํนวนบริษัทผูใ้ห้บริการการสื# อสารโทรคมนาประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์พื	นฐาน 
โทรศัพท์เคลื#อนที# เครือข่ายสื# อสารคอมพิวเตอร์ และบริการอื#น ๆ โดยเฉพาะการให้บริการ
โทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ มีการเปลี#ยนแปลงที#เพิ#มสูงขึ	นอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือจาก
จาํนวนใบอนุญาตเปิดให้ดาํเนินกิจการโทรคมนาคมซึ# งออกโดยหน่วยงาน Reg TP ในช่วงครึ# งปี
แรกของปี พ.ศ. 2541 จํานวน 269 ใบอนุญาต มีบริษัทผู ้รับดําเนินกิจการทั	 งสิ	 น 1,103 ราย  
เพิ#มสูงขึ	นเป็น 711 ใบอนุญาต และ 1,952 บริษทัในช่วงครึ# งปีแรกของ พ.ศ. 2544 ดงัแสดงในรูปที# 
2 ผลกระทบโดยตรงที#เกิดขึ	นกบัผูบ้ริโภคก็คือตวัเลือกที#มากขึ	นของบริการสื#อสารโทรคมนาคม
และระดบัราคาอตัราค่าใชบ้ริการที#ลดตํ#าลงอนัเนื#องมาจากกลไกทางการตลาด และการควบคุมของ
หน่วยงาน Reg TP ตามที#ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

 ในแง่ของการบงัคบัให้ Deutsch Telekom ยินยอมให้ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมรายยอ่ย  
ซึ# งอาจเป็นคู่แข่งหรือเป็นพนัธมิตรของตนเอง สามารถเชื#อมต่อเขา้สู่เครือข่ายสื#อสารของตนได ้ 
โดยมีการคิดค่าเชื#อมต่อ (Interconnection Charge) ในอตัราที#สอดคลอ้งกบัตน้ทุนเครือข่ายและ
ระดบัราคามาตรฐาน ตามที#ไดรั้บการประเมินโดยหน่วยงาน Reg TP ก็เป็นอีกปัจจยัหนึ# งต่อการ
กระจายพื	นที#การให้บริการโทรคมนาคมไปยงัเมืองต่าง ๆ ทั#วประเทศเยอรมนั ตวัอยา่งเช่น อาจมี
บริษทัเกิดใหม่รายหนึ#งซึ# งไดรั้บใบอนุญาตให้ดาํเนินกิจการวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื#อมต่อเมือง
ใหญ่ ๆ ภายในประเทศเยอรมัน โดยเก็บค่าบริการจากลูกค้าที# เป็นองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ  
ที#ตอ้งการเชื#อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนตามหัวเมืองต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั ในกรณีนี	
บริษทัผูใ้ห้บริการดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนวางเครือข่ายเชื#อมโยงถึงกนัทั#วประเทศ ทั	งนี	 เพราะ
หน่วยงาน Reg TP จะทาํหนา้ที#คุม้ครองโดยใหบ้ริษทัดงักล่าวทาํการเชื#อมต่อเครือข่ายทอ้งถิ#นในแต่
ละเมืองผา่นเครือข่ายสื#อสารของ Deutsch Telekom โดยจะไดรั้บการคิดราคาค่าเชื#อมต่อที#เป็นธรรม 
แมก้ารให้บริการในลกัษณะดงักล่าวจะซ้อนทบักบับริการของ Deutsch Telekom ก็ตาม เพื#อเป็น 
การแสดงให้เห็นว่าบรรดาบริษทัรายย่อยเหล่านี	 มีขอ้ไดเ้ปรียบในการดาํเนินธุรกิจอยา่งใด ผูเ้ขียน
ขอใหพ้ิจารณาจุดเชื#อมต่อสําหรับเขา้ใชเ้ครือข่ายเชื#อมโยงของบริษทั Deutsch Telekom ซึ# งกระจาย
ตวัทั#วทุกหนแห่งในประเทศเยอรมนั 
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 ผลดีที#เกิดขึ	 นจากการกาํหนดให้มีการเชื#อมต่อผ่านเครือข่ายเชื#อมโยงของ Deutsch 
Telekom ได้ ทาํให้ภาพการแข่งขนัให้บริการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างดุเดือด เนื#องจากบริษทั 
ผูใ้ห้บริการรายย่อยจะสามารถควบคุมต้นทุนในการดําเนินการได้ โดยไม่ถูกกลั#นแกล้งจาก 
ผูใ้ห้บริการรายใหญ่ ซึ# งอาจเป็นคู่แข่งขนัทางการคา้กนัโดยตรง จุดนี	 เองที#เป็นขอ้เสียเปรียบอย่าง
เห็นไดช้ดัของยกัษใ์หญ่ดงัเช่น Deutsch Telekom ซึ# งตอ้งแบกตน้ทุนเครือข่ายเชื#อมโยง พร้อมทั	ง
การบาํรุงรักษา แต่กลบัตอ้งยอมใหคู้่แข่งขนัร่วมอาศยัใชเ้ครือข่ายของตนเอง โดยไม่สามารถปฏิเสธ
หรือปิดกั	นการขอใชบ้ริการได ้หากการขอใชบ้ริการนั	นเป็นไปดว้ยเงื#อนไขของการจ่ายค่าเชื#อมต่อ
ที#เหมาะสมถูกตอ้งตามกติกาที#ไดรั้บการกาํหนดขึ	นโดยหน่วยงาน Reg TP 

 แม้ว่าจะมีกระแสการร้องเรียนและคัดค้านจากผูใ้ห้บริการรายใหญ่เพียงใดก็ตาม 
ผลลพัธ์ที#เกิดขึ	 นในภาพรวมต่อผูบ้ริโภคในประเทศเยอรมนัก็เป็นไปในทางที#ดี กล่าวคืออตัรา
ค่าบริการสื#อสารโทรคมนาคมต่าง ๆ มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื#องและเป็นไปอย่างอย่างสนใจ 
ตวัอย่างที#ผูเ้ขียนขอนาํมากล่าวถึงก็คือการคิดค่าบริการโทรศพัท์ทางไกลภายในประเทศเยอรมนั  
ซึ# งมีการปรับลดลงอย่างมากนับตั	 งแต่เ ริ# มมีการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคม จากรูปที#  4  
ซึ# งเปรียบเทียบอตัราค่าบริการโทรศพัทท์างไกลภายในประเทศของบริษทั Deutsch Telekom และ
ราคาเฉลี#ยที#รวมนับคู่แข่งขนัรายอื#น ๆ นับตั	งแต่ก่อนหน้าการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมเพียง  
1 เดือน (ธนัวาคม พ.ศ. 2540) จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 สิ#งที#จะเห็นไดเ้ป็นประการแรกก็
คือ ทุกครั	 งที#มีคู่แข่งขนัรายใหม่เขา้มาในตลาด เช่น Mobicom ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2541 หรือ 
Nikoma ในช่วงเดือนกนัยายนปีเดียวกนั มีผลทาํให้อตัราค่าใช้บริการค่าโทรศพัท์ทางไกลลดลง 
กล่าวคือ จาก 0.19 มาร์คต่อนาทีมาเป็น 0.17 มาร์คต่อนาทีตามตวัอยา่งที#กล่าวมาขา้งตน้ จนกระทั#ง
ปัจจุบนัค่าเฉลี#ยอตัราค่าใช้โทรศพัท์ทางไกลลดลงเหลือเพียง 0.055 มาร์คต่อนาที หรือลดลงกว่า  
11 เท่าจากอตัราค่าใชบ้ริการก่อนการเปิดเสรี (0.6 มาร์คต่อนาที) 

 ขอ้สังเกตประการที#สองก็คือการที# Deutsch Telekom ถูกควบคุมในเรื#องของอตัรา
ค่าบริการจากหน่วยงาน Reg TP ตามกฎหมาย TKG ทาํให้ Deutsch Telekom ไม่อาจใชก้ลยุทธ์ดา้น
ราคาเพื#อต่อสู้กับการแข่งขันจากรายย่อยอื#น ๆ ประกอบกับการที#คู่แข่งขันรายย่อยมีสิทธิใน 
การขอใช้เครือข่ายเชื#อมโยงของ Deutsch Telekom ในการให้บริการได้โดยไดรั้บการดูแลจาก  
Reg TP ก็ยิ#งทาํให้ตน้ทุนในการดาํเนินงานของบริษทัรายย่อยเหล่านี	 ไม่สูงมาก ทาํให้สามารถ
กําหนดอัตราค่าบริการที#ต ํ# าลงได้มาก สิ# งเหล่านี	 ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางใน 
การดาํเนินงานของหน่วยงาน Reg TP ตามที#ไดก้ล่าวถึงไวใ้นช่วงแรกไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 เพื#อเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของผูใ้ห้บริการ 
รายใหญ่ ดงัเช่น Deutsch Telekom สามารถพิจารณาเปรียบเทียบส่วนแบ่งทางการตลาดสําหรับ
บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศของประเทศเยอรมนั ซึ# งแต่เดิมในช่วงก่อนการเปิดเสรี 
มีเพียง Deutsch Telekom เท่านั	นที#ผกูขาดการใหบ้ริการดงักล่าว หลงัจากที#มีการเปิดเสรีแลว้จะเห็น
วา่กลไกการกาํหนดอตัราค่าบริการซึ# งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย TKG ส่งผลให้ผูบ้ริโภค
ภายในประเทศเยอรมนัมีตวัเลือกมากขึ	 น ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศแบบเลือกตายตวั (Preselection Service) ซึ# งตอ้งมีการสมคัรเป็นผูใ้ช้บริการของบริษทั 
ใดบริษทัหนึ#งซึ# งมีการคิดอตัราค่าโทรศพัทที์#ต ํ#ากวา่ Deutsche Telekom และใชบ้ริการโทรออกผา่น
เลขหมายของบริษทัดงักล่าวทุกครั	 ง หรือแมก้ระทั#งการใชบ้ริการโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศ
ชนิดที#สามารถเลือกบริษทัผูใ้ห้บริการไดใ้นการโทรแต่ละครั	 ง (Call-by-Call Service) ซึ# งผูบ้ริโภค
สามารถเปรียบเทียบและเลือกใชบ้ริการของบริษทัที#มีอตัราค่าบริการ และคุณภาพสัญญาณที#ดีที#สุด
สําหรับการโทรไปยงัแต่ละประเทศ จะเห็นว่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศผ่าน
เครือข่ายของ Deutsche Telekom มีส่วนแบ่งทางการตลาดที#ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 50 เท่านั	น  
ทั	ง ๆ ที#เพิ#งจะเริ#มตน้การเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมไปเป็นเวลาประมาณ 3 ปีเท่านั	น 

 การสนบัสนุนของกฎหมาย TKG และการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมอยา่งใกลชิ้ด
ของ Reg TP ถือเป็นการสนบัสนุนการลงทุนให้บริการสื#อสารโทรคมนาคมของบริษทัเกิดใหม่
จาํนวนมากในประเทศเยอรมนั ภาพของการลงทุนที#แทจ้ริงสาํหรับบริษทัเกิดใหม่เหล่านี	 มิอาจเทียบ
ไดก้บัการลงทุนและความพร้อมของเครือข่ายสื#อสารของ Deutsch Telekom ซึ# งลงรากปักฐานใน
ประเทศเยอรมันทั	 งประเทศมาเป็นเวลานับร้อยปี การลงทุนสร้างเครือข่ายหรือระบบสื#อสาร
โทรคมนาคมในประเทศเยอรมนั ของบริษทัผูใ้หบ้ริการรายใหม่ ซึ# งแมจ้ะมีอยูเ่ฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ 
แต่ก็มีความพร้อมที#จะให้บริการในระดบัประเทศได้เนื#องจากการสนับสนุนของกฎหมาย TKG  
ในการบงัคบัให้ Deutsche Telekom ในฐานะของผูใ้ห้บริการที#ถูกมองว่ามีความได้เปรียบ 
ในด้านของส่วนแบ่งทางการตลาดที#เหนือกว่า ต้องยอมให้บริษทัเล็ก ๆ เหล่านี	 อาศยัเครือข่าย 
เพื#อการเชื#อมต่อถึงกนั และหารายไดจ้ากการเปิดให้บริการไดโ้ดยเสรี ที#น่าสนใจก็คือในปัจจุบนั 
Deutsch Telekom สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดของเครือข่ายโทรศพัท์พื	นฐานกว่าร้อยละ 60 
ให้กับเหล่าบริษัทคู่แข่งขันซึ# งเป็นบริษัทที# มีขนาดเล็กกว่า และบางส่วนเป็นบริษัทเกิดใหม่ 
โดยบริษัทเหล่านี	 ให้ความสําคัญกับการเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคเฉพาะบริเวณเมืองใหญ่ ส่งผลให ้
ส่วนแบ่งทางการตลาดของคู่แข่งขนัในเมืองใหญ่ ๆ มีสูงมากกวา่ในเมืองที#มีขนาดเล็ก ตวัอยา่ง เช่น  
ในเมืองโคโลญน์ ส่วนแบ่งทางการตลาดตกเป็นของคู่แข่งขนัถึงร้อยละ 12 
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 ความเปลี#ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี	 เกิดขึ	นอย่างรวดเร็วและรุนแรงตามกลไกการตลาด
แบบทุนนิยม ผลดีของการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคม การควบคุมกลไกในการกาํหนดอตัรา
ค่าบริการและรูปแบบของบริการที#ตอ้งมีให้แก่ผูบ้ริโภค โดยที#บริษทั Deutsche Telekom ตกเป็น 
ฝ่ายเสียเปรียบนับตั	 งแต่วินาทีแรกที# มีการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคม ซึ# งแม้จะมีกระแส 
การวพิากษว์จิารณ์จากหลาย ๆ ฝ่ายถึงความเหมาะสมของกฎหมาย TKG มากเพียงใด ก็ตอ้งยอมรับ
วา่นโยบายดงักล่าวเป็นผลดีต่อผูบ้ริโภคสาธารณูปโภคประเภทสื#อสารโทรคมนาคม อยา่งไรก็ตาม
หากยอ้นกลบัมาพิจารณาภาพเหตุการณ์ทั	งหมดอยา่งเป็นกลาง โดยยึดถึงแนวโน้มของการพฒันา
กิจการโทรคมนาคมในประเทศเยอรมนัในระยะยาวเป็นสาํคญั ขอ้เท็จจริงและขอ้เสนอแนะหลาย ๆ 
ประการสาํหรับวงการโทรคมนาคมของประเทศเยอรมนัก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํมาประยุกต์
และปรับใชก้บัแนวทางในการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมในอีกหลาย ๆ ประเทศ 

 พิจารณาสถานภาพในการแข่งขนัของ Deutsch Telekom อยา่งเป็นธรรม จะเห็นว่ามี 
ความเสียเปรียบต่อรายยอ่ยทุก ๆ ทาง อีกทั	งไม่มีผูใ้ดสามารถตอบไดว้า่เมื#อใดจึงจะเป็นช่วงเวลาที# 
Deutsch Telekom จะไดรั้บการยกเวน้จากขอ้กาํหนดทางกฎหมาย TKG แมจ้ะมีการกล่าวอา้งว่า 
การที# Reg TP ตอ้งดาํเนินนโยบายที#เขม้งวดดงักล่าวก็เพื#อสร้างสภาพการแข่งขนัให้เกิดขึ	 น  
แต่ตราบใดก็ตามที#ผูใ้ห้บริการรายยอ่ยไม่มีความตั	งใจที#จะแข่งขนัจริง หลายรายเขา้มาดาํเนินธุรกิจ
อย่างฉาบฉวยแล้วก็เลิกกิจการไปหลงัจากได้กาํไรตามที#ตนเองตอ้งการ สิ# งเหล่านี	 ก็ถือเป็นสิทธิ 
อนัชอบธรรมสาํหรับบริษทัใหญ่ดงัเช่น Deutsche Telekom ในการร้องเรียนต่อ Reg TP 

 เครื#องมือที#หน่วยงาน Reg TP ใช้ในกาํหนดอตัราค่าบริการ สําหรับบริการแต่ละ
ประเภทของผูใ้ห้บริการรายใหญ่นั	น เป็นการพิจารณาประเมินจากตน้ทุนในสร้างเครือข่ายและ 
การดําเนินการของผูใ้ห้บริการเป็นสําคัญ โดยมิได้คาํนึงถึงปัจจัยด้านอื#น ไม่ว่าจะเป็นกลไก 
ทางการตลาด ค่ามาตรฐานของอตัราค่าบริการ และโครงสร้างทางเศรษฐศาสตร์มหภาคของธุรกิจ
โทรคมนาคม นับเป็นคาํถามที#มกัเกิดขึ	 นจากหลาย ๆ ฝ่ายในวงการโทรคมนาคมของประเทศ
เยอรมนั ต่อกฎหมาย TKG และการดาํเนินนโยบายของ Reg TP วา่ไดเ้ดินมาถูกทางแลว้หรือไม่64 

 
 
 
 

                                                 
 64 ไพโรจน์ ไววานิชกิจ.(2549). ตามไปดู... การเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมในประเทศเยอรมนั. 
สืบคน้วนัที# B ธนัวาคม ;BB\, จาก  http://www.siamphone.com/article/2005/00005/page.htm   
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<.<.; สาธารณรัฐฝรั#งเศส 
  ในอดีต กิจการโทรคมนาคมในประเทศฝรั#งเศสเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ ซึ# งมี
กระทรวงวา่ดว้ยกิจการไปรษณียแ์ละโทรคมนาคมเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการจนกระทั#งใน 
ปี 1990 ไดมี้การยกเลิกการผกูขาดโดยรัฐ และจะตั	งเป็นองคก์รมหาชนอิสระ (établissement public) 
เรียกวา่ France Télécom 
  ในระยะต่อมาดว้ยเหตุที#กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที#มีการเปลี#ยนแปลงที#สําคญั
และอยู่ระหว่างการพฒันาอย่างต่อเนื#อง ทั	 งนี	  เป็นผลพวงมาจากวิวฒันาการอย่างรวดเร็วทาง 
ดา้นเทคนิค การสถาปนาตลาดร่วมในยุโรป และการเปิดเสรีทางการคา้ ซึ# งเป็นแรงผลกัดนัให้เกิด
การแข่งขนักนัอยา่งกวา้งขวางและขณะเดียวกนัก็เป็นแรงต่อตา้นการผกูขาดของรัฐประเทศฝรั#งเศส
จึงได้ตรารัฐบญัญติัลงวนัที# 26 กรกฎาคม 1996 อนัเป็นกฎหมายที#มีความสําคญัอย่างยิ#งใน 
การกาํหนดขอบเขตและขั	นตอนการแปรสภาพกิจการโทรคมนาคมที#เป็นกิจการผูกขาดมาเป็น
กิจการที#เปิดให้มีการแข่งขนัอย่างเสรี โดยมีขั	นตอนการดาํเนินการปฏิรูปกิจการโทรคมนาคม  
(la réforme des télécommunications) หลายประการไม่วา่จะเป็นการแปรรูปกิจการของ France 
Télécom ในลักษณะพิเศษโดยแปรสภาพ France Télécom ไปเป็นบริษทั มหาชน (จาํกัด)  
ตามประมวลกฎหมายพาณิชยแ์ละไดข้ายหุน้บางส่วนใหแ้ก่สาธารณชนโดยรัฐยงัคงถือหุ้นฝ่ายขา้งมาก
โดยหุ้นของบริษทัมหาชน France Télécom จะมีการซื	อขายกนัในตลาดหลกัทรัพย์ (หุ้นได้รับ 
ความสนใจจากประชาชนมาก) นอกจากนี	 ไดเ้ปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัอยา่งต่อเนื#องในดา้นต่างๆ 
โดยเริ# มจากเรื# องที# เป็นตลาดใหม่ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ การวางระบบขนส่งเครือข่ายข้อมูล  
การสื#อสารภายในเครือข่าย โดยรัฐไดเ้ปิดให้มีการแข่งขนัทุกดา้นเกี#ยวกบัการให้บริการการสื#อสาร
ทางโทรศพัท์ ซึ# งการจดัให้มีการแข่งขนั (organisation de la concurrence) นั	นรัฐบญัญติัฯ 
กาํหนดใหบ้ริษทั France Télécom เปิดเครือข่ายของตนให้กบัผูป้ระกอบการรายอื#นที#ไดรั้บอนุญาต 
ผูป้ระกอบการรายอื#นสามารถให้บริการด้านโทรคมนาคมได้โดยอาศยัเครือข่ายของตนเองหรือ
เชื#อมโยงกับเครือข่ายของบริษทั France Télécom โดยใช้เป็นเครือข่าย ในการให้บริการได ้
การเชื#อมโยงเครือข่ายของบริษทั France Télécom นั	นสามารถทาํไดโ้ดยการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั
บริษทั France Télécom ตามที#กาํหนดในสัญญาระหวา่งผูป้ระกอบการกบับริษทั France Télécom 
ซึ# งจาํนวนค่าตอบแทนที#ผูป้ระกอบการตอ้งจ่ายคือหวัใจสาํคญัของการเปิดใหมี้การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม65 

                                                 
 65 อารยะ ธีระภทัรานนัท์.(;B?\). มาตราการทางกฎหมายในการจดัสรรคลื#นความถี# : ศึกษาเฉพาะกรณี 
สถานะ บทบาท อาํนาจ หน้าที�ขององค์กรของรัฐที�เป็นอิสระกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (วิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
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 นอกจากการดาํเนินการปฏิรูปกิจการโทรคมนาคม ตามขอบเขตและขั	นตอนของรัฐ
บญัญติั ลงวนัที# 26 กรกฎาคม 1996 รัฐบญัญติัไดก้าํหนดให้มีกลไกสําคญัเพื#อให้การเปิดเสรีดา้น
โทรคมนาคมโดยดาํรงไวซึ้# งบริการสาธารณะดา้นโทรคมนาคมดงักล่าวบรรลุผลโดยไดก้าํหนดให้
มีองค์กรของรัฐที#เป็นอิสระที#มีอาํนาจในการออกกฎระเบียบเกี#ยวกบัการโทรคมนาคมที#เรียกว่า 
“Autorité de Régulation des télécommunications” (A.R.T.) และต่อมาเมื#อวนัที# ;: พฤษภาคม ;IIB 
ได้มีการปรับเปลี#ยนชื#อองค์กรจากเดิมเป็น “Autorité de Régulation des Communications 
Électroniques et des Postes” หรือ  ARCEP หน่วยงานกาํกบัดูแลการสื#อสารอิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย ์ 
ซึ# งมีอาํนาจหน้าที#ในการควบคุมกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิด 
การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการดว้ย องคก์รดงักล่าวเดิม
ประกอบดว้ยกรรมการ 5 คน แต่ปัจจุบนัเพิ#มขึ	น ; คนรวมเป็น J คน มีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
เป็นประธาน และกรรมการอีก \ คน ซึ# งไดรั้บการคดัเลือกจากประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ และวุฒิสภา 
โดยสถานะขององคก์รถือวา่เป็นองคก์รของรัฐที#เป็นอิสระ (Autorité administrative indépendante) 
ซึ# งการดาํเนินการขององค์กรดงักล่าวอยู่บนหลกัการสําคญัของการแบ่งหน้าที# ระหว่างหน้าที#ใน 
การบริหารจดัการ (fonction d'exploitation) กบัหนา้ที#ในการออก “กฎ” (fonction de la réglementation) 
กล่าวคือ  
 องค์กรของรัฐที#เป็นอิสระที#มีอาํนาจในการออก “กฎ” เกี#ยวกับกิจการโทรคมนาคม 
(ARCEP) มีหน้าที#ในการกาํหนดหลักเกณฑ์ทางเทคนิคตามคาํขออนุญาตจดัตั	งเครือข่ายหรือ
กาํหนดหลกัเกณฑ์ทางเทคนิคเกี#ยวกบัการขออนุญาตใชเ้ครือข่ายที#เปิด รวมทั	งกาํหนดหลกัเกณฑ์
เกี#ยวกบัอุปกรณ์ทางการสื#อสารแก่ประชาชน (แต่อาํนาจในการออกใบอนุญาตยงัคงเป็นอาํนาจของรัฐ) 
นอกจากนี	  องค์กรของรัฐที#เป็นอิสระที#มีอาํนาจในการออก “กฎ” (ARCEP) ยงัมีหน้าที#ใน 
กา รวิ นิจฉัย ข้อพิ พา ท ระ หว่า ง ผู ้ป ระ ก อบ ก ารด้า นกา รโท รคม นา ค ม รวม ทั	 งทํา หน้า ที#
อนุญาโตตุลาการในเรื#องการกาํหนดค่าตอบแทน การเชื#อมโยงเครือข่ายของผูป้ระกอบการกับ
บริษทั France Télécom  
 นอกจากอาํนาจในการออก “กฎ” และวินิจฉยัขอ้พิพาทดงักล่าวขา้งตน้แลว้ องคก์รของ
รัฐที#เป็นอิสระที#มีอาํนาจในการออก “กฎ” (ARCEP) ยงัมีหน้าที#ในการควบคุมผูป้ระกอบการให้
ปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อกาํหนดท้ายสัญญา (cahiers des charges) ซึ# งเป็นเงื#อนไขประกอบ 
การพิจารณาออกใบอนุญาต และมีหนา้ที#ในการจดัคลื#นความถี#ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ ในกรณีที#พบวา่ 
ผูป้ระกอบการรายใดมีส่วนแบ่งการตลาดสูงผิดปกติและเข้าข่ายการแข่งขันที#ไม่เป็นธรรม  
องค์กรของรัฐที#เป็นอิสระที#มีอาํนาจในการออก “กฎ” (ARCEP) มีหน้าที#ที#จะเสนอเรื# องต่อ
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คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ (Conseil de la Comcurrence) ซึ# งเป็นองค์กรตุลาการที#
เชี#ยวชาญเฉพาะในเรื#องการแข่งขนัทางการคา้ที#สาํคญั (ARCEP) มีอาํนาจในการตดัสินใจโดยไม่ถูก
ยบัย ั	งโดยรัฐมนตรีทาํให้ (ARCEP) ของฝรั#งเศสเป็นองคก์รที#มีอิสระเต็มที#ไม่ขึ	นกบัรัฐมนตรีหรือ
สังกดักระทรวงใดมีหน้าที#หลกักาํกบัดูแลการเขา้มาเป็นผูใ้ห้บริการ ราคาค่าบริการ บริการเสริม 
บริการดาวเทียม และเคเบิลทีว ี  
 บทบาทของ (ARCEP) ในการธํารงไว้ซึ# งบริการสาธารณะด้านโทรคมนาคม 
(sauvegarde du service public des télécommunications)  
 การเปิดให้มีการแข่งขนัอย่างเสรีในกิจการโทรคมนาคมนาํมาสู่การแข่งขนัที#รุนแรงมาก 
ฉะนั	น โดยภาระหน้าที#ของ (ARCEP) จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ#งที#จะธาํรงไวซึ้# งบริการสาธารณะ 
ดา้นโทรคมนาคม ซึ# งตอ้งคาํนึงถึงหลกัการสําคญัทั	ง 3 ประการในเรื#องการจดับริการสาธารณะ 
ได้แก่ หลักการความเสมอภาคของผูใ้ช้บริการ (Principe d'egalite) หลักความต่อเนื#องของ 
การใหบ้ริการสาธารณะ (Principe d 'CONTINUITE) และหลกัการพฒันาปรับปรุงบริการสาธารณะ 
(principed'adaptabilite) ซึ# งจะตอ้งควบคุมดูแลให้เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว ในส่วนที#เกี#ยวกบั
กิจการโทรคมนาคม รัฐไดก้าํหนดแนวทางในการธาํรงไวซึ้# งบริการสาธารณะ ดงันี	  การให้บริการ
โทรศพัท์พื	นฐาน (services telephoneques de base) การให้บริการในภาคบงัคบั (services 
obligatoires) กิจการที#เป็นประโยชน์สาธารณะ (missions d'interet général)  
 1) การให้บริการโทรคมนาคมพื	นฐาน (services Téléphoniques de la base) หรือเรียก
อีกนบัหนึ#งวา่การใหบ้ริการทั#วไป (service universel) หมายถึง 
  (1) การใหบ้ริการแก่ประชาชนทั#วไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และในราคาที#เป็นธรรม 

  (2)  จดัให้มีบริการทางโทรศพัท์ฉุกเฉินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (รถดบัเพลิงโรงพยาบาล 
                      ฯลฯ)  

  (3) จดัใหมี้บริหารใหค้าํแนะนาํการใชโ้ทรศพัทแ์ละสมุดโทรศพัท ์ 
  (4) จดัใหมี้ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะในทุกพื	นที#ของประเทศ 
  (5) กาํหนดหลกัเกณฑ์ให้ผูใ้ชบ้ริการทุกคนสามารถไดรั้บบริการอย่างสมํ#าเสมอ 
โดยอาจกาํหนดค่าบริการพิเศษ (tariffs speciaux) สําหรับบุคคลบางประเภทแต่ตอ้งไม่มีขอ้กาํหนด
ในลกัษณะกีดกนัหรือสร้างความแตกต่างของการให้บริการโดยอา้งความห่างไกลทางภูมิศาสตร์  
(ราคาเดียวกนัทั#วประเทศ)  
 2) การให้บริการในภาคบังคับ (services obligatoires) ทั#วพื	นที#ของประเทศ  
รัฐจะตอ้งจดัใหมี้การใหบ้ริการอยา่งนอ้ยดงันี	  
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  (1) จดัใหผู้ป้ระกอบการทุกรายมีสิทธิใชโ้ครงข่ายที#มีอยูแ่ละเปิดให้มีการเชื#อมโยง
กบัโครงข่ายอื#น  
  (2) เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการทุกรายยื#นขอ้เสนอเช่าโครงข่ายที#มีอยู่ (บริการ
ฐานขอ้มูล ทั	งการเชื#อมโยงโดยสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ) 
  (3) ใหผู้ป้ระกอบการสามารถใชฐ้านขอ้มูลทั	งระบบ 
 3) กิจการที#เป็นประโยชน์สาธารณะ (mission d'interet général) กิจการเพื#อประโยชน์
สาธารณะดงักล่าว มีทั	งขอ้กาํหนดในส่วนที#เกี#ยวกบัความมั#นคงของประเทศ การใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นการศึกษาของสถาบนัชั	นสูงดา้นโทรคมนาคมหรือกิจการสาธารณะดา้นการศึกษา คน้ควา้ วิจยั
เพื#อการพฒันาดา้นโทรคมนาคม  
 รัฐบญัญติั ลงวนัที# 26 กรกฎาคม 1996 บญัญติัเพียงว่าบริษทั France Télécom  
มีหน้าที#ให้บริการสาธารณะดา้นโทรคมนาคมในทุกดา้น และมีบทบญัญติัเพิ#มเติมว่า ผูป้ระกอบ
กิจการอื#นที#สามารถจดับริการด้านโทรคมนาคมทั#วประเทศอาจได้รับมอบหมายให้ทาํหน้าที#
จดับริการสาธารณะดา้นโทรคมนาคมในทุกๆ ดา้นได ้
 ค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัการจดับริการสาธารณะ (financement du service public) 
 การกําหนดอัตราค่าบริการที#ผู ้ประกอบการด้านโทรคมนาคมรายอื#นจะต้องเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่บริษทั France Télécom ถูกกาํหนดขึ	น หลงัจากไดมี้การศึกษาวิเคราะห์ถึงราคา
ตน้ทุนอย่างละเอียด ค่าตอบแทนที#บริษทั France Télécom ไดรั้บจะเพิ#มขึ	นตามปริมาณการขอ
เชื#อมต่อโครงข่ายของบริษทั France Télécom 
 องค์กรของรัฐที#เป็นอิสระที#มีอาํนาจในการออก “กฎ” เกี#ยวกับกิจการโทรคมนาคม 
(ARCEP) 
 ความเชื#อมโยงในด้านนิติสัมพนัธ์ขององค์กรที#รับผิดชอบ (differentes articulations 
juridiques)  

1) รัฐ กบับริษทั France Télécom 
 รัฐให้สิทธิในการจดับริการสาธารณะด้านโทรคมนาคมแก่บริษทั France Télécom  
ตามหลกัเกณฑ์ที#กาํหนดอยา่งชดัเจนในขอ้กาํหนดทา้ยสัญญา (cahiers des charges) โดยทาํไดใ้น
รูปรัฐกฤษฎีกา (รัฐกฤษฎีกา ลงวนัที# 27 ธันวาคม 1996 กาํหนดให้บริษทั France Télécom  
เป็นผูจ้ดับริการสาธารณะในดา้นโทรคมนาคม) 
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2) รัฐกบัผูป้ระกอบการรายอื#น 
 ผูป้ระกอบการที#ประสงค์จะจดัให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม หรือใช้โครงข่ายที#มีอยู่ใน
การจดับริการด้านโทรคมนาคม หรือใช้โครงข่ายที#มีอยู่ในการจดับริการด้านโทรคมนาคมตอ้ง 
ยื#นคาํขออนุญาตต่อรัฐมนตรีที#ดูแลรับผิดชอบเกี#ยวกบักิจการโทรคมนาคมโดยผ่านองค์กรของรัฐ 
ที#เป็นอิสระที#มีอาํนาจในการออก “กฎ” การยื#นคาํขอถือว่าเป็นสิทธิที#ชอบด้วยกฎหมายภายใต้
เงื#อนไขของขอ้กาํหนดคุณสมบติัเบื	องตน้และจาํนวนคลื#นที#มีอยู ่การอนุญาตจะมีเงื#อนไขประกอบ
กล่าวคือผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์#กาํหนดให้ขอ้กาํหนดทา้ยสัญญา (cahiers 
des charges) ซึ# งมีรายละเอียดที#ชดัเจนพร้อมทั	งมีบทกาํหนดโทษกรณีฝ่าฝืนเงื#อนไขที#ไดรั้บอนุญาต 
 อย่างไรก็ดี รัฐบญัญติัลงวนัที# 26 กรกฎาคม 1996 ได้บญัญติัให้ผูป้ระกอบการ 
ทุกรายมีหนา้ที#จ่ายค่าธรรมเนียมการใชส้าธารณสมบติัของแผน่ดิน โดยกาํหนดค่าธรรมเนียมไวใ้น
ข้อตกลงอนุญาตให้ครอบครองสาธารณสมบติัของแผ่นดิน การอนุญาตไม่ให้สิทธิผูกขาดใน 
การจัดบริการสาธารณะด้านโทรคมนาคมแก่ผูใ้ดผูห้นึ# งโดยเฉพาะ และการอนุญาตดังกล่าว 
มีลกัษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ซึ# งรัฐมีอาํนาจแกไ้ขเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขของสัญญาเพื#อรักษาไว้
ซึ# งประโยชน์สาธารณะ 

3) ผูป้ระกอบการกบับริษทั France Télécom 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ระกอบการกบับริษทั France Télécom เป็นความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะคู่แข่งทางการคา้ แต่ขณะเดียวกัน ก็มีข้อสัญญาผูกพนัในเรื#องการขอเชื#อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ซึ# งขอ้สัญญาดงักล่าวเป็นนิติสัมพนัธ์ตามกฎหมายแพ่งที#กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียม
การเชื#อมต่อโครงข่ายก็ดี อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบที#กาํหนดโดยกฎหมาย และ
ตรวจสอบโดยองค์กรของรัฐที# เป็นอิสระที#มีอํานาจในการออก “กฎ” (ARCEP) ในกรณีที# มี 
ขอ้พิพาท (คู่กรณีอาจอุทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์แห่งกรุงปารีสได)้  
 การฟ้องคดีต่อศาล (recours juridictionnels) 
 ขอ้พิพาทเกี#ยวกบัการจดับริการสาธารณะดา้นโทรคมนาคมอาจนาํไปสู่การพิจารณา
ของศาลได ้ทั	งนี	  ขึ	นอยูก่บัประเด็นแห่งขอ้พิพาท ว่าจะอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจของศาลใด ซึ# งอาจสรุปได ้
ดงันี	  
 1) คดีที#นาํไปฟ้องยงัศาลปกครอง ไดแ้ก่ ขั	นตอนในการอนุมติั อนุญาตของทางราชการ 
ขอ้พิพาทเกี#ยวกบัสัญญาและขอ้กาํหนดสัญญา (cahiers des charges) ขอ้กาํหนดเกี#ยวกบัการอนุญาต
ใหใ้ชพ้ื	นที#สาธารณะ เป็นตน้ 
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 2) คดีที#นาํไปฟ้องยงัศาลยติุธรรม ไดแ้ก่ สัญญาเชื#อมต่อโครงข่ายของผูป้ระกอบการกบั
บริษทั France Télécom และการรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย ์
 3) คดีที#นาํไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวา่ดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ ไดแ้ก่ การมี
ส่วนแบ่งในตลาดสูงผดิปกติอนัมีพฤติการณ์ที#ขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม66 
 กล่าวโดยรวมแล้วการจดัตั	 งองค์กรของรัฐที#เป็นอิสระเพื#อรองรับการปฏิรูปกิจการ
โทรคมนาคมโดยการเปิดเสรีด้านโทรคมนาคมของประเทศฝรั#งเศส ตามรัฐบัญญัติ ลงวนัที#  
26 กรกฎาคม 1996 นั	น แสดงให้เห็นว่า บทบาท อาํนาจ หน้าที# ขององค์กรดงักล่าว มีหลกัการ
สําคญัและขอ้คาํนึงอยู่หลายประการ ไดแ้ก่ การที#รัฐจาํเป็นตอ้งสร้างกลไกเพื#อให้เกิดการแข่งขนั 
แทที้#จริงกล่าวคือตอ้งลดบทบาทของ France Télécom เพื#อเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการรายอื#นๆ 
สามารถเขา้สู่ระบบได ้และจะตอ้งลดบทบาทลงทั	งในดา้นการกาํกบัดูแล วางกฎ ระเบียบ ในเรื#อง
การโทรคมนาคม ตลอดจนตอ้งใหห้ลกัประกนัในการดาํรงไวซึ้# งบริการสาธารณะดา้นโทรคมนาคมดว้ย 
 เมื#อพิจารณาสถานะขององค์กรผูมี้อาํนาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื#น
ความถี#และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
ฝรั#งเศสแล้วพบว่า เป็นอํานาจของรัฐหรือหน่วยงานรัฐบาลโดยการจัดรูปแบบของระบบ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทศัน์ มีลกัษณะการจดัระบบ Système de la fonction publique ที#รัฐ
เป็นผูจ้ดัสรรคลื#นความถี#ให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสาธารณะดาํเนินการโดยการอุดหนุน
งบประมาณจากรัฐบาล และเปิดโอกาสให้เอกชนเป็นเจา้ของและเป็นผูด้าํเนินการได ้แต่ก็เป็นไป
อยา่งจาํกดัเพื#อป้องกนัการผกูขาดของธุรกิจเอกชนที#อาจส่งผลใหเ้กิดการผกูขาดทางความคิดตามมา 
เนื#องจากตอ้งการให้กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์เป็นไปเพื#อประโยชน์สาธารณชน
ตามแนวทาง la fonction publique ดงักล่าว ดงันั	น จึงไดมี้การแบ่งแยกหนา้ที#ให้องคก์รอีกองคก์ร
หนึ# งทาํหน้าที#กาํกบัดูแลเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กาํกบัดูแล วางกฎระเบียบแก่กิจการ
สื#อสารมวลชนวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ให้มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐที#เป็นอิสระ คือ 
คณะกรรมการกิจการวิทยุโทรทศัน์ (Counseil Superieur del 'Audiovisuel) ส่วนกิจการ
โทรคมนาคมนั	นรัฐไดจ้ดัสรรคลื#นความถี#เปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัเสรี โดยการแปรรูปองคก์าร

                                                 
 66M.Philippe Touguet de Beauregard, “การมอบหมายให้บุคคลอื�นนอกจากรัฐเป็นผู้ จัดทาํบริการ
สาธารณะ (Publics de services Délégation du) และการควบคุมสัญญาจัดซื�อจัดจ้างและสัมปทานบริการ
สาธารณะ (Controles des marches et des concession de service public),” การบรรยายโดยที#ปรึกษาสภาแห่งรัฐ
ของประเทศฝรั#งเศส จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกับสถานเอกอคัรราชฑูตฝรั#งเศสประจาํ
ประเทศไทย, ณ สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ::-:; ธนัวาคม ;BB: 
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มหาชนอิสระ France Télécom เป็นบริษทัมหาชน โดยขอ้กาํหนดแห่งกฎหมาย (รัฐบญัญติั)  
ให้ผูป้ระกอบการรายอื#นที#มีศกัยภาพในการประกอบการเขา้มาแข่งขนักบัผูป้ระกอบการายเดิมได ้
แม้รัฐมนตรีจะเป็นผูมี้อาํนาจออกใบอนุญาตแต่รัฐบัญญัติก็กําหนดห้ามมิให้สิทธิผูกขาดใน 
การจดัการบริการสาธารณะดา้นโทรคมนาคมแก่ผูใ้ดผูห้นึ# งโดยเฉพาะและเช่นเดียวกนั เพื#อธาํรงไว้
ซึ# งบริการสาธารณะดา้นโทรคมนาคมจึงได้แบ่งแยกอาํนาจหน้าที#กาํกบัดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมให้กบัองค์กรที#มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐที#เป็นอิสระ (ARCEP) เมื#อพิจารณาถึง 
การใช้อาํนาจหน้าที#ของ Counseil Superieur del 'Audiovisuel กบั (ARCEP) แลว้พบว่า การที#
คณะกรรมการกิจการวิทยุโทรทศัน์ (Counseil Superieur del 'Audiovisuel) และ (ARCEP) มีเพียง
อาํนาจในการกาํกบัดูแล ไม่มีอาํนาจในการพิจารณาอนุญาตนั	น เนื#องจากภารกิจที#จะตอ้งดูแล
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื#อให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะของคณะกรรมการกิจการวิทยุ
โทรทศัน์ และภารกิจที#จะตอ้งกาํกบัดูแลเพื#อป้องกนัการผกูขาดกิจการในการจดัทาํบริการสาธารณะ
ดา้นโทรคมนาคมของ (ARCEP) ตามขอบเขตและขั	นตอนของรัฐบญัญติัที#ให้อาํนาจนั	น มีลกัษณะ
เป็นรูปแบบการจาํกดัสิทธิเสรีภาพกบัเงื#อนไขกฎหมายพิเศษ (Grundrechte mit qualifizertem 
Gesetzesvorbehalt) ซึ# งเรียกร้องวา่การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพโดยกฎหมายนั	นจะตอ้งผกูพนั
อยูก่บัสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ#ง หรือตอ้งผกูพนัอยูก่บัวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์นึ# ง หรือ
จะตอ้งดาํเนินการโดยวิธีการที#กาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญเท่านั	น67 พิจารณาไดจ้ากการที#กฎหมาย
ฉบบัลงวนัที# :J มกราคม :VWV ที#กาํหนดอาํนาจหน้าที#ให้แก่คณะกรรมการกิจการวิทยุโทรทศัน์ 
และรัฐบญัญติัลงวนัที# ;\ กรกฎาคม :VV\ ที#กาํหนดอาํนาจหน้าที#แก่ (ARCEP) โดยกฎหมาย
ดงักล่าวให้อาํนาจแก่องคก์รทั	งสองแทรกแซง หรือจาํกดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนบางประการ
แลว้แต่กรณี เพื#อวตัถุประสงคส์ําคญัที#มุ่งหมาย คือ ประโยชน์สาธารณชนหรือป้องกนัการครอบงาํ 
ผูกขาดกิจการ เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการประกอบกิจการ เป็นต้น  
กล่าวอีกนยัหนึ#งคือเป็นการจดัตั	งองค์กรกาํกบัดูแลขึ	นเพื#อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเรื#อง ภายใตเ้งื#อนไข
ของกฎหมายพิเศษ โครงสร้างการแบ่งแยกระหวา่งอาํนาจหนา้ที#ในการพิจารณาอนุญาตกบัอาํนาจ
หน้าที#ในการกาํกบัดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมดงักล่าว 
สอดคลอ้งกบัหลกัการแบ่งแยกอาํนาจอยา่งเป็นระบบ ซึ# งทาํให้มีผลเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนได ้และกรณีการกาํหนดให้หน่วยงานของรัฐที#เป็นอิสระเต็มที# อย่างคณะกรรมการ
กิจการวิทยุและโทรทศัน์ (Counseil Superieur del 'Audiovisuel) และ (ARCEP) มีอาํนาจตดัสินใจ

                                                 
 67 บรรเจิด สิงคะเนติ.(;B?I). หลักพื�นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ[ศรีความเป็นมนุษย์ ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 34\>, น. B:. 
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โดยไม่ถูกยบัย ั	งโดยรัฐมนตรีนั	น มีขอ้ดี คือ จะทาํให้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคม มีความแน่นอนเป็นไปตามอาณัติของกฎหมายโดยไม่
เปลี#ยนแปลงได้ง่าย เช่น นโยบายของฝ่ายบริหารไม่เกิดความขดัแยง้ด้านผลประโยชน์ ป้องกัน 
การแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได ้อยา่งไรก็ตาม จะทาํให้ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการของหน่วยงาน
เหล่านี	 มีสูงยากในการสร้างความเชี#ยวชาญเฉพาะดา้นให้เพียงพอสําหรับการพฒันาภาคอุตสาหกรรม 
ความเปลี#ยนแปลงทางเทคโนโลยทีี#มีอยูเ่สมอแมก้ารบริหารงานจะเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว และทนักบั
ความเปลี#ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมก็ตาม68 
 (ARCEP) จะกาํกบัดูแลเพื#อให้มีการแข่งขนเสรีในกิจการโทรคมนาคม โดยธาํรงไวซึ้# ง
บริการสาธารณะ ป้องกนัการแข่งขนัที#ไม่เป็นธรรม เมื#อพิจารณาบทบาทของ (ARCEP) แลว้พบวา่
มีความสอดคล้องกบัหลกัการจดัทาํบริการสาธารณะ ที#คาํนึงถึงความเสมอภาคของผูใ้ช้บริการ  
หลกัความต่อเนื#องของการให้บริการสาธารณะ และหลกัการพฒันาปรับปรุงเปลี#ยนแปลงบริการ
สาธารณะ ยงัผลใหว้ตัถุประสงคใ์นการจดัตั	งองคก์รดงักล่าวบรรลุผลไดใ้นระดบัหนึ#ง 
 ส่วนขอบเขตของอาํนาจหน้าที#องค์กรของรัฐที#เป็นอิสระในการกาํกับดูแลกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และการโทรคมนาคมของประเทศฝรั#งเศสนั	น จะมีอาํนาจใน
ขอบเขตเฉพาะที#เกี#ยวกบัการกาํกบัดูแลเท่านั	น เนื#องจากอาํนาจในการอนุญาตให้ใชค้ลื#นความถี#และ
ประกอบกิจการจะเป็นอาํนาจของรัฐหรือหน่วยงานรัฐบาลโดย (ARCEP) ของฝรั#งเศส จะกาํกบั
ดูแลการเขา้มาเป็นผูใ้ห้บริการ ราคาค่าบริการ บริการเสริม บริการดาวเทียม และเคเบิลทีวี แยกงาน
กาํกบัดูแลบริการกระจายเสียงให้เป็นของคณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรทศัน์ ไดก้ล่าวไวใ้น
ตอนตน้วา การให้อาํนาจแก่องค์กรของรัฐที#เป็นอิสระในลกัษณะดงักล่าว สอดคลอ้งกบัหลกัการ
แบ่งแยกอาํนาจเนื#องจากไดแ้ยกอาํนาจเกี#ยวกบัการอนุญาต และการกาํกบัดูแลออกจากกนัก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะที#เชื#อมโยงกนั กล่าวคือ การกาํกบัดูแลนั	นตอ้งผกูพนัและควบคุมตรวจตรา
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไขอนัเป็นเนื	อหาของการอนุญาตดว้ย ส่วนองค์กรผูมี้อาํนาจ
เกี#ยวกบัการอนุญาต ย่อมไม่อาจใช้อาํนาจในลกัษณะที#เป็นการกาํกบัดูแลได้ นอกจากนี	  ยงัมีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อาํนาจกาํกบัดูแลโดยองคก์รอื#นของรัฐ ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีที# (ARCEP) 
พบว่าผูป้ระกอบการรายใดมีส่วนแบ่งในตลาดสูงผิดปกติ และเขา้ข่ายการแข่งขนัที#ไม่เป็นธรรม 
(ARCEP) มีหน้าที#ต้องเสนอเรื# องต่อคณะกรรมการแข่งขนัทางการค้าอนัเป็นองค์กรตุลาการ

                                                 
 68 เหรียญชยั  เรียววไิลสุข.(;BB;). การกาํกับดูแลโทรคมนาคม เขาทาํกันอย่างไร เราจะเลือกแบบ
ไหน.  ในวนัสื#อสารแห่งชาติ ? สิงหาคม ;B?;, น. :IW    
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ผูเ้ชี#ยวชาญเพื#อพิจารณาและมีคาํสั#งในการใช้การบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ 
ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการปรับ การพกัใชห้รือการเพิกถอนใบอนุญาต ต่อไป  
 ในปัจจุบนัการประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศฝรั#งเศส มีผูใ้ห้บริการรายใหญ่ 
< รายคือ France Télécom/Orange, Vivendi/SFR และ Bouygues Telecom ซึ# งเป้าหมายของ 
การกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมของ (ARCEP) นั	นมุ่งเนน้การกาํกบัเฉพาะผูใ้ห้บริการรายใหญ่
เท่านั	นเพื#อสนบัสนุนใหเ้กิดผูใ้หบ้ริการรายใหม่ 
 <.<.< ราชอาณาจกัรองักฤษแห่งบริติช(องักฤษ) 
 กิจการสื#อสารโทรคมนาคมของประเทศองักฤษเป็นบริการสาธารณูปโภคซึ# งหน่วยงาน
ของรัฐเป็นองค์กรที#ให้บริการมาตั	งแต่ตน้ โดยมีสํานักไปรษณีย ์(Postal Administration) เป็น 
หน่วยงานเดียวที#รับผิดชอบทั	งบริการไปรษณีย ์โทรเลข และโทรศพัท ์ซึงรู้จกักนัในนามของ PTT 
(Post, Telegraph & Telephone Administration) อนัเป็นรูปแบบขององคก์รให้บริการไปรษณียแ์ละ
โทรคมนาคมของประเทศในภาคพื	นยุโรป ในปี ค.ศ.  :VW: รัฐบาลอังกฤษได้มีนโยบาย 
การโทรคมนาคมในเชิงพาณิชยม์ากขึ	น (More Market Oriented Approach) ดงันั	นรัฐบาลจึงไดแ้ยก
ธุรกิจโทรคมนาคมออกจากธุรกิจไปรษณียโ์ดยจดัตั	ง British Telecom (BT) ที#มีลกัษณะวิสาหกิจ
ของรัฐ (Public Ownership) ขึ	นภายใตบ้ทบญัญติัของพระราชบญัญติัโทรคมนาคม ค.ศ.:VW:  
มารับผดิชอบการใหบ้ริการโทรคมนาคม ในปี ค.ศ. :VW? รัฐบาลองักฤษไดแ้กไ้ขปรับปรุงกฎหมาย
โทรคมนาคมโดยตราพระราชบญัญติัโทรคมนาคม ค.ศ. :VW? และแปรรูป BT เป็นบริษทัมหาชน
จาํกัด และอนุญาตให้ Mercury ซึ# งเป็นบริษทัที#จดัตั	 งขึ	 นมาใหม่เป็นอีกหน่วยงานที#สามารถ
ใหบ้ริการสาธารณะ (Public Telecommunication Operator – PTO) ดาํเนินธุรกิจแข่งขนักบั BT 
 ดว้ยเหตุที#พระราชบญัญติัโทรคมนาคม ค.ศ. :VW: ไดถู้กพิจารณาแกไ้ขใหม่และไดรั้บ
พิจารณาอนุมติัจากรัฐสภาเป็นพระราชบญัญติัโทรคมนาคม ค.ศ. :VW? เนื#องจากมีวตัถุประสงคห์ลกั
ในการดาํเนินการ < ประเด็นใหญ่ๆ คือ 
 :) แปรรูป BT ใหเ้ป็นรูปของบริษทั เพื#อให้สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งอิสระและคล่อง
ตวัอยา่งแทจ้ริง 
 ;) ให้อิสระและเสรีภาพแก่ตลาดเพื#อให้มีการแข่งขนัโดยเสรีอย่างแทจ้ริง ซึ# งการแปรรูป 
BT จะมีผลเป็นการถอดถอนอาํนาจการผกูขาดการใหบ้ริการโทรคมนาคมของ BT 
 3) ผอ่นปรนกฎเกณฑ ์กฎหมายสาํหรับกิจการโทรคมนาคม 
 สาระสําคญัของพระราชบญัญติัโทรคมนาคม ค.ศ. :VW?  กฎหมาย ปี ค.ศ. :VW?  
ได้ยกเลิกอาํนาจจาํเพาะ (Exclusive) ในการให้บริการโทรคมนาคมของ BT ซึ# งได้รับอาํนาจ 

DPU



122 
 

 

ตามกฎหมายปี ค.ศ. :VW: และกาํหนดให้ BT ตอ้งจาํหน่ายหุ้นให้แก่สาธารณชนเป็นอตัรา B:% 
นอกจากนี	 กฎหมายฉบบันี	 ยงักาํหนดให้ผูด้าํเนินการให้บริการโทรคมนาคมทุกรายรวมทั	ง BT 
จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตก่อนดาํเนินการ กฎหมายฉบบันี	 ไดเ้พิกถอนอาํนาจของ BT ในการเป็นผูใ้ห้
คาํปรึกษาแก่รัฐมนตรีที#จะออกใบอนุญาตให้แก่ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมรายอื#นๆ ดงัที#กาํหนดไว้
ในกฎหมายปี ค.ศ. :VW:  
 องค์กรกาํกับดูแลการโทรคมนาคม (OFCOM)69 ประเทศองักฤษเป็นประเทศที#มี 
การคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเคลื#อนที#ในดา้นต่างๆ มากมายโดยการกาํกบัดูแลกิจการโทรศพัท์เคลื#อนที# 
ซึ# งแบ่งออกเป็น 2 ภาค กล่าวคือ การกาํกบัดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ ซึ# งหน่วยงานที#กาํกบัดูแล
กิจการโทรศพัทเ์คลื#อนที#โดยตรงตาม Communication Act 2003 คือ OFCOM โดย OFCOM จะเป็น
หน่วยงานหลกัที#กาํกบัดูแลเกี#ยวกบัดา้นกิจการวิทยุโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
องักฤษทั	งหมด นอกจากนี	 ยงัมีหน่วยงานที#กาํกบัดูแลเกี#ยวกบัเรื#องเฉพาะเรื#อง กล่าวคือ หน่วยงาน
กํากับ ดูแลการคุ้มครองข้อมู ล ส่วนบุคคล ซึ# งรวมถึงข้อมู ล ส่วนบุคคลของผู ้ใช้บ ริกา ร
โทรศพัท์เคลื#อนที#คือ Information Commissioner’s Office (ICO) และหน่วยงานคุม้ครอง
ผู ้ใช้บริการเกี#ยวกับการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยการเสนอขายสินค้าและบริการ 
ทางโทรศพัทเ์คลื#อนที# The Telephone Preference Service (TPS) 
 นอกจากนี	 ประเทศองักฤษยงัมีหน่วยงานภาคเอกชนที#เป็นการกาํกบัดูแลตนเองด้วย
กล่าวคือ หน่วยงานกํากับดูแลในเรื# องบริการเสริมของโทรศัพท์เคลื#อนที#  (PhonepayPlus)  
ซึ# งหน่วยงานนี	 จะทาํหน้าที#กาํกบัดูแลบริการเสริมต่างๆ ที#เกี#ยวกบักิจการโทรคมนาคม รวมไปถึง
กิจการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ดว้ย 
 สุดทา้ยที#จะขาดไม่ไดคื้อการระงบัขอ้พิพาทจากปัญหาที#เกิดจากการใชโ้ทรศพัทเ์คลื#อนที# 
ประเทศอังกฤษได้มีหน่วยงานอิสระที# รับเรื# องร้องเรียนจากปัญหาของผู ้ใช้บริการกิจการ
โทรคมนาคมโดยเฉพาะ ซึ# งรวมไปถึงกิจการโทรศพัท์เคลื#อนที#ด้วย หน่วยงานดงักล่าวคือ Otelo 
(the Office of the Telecommunications Ombudsman) และ CISAS (Communications and Internet 
Services Adjudication Scheme) โดยหน่วยงานทั	งสองดงักล่าวสามารถรับเรื#องร้องเรียนและแกไ้ข
เยียวยาปัญหาที#เกิดระหว่างผูใ้ช้บริการกบัผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลื#อนไดใ้นระดบัหนึ# ง โดยถา้ผล
การตดัสินของหน่วยงานทั	งสองไม่เป็นที#พอใจของผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการสามารถนาํคดีขึ	นสู่ศาล

                                                 
 69 สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (;BB;). บทเรียนการเปิดเสรีโทรคมนาคม  
และการประเมินผลปฏิรูปโทรคมนาคมไทย (พิมพค์รั	 งที# :).กรุงเทพฯ : บริษทั ฮีซ์ จาํกดั. น.J? 
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ไดต่้อไป โดยต่อไปจะกล่าวถึงรายละเอียดเกี#ยวกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการโทรศพัท์เคลื#อนที#
และหน่วยงานรับเรื#องร้องเรียนของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที# ดงัต่อไปนี	  
หน่วยงานภาครัฐ 

 ตามที#ไดก้ล่าวมาในขา้งตน้แลว้วา่ประเทศองักฤษมีหน่วยงานที#กาํกบัดูแลกิจการวิทยุ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม ซึ# งรวมไปถึงกิจการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ดว้ยและหน่วยงานที#กาํกบั
ดูแลเกี#ยวกบัเรื#องเฉพาะเรื#อง กล่าวคือ หน่วยงานกาํกบัดูแลการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลซึ# งรวมถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที# คือ Information Commissioner’s Office (ICO) 
และหน่วยงานคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเกี#ยวกบัการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัโดยการเสนอขายสินคา้
และบริการทางโทรศพัทเ์คลื#อนที# The Telephone Preference Service (TPS) 
 หน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการโทรศพัทเ์คลื#อนที# OFCOM  
 แต่เดิมนั	นการบริการโทรคมนาคมในประเทศองักฤษให้บริการโดยหน่วยงาน General 
Post Office (GPO) แต่ในปี 1981 ไดมี้การตรา Telecommunications ACT 1981 ซึ# งเป็นกา้วแรกของ 
การเปิดเสรีโทรคมนาคมของประเทศอังกฤษ ไม่ให้ถูกผูกขาดอยู่แต่กับรัฐบาลจากการตรา 
Telecommunications ACT 1981 ทาํให้ GPO แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ Post Office เป็นหน่วยงาน
ดา้นไปรษณียแ์ละ British Telecommunications ซึ# งเป็นหน่วยงานในการใหบ้ริการโทรศพัทพ์ื	นฐาน
ซึ# งการกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศองักฤษนั	นจะอยู่ภายใต้สังกดัของกระทรวง
การคา้และอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry) จนกระทั#งไดมี้แนวคิดในเรื#อง 
การเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคม รัฐบาลองักฤษจึงไดมี้แนวคิดที#จะจดัตั	งหน่วยงานที#ทาํหน้าที#ใน
การกํากับ ดูแลกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะ และปี  ค.ศ .1984 ได้มีการออกกฎหมาย 
The British telecommunication ACT 1984 ซึ# งในเนื	อหานั	นกล่าวถึงการจดัตั	งหน่วยงานที#จะมาทาํ
หน้าที#ในการกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศองักฤษ ซึ# งคือสํานักงานโทรคมนาคม
องักฤษ (Office of Telecommunication : OFTEL)  
 การจดัตั	งองคก์รกาํกบัดูแลแยกออกมานั	นมีวตัถุประสงคเ์พื#อสร้างความเชื#อมั#นให้ทั	ง
ต่อผูป้ระกอบการว่าตนเองจะไดรั้บความเป็นธรรมและไดรั้บการคุม้ครองในตลาดการแข่งขนัเสรี
สําหรับผู ้บริโภคนั	 นจะได้รับความเชื#อมั#นว่าตนจะได้รับการคุ้มครองประโยชน์และได้รับ 
การบริการที# ดีและทั#วถึง เนื# องจากหน่วยงานที# เป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทั	 งจาก
ผูป้ระกอบการและอาํนาจทางการเมืองจะช่วยสร้างความมั#นใจในเรื#องดงักล่าวได ้
 ซึ# งในกรณีของประเทศองักฤษการแปรรูปกิจการของ British Telecom ซึ# งแต่เดิมเป็น 
ผูใ้ห้บริการหลกัและไดรั้บสิทธิพิเศษในการดาํเนินกิจการโทรคมนาคมรวมทั	งมีบทบาทสําคญัใน
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การออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมทาํใหบุ้คคลหรือกลุ่มธุรกิจที#ประสงคจ์ะเขา้
ประกอบกิจการดังกล่าวทาํการศึกษาถึงความเป็นไปได้และความน่าสนใจรวมทั	งจุดแข็งและ
จุดอ่อนของการประกอบธุรกิจดงักล่าว 
 สําหรับ OFTEL นั	 นมีสถานะเป็นองค์กรอิสระซึ# งทําหน้าที#ในการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขนัที#มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมระหวา่ง 
ผูใ้ห้บริการทั	งหลายดว้ยกนั และในเวลาต่อมาไดมี้การบญัญติักฎหมาย Communications Act 2003 
ซึ# งไดมี้การวางรูปแบบองคก์รกาํกบัดูแลขึ	นใหม่โดยไดมี้การขยายขอบเขตหนา้ที#ขององคก์รกาํกบั
ดูแลใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัการขยายตวัและการพฒันาของเทคโนโลยีดา้นการสื#อสารและ 
การโทรคมนาคม องค์กรกาํกบัดูแลที#เกิดขึ	นดงักล่าวนั	นมีชื#อเรียกว่า Office of Communication 
หรือ OFCOM  
 ซึ# งในกรณีนี	ผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ อาจมีความหวาดกลวัในเรื#องการแข่งขนัไม่เป็นธรรม
และการผกูขาดตลาดจากผูป้ระกอบรายใหญ่ ดงันั	นหน่วยงานกาํกบัดูแลจึงมีหนา้ที#ในการส่งเสริม
และสนบัสนุนการแข่งขนัเสรีและเป็นธรรมในกิจการโทรคมนาคม 
 การดาํเนินงานของ OFCOM นั	นครอบคลุมกิจการดา้นโทรคมนาคมทั	งหมดไม่วา่จะ
เป็นดา้นการสื#อสาร คลื#นวิทยุ กิจการโทรทศัน์และการสื#อสารไร้สาย ซึ# งแต่เดิมนั	นการดาํเนินงาน
และกาํกบัดูแลในดา้นต่างๆ จะตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของคณะกรรมการที#แตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่  

1) คณะกรรมาธิการมาตรฐานการกระจายเสียง(Broadcasting Standards Commission : BSC) 
2) คณะกรรมาธิการโทรทศัน์เสรี (Independent Television Commission/ITC) 
3) สาํนกังานการโทรคมนาคม (Office of Telecommunications : OFTEL) 
4) องคก์รวทิย ุ(Radio Authority) 
5) การสื#อสารไร้สาย (Radiocommunication Agency : RA) 

 สําหรับวตัถุประสงค์ในการดําเนินงานของ OFCOM นั	 น OFCOM นั	 นคงมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินงานเช่นเดียวกบั OFTEL โดยเป็นไปตาม Communication Act 2003 
กล่าวคือ ส่งเสริมและคุม้ครองการคา้เสรีเป็นธรรมรวมถึงคุม้ครองประโยชน์ของผูบ้ริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม  
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 โดยหนา้ที#จาํเพาะของ OFCOM นั	นครอบคลุมไปใน 6 กลุ่ม กล่าวคือ70  
1) ทาํใหแ้น่ใจวา่ไดมี้การใชค้ลื#นแม่เหล็กไฟฟ้าที#ดีที#สุด 
2) ทาํให้แน่ใจว่าได้มีการสื#อสารอิเล็กทรอนิกส์รวมทั	ง internet ความเร็วสูงทั#ว

ประเทศองักฤษ 
3) ทาํให้แน่ใจได้ว่าประเทศองักฤษมีการให้บริการโทรทศัน์ความละเอียดสูงและ

วทิยทุั#วประเทศองักฤษ 
4) รักษาคุณภาพของการแพร่ภาพโทรทศัน์ 
5) จดัใหมี้การป้องกนัต่อตา้นความรุนแรงในสื#อ 
6) จดัใหมี้การป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและสิทธิในความเป็นส่วนตวั 

 หลกัการในการกาํกบัดูแลของ OFCOM ตาม Communication Act 2003 ประกอบดว้ย 
1) กาํหนดนโยบาย และจดัทาํแผนการดาํเนินงานประจาํปีให้มีความชัดเจนและ

สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการสื#อสารโทรคมนาคมของรัฐบาล 
2) เขา้แทรกแซงเพื#อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการจดัให้มีบริการสื#อสารโทรคมนาคม

สาธารณะซึ#งไม่สามารถใชก้ลไกตลาดได ้
3) ดาํเนินการเพื#อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการแข่งขนัการให้บริการ ด้วยการเขา้

แทรกแซงอยา่งมีประสิทธิภาพ มิใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหนึ#งมีอาํนาจเหนือตลาด 
4) การใช้กลยุทธ์ที#ไม่เป็นธรรมในการเขา้แทรกแซงการดาํเนินงานของภาคเอกชน

ตอ้งอยู่ในสัดส่วนที#พอเหมาะโปร่งใสและชดัเจน มีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบถึงผลที#จะตามมา
ภายหลงั 

5) กําหนดกฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ เกี#ยวกับการประกอบธุรกิจ หรือ
ใหบ้ริการสื#อสารโทรคมนาคมของผูป้ระกอบการทุกประเภท 

6) วิจัยและพัฒนาตลาดการสื# อสารโทรคมนาคมอย่างต่อเนื#อง เพื#อมุ่งที#จะนํา
เทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชใ้นการใหบ้ริการของผูป้ระกอบการ 

7) ใหค้าํปรึกษาแก่ผูมี้ส่วนเกี#ยวขอ้งในประเด็นปัญหาเกี#ยวกบัผลกระทบที#จะเกิดจาก 
การออกกฎหมายขอ้บงัคบั ก่อนที#จะตรากฎระเบียบ 
 อยา่งไรก็ดี OFCOM นั	นไม่มีหนา้ที#ในการออกใบอนุญาตให้กบัผูใ้ห้บริการในกิจการ
โทรคมนาคมแต่ประการใด 

                                                 
 70 Statutory  Duties  and  Regatory Principles, http://www.ofcom.org.uk/about/what-is-
ofcom/Statutory-duties.html. 
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 ซึ# งในการดาํเนินงานในแต่ละส่วนของกิจการโทรคมนาคม OFCOM จะทาํการแต่งตั	ง
คณะอนุกรรมการย่อยเพื#อทาํหน้าที#ช่วยเหลือในการวางนโยบายและดาํเนินงานในด้านต่างๆ  
โดยอาํนาจหนา้ที#นี	 ไดรั้บการกาํหนดไวต้าม Telecommunication Act กล่าวคือในกฎหมายที#กาํหนด
หน้าที#และความรับผิดชอบให้ OFCOM จะตอ้งดาํเนินการให้สอดคล้องนั	น จะมีการกาํหนดว่า 
OFCOM จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไรเพื#อใหส้อดคลอ้งและบรรลุผลตามหนา้ที#ดงักล่าว 
 ตวัอย่างในกรณีนี	 ไดแ้ก่ในประเด็นเรื#องการคุม้ครองผูบ้ริโภคซึ# งถูกกาํหนดเป็นหนา้ที#
หนึ# งในการดาํเนินงานจอง OFCOM ตาม Communication Act 2003 เพื#อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่าว OFCOM จะตอ้งทาํการแต่งตั	งคณะอนุกรรมการซึ# งจะเขา้มาทาํหนา้ที#เป็นที#ปรึกษาให้กบั 
OFCOM ซึ#งคณะกรรมการดงักล่าวจะทาํหนา้ที#ในการคน้ควา้และวจิยัเกี#ยวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
มีการปรึกษาหารือกับผูบ้ริโภค และให้ข้อมูลประกอบการตดัสินใจในการดาํเนินงานเกี#ยวกับ
ผูบ้ริโภคแก่ OFCOM และทาํการจดัพิมพผ์ลการคน้ควา้หรือการทาํคาํแนะนาํดงักล่าวเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนต่อไป 
 การดําเนินงานของ OFCOM 

 สําหรับบุคคลซึ# งจะเขา้มาทาํหน้าที#ในองค์กร OFCOM เป็นไปตามที#กาํหนดไวใ้น 
Office of Communications Act 2003 โดยกลุ่มบุคคลซึ# งจะเขา้มาทาํหนา้ที#ในการบริหารงานและ
กาํหนดนโยบายของ OFCOM นั	นประกอบไปดว้ยสมาชิกทั	งหมดมี 8 คน ซึ# งไดรั้บการแต่งตั	งจาก
เลขาธิการรัฐดา้นการคา้และอุตสาหกรรม (Secretary of State of Trade and Industry) ซึ# งเป็นฝ่ายบริหาร 
 คณะกรรมการของ OFCOM นั	 น ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (Chief 
Executive of OFCOM) และฝ่ายปฏิบติัการ (OFCOM Executive) จาํนวน 2 คนและคณะกรรมการ
ซึ# งมีหน้าที#ในการกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานของ OFCOM ให้เป็นไปตามที#กฎหมายกาํหนด
และทาํหน้าที#ในการตรวจสอบการดาํเนินงานว่ามีประสิทธิภาพและบรรลุผลมากน้อยเพียงใด 
การตดัสินใจของคณะกรรมการนี	 กระทาํโดยเสียงส่วนใหญ่ ส่วนในเรื# องข้อกาํหนดเกี#ยวกับ 
การสิ	นสุดหรือพน้จากตาํแหน่งของคณะกรรมการนั	นใน Telecommunication Act ของประเทศ
องักฤษไดมี้การกาํหนดประเด็นในเรื#องระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการไวที้# 5 ปี
โดยไม่ตดัสิทธิในการกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกส่วนในเรื#องการถอดถอนนั	นเลขาธิการรัฐดา้น
การคา้และอุตสาหกรรมประเทศองักฤษมีสิทธิในการถอดถอนคณะกรรมการซึ# งไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ที#ได ้(Incapacity) หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม (Misbehavior)71  

                                                 
 71 The  Telecommunication  act 1984, art 1”   
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 คณะกรรมการของ OFCOM นั	นเป็นผูก้าํหนดกระบวนการและขั	นตอนการดาํเนินงาน
ของ OFCOM ตามที#เห็นสมควร ส่วนการออกเสียงหรือมีมติใดๆ จะใช้มติเสียงส่วนใหญ่และ 
ในการประชุมใดๆ จะต้องมีการบนัทึกการประชุมไวด้้วยเสมอและต้องทาํการจดัพิมพ์บนัทึก 
การประชุมดงักล่าว 
 ซึ# งการประชุมที#ตกอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดที#จะตอ้งจดัทาํบนัทึกการประชุมนั	นรวมถึง 
การประชุมของคณะอนุกรรมการที#ไดรั้บการแต่งตั	งจาก OFCOM ดว้ย 
 และในกรณีมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี	 เกิดขึ	น กฎหมายไม่ถือว่ามีผลกระทบต่อความมีผล
ของการดาํเนินการประชุมของ OFCOM ซึ# งเหตุการณ์ดังกล่าวนั	นได้แก่ การที#ตาํแหน่งของ
คณะกรรมการ OFCOM ว่างลง ขอ้บกพร่องใดๆ ที#เกิดขึ	นในการแต่งตั	งคณะกรรมการ OFCOM 
หรือขอ้บกพร่องเกี#ยวกบัการแต่งตั	งคณะกรรมการของเลขาธิการรัฐดา้นการคา้และอุตสาหกรรม
ตาม The office of communications Act 2003 มาตรา 1(6)b ซึ# งเป็นการกาํหนดจาํนวน
คณะกรรมการของ OFCOM ที#จะไดรั้บการแต่งตั	งจากเลขาธิการรัฐ 
 อาํนาจหน้าที#ของ OFCOM ในการรับเรื#องร้องเรียนและระงับข้อพิพาทในกิจการ
โทรศพัทเ์คลื#อนที# 
 OFCOM นั	นเป็นหน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการโทรศพัทเ์คลื#อนที# แต่ OFCOM นั	นไม่มี
หน้าที#รับเรื#องร้องเรียนจากผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที#โดยตรง แต่จะเป็นลกัษณะในการกาํกบั
ดูแล OFCOM อาํนาจหนา้ที#ของ OFCOM ในส่วนของการรับเรื#องร้องเรียนไดบ้ญัญติัไวต้ามมาตรา 
52 แห่ง Communication Act 2003 โดยสรุปสาระสาํคญัไดว้า่ OFCOM ไดผู้ใ้ห้บริการโทรคมนาคม
ตอ้งจดัใหมี้กระบวนการรับเรื#องร้องเรียนและการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งผูใ้ห้บริการการสื#อสารกบั
ผูใ้ชบ้ริการภายในประเทศและผูใ้ชบ้ริการที#เป็นธุรกิจขนาดเล็ก  กระบวนการรับเรื#องร้องเรียนนั	น
จะตอ้งง่าย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอ้งไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากผูร้้องเรียน72 OFCOM 
ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์เกี#ยวกบัหน่วยงานระงบัขอ้พิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) 
(ADR) และการรับเรื#องร้องเรียนทั#วไปไวใ้น General Condition ขอ้ 14 (GC 14) ซึ# งสรุปไดว้่า 
                                                                                                                                            
         (;) An  appointment of  a  person  to  hold  office   as  the  director  shall  not  to  before  a 
term exceeding  five  years;  but  previous  appointment  to  that  office  shall  not  affect eligibility  for  re-
appointment. 
        (<) The  Director  may  at  any  time  resign his  office  as  the  director  by  notice  in 
writing  addressed  to  the  secretary  of  state; and  the  Secretary  of  State  may  remove  any  person   from  
that  office  on  the  ground  of  incapacity  or  misbehavior   
 72 The  Ofcom  Approved  Code  of  Practice  for  Complaint  Handling, www.ofcom.org.uk. 
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กระบวนการรับเรื# องร้องเรียนนั	นต้องสอดคล้องไปกับแนวทางปฏิบติัเกี#ยวกับการจดัการเรื# อง
ร้องเรียนสําหรับผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการทั#วไปและผูใ้ห้บริการที#เป็นธุรกิจขนาดเล็กไม่เกิน  
10 คน (GC 14.4)  นอกจากนี	ผูใ้หบ้ริการตอ้งใหข้อ้มูลเกี#ยวกบัหน่วยงานระงบัขอ้พิพาททางเลือกไว้
แก่ผูใ้ชบ้ริการ ถา้ผูใ้หบ้ริการไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว OFCOM สามารถลงโทษผูใ้ห้บริการ
นั	นๆ ได้ และผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมทุกรายต้องเป็นสมาชิกของหน่วยงานระงับข้อพิพาท
ทางเลือกที# OFCOM ให้การรับรองรวมถึงตอ้งผกูพนัตามคาํตดัสินของหน่วยงานระงบัขอ้พิพาท
ทางเลือกที#เป็นสมาชิกนั	นด้วย (GC 14.5)  ซึ# งปัจจุบนัก็คือ Otelo (the Office of the 
Telecommunications Ombudsman) และ CISAS (Communications and Internet Services 
Adjudication Scheme) 
 ในกรณีที#เกิดปัญหาจากการใช้งานโทรศัพท์เคลื#อนที#ขึ	 นนั	น ขั	นตอนการร้องเรียน
ผูใ้ช้บริการต้องร้องเรียนต่อผูใ้ห้บริการเสียก่อน ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเรื# องร้องเรียนดังกล่าว 
อยา่งเหมาะสมภายใน 8 สัปดาห์ ผูร้้องเรียนสามารถนาํเรื#องร้องเรียนกบัหน่วยงานระงบัขอ้พิพาท
ทางเลือก ตามที#ผูใ้ห้บริการนั	นๆ เป็นสมาชิกอยู่ โดยเรื# องร้องเรียนนั	นตอ้งเป็นเรื#องที#เกิดไม่เกิน  
9 เดือน เมื#อหน่วยงานระงบัขอ้พิพาททางเลือกมีคาํวนิิจฉยั และผูใ้ชบ้ริการไม่พอใจ ก็สามารถนาํคดี
ขึ	นสู่ศาลไดต่้อไป73  
 หน่วยงานกาํกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Information Commissioner’s 
Office (ICO) เป็นหน่วยงานอิสระภาครัฐที#ส่งเสริมการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารภาครัฐและป้องกนั 
การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีกระทรวงยุติธรรมเป็นผูส้นบัสนุนหลกัของ ICO โดย ICO นั	น  
เป็นหน่วยงานที#บงัคบัใชก้ฎหมายตาม Data Protection Act 1998 (DPA) ในส่วนของการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล, the Freedom of Information Act ในส่วนของการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของภาครัฐ
, the Environmental Information Regulations, and the Privacy and Electronic Communications 
Regulations 2003 ในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคลที#เกี#ยวกับการทาํการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ# งเป็นกฎหมายเฉพาะในเรื#องขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยไดอ้นุมติัตาม the Data Protection Directive 
(95/46 EC and 2002/58/EC) ของสหภาพยุโรป (EC) โดย ICO จะให้คาํแนะนาํและแนวทาง 
การปฏิบติัที#ดีแก่องค์กรที#เกี#ยวข้อง แก้ไขปัญหารับเรื# องร้องเรียนจากผูที้#ละเมิดตามกฎหมาย 
ที#เกี#ยวขอ้ง และบงัคบัใชก้ฎหมายกบับุคคลหรือหน่วยงานที#ไม่ยอมปฏิบติัตามหนา้ที#ของตน  

                                                 
 73 OFCOM “Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  schemes” http://consumers.ofcom.org.uk./tell-
us/telecoms/adr/. 
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 การกาํกบัดูแลของ CIO ที#เกี#ยวกบักิจการโทรศพัท์เคลื#อนที#คือ เป็นการกาํกบัดูแล 
ผูใ้ห้บริการในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคลทั#วไปของผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคลื#อนที# ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑต์าม Data Protection Act 1998  
 การร้องเรียนต่อ ICO ตาม Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 
(2003 Regulations)  
 เมื#อผูใ้ชบ้ริการเกิดปัญหาเกี#ยวกบัการละเมิดขอ้มูลส่วนตวั และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
โดยการทาํตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์เกี#ยวกบัการใชโ้ทรศพัทเ์คลื#อนที# ผูใ้ชบ้ริการสามารถร้องเรียน
ต่อ CIO ได ้โดยการร้องเรียนนั	นผูร้้องเรียนตอ้งติดต่อกบัผูใ้ช้บริการเพื#อให้แกไ้ขการละเมิดสิทธิ
ดังกล่าวเสียก่อน ถ้าภายในระยะเวลาอันสมควรและยงัไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ผูใ้ชบ้ริการสามารถร้องเรียนปัญหาดงักล่าวมาที# ICO ได ้ 
 
หน่วยงานภาคเอกชน 

 หน่วยงานกาํกบัดูแลในเรื#องบริการเสริมของโทรศพัทเ์คลื#อนที# PhonepayPlus 
 ตาม Communication act 2003 OFCOM ไดมี้หนา้ที#กาํกบัดูแลเกี#ยวกบับริการเสริมการ 
ต่อมาในปี 2007 OFCOM ไดจ้ดัตั	งให้ Phonepayplus เป็นหน่วยงานเอกชนผูก้าํกบัดูแลในเรื#องนี	  
โดยบริการเสริมที#ทาง Phonepayplus กาํกับดูแลคือบริการที#มีการเรียกเก็ยบริการมาเพิ#มจาก 
การเรียกเก็บค่าบริการปกตินอกเหนือจากของบริการปกตินั	นๆ บริการเสริมในทีนี	 เช่น AudioText 
ดาวน์โหลดข้อความเสียงหรือข้อความรูปภาพ เป็นต้น การกํากับดูแลนั	 น ทาง Phonepayplus  
ไดมี้การตรา Code of practice (ในปัจจุบนัไดเ้ป็นการแกไ้ขครั	 งที# 11 ซึ# งแกไ้ขในเดือนเมษายน 2551) 
ซึ# งไดอ้อกตาม Section 121 ของ Communications Act 2003 ซึ# ง Code ดงักล่าวนี	  สามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ โดยส่วนที# 1 ของ Phonepayplus Code of practice จะกล่าวเกี#ยวกบัหลกัเกณฑ์
การคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการเกี#ยวกบับริการเสริมในเรื#องต่างๆ สรุปความไดว้า่  
 กาํหนดหนา้ที#ผูใ้ห้บริการเครือข่าย (Network Operator) ในเรื#องต่างๆ ทั	งในเรื#องทั#วๆ 
ไป การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หนา้ที#ของผูใ้ห้บริการเครือข่ายที#มีการให้บริการเสริมที#ตอ้งให้มี
การตรวจสอบเชิงลึก (Due Diligence) หนา้ที#ในการจดัใหมี้ระบบตรวจสอบ และหนา้ที#เฉพาะต่างๆ 
ของผูใ้หบ้ริการ  
 กาํหนดหนา้ที#ของผูใ้ห้บริการเสริมต่างๆ (Service Provider) ในเรื#องทั#วๆ ไปหนา้ที#ที#
ต้องให้ข้อมูลของผูใ้ห้บริการเสริมต่อทาง Phonepayplus การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
ขอ้บงัคบัที#ตอ้งไม่ผกูพนัเป็นรายบุคคล  
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 กาํหนดหนา้ที#ของผูใ้หบ้ริการขอ้มูล (Information Provider)  
 กาํหนดหลกัการทั#วไปเกี#ยวกบับริการเสริม ไวด้งัต่อไปนี	   
 บริการเสริมนั	นตอ้งเป็นบริการที#ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 บริการเสริมนั	นตอ้งเป็นบริการเสริมที#ไม่อนัตราย ไม่รุกรานใคร 
 บริการเสริมนั	นตอ้งเป็นธรรม ไม่มีการชวนใหเ้ขา้ใจผดิในบริการเสริมนั	นๆ 
 การให้บริการเสริมนั	น ตอ้งเป็นการให้บริการอยา่งเหมาะสม ไม่ถูกเปลี#ยนโดยบริการอื#น
ที#ผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่เป็นการรุกรานหรือไม่เหมาะสม อยา่งมีเหตุผลเมื#อเทียบกบับริการเสริมเดิม 
 ตอ้งไม่มีบริการเสริมที#มีโปรแกรมอตัโนมติัในการเรียกใชบ้ริการอินเตอร์เน็ท 
 กาํหนดหลกัเกณฑก์ารควบคุมราคาของบริการเสริม 
 กาํหนดใหมี้ศูนยบ์ริการขอ้มูลของบริการเสริม เพื#อใหข้อ้มูลต่อผูใ้ชบ้ริการ 
 ในบริการเสริมนั	นตอ้งมีการระบุตวัตนที#แน่นอน (เช่น เลขหมายที#โทรเขา้ตอ้งอยู่ใน
หมวดเลขหมายของบริการเสริม เป็นตน้) เพื#อไม่ใหผู้บ้ริโภคหลงเขา้ใจผดิ 
 ในกรณีบริการเสริมที#มีการกาํหนดระยะเวลาของ Promotion ไวต้ลอดไป หรือ 3 เดือน
ขึ	นไป ตอ้งมีการทาํใบแสดงรายละเอียดการใชง้าน (Statement) ให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ และถา้มีการเก็บ
ค่าบริการเพิ#มเติมจากที#กาํหนดไว ้ตอ้งมีการแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการทราบทาง SMS ดว้ย 
 การใชค้าํวา่ ฟรี ในส่วนของบริการเสริมนั	นเป็นสิ#งที#ตอ้งห้าม เวน้แต่บริการเสริมอนัที#
ฟรีมีมูลค่ามากกว่าบริการเสริมในตอนแรก หรือ บริการเสริมนั	นๆ ไม่มีการเรียกเก็บใดๆ มากกว่า
บริการโทรศพัทเ์คลื#อนที#ปกติ 
 บริการเสริมตอ้งเป็นบริการเสริมที#เหมาะสม 
 การระงบัใชบ้ริการเสริมตอ้งสามารถกระทาํไดใ้นทนัที 
 มีการกาํหนดหลกัเกณฑส์าํหรับบริการเสริมประเภทต่างๆ เฉพาะดา้น เช่น บริการ chat 
บริการหาคู่ บริการเกมส์ชิงรางวลั เป็นตน้  
 ในส่วนที# 2 ของ Code นี	นั	น จะเป็นการกล่าวถึงตวัองค์กร Phonepayplus เป็นสําคญั 
เช่น อาํนาจหนา้ที#ของ Phonepayplus การบงัคบัใช้กฎหมายและการรับเรื#องร้องเรียนในส่วนของ
บริการเสริม การกาํหนดถึงมาตรการและบทลงโทษ ของผูที้#ละเมิดกฎหมายนี	   
 ขั	นตอนการร้องเรียนต่อ Phonepayplus ตาม Code of Practice  
 ผูใ้ชบ้ริการที#ไดรั้บความเดือดร้อนจากการใชบ้ริการเสริมของบริการโทรศพัทเ์คลื#อนที# 
เช่น โปรโมชั#นหรือการโฆษณาบริการเสริม รายละเอียดของบริการเสริม หรือการประกอบธุรกิจ
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ของผูใ้ห้บริการเสริม เป็นตน้ ซึ# งเป็นการละเมิด Code of Practice ผูร้้องเรียนสามารถร้องเรียนต่อ 
Phonepayplus ได ้
 เมื#อ Phonepayplus รับเรื#องร้องเรียนแลว้ และเรื#องร้องเรียนเป็นการละเมิด Code of 
Practice Phonepayplus ก็จะดาํเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดเพื#อแกไ้ขปัญหาตามเรื#อง
ร้องเรียนนั	 น ซึ# งอาจจะใช้เวลานานถึง 12 สัปดาห์ ถ้าเรื# องร้องเรียนนั	 นมีรายละเอียดมาก  
เมื#อ Phonepayplus รวบรวมพยานหลกัฐานที#เกี#ยวขอ้งเสร็จสิ	นแลว้ จะส่งเรื#องให้โดยคณะกรรมการ
พิจารณา ประกอบไปดว้ย Chairman of the Code Compliance 1 ท่าน และบุคคลที#ไดรั้บเลือกจาก
คณะกรรมการ 2 ท่าน  เป็นผูพ้ิจารณาเกี#ยวกบัเรื#องร้องเรียนที#เกี#ยวกบัเรื#องร้องเรียนบริการเสริมนี	  
และเมื#อคณะกรรมการมีคาํตดัสินเกี#ยวกบัการละเมิด Code of Practice แลว้ บริษทัที#ดาํเนินธุรกิจ
ดังกล่าวต้องมีการเปลี#ยนแปลงบริการที#ถูกร้องเรียนให้เป็นไปตามคาํตดัสินทนัที  นอกจากนี	  
Phonepayplus สามารถ 
 สั#งใหบ้ริษทันั	นๆ หยดุการดาํเนินการบริการนั	นๆ  
 ปรับไม่เกิน 250,000 ปอนด ์
 ชดใชค้่าเสียหาย คืนเงิน จาํนวนเหมาะสมกบัผูร้้องเรียน  
 หน่วยงานระงบัขอ้พิพาทในกิจการโทรศพัทเ์คลื#อนที# Otelo (the Office of the 
Telecommunications  Ombudsman) 
 Otelo (the Office of the Telecommunications Ombudsman) เป็นหน่วยงานอิสระ 
รับเรื#องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมระหว่างผูใ้ห้บริการทางดา้นโทรคมนาคมสาธารณะของ
องักฤษ (A public communication provider) ที#เป็นสมาชิกกบั Otelo กบัผูใ้ชบ้ริการของประเทศ
องักฤษ ซึ# ง Communication Act 2003 มาตรา 52 ไดใ้ห้อาํนาจ OFCOM ที#จะกาํหนดหนา้ที#ให้ผูใ้ห้
บริการทาํหลกัเกณฑ์การปฏิบติัเกี#ยวกบักระบวนการรับเรื#องร้องเรียน โดยหลกัเกณฑ์นั	นตอ้งเป็น
อิสระจากหน่วยงานกาํกบัดูแลและบริษทัโทรคมนาคม และไม่เสียค่าใชจ่้าย โดยมี Otelo รับเรื#อง
ร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมของประเทศองักฤษ โดยทาง Otelo นั	นจะเขา้ดาํเนินการสอบสวน
โดยผูส้อบสวนอยา่งเป็นธรรม โดยโปร่งใสเขา้ถึงได ้ถูกตอ้งแม่นยาํ ซื#อสัตย ์มีผลบงัคบัใช้ไดจ้ริง 
และมีประสิทธิภาพ 
 โดยเรื#องที# Otelo สามารถรับเรื#องร้องเรียนเกี#ยวกบั 
 การใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื#อนที# โทรศพัทพ์ื	นฐาน แฟกซ์ และบริการอินเตอร์เน็ทต่างๆ 
 บริการเสริมต่างๆ เช่น บริการรับส่งขอ้ความสั	 น ขอ้ความเสียง และบริการโอนสาย
ต่างๆ เป็นตน้ 
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 บริการต่างๆ สาํหรับคนพิการ เช่น บริการที#ผูใ้หบ้ริการแปลงจากเสียงเป็นขอ้ความหรือ
ขอ้ความเป็นเสียงเพื#อช่วยเหลือคนพิการ (Relay Service) หรือบริการขอ้มูลทางเสียง เป็นตน้ 
 ถ้าเรื# องผูใ้ช้บริการร้องเรียนมามีมูลเพียงพอ ทางผูต้รวจสอบจะพิจารณาวิธีการที#
เหมาะสมในเรื#องนั	นๆ ให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยผูใ้ห้บริการที#เป็นสมาชิกนั	นตอ้งเคารพการตดัสินใจของ
ผูต้รวจการบริการโทรคมนาคมของ Otelo 
 โดย Otelo ไม่ใช่หน่วยงานกาํกบัดูแลในกิจการโทรคมนาคม โดย Otelo นั	นไม่ไดมี้
หนา้ที#เกี#ยวกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโทรคมนาคม แต่มีหน้าที#เพียงแต่หาทางระงบั 
ขอ้พิพาทที#ได้รับร้องเรียนมาจากผูใ้ช้บริการเท่านั	น และไม่ได้เป็นหน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
โดยตรง โดย Otelo พิจารณาโดยอาศยัหลกัความเท่าเทียมกนั และช่วยตดัสินไปให้สถานการณ์ของ
เรื#องร้องเรียนนั	นๆ ดีขึ	น  
 1) ขั	นตอนการร้องเรียนต่อ Otelo  
 ผูมี้สิทธิร้องเรียนต่อ Otelo ตอ้งเป็นผูใ้ช้บริการทอ้งถิ#นหรือผูใ้ช้บริการที#เป็นธุรกิจ
ขนาดเล็กที#มีการใช้จ่ายไม่เกิน 5000 ปอนด์ต่อปี หรือมีบุคคลทาํงานไม่เกิน 10 คน มีปัญหากับ 
ผูใ้หบ้ริการการสื#อสารสาธารณะ (Public Communications provider (PCP)) ซึ# งหมายถึง บริษทัผูจ้ดั
ให้มีเครือข่ายสื#อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือการสื#อสารอิเล็กทรอนิกส์ ในการที#จะร้องเรียนต่อ Otelo นั	น 
ผูใ้ชบ้ริการตอ้ง 
 เป็นผูใ้ชบ้ริการที#มีสัญญาอยูก่บัผูใ้ห้บริการสื#อสารที#เป็นสมาชิกของ Otelo หรือตวัแทน 
 ผูใ้ชบ้ริการที#เป็นลูกคา้ของผูใ้หบ้ริการนั	น หรือตวัแทน 
 ผู ้ที# ใช้สินค้าและสื# อสารนั	 นๆ และมี เรื# องร้องเรียนเกี# ยวกับสินค้าหรือบริการ
โทรคมนาคม โดยไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 เรื#องร้องเรียนที# Otelo รับร้องเรียน 
 เรื#องร้องเรียนที#เกี#ยวกบัสินคา้หรือบริการของผูใ้หบ้ริการสื#อสาร 
 บริการที#เกี#ยวเนื#องกบับริการสื#อสารนั	นๆ เช่น sms, voicemail, การโอนสาย เป็นตน้ 
 บริการที#เกี#ยวกบัคนพิการต่างๆ 
 เรื#องที# Otelo ไม่รับร้องเรียน 
 ในเรื#องเหล่านี	  Otelo ไม่สามารถรับเรื#องร้องเรียนหรือตรวจสอบได ้โดยเรื#องเหล่านี	 คือ 
 สินคา้และบริการ ที#ไม่ไดซื้	อหรือเช่ามาจากผูใ้หบ้ริการสื#อสารที#เป็นสมาชิก 
 การหาตาํแหน่งของผูใ้ชบ้ริการของโทรเลขหรือบริการโทรศพัทเ์คลื#อนที# 
 ระบบสายเคเบิ	ลหรือสายไฟในที#พกัอาศยัหรือในอาคาร 
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 เนื	อหาของอินเตอร์เน็ต 
 เนื	อหาของการโทร อีเมล ์ขอ้ความสั	นต่างๆ 
 เรื#องร้องเรียนเกี#ยวกบับริการเสริม 
 ปัญหาที#ทาง Otelo คิดวา่เป็นการดีกวา่ที#จะแกปั้ญหาที#ศาล, บริการระงบัขอ้พิพาทอื#นๆ, 
และกระบวนการร้องเรียนต่างๆ 
 ปัญหาที#ไดรั้บการแกปั้ญหาแลว้โดยศาลหรือกระบวนการระงบัขอ้พิพาทอื#นๆ 
 ปัญหาเกี#ยวกบัแรงงานและลูกจา้งในบริษทัผูใ้หบ้ริการที#เป็นสมาชิก 
 
ผลการบังคับทางกฎหมาย  

 หลังจากมีการเปิดโอกาสให้การโต้แยง้ของคู่กรณีแล้ว ผูต้รวจการจะมีคาํวินิจฉัย
เด็ดขาด Ombudsman (Final Decision) และ Otelo จะส่งคาํวินิจฉยัเด็ดขาดไปให้แก่ผูใ้ชบ้ริการและ 
ผูใ้หบ้ริการอีกครั	 ง และผูร้้องเรียนลงชื#อตอบกลบัวา่ยอมรับการตดัสินภายใน ; เดือน นบัแต่วนัที#มี
คาํวนิิจฉยัเด็ดขาด ถา้ผูใ้ชบ้ริการไม่ตอบรับ คาํวินิจฉยัเด็ดขาดจะไม่มีผลบงัคบัใชผ้กูพนัผูร้้องเรียน
และผูใ้หบ้ริการ และผูต้รวจการตอ้งแจง้เรื#องดงักล่าวใหผู้ร้้องเรียนทราบภายใน :? วนั 
 คาํวินิจฉยัเด็ดขาดตอ้งทาํเป็นหนงัสือ พร้อมทั	งบอกวิธีการเยียวยาและสรุปเหตุผลของ
ผูต้รวจการ 
 เมื#อคาํวินิจฉัยเด็ดขาดมีผลบงัคบัใช้แล้ว ผูต้รวจการจะตอ้งแจง้ให้ผูใ้ห้บริการทราบ
ภายใน :? วนั และดาํเนินการแกไ้ขตามคาํวนิิจฉยัเด็ดขาดภายใน ;W วนั 
 ถา้ทางผูต้รวจการเห็นวา่ ผูร้้องเรียนยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขจากผูใ้ห้บริการตามคาํวินิจฉยั
เด็ดขาด ผูต้รวจการมีอาํนาจที#จะใหผู้ใ้หบ้ริการดาํเนินการบางอยา่งหรือทั	งหมดดงัต่อไปนี	  

 จดัหาสินคา้ บริการ หรือ การกระทาํบางอยา่งซึ# งเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ 
 แสดงคาํขอโทษ หรือ คาํอธิบายกบัผูร้้องเรียน 
 จ่ายค่าเสียหาย 

 โดยค่าเสียหายจะเริ#มตน้ตํ#าสุดที# JI ปอนด์ และสูงสุดที# BIII ปอนด์ ถา้ทางผูต้รวจการ
เห็นสมควรที#จะเป็นการระงบัขอ้พิพาทได ้  

 ถา้ปัญหาประเภทเดียวกนันั	นเกิดขึ	นอีก ทางผูต้รวจการของ Otelo อาจจะให้ผูใ้ห้บริการ 
ที#เป็นสมาชิกนั	นเปลี#ยนนโยบายหรือขั	นตอนการรับเรื#องร้องเรียนของผูใ้หบ้ริการได ้

 ในกรณีผูใ้ห้บริการไม่ดาํเนินการตามคาํวินิจฉยัสุดทา้ยของ Otelo นั	น Otelo สามารถ
ดาํเนินการแจง้ให ้OFCOM ทราบถึงเรื#องดงักล่าวโดย OFCOM จะถือวา่ผูใ้ห้บริการละเมิด General 

DPU



134 
 

 

Conditions ซึ# ง OFCOM มีอาํนาจตามมาตรา ?B แห่ง Communication Act 2003 ที#จะแจง้เตือนให้
ผูใ้หบ้ริการปฏิบติัตามคาํวนิิจฉยันั	น หากผูใ้หบ้ริการยงัเพิกเฉย OFCOM สามารถลงโทษไดโ้ดยการ
ปรับเป็นเงินเท่ากบัร้อยละสิบของผลประกอบการประจาํปีของผูใ้หบ้ริการนั	นๆ 

<.<.? สหรัฐอเมริกา 
 บทบญัญติัเงื#อนไขของโทรคมนาคมในสหรัฐอเมริกานั	น มีประวติัความเป็นมาอนัเป็น
สาระสาํคญั ดงันี	  
 การกาํกบัดูแลโดยรัฐบาลกลาง (Regulation by the Federal Government)  
 รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกากํากับดูแลหลักการเกี#ยวกับกิจการโทรคมนาคม 
โดยดาํเนินการดังกล่าวผ่านคณะกรรมาธิการการสื#อสารแห่งชาติ (Federal Communications 
Commission (FCC)) ในการตดัสินปัญหาที#เกิดขึ	นในการกาํกบัดูแลดงักล่าวนั	น จะดาํเนินการ
ตดัสินปัญหาดงักล่าวโดยศาลรัฐบาลกลาง (Federal Courts) ภายใตก้ฎหมายป้องกนัการผูกขาด 
หรือการเอารัดเอาเปรียบอยา่งไม่เป็นธรรมในการคา้ (Antitrust Laws)  
 การกาํกบัดูแลโดยคณะกรรมาธิการการสื#อสารแห่งชาติ (FCC) (Regulation by the 
Federal Communications Commission (FCC)) 
 ตามพระราชบญัญติัการสื#อสารดงัที#ไดก้ล่าวมาแล้ว ไดใ้ห้ FCC มีเขตอาํนาจในการ
กาํกบัดูแลครอบคลุมระหวา่งรัฐทั	งหมดของสหรัฐอเมริกา และยงัรวมถึงการสื#อสารในต่างประเทศ 
โดยการใชส้ายเชื#อมต่อโครงข่าย (Wire) หรือโดยการแพร่กระจายคลื#นทางวิทยุ (Radio) ซึ# งมีตน้
กาํเนิดหรือแหล่งกําเนิด (Originates) และได้รับหรือเป็นผูรั้บปลายทาง (Received) อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา ในเรื#องของขอบเขตอาํนาจดงักล่าวรวมถึงคลื#นความถี#วทิย ุ(Radio) และการแพร่ภาพ
ทางโทรทศัน์ (Television Broadcasting) และการส่งสื#อสัญญาณโทรทศัน์ทางสายเคเบิล (Cable 
Television) อีกทั	งการสื#อสารโดยโทรทศัน์ (Telephone) โทรเลข (Telegraph) และการให้บริการ
โทรคมนาคมอื#นๆ (Other Telecommunications Services) ดงัที#ได้กล่าวมานี	  FCC สามารถ
ดาํเนินการกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าวในเขตอาํนาจอนักวา้งขวาง โดยแยกความแตกต่างตามระดบั
ของความแตกต่างในการใหบ้ริการเครือข่ายโทรคมนาคม (Service Providers)  
 การกาํกบัดูแลผูใ้หบ้ริการสื#อสารโดย FCC (FCC Regulation of Common Carriers)  
 ตามลกัษณะที#สองของพระราชบญัญติัการสื#อสาร (Title ll of the Communications 
Act) บญัญติัวา่เขตอาํนาจของ FCC นั	นครอบคลุมการดาํเนินการของผูใ้ชบ้ริการสื#อสาร (Common 
Carrier Services) และการขยายตวัทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ# งก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
โดยส่วนรวมบนพื	นฐานของความเท่าเทียมกนั ผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม (Providers of 
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Services) ไดถู้กกาํกบัดูแลภายใตล้กัษณะสอง (Title II) ของพระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว (ซึ# งตอ้ง
ยอมรับในส่วนสาํคญัของการถูกจาํกดัความสามารถในการตดัสินใจตามปกติทางธุรกิจ โดยรวมถึง
ในเรื#องของราคา (Pricing) การลงทุนเพื#อความสะดวกสบายรูปแบบใหม่ๆ (New Facilities) และ 
ในเรื#องของระยะเวลา (Terms) และเงื#อนไข (Conditions) ของการเชื#อมต่อโครงข่ายระหว่าง 
ผูใ้หบ้ริการสื#อสารดว้ยกนั (Interconnection with other Carriers) 
 ข้อจาํกัดของผูใ้ห้บริการสื#อสารในเรื# องของราคาและการลงทุนในเรื# องสิ# งอาํนวย 
ความสะดวก (Restraints on Common Carrier Pricing and Investment in Facilities)  
 ตามมาตรา ;I< ของพระราชบญัญติัการสื#อสาร (Section 203 of the Communications 
Act) บญัญติัวา่ ผูใ้หบ้ริการสื#อสารทั	งหมดตอ้งระบุตีพิมพอ์ตัราค่าบริการ โดยจดัทาํเป็นตารางอตัรา
ค่าบริการ (Schedule of Rates) ซึ# งจะเรียกวา่ “ทารีฟ (Tariff)” จากการกระทาํดงักล่าวนั	นเพื#อให้ไดมี้
การตรวจสอบและทกัทว้งจากบุคคลใดบุคคลหนึ# งซึ# งเชื#อว่าอตัราค่าบริการ (the rates) ดงักล่าว  
ซึ# งกาํหนดเป็น (tariff) นั	นไม่สมเหตุสมผล หรือมีเหตุผลแสดงไดว้า่เป็นการเหลื#อมลํ	าไม่เสมอภาค 
โดยการสามารถทักท้วงดังกล่าวได้ จะทําให้การมีผลบังคับใช้ของอัตราค่าบริการถูกต้อง 
ตามกฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมายเกี#ยวกับทารีฟดังที#ได้กล่าวมาแล้ว ถือได้ว่าเป็นการจาํกัด
ขอบเขตของผูใ้หบ้ริการสื#อสาร (Common Carrier) ในการเปลี#ยนแปลงราคาอตัราค่าบริการเมื#อตอ้ง
เผชิญสถานการณ์การแข่งขันทางการค้า หรือกรณีความต้องการของลูกค้าเปลี#ยนแปลงไป 
นอกจากนั	นแลว้ความตอ้งการในการบงัคบัใชข้องพระราชบญัญติัฉบบันี	 เพื#อให้ผูใ้ห้บริการสื#อสาร 
(Common Carrier) ดาํเนินการจัดพิมพ์การกาํหนดอตัราค่าบริการอย่างสมเหตุสมผลและ 
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั การกาํกบัดูแลของ FCC นั	นได้ กาํกบัดูแลในรายละเอียดเกี#ยวกบั 
การดาํเนินการทางผลประโยชน์ของผูใ้ห้บริการฯ (Common Carrier) ในปัจจุบนั FCC ไดเ้ริ#ม 
ผ่อนปรนการกาํกบัดูแลผลประโยชน์ดงักล่าวเพื#อก่อให้เกิดการเติบโตทางการแข่งขนัในหลายๆ 
ตลาดโทรคมนาคม (Telecommunications Markets) 
 รูปแบบตามธรรมเนียมปฏิบติัเกี#ยวกบัการกาํกบัดูแลราคาเรียกวา่ “Rate-of-Return หรือ 
Earnings” ซึ# ง FCC ยงัคงบงัคบัใช้กบัอตัราค่าบริการระหว่างรัฐของผูใ้ห้บริการชุมสายโทรศพัท์
ทอ้งถิ#น (Local Exchange Carriers) เล็กๆ พอจะกล่าวไดว้า่ FCC มิไดเ้ป็นผูจ้ดัทาํอตัราค่าบริการ
ดงักล่าวโดยตรงภายใตร้ะบบที#กล่าวมานี	  แต่อนุญาตให้ผูใ้ห้บริการฯ (Common Carrier) ดงักล่าว
ได้รับการชดเชยสําหรับค่าใช้จ่ายที#ปรากฏจากการเสนอการให้บริการฯ ภายใต้การกาํกบัดูแล 
รวมทั	ง Rate of Return ของการลงทุนซึ# งเทียบเท่ากบัมูลค่าหุ้นของผูใ้ห้บริการ ครั	 งหนึ#งเงินจาํนวน
ดงักล่าวเรียกว่า “Revenue requirement” ในเรื#องของ Rate of Return นั	น ความเขา้ใจของ 
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ผูใ้หบ้ริการฯ (Common Carrier) คือ ราคาค่าบริการโดยเฉพาะซึ# งถูกจาํกดั โดยระบุตามขอ้ห้ามของ
พระราชบญัญติัดงักล่าว โดยเรื#องนี	 เป็นไปในทิศทางตรงขา้มกบัอตัราค่าบริการที#ไม่สมเหตุสมผล 
หรือ ความไม่เสมอภาคอนัไม่สมเหตุผล 
 เมื#อเขา้สู่ปลาย ค.ศ. :VWI นั	น FCC เริ#มแทนที#การกาํกบัดูแล Rate of Return ดว้ยระบบ 
ซึ# งรู้จกักนัในนามของ “Incentive หรือ Price Cap” โดยที# FCC จดัอตัราค่าบริการของผูใ้ห้บริการฯ 
(Common Carrier) และอนุญาตให้มีรายรับได้จากหลายทางโดยขึ	 นอยู่กับความสามารถของ 
ผูใ้ห้บริการฯ (Common Carrier) ในการลดค่าใช้จ่ายของการให้บริการฯ FCC ได้ปรับอตัรา
ค่าบริการขึ	นสูงที#สุด (Maximum Rates) ในบางช่วงเวลาเพื#อสะทอ้นให้เห็นในภาพกวา้งของ 
การเพิ#มประสิทธิภาพ โดยวิธีปฏิบติัการเงินเฟ้อ (Inflation) และความตอ้งการรายรับในระดบั
ดงักล่าวขา้งตน้ คือ “หุ้น (Shared)” พร้อมกบัผูจ่้ายให้ในอตัราดงักล่าว การกาํกบัดูแล Price Cap 
เป็นบทบญัญติับงัคบัเฉพาะการกาํกบัดูแลผูใ้หบ้ริการสื#อสารระหวา่งรัฐในการนาํส่งรายไดต่้อปีจาก
การใหบ้ริการภายใตก้ารกาํกบัดูแลจาํนวน US $ 1,000,000 หรือมากกวา่ (เรียกวา่ Tier 1 Carriers) 

 โดยปกติแล้วการกาํกบัดูแลผูใ้ห้บริการสื#อสาร (Common Carrier) ของ FCC นั	น 
กาํหนดขอบเขต การพิจารณาโดยละเอียดในเรื#องของอตัราค่าบริการ (rates) และรายรับที#ไดม้าจาก
การให้บริการ (earnings) เป็นที#น่าสังเกตวา่มาตรา ;:? ตามพระราชบญัญติัการสื#อสารนั	นระบุให ้
ผูใ้ห้บริการสื#อสาร (Common Carrier) ขออนุญาต FCC ก่อนที#จะดาํเนินการสร้าง (build) ขยาย 
(extend) หรือยกเลิก (abandon) อุปกรณ์เครื#องมือในการสื#อสารซึ# งใชใ้นการให้บริการแก่สาธารณะ 
เช่น ในการกระทําดังที#กล่าวมานี	  FCC จะอนุญาตให้ทําได้ต่อเมื#อเป็นที# เห็นได้ชัดว่าจะ 
เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ขั	นตอนของการดาํเนินการตามมาตรา ;:? นั	นเป็นเครื#องมือใน 
การกาํกบัดูแลที#สําคญัมากในกรณีที#ผูใ้ห้บริการสื#อสารนั	น (Common Carrier) เป็นลกัษณะของ 
การใหบ้ริการในรูปแบบของการผกูขาดทางการคา้ (monopolist) เนื#องจากการกาํกบัดูแล Rate-of –
Return จะมีผลอนัเป็นหลกัประกนัแน่นอนในการที#ผูใ้ห้บริการสื#อสาร (Common Carrier) จะไดรั้บ
การชดเชยค่าใชจ่้ายที#ปรากฏจากการที#บริษทัโทรศพัท์ขาดความรอบคอบในการลงทุนโดยที#ไม่มี
ขอ้มูลทางการตลาดที#ถูกตอ้งชัดเจนถือเป็นการเลินเล่อในการกาํกบัดูแลเพื#อป้องกนัผูจ่้ายอตัรา
ค่าบริการจากการแบกรับค่าใชจ่้ายอนัไม่จาํเป็นเช่นเดียวกนักบัการขาดการเปลี#ยนแปลงผูใ้ห้บริการ
เครือข่าย (Service Providers) ซึ# งมีวตัถุประสงคที์#จะยกเลิกการให้บริการแก่ชุมชนโดยไม่สามารถ
หาเหตุผลที#เหมาะสมมาแสดงไดอ้ยา่งชดัเจน 
 หลงัจากที# FCC และศาลป้องกนัการผกูขาด (Antittrust Courts) อนุญาตให้ผูใ้ห้บริการ
สื#อสารรายใหม่เขา้มาสู่ตลาดโทรคมนาคมแลว้ โดยขอ้กาํหนดตามพระราชบญัญติัการสื#อสาร จาํกดั
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อาํนาจในการตดัสินใจของผูใ้ห้บริการสื#อสาร (Common Carrier) ในเรื#องที#เกี#ยวขอ้งกบัคู่แข่งขนั
ทางการค้า (Competitor) และความต้องการที#เปลี#ยนแปลงของลูกค้า ผลลัพธ์ก็คือว่ากรณี 
การตดัสินใจของ FCC ซึ# งจะเป็นไปในแนวทางตามสภาพความเป็นจริง หรือการตดัการร้องขอของ 
ผูใ้ห้บริการฯ (Common Carrier) ซึ# ง FCC แยกประเภทออกมาเป็น Non-dominant คือระดบัซึ# งรวม
ผูใ้ห้บริการฯ (Common Carrier) ทุกๆ ราย ยกเวน้ AT&T และบริษทัโทรศพัท์ทอ้งถิ#น (local 
telephone companies) การที#ศาลไม่เห็นดว้ยกบัพระราชบญัญติัการสื#อสารที#ให้ FCC กาํกบัดูแล
จาํกดัความตอ้งการของผูใ้ห้บริการสื#อสาร (Common Carrier) ในเรื#องของการกาํหนดทารีฟ 
(Tariff) ซึ# งมีผลบงัคบัใชแ้ก่ผูใ้หบ้ริการสื#อสาร (Common Carrier) ทุกๆ ราย ศาลสูงสหรัฐ  
(The United States Supreme Court) กาํหนดให้ FCC ไม่สามารถที#จะตดัหรือยกเลิกคาํร้องขอ
เกี#ยวกบัทารีฟ (Tariffing requirements) ตามที#ในพระราชบญัญติั ไดก้ล่าวไวใ้นมาตรา 203 และ
นอกจากนั	นศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลาง (the Federal Appellate Court) ไดก้าํหนดให้ FCC ไม่อาจ
อนุญาตให้ผูใ้ห้บริการสื#อสาร (Common Carrier) กาํหนดพิกดัอตัราค่าบริการ (Range of Rates) 
มาตรา 214 ตามพระราชบญัญติัฯ มีผลบงัคบัใช้เฉพาะแก่ผูใ้ห้บริการสื#อสาร (Common Carrier) 
รวมถึงผูใ้หบ้ริการสื#อสารระหวา่งประเทศตามที#ระบุไวใ้นเขตอาํนาจของ FCC ดว้ย 
 การกาํกบัดูแลโดยรัฐ (Regulation by the States) 
 รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาจาํกดัอาํนาจของรัฐบาลกลาง (The Federal Government) 
โดยยงัคงรักษาขอบเขตของอาํนาจหนา้ที# (Authority) แยกต่างหากทั	ง 50 รัฐเอาไว ้ในส่วนเกี#ยวกบั
อาํนาจดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่พระราชบญัญติัการสื#อสารของรัฐบาลซึ# งมิไดใ้ห้ FCC ดาํเนินการ
เกี#ยวกบัอาํนาจหน้าที#ในเรื#องของการบงัคบัใช้ (Charges) การแบ่งแยกประเภท (Classifications) 
การดาํเนินการ (Practices) การให้บริการ (Services) การอาํนวยความสะดวก (Facilities) หรือ 
การวางกฎระเบียบ (Regulations) ในการเชื#อมต่อโครงข่าย การให้บริการการสื#อสารภายในแต่ละ
รัฐ (Intrastate) โดยการสื#อสารทางสาย (Wire) หรือคลื#นวิทยุ (Radio) การให้บริการทางดา้น
โทรคมนาคม (Telecommunications Services) นั	น ไม่สามารถที#จะจาํกดัขอบเขตภายในเขตแดน
ของรัฐและเป็นการยากที#จะแบ่งแยกระหว่างภายในรัฐ (Intrastate) และระหว่างรัฐ (Interstate)  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื#อการกาํกบัดูแล 
 ศาลสูงสหรัฐ (The U.S. Supreme Court) ไดต้ดัสินเป็นแนวทางในเรื#องดงักล่าวไวใ้น 
ปี ค.ศ. 1986 มีใจความวา่ FCC ไม่อาจมีสิทธิพิเศษเหนือกวา่ (Preempt) การกาํกบัดูแลของรัฐ (State 
Regulation) เวน้เสียแต่วา่เขา้หลกัเกณฑ ์2 ประการดงันี	  
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1) FCC อาจมีสิทธิพิเศษเหนือกวา่ (Preempt) การกาํกบัดูแลของรัฐ (State Regulation) 

เฉพาะในกรณีจาํเป็นในการที#จะให้บรรลุเป้าหมายสําเร็จตามวตัถุประสงคไ์ดน้ั	นตอ้งอยูภ่ายในเขต

อาํนาจของ FCC ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัการสื#อสาร (Communication Act) 

2) FCC อาจมีสิทธิพิเศษเหนือกวา่ (Preempt) การกาํกบัดูแลของรัฐ (State Regulation) 

เฉพาะในกรณีที#การกาํกบัดูแลของรัฐนั	น ไม่สามารถแยกองคป์ระกอบของการกาํกบัดูแลระหวา่ง

รัฐ (Interstate) และการกาํกบัดูแลภายในรัฐ (Interstate) 

 ในทางปฏิบติันั	น FCC เจตนาที#จะกาํหนดอตัราค่าบริการโดยคณะกรรมาธิการของรัฐ 

(State Commissions) และใชสิ้ทธิพิเศษเหนือกวา่ (Preempt) การกาํกบัดูแลของรัฐ (State Regulation) 

ซึ# งมิไดก้าํหนดอตัราค่าบริการ (non-rate regulation) เป็นกรณีๆ ไป ตวัอยา่งเช่น รัฐอาจจะกาํหนด

แยกค่าบริการติดตั	 งเชื#อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เครือข่าย ของบริษัทโทรศัพท์ในการเชื#อมต่อกับ

โทรศพัทเ์ครือข่ายเซลลูลาร์ (Cellular telephone) ภายในของรัฐ (Interstate) และ FCC กาํกบัดูแล

ค่าบริการติดตั	งเชื#อมต่อเขา้กบัอุปกรณ์ดงักล่าวขอ้งตน้ ในการเชื#อมต่อโทรศพัทเ์ครือข่ายเซลลูลาร์ 

(Cellular telephone) ทั	งภายในรัฐเดียวกนั (Intrastate) และระหวา่งรัฐ (Intrastate) ในเวลาเดี#ยวกนั 

 FCC และคณะกรรมาธิการของรัฐ ((State Commissions) ไดด้าํเนินการโดยหลีกเลี#ยง 

ความขดัแยง้ซึ# งกนัและกนัโดยแยกการกาํกบัดูแลออกจากกนัในกรณีที#ตอ้งมีการกาํกบัดูแลร่วมกนั 

(Joint Regulatory) นั	น ตามพระราชบญัญติัการสื#อสาร (Communications Act) ไดม้อบอาํนาจ

หนา้ที#ในการจดัตั	งคณะกรรมการร่วม (Joint Boards) ทั	งสองฝ่ายคือทั	งเจา้หนา้ที#ของรัฐ (State Regulation) 

และเจา้หนา้ที#รัฐบาลกลาง (Federal Regulators) รัฐต่างๆ ดาํเนินการควบคุมรายได ้ซึ# งไดรั้บมาจาก

บริษทัโทรศพัท์จากการให้บริการโทรศพัท์ภายในรัฐ (Intrastate Services) โดยขึ	นอยู่กบัอตัรา

ผลตอบแทน (Rate-of-return) ซึ# งไดรั้บอาจกล่าวไดว้า่เป็นการยติุธรรมและเสมอภาค เนื#องจากอตัรา

ค่าบริการโทรศพัทใ์นพื	นที#ทอ้งถิ#นใหมี้อตัราค่าบริการตํ#าสุดเท่าที#จะเป็นไปได ้

 ในปัจจุบนันี	  คณะกรรมาธิการของรัฐ (State Commissions) ในหลายๆ รัฐ ไดด้าํเนินการ

โดยอนุญาตทั	งการอนุญาตให้มีการแข่งขนัทางการคา้ของบริการระดบัทอ้งถิ#น (Local Services) 

และการทดลองในหลายๆ รูปแบบของการปฏิรูปการกาํกบัดูแลในการปฏิรูปโครงสร้างหลายๆ 

โครงการ รวมถึง Price Cap ค่อนขา้งจะมากกวา่อตัราผลตอบแทน (Rate-of-Return) ของการให้บริการ

โดยผูใ้ห้บริการสื#อสารซึ# งใหญ่กว่าและในบางครั	 งเนื#องจากจาํนวนอนัมากกว่าของรัฐซึ# งอนุญาต
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อย่างน้อยที#สุดคือการเสียเวลากับการกําหนดราคาของการให้บริการโดยวตัถุประสงค์ทาง 

การแข่งขนัทางการคา้ 

 ภายใตก้ารพิจารณาออกกฎหมายของสภาคองเกรส สหรัฐ (U.S. Congress) ในการกาํกบั

ดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ได้มีการยกประเด็นปัญหาใหม่เกี#ยวกบัสิทธิพิเศษ (Preemption) 

เป็นที#น่าสังเกตวา่ความตอ้งการของรัฐในการยกเลิกการกาํกบัดูแลอตัราผลตอบแทน (Rate-of-return) 

และการจาํกดั (Limitations) การแข่งขนัทางการคา้รูปแบบใหม่ๆ ของการให้บริการระดบัทอ้งถิ#น 

(Local Services) นั	น หน่วยงานกาํกบัดูแลของรัฐ (State Regulators) ไดโ้ตเ้ถียงกนัเกี#ยวกบัความเขา้ใจ

ในประเภทอุตสาหกรรมเหล่านี	  ซึ# งจะตอ้งไดรั้บการควบคุมดูแล74  

 เมื#อพิจารณาสถานะของคณะกรรมาธิการสื#อสารแห่งชาติ (Federal Communications 

Commission (FCC)) ของสหรัฐอเมริกาแล้วพบว่า เป็นหน่วยงานที#มีความเป็นอิสระสูงใน 

การตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าที# มีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื# ององค์กรของรัฐที#เป็นอิสระ  

ทั	งนี	 เนื#องจาก FCC จะเป็นอิสระจากพรรคการเมืองและส่วนงานของฝ่ายบริหาร โดยสถานะที# FCC 

เป็นองคก์รของรัฐที#เป็นอิสระทาํใหก้ารกาํหนดนโยบายหรือการปฏิบติัตามนโยบายของการจดัสรร

คลื#นความถี#และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมมีความชดัเจน และ FCC จะตอ้งรับผิดชอบในการดาํเนินการของตน การที#โครงสร้าง

ของ FCC มีขนาดใหญ่มีบุคลากรเป็นของตนเองเป็นอิสระจากหน่วยงานของฝ่ายบริหารนั	น จะตอ้ง

ใชง้บประมาณสูงมากในการดาํเนินงาน อยา่งไรก็ตาม ในแง่หลกัประกนัความเป็นอิสระของ FCC 

มีขอ้สังเกตว่า มีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงหรือไม่ เนื#องจากประธานาธิบดียงัสามารถควบคุม 

การทาํงานขององคก์รนี	 ได ้โดยผา่นสํานกังบประมาณหรือ Office of Management and Budget 

(OMB) ประกอบกบัการที#สภา congress เป็นผูต้รากฎหมายสถาปนาองคก์รดงักล่าวโดยคาํนึงแต่ผล

ในทางปฏิบติั (Pragmatisme) เท่านั	น 

                                                 
 74 พรชญา ลพัธวรรณ์.(;B?<).บรรณาธิการ.กฎหมายและการกาํกับดูแลพัฒนาระบบโทรคมนาคม.  
ในนิติสยามปริทศัน์ ?< กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม. น. :<\ - :?<. 
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 บทบาทของ FCC75 ในการจดัสรรคลื#นความถี#และกาํกบัดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน์นั	นค่อนขา้งมีการปรับให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดเกี#ยวกบัการบริการสาธารณะ

โดยรัฐ (Public Services) มากขึ	 น จากที#แต่เดิมมุ่งเน้นให้ธุรกิจเอกชนเข้ามาแข่งขันเสรี  

ทั	งนี	 เนื#องจาก FCC ได้เข้าไปแทรกแซงระบบโดยให้โอกาสแก่ชุมชน สถาบนัทางสังคมและ

สถาบนัการศึกษาเขา้ไปมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจการวิทยุและโทรทศัน์มากขึ	น ในขณะเดียวกนั

ยงัส่งเสริมกิจการวิทยุและโทรทศัน์ของเอกชนให้เติบโตขึ	นอยา่งควบคู่กนัไป ในส่วนของกิจการ

โทรคมนาคมนั	 น FCC มีบทบาทในการเสริมสร้างนโยบายเกี#ยวกับการสื#อสารระหว่างรัฐ  

การสื#อสารระหว่างประเทศ กาํกับดูแลการแข่งขันทางการค้า กํากับดูแลรายละเอียดเกี#ยวกับ 

การดาํเนินการทางผลประโยชน์ของผูใ้ห้บริการ ป้องกนัการผกูขาดทางการคา้ เพื#อให้มีการแข่งขนั

เสรีอย่างเป็นธรรมในตลาดโทรคมนาคม ตลอดจนคุม้ครองผูบ้ริโภค (ผูใ้ช้บริการ) ในเรืองต่างๆ  

ที#เกี#ยวขอ้งกบัการให้บริการโทรคมนาคม ซึ# งเมื#อพิจารณาบทบาทของ FCC ดงักล่าวแลว้พบว่า  

มีการคาํนึงถึงเรื# องการจดัระบบโทรคมนาคมเพื#อประโยชน์สาธารณะดว้ย ดงัจะเห็นได้จากการ

กําหนดหลักการในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสื# อสาร ค.ศ. 1934 การจัดเครือข่าย

โทรคมนาคมที#ใหบ้ริการแก่ชุมชน เป็นตน้ 

 กรณีขอบเขตอาํนาจหน้าที#ของ FCC ในการจดัสรรพิจารณาอนุญาตและกาํกบัดูแล

กิจการโทรคมนาคมนั	นมีการจาํกดัขอบอาํนาจของ FCC สอดคลอ้งกบัหลกัการแบ่งแยกอาํนาจ

อย่างเป็นระบบ เนื#องจากมิไดใ้ห้อาํนาจหนา้ที# FCC ในการดาํเนินการเกี#ยวกบัเรื#องของการบงัคบัใช ้

(Charges) การแบ่งแยกประเภท (Classifications) การดาํเนินการ (Practices) การให้บริการ

(Services) การอาํนวยความสะดวก (Facilities) หรือการวางกฎระเบียบ (Regulations) ในการ

เชื#อมต่อโครงข่าย  การให้บริการสื#อสารภายในแต่ละรัฐ โดยการสื#อสารทางสายหรือคลื#นวิทย ุ

การใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมแต่ FCC อาจมีสิทธิพิเศษเหนือกวา่การกาํกบัดูแลของรัฐ (State 

Regulation) ไดต้ามหลกัเกณฑ์ที#ศาลสูงสหรัฐ (The United State Supreme Court) ไดต้ดัสิน 

เป็นแนวทางไวแ้ละไดมี้การแยกการกาํกบัดูแลออกจากกนัในกรณีที#ตอ้งมีการกาํกบัดูแลร่วมกนั 

โดยให้มีการจดัตั	งคณะกรรมการร่วมทั	งสองฝ่าย คือ ทั	งเจา้หนา้ที#ของแต่ละรัฐ (State Regulators) 
                                                 
 75 กฤตยา นาคประสิทธิ� . (;BBB). บทบาท และ มาตรฐาน ของ สถาบนัดา้นโทรคมนาคม. (พิมพค์รั	 ง
ที# :).  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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และเจา้หนา้ที#ของรัฐบาลกลาง (Federal Regulators) รัฐต่างๆ ดาํเนินการควบคุมรายไดซึ้# งรับมาจาก

บริษทัโทรศพัท์จากการให้บริการโทรศพัท์ภายในรัฐ โดยขึ	นอยู่กับอตัราผลตอบแทนซึ# งได้รับ 

นอกจากนี	 กลไกในการถ่วงดุลอาํนาจของ FCC ที#สําคญั คือ ในการระงบัขอ้พิพาทตดัสินปัญหาที#

เกิดขึ	นจากการกาํกบัดูแลนั	น จะตดัสินโดยศาลรัฐบาลกลาง (Federal Courts) ภายใตก้ฎหมาย

ป้องกนัการผูกขาดหรือการเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมในทางการคา้ มีความสอดคลอ้งกบั

แนวคิดทางกฎหมายที#วา่ “บุคคลไม่ควรจะตดัสินในสิ#งที#ตนเป็นผูก่้อ” (No One Should Be Judge 

In His Own Cause) เนื#องจากมีการแบ่งแยกอาํนาจวินิจฉยัการกระทาํฝ่าฝืนกฎระเบียบและลงโทษ

การฝ่าฝืนนั	นใหก้บัองคก์รฝ่ายตุลาการ ลกัษณะดงักล่าวทาํใหก้ารจาํกดัขอบเขตอาํนาจหนา้ที#ของ FCC 

ในการควบคุมกาํกบักิจการโทรคมนาคมนั	นยงัผลให้เป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูใ้ห้บริการ

และประชาชนผูใ้ชบ้ริการ ควบคู่ไปกบัการจดัระบบการโทรคมนาคมเพื#อประโยชน์สาธารณะ 
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ตาราง >.3 เปรียบเทียบการบังบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ของ ? ประเทศ 

กิจการ
โทรคมนาคม 

ประเทศเยอรมนั ประเทศฝรั#งเศส ประเทศองักฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การบงัคบัทาง
ปกครองในการ
ควบคุมและลงโทษ
ผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

-การชดเชยใน
รูปแบบอื#น ๆ ที#เป็น
การทดแทนขอ้เสีย
เปรียบของผูบ้ริโภค 
-มีการกาํหนด
ค่าปรับสาํหรับผู ้
ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที#ฝ่า
ฝืนคาํสั#งทาง
ปกครอง 
-พกัใชห้รือเพิกถอน
ใบอนุญาต 

-มีการกาํหนดบท
กาํหนดโทษโดย
การปรับในกรณีฝ่า
ฝืนเงื#อนไขที#ไดรั้บ
อนุญาต 
-พกัใชห้รือเพิกถอน
ใบอนุญาต 

-พกัใชห้รือเพิกถอน
ใบอนุญาต 
-ใหห้ยดุการดาํเนินการ

บริการนั	นๆ  

- ปรับโดยกาํหนดใน

อตัราร้อยละสิบของ

รายไดใ้นปีนั	นๆ 

 

- ชดใชค้่าเสียหาย คืน

เงิน จาํนวนเหมาะสม

กบัผูร้้องเรียน 

-พกัใชห้รือเพิกถอน
ใบอนุญาต 
-การปรับ 

 
ที�มา : Thomas Borner. German Broadcasting Law. Germany : University of  Hull-Law school (2003). 
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บทที� � 

วเิคราะห์ปัญหาเกี�ยวกบัการควบคุมและลงโทษ 

ผู้ประกอบกจิการโทรคมนาคมและแนวทางแก้ไข 

 

 กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที�ให้บริการดา้นการติดต่อสื�อสาร ที�มีบทบาทในฐานะ 
ที�เป็นโครงสร้างพื�นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจในอนาคตหลายดา้น ทั�งธุรกิจการคา้ การบริการ 
อุตสาหกรรม การเกษตร รวมทั� งมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ� น  
ด้วยเศรษฐกิจที�มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การให้บริการโทรคมนาคมของภาครัฐ 
ไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้จึงไดใ้ห้ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทเป็น
ผูป้ระกอบการให้บริการโดยรัฐมีบทบาทเป็นเพียงผูก้ ํากับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว  
ทั�งนี� เพื�อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามแผนแม่บทที�ได้วางเป้าหมายเอาไว ้สําหรับเครื�องมือ
สําคญัที�รัฐใช้ก็คือ การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ รวมถึงการออกกฎเกณฑ์ เพื�อควบคุม 
การประกอบกิจการ ซึ� งในประเทศไทยหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคม 
คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ 
กสทช. มีสถานะเป็นองคก์รอิสระ  
 ในปี พ.ศ. :;<< มีการออกกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทย 
ซึ� งไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม ปี พ.ศ. :;<= ซึ� งไดเ้ปลี�ยนแนวทางจากการผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจ มาสู่
การแข่งขนัในตลาดโทรคมนาคมที�เนน้ในเรื�องของการกาํหนดกรอบของนโยบาย ขอบเขต กติกา
การแข่งขันระหว่างผูใ้ห้บริการและกําหนดอาํนาจหน้าที�ของ กสทช. เป็นหลัก เพื�อคุ้มครอง
ผลประโยชน์ผูบ้ริโภคก่อใหเ้กิดการแข่งขนัเท่าเทียมกนัระหวา่งผูใ้ห้บริการและรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชน อยา่งไรก็ตามการให้เอกชนเขา้มามีบทบาทในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และปล่อยให้มีการแข่งขนัโดยเสรีนั�น ปัญหาที�ตามมานั�นย่อมไม่พน้ไปจากเรื�อง 
การเอารัดเอาเปรียบทั�งระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการ หรือแมก้ระทั�งระหวา่งผูใ้ห้บริการดว้ยกนั 
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เองแต่ก็ไม่เป็นที�น่าแปลกใจเท่าใดนัก เนื�องจากเป้าหมายของการให้บริการโดยเอกชน นั�นคือ 
ผลกาํไรในการประกอบกิจการและเมื�อเป้าหมายของผูใ้ห้บริการเป็นเช่นนั�นแล้ว การประกอบ
กิจการจึงตอ้งทาํทุกวิถีทางเพื�อให้ได้มาซึ� งกาํไรสูงสุด แมว้่าการกระทาํนั�นจะเป็นการละเมิดต่อ  
กฎหรือกติกา หรือแมแ้ต่ละเมิดกฎหมายก็ตาม ดงักรณีศึกษาสภาพปัญหาในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมในปัจจุบนั แต่ทั�งนี� ปัญหาที�กล่าวมาก็ไม่ไดเ้กิดขึ�นแต่เฉพาะกบัการประกอบกิจการ 
ในประเทศไทยเท่านั�น เนื�องจากในปัจจุบนัรูปแบบการประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
ต่างๆทั�วโลก ได้ปรับเปลี� ยนจากระบบสัมปทานมาเป็นระบบใบอนุญาต (License) เกือบ 
ทั� งหมดแล้ว แต่ละประเทศทั�วโลกต่างมีรูปแบบการให้บริการและการกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมเป็นลกัษณะเฉพาะ และมีพื�นฐานของปัญหาที�แตกต่างกนั 
 โดยส่วนรวมพบว่าการประกอบกิจการโทรคมนาคมไทยประสบปัญหาที�สามารถ 
เรียกได้ว่าเป็นปัญหาพื�นฐานของวงการโทรคมนาคมในปัจจุบนั ดงัเช่นปัญหาดา้นความไม่เป็น
ธรรมของผูป้ระกอบการทั�งเรื�องการคิดค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ การโอนยา้ยเลขหมาย การกาํหนด
วนัใชง้านสาํหรับโทรศพัทเ์คลื�อนแบบชาํระเงินล่วงหนา้(เติมเงิน) (Prepaid) รวมถึงการลงทะเบียน
ผูใ้ชบ้ริการและการใหบ้ริการดา้นคุณภาพสัญญาณ ดว้ยเหตุที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้วา่ ประเทศไทย
ก็เป็นประเทศหนึ� งในโลกที�ได้มีการปรับเปลี�ยนจากระบบสัมปทานมาเป็นรูปแบบการออก
ใบอนุญาตโดยมีหน่วยงานอิสระเป็นผูค้อยกาํกบัดูแล นั�นก็คือ สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ กสทช. อยู่แล้วก็คงไม่น่า 
เป็นห่วงเป็นใยเท่าใดนัก อีกทั�งยงัมีการออกกฎเกณฑ์ สําหรับเป็นกติกาในการแข่งขนัทางธุรกิจ
โทรคมนาคมและการให้บริการ อยา่งชดัเจนอยูแ่ลว้ในมาตรา มาตรา O< ที�วา่ “ในกรณีที�ปรากฏแก่
เลขาธิการว่าผูรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา = วรรคห้า มาตรา SS มาตรา S: วรรค
สอง หรือวรรคสาม มาตรา ST วรรคสอง มาตรา S; มาตรา SU มาตรา SV มาตรา :W มาตรา :: 
มาตรา :T มาตรา :< มาตรา:; มาตรา :O วรรคสอง มาตรา :U มาตรา :V มาตรา := มาตรา TT 
มาตรา T< มาตราTV มาตรา <; วรรคสาม มาตรา <O มาตรา <= มาตรา ;W มาตรา ;S มาตรา ;: 
มาตรา ;Tมาตรา ;< มาตรา ;O มาตรา ;U มาตรา ;V หรือมาตรา ;= ให้เลขาธิการมีอาํนาจสั�งให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตระงบัการกระทาํที�ฝ่าฝืน หรือแกไ้ขปรับปรุง หรือปฏิบติัให้ถูกตอ้งหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที�กาํหนดก็ได”้  
  มาตรา O; ในกรณีที�ผูรั้บใบอนุญาตซึ�งไดรั้บคาํสั�งจากเลขาธิการตามมาตราO< ไม่พอใจ
ในคาํสั�งดงักล่าว ใหมี้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไดภ้ายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้คาํสั�ง
ดงักล่าว คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นที�สุด 
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 มาตรา OO ในกรณีที�ผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งของเลขาธิการตามมาตรา O< 
และพน้กาํหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา O; หรือคณะกรรมการวินิจฉยัยืนตามคาํสั�งเลขาธิการ 
เมื�อเลขาธิการไดมี้หนงัสือเตือนแลว้ยงัไม่มีการปฏิบติัตามคาํสั�งนั�น ให้เลขาธิการพิจารณากาํหนด
ค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง ซึ� งตอ้งไม่ตํ�ากวา่สองหมื�น
บาทต่อวนัในกรณีที�ผูรั้บใบอนุญาตยงัเพิกเฉยไม่ปฏิบติัการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนคาํสั�งพกัใช้
ใบอนุญาตหรือกรณีที�มีความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการมีอาํนาจพกั
ใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตได ้
 การกาํหนดให้การกระทาํความผิดกรณีใดตอ้งถูกพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้
เป็นไปตามที�คณะกรรมการประกาศกาํหนด  
 ทั�งที�มีกฎหมายกาํหนดมาตรการทางปกครองเพื�อควบคุมและลงโทษไวช้ดัเจนขนาดนี�
แลว้ แต่เหตุใดยงัคงมีปัญหาการละเมิดกฎหมายของผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
อยู่อย่างต่อเนื�อง ดงัที�ปรากฏอยู่ในสื�อดา้นโทรคมนาคมต่างๆ และไม่ตอ้งมองอื�นไกลขณะที�ท่าน
กาํลงัอ่านวทิยานิพนธ์ฉบบันี�อยูท่่านในฐานะที�เป็นประชาชนผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�อยู ่ท่าน
อาจกาํลงัถูกผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมเอาเปรียบโดยการทาํผิดต่อกฎหมายอยู่โดยไม่รู้ตวัก็
เป็นได้ ผูศึ้กษาจึงได้มาพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาการละเมิดกฎหมายของผูรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมนั�นว่ามาจากสาเหตุใดอะไร และจากการศึกษาก็พบว่าปัญหาทาง
กฎหมายที�สําคญัที�เป็นต้นเหตุนั�นคือ บทบญัญติัในการควบคุมและลงโทษโดยการบงัคบัทาง
ปกครองของหน่วยงานกาํกบัดูแล ยงัไม่มีความชดัเจน ขาดหลกัการ ขาดประสิทธิภาพ หรือยงัไม่มี
หลกัเกณฑ์ตามที�กฎหมายกาํหนด จึงส่งผลให้ผูที้�ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
ไม่เกรงกลัวที�จะปฏิบัติฝ่าฝืนคําสั�ง หรือละเมิดต่อกฎหมาย โดยจากการศึกษาผูศึ้กษาได้ลง
รายละเอียดถึง การบงัคบัทางปกครองแต่ละประเภท ซึ� งในการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมของ
ไทย ได้มีกฎหมายคือ พระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคลื�นความถี�และกาํกบัการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. :;;T และ พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. :;<< กาํหนดไว ้T ประเภทคือ S. การปรับ  :. การพกัใช้
ใบอนุญาต  T. การเพิกถอนใบอนุญาต และจากการศึกษา การบงัคบัทางปกครอง ในการกาํกับ
กิจการโทรคมนาคมของไทยนั�นมีปัญหาดงัต่อไปนี�  
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4.1 ปัญหาเกี�ยวกับข้อบกพร่องในการควบคุมและลงโทษผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยการปรับ 

และแนวทางแก้ไข 

 การบงัคบัทางปกครองที� กสทช. ใชเ้ป็นเครื�องมือในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมที�กระทาํฝ่าฝืนกฎหมายที�สําคัญและใช้อยู่บ่อยครั� งนั�นคือ การบงัคบัทาง
ปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการปรับ นับตั�งแต่มีการ
เปลี�ยนผา่นจากระบบสัมปทานมาเป็นระบบใบอนุญาต ปรากฏวา่มีผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�
กระทาํการฝ่าฝืนกฎหมาย และถูกหน่วยงานกาํกบัดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม อย่าง 
กสทช. ใช้เครื� องมือคือการบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยการปรับจาํนวนไม่น้อย การบงัคบัทางปกครองโดยการปรับของ กสทช. นั�น
โดยมากเป็นการสั�งปรับผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมแบบรายต่อราย การกาํหนดค่าปรับอา้งอิง
ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา OO ประกอบกบั พระราชบญัญติัวิธี
ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. :;T= ในปัจจุบนัการบงัคบัทางปกครองโดยการปรับนั�นแทนที� 
กสทช. จะใช้เป็นเครื� องมือในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมได้ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายกลบักลายเป็นปัญหาและอุปสรรคใ์นการใชอ้าํนาจของ กสทช. เนื�องจากผู ้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมมองการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมโดยการปรับของ กสทช. เป็นเพียงตน้ทุนในการประกอบกิจการเท่านั�น ปัญหา
ดงักล่าวผูศึ้กษาไดแ้ยกวเิคราะห์สาเหตุปัจจยัออกเป็น : ประเด็นและแนวทางแกไ้ขปัญหา ดงันี�   
 <.S.S  วเิคราะห์ปัญหาเกี�ยวกบัฐานขอ้มูลที�ใชใ้นการกาํหนดค่าปรับ 
 ในการกาํหนดค่าปรับกรณีที�ผูรั้บใบอนุญาตกระทาํการที�ฝ่าฝืนกฎหมาย กสทช. จะมี
แนวปฏิบติัโดยการตั�งคณะกรรมการขึ�นมาเพื�อพิจารณากาํหนดค่าปรับ โดยปกติแล้วการกาํหนด
ค่าปรับจะคาํนึงถึงความร้ายแรงของการฝ่าฝืนกฎหมายของผูรั้บใบอนุญาต และผลกระทบที�เกิดกบั
ผูใ้ชบ้ริการ เป็นหลกั แต่จากขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนัการกาํหนดค่าปรับของ กสทช. ที�ผา่นมาแสดงให้
เห็นว่าไม่มีการนาํเรื�องผลกระทบที�เกิดกบัผูใ้ช้บริการมาเป็นฐานในการกาํหนดค่าปรับ สังเกตได้
จากกรณีที� มีผู ้ประกอบการหลายรายได้กระทําการซึ� ง เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในลักษณะ 
อย่างเดียวกัน กสทช. ก็ได้มีคาํสั�งปรับผูใ้ห้บริการทุกรายที�กระทาํฝ่าฝืนกฎหมายนั�นต้องชาํระ
ค่าปรับในอตัราที�เท่ากนัทุกราย โดยอา้งอิงแต่เพียงหลกัเกณฑ์ตามพระราชบญัญติัการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. :;<< มาตรา 66 ที�กาํหนดให้ค่าปรับทางปกครองตอ้งไม่ตํ�ากว่าวนัละ 
สองหมื�นบาท โดยไม่มีการนาํฐานความคิดเรื�องจาํนวนผูใ้ช้บริการหรือขนาดธุรกิจของผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมมาเป็นหลกัในการกาํหนดค่าปรับแต่อย่างใด ดงัเช่นการกาํหนดค่าปรับของ 
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กสทช. ต่อผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมกรณีการไม่ลงทะเบียนผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�แบบ
เติมเงิน ซึ� งมีผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�กระทาํการฝ่าฝืนคาํสั�ง
ของ กสทช. จาํนวน 5 ราย คือ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) บริษทั โทเทิ�ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จาํกัด (มหาชน) และบริษัท บริษัท ทรูมูฟ จํากัดมูฟ จํากัด ที�ยงัไม่ดําเนินจัดเก็บข้อมูลและ
รายละเอียดเกี�ยวกบัผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ประเภทเรียกเก็บเงินล่วงหน้าตามขอ้ TV และ 
ขอ้ =O ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื�อง หลกัเกณฑ์การจดัสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. :;;S ให้ครบถว้น เพื�อเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อสาธารณะ และประชาชนผูใ้ช้บริการ และเพื�อบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมาย สํานกังาน กสทช. 
จึงได้มีหนังสือถึงบริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั บริษทั ทรูมูฟ จาํกดัมูฟ จาํกัด  
ให้ระงับการกระทาํที�ฝ่าฝืนต่อกฎหมายและปฏิบติัให้ถูกต้องตามข้อ TV และ =O ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื� อง หลักเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. :;;S โดยให้ดาํเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี�ยวกับผูใ้ช้บริการ
โทรศัพท์เคลื�อนที�ตามประกาศดังกล่าวให้ครบถ้วน ทั� งนี�  หากทั� ง ; บริษัทยงัคงฝ่าฝืนคาํสั�ง 
เลขาธิการ กสทช. จะอาศยัอาํนาจตามมาตรา OO แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. :;<< พิจารณากําหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราที� สูงขึ� นต่อไป และให้ 5 บริษัท  
ชาํระค่าปรับทางปกครอง ในอตัราวนัละ VW,WWW บาท ต่อสํานกังาน กสทช. เท่ากนัทุกราย หรือ
อย่างกรณีที�ให้ กสทช. สั�งปรับทางปกครอง ซึ� ง กสทช.ได้สั�งปรับวนัละ SOW,WWW บาท  
กบัผูใ้หบ้ริการ ; ราย คือ บริษทั โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) หรือ ดีแทค, บริษทั 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือ เอไอเอส, บริษทั บริษทั ทรูมูฟ จาํกดัมูฟ จาํกดั, 
บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) กรณีตดัเงินคงเหลือ
ในระบบเติมเงิน หรือ (Pre-paid) ของผูใ้ชบ้ริการ ซึ� งตามประกาศ กสทช. เรื�องมาตรฐานของสัญญา
การให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.:;<= ไดก้าํหนดให้บริการไม่มีวนัหมดอายุ แต่ผูใ้ห้บริการไม่ได้
ปฏิบติัตาม  จะเห็นได้ว่าการปรับของ กสทช. ทั� งสองกรณีเป็นการปรับในช่วงเวลาเดียวกัน 
เป็นการปรับผูก้ระทาํความผิดในฐานะผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมเหมือนกนั และเป็นการปรับ
ในฐานความผดิเดียวกนั ซึ� งหากมองผวิเผนิอาจจะทาํใหเ้ขา้ใจวา่เป็นการปรับที�ไดท้าํตามหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายซึ�งใหค้วามเป็นธรรมกบัผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมทุกฝ่ายแลว้ 
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 แต่ในความเป็นจริงจาํนวนผูที้�ใช้บริการหรือผูที้�ได้รับความเสียหายกลบัถูกมองขา้ม  
ไม่นาํมาเป็นฐานในการกาํหนดค่าปรับ ซึ� งจาํนวนผูที้�ใชบ้ริการหรือผูที้�ไดรั้บความเสียหาย นั�นเป็น
สิ�งที�สะทอ้นไปถึงขนาดของธุรกิจของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมวา่มีความแตกต่างกนัอีกดว้ย 
    ดงันั�นจึงก่อใหเ้กิดความไม่เสมอภาคในการกาํกบัดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
การใช้หลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าปรับโดยไม่คาํนึงถึงความเสียหายที�เกิดขึ�นกบัผูที้�ใช้บริการหรือ 
ผูที้�ไดรั้บผลกระทบ ย่อมส่งผลให้การบงัคบัทางปกครองโดยการปรับนั�นไม่สัมฤทธิผล เนื�องจาก 
ไม่อาจทาํใหผู้ป้ระกอบการที�ฝ่าฝืนกฎหมายนั�นหยดุการกระทาํที�ฝ่าฝืนกฎหมายได ้ 
 โดยสรุปในเบื�องตน้นั�นคือ  กสทช. จะใช้ฐานคิดแต่เพียงที�กล่าวมานั�นหาเพียงพอไม่
ยงัคงมีประเด็นอื�นที� กสทช. ควรนาํมาเป็นฐานในการกาํหนดค่าปรับ นั�นคือ จาํนวนของผูใ้ชบ้ริการ
หรือผูที้�ไดรั้บความเสียหายจากการกระทาํฝ่าฝืนกฎหมายของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมครั� ง
นั�นดว้ย 

4.1.2 วเิคราะห์ปัญหาผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
  เนื�องจากปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาในเชิงแนวคิดของการปฏิบติัหนา้ที�ซึ� งส่งผลกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพของการบังคับใช้ กฎหมาย เนื�องจากการบังคับทางปกครองโดยการปรับก็ 
เพื�อประสงค์ให้ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเกรงกลวัจนกระทั�งไม่กล้ากระทาํ  
ตอ้งยุติหรือระงบัการกระทาํที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย แต่หากการบงัคบัทางปกครองโดยการปรับ
ไม่อาจทาํใหผู้รั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเกรงกลวัได ้เนื�องจากเมื�อผูรั้บใบอนุญาต
พิจารณาจากผลตอบแทนที�จะได้รับจากการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมายกบัค่าปรับที� กสทช. มีคาํสั�ง 
แลว้คุม้ค่าคือมีผลในเชิงเศรษฐกิจเป็นบวกแลว้ ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมก็หา
ต้องเกรงกลัวการบังคับทางปกรองโดยการปรับอีกต่อไปไม่ เพราะเพียงมองเป็นต้นทุนใน 
การประกอบกิจการเท่านั�น ดงัเช่นกรณีของบริการโทรศพัท์เคลื�อนที�แบบเติมเงินทั�งในส่วนของ 
การกําหนดวนัใช้งาน และการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาํสั�งของ กสทช. ที�ให้ผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมทุกรายต้องจดัให้มีการลงทะเบียนข้อมูลของผูใ้ช้บริการ ซึ� งทั� งสองกรณี กสทช.  
มีคาํสั�งปรับผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมทั�ง 5 รายเป็นจาํนวนเงินเท่าๆกนัคือปรับวนัละ VW,WWW บาท 
และ SOW,WWW บาท รวมค่าปรับทั�งสองกรณีคิดเป็นเงิน :<W,WWW ต่อวนั  
 จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีผูใ้ช้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�ทั� งสิ� นประมาณ  
=W ลา้นเลขหมาย และเป็นเลขหมายโทรศพัท์เคลื�อนที�แบบเติมเงินกว่าร้อยละ =W ของหมายเลข
ทั� งหมดซึ� งคิดเป็นยอดผูใ้ช้บริการประมาณ VW ล้านเลขหมาย  รายได้จากการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที�แบบเติมเงินต่อ S หมายเลขมีค่าเฉลี�ยอยู่ที�ประมาณ TWW บาท ต่อเดือน  
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หากคาํนวณมูลค่าของธุรกิจโทรศพัท์เคลื�อนที�แบบเติมเงินจะเห็นได้ว่าเป็นเงินจาํนวนมหาศาล
ประมาณ :<,WWW ล้านบาทต่อเดือน และเมื�อเทียบกบัค่าปรับวนัละ :<W,WWW บาทต่อวนัหรือ 
U,:WW,WWW บาทต่อเดือน เมื�อนาํไปเทียบกบัรายไดที้�ไดรั้บแลว้ถือวา่เป็นค่าปรับที�นอ้ยมากๆ แทบจะ
ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อธุรกิจของผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้เลย โดยเฉพาะ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ที�มีผูใ้ชบ้ริการหลายลา้นคน ดว้ยเหตุผลตามที�กล่าวมานี� จะทาํให้เห็นภาพวา่
เพราะเหตุใดผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมจึงกล้ากระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายเอารัดเอาเปรียบ
ประชาชนผูใ้ชบ้ริการ  
 จากการศึกษาในกรณีการบังคับทางปกครองที�หน่วยงานกํากับดูแลนํามาใช้ใน 
การควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�กระทาํฝ่าฝืนกฎหมายในต่างประเทศแลว้  
จะเห็นไดว้า่แต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศที�พฒันาแลว้จะมีการบงัคบัทางปกครองคลา้ยๆกนั คือ
ใช้วิธีการปรับ แต่ค่าปรับนั�นจะเป็นค่าปรับที�มีมูลค่าสูงจนกระทั�งผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม
เกิดความยาํเกรง และที�สาํคญัคือเป็นการกาํหนดค่าปรับโดยนาํเรื�องจาํนวนผูใ้ชบ้ริการหรือผูที้�ไดรั้บ
ความเดือดร้อน รวมถึงขนาดของบริษทัผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยอ้างอิงจากรายได้
ประจาํปี มาเป็นฐานในการกาํหนดค่าปรับ อย่างเช่นในการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมของ
ประเทศอังกฤษ เมื�อผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคม กระทําการฝ่าฝืนกฎหมายและหรือ 
ไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งของหน่วยงานกาํกบัดูแล ผลที�ตามมาคือหน่วยงานกาํกบัดูแลก็จะนาํการบงัคบั
ทางปกครองโดยการปรับผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมนั�นๆในอตัราร้อยละ SW ของรายไดใ้นปี
นั�น จนกว่าจะไดท้าํการแก้ไข หรือหยุดกระทาํการฝ่าฝืนกฎหมาย จะเห็นไดว้่ากรณีของประเทศ
องักฤษไดมี้การนาํขนาดของธุรกิจโดยอิงกบัรายไดป้ระจาํปีของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมนั�น
มาเป็นฐานในการกาํหนดค่าปรับ  
 ทั�งนี� ในการใช้หลกัการกาํหนดค่าปรับของ กสทช. โดยที�ไม่ได้นาํฐานขอ้มูลของผูที้�
ไดรั้บความเสียหายจากการฝ่าฝืนกฎหมายมาเป็นฐานในการกาํหนดค่าปรับ ย่อมก่อให้เกิดความ
เหลื�อมลํ� าของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเนื�องจาก ผูรั้บใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมที�ใหบ้ริการดา้นโทรคมนาคมยอ่มมีขนาดของธุรกิจแตกต่างกนั ทั�งรายเล็กและ 
รายใหญ่ โดยพิจารณาไดที้�จาํนวนผูใ้ช้บริการ สําหรับกรณีในประเทศไทยดงัเช่น กสทช. สั�งปรับ
ผูใ้ห้บริการที�ฝ่าฝืนประกาศ กสทช. กรณีการทาํสัญญาตกลงค่า เชื�อมโยงเครือข่าย (IC), กรณีการ
กาํหนดระยะเวลาในบตัรเติมเงิน และการกรณีการลงทะเบียนผูใ้ชบ้ริการบตัรเติมเงิน โดยฐานของ
การปรับคิดเป็นรายว ัน กําหนดค่าปรับในอัตราที� เ ท่ากันทุกราย การบังคับทางปกครอง 
โดยการกาํหนดค่าปรับ ซึ� งไม่ได้นาํจาํนวนผูที้�ใช้บริการหรือผูที้�ได้รับความเสียหายมาเป็นฐาน 
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ในการกาํหนดค่าปรับนั�น ส่งผลให้เกิดการแข่งขั�นที�ไม่เป็นธรรมระหว่างผูป้ระกอบการดว้ยกนั  
ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรวมทั� งแผนแม่บทการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
ที�ไดเ้นน้ถึงการการกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมโดยส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการแข่งขนัที�เท่าเทียม
และเป็นธรรม มิให้มีการกีดกนัผูป้ระกอบการรายใหม่ในการเขา้สู่ตลาดโทรคมนาคม ประกอบกบั
หลกัพื�นฐานที�สําคญัสําหรับการกระทาํทางปกครอง เช่น หลกัความไดส้ัดส่วน คือ ในการกาํหนด
ค่าปรับกรณีผูป้ระกอบการหลายรายได้กระทาํการฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายอย่างเดียวกัน  
แต่ผูป้ระกอบการมีผูใ้ชบ้ริการหรือผูที้�ไดรั้บความเสียหายในฝ่าฝืนกฎหมายจาํนวนต่างกนั  
 การกาํกบัดูและการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเทศในหลายประเทศที�พฒันาแลว้ 
ดงัเช่นประเทศ เยอรมนั, ฝรั�งเศส การกาํกบัดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมจะเนน้การแข่งขนั
ที�เท่าเทียมกันเป็นหลักโดยเฉพาะการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 
รายใหม่ ด้วยเห็นว่าเมื�อมีผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมจาํนวน มากการแข่งขันก็จะเกิดขึ� น  
การผกูขาดก็จะลดลง ผูที้�ไดป้ระโยชน์คือประเทศชาติและประชาชน 
 การที�หน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการโทรคมนาคมอย่าง กสทช. ของประเทศไทย นาํการ
บงัคบัทางปกครอง คือการปรับ มาใช้ในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 
ที�กระทาํการฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ไม่สามารถหยุดการกระทาํฝ่าฝืนกฎหมายของผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมได้ สิ� งนี� สะท้อนให้เห็นได้ชัดถึงความไม่มีประสิทธิภาพของการใช้เครื� องมือ 
ทางปกครอง หากเทียบเคียงกบัต่างประเทศซึ� งก็เป็นเครื�องมือการบงัคบัทางปกครอง โดยการปรับ
เหมือนกนั แต่เหตุใดจึงมีประสิทธิภาพในการบงัคบัใชที้�แตกต่างกนั  

<.S.T แนวทางแก้ไขปัญหาความบกพร่องในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคม โดยการปรับ 
 เนื�องจากสาเหตุของปัญหาและขอ้บกพร่องอยูที่�ฐานในการกาํหนดค่าปรับของ กสทช.  
จึงตอ้งแกที้�สิ�งที�เป็นตน้เหตุคือ กสทช. ควรพิจารณาการกาํหนดค่าปรับกรณีผูรั้บใบอนุญาตกระทาํ
การฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยการแยกพิจารณาปัญหาที�เกิดจากผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมทาํการ 
ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นรายกรณีไม่พิจารณาร่วมกนั แมน้จะเป็นฐานความผิดในช่วงเวลาเดียวกนัก็ตาม 
ไม่ควรนาํมาพิจารณาเป็นเรื�องเดียวกนั 
 ตามที�ผูศึ้กษาไดก้ล่าวมาขา้งตน้คือความต่างในเรื�องของฐานของการกาํหนดค่าปรับ 
ฉะนั�น กสทช. จึงควรมีหลกัเกณฑใ์นการใชก้ารบงัคบัทางปกครองโดยการปรับในการควบคุมและ
ลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ� งในหลกัเกณฑ์ดงักล่าวตอ้งระบุฐานที�ใช้ในการกาํหนด
ค่าปรับ จากจาํนวนผูที้�ได้รับความเสียหายหรือขนาดธุรกิจของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม  
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ให้ชัดเจนด้วย เป็นอตัราค่าปรับแบบก้าวหน้า ทั�งนี� มีประเด็นที�ตอ้งกาํหนดให้ชดัเจนอีกประเด็น
หนึ� งนั�นก็คือ จาํนวนของผูที้�ได้รับความเสียหายจากการกระทาํที�ฝ่าฝืนกฎหมายของผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคม นั�นควรหมายถึงผูที้�ไดรั้บความเสียหายหรืออาจไดรั้บความเสียหาย ไม่วา่จะได้
นาํเรื� องเข้าสู่กระบวนการรับเรื� องร้องเรียนทั�งในชั�นผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมหรือในชั�น
คณะกรรมการ กสทช. หรือไม่ก็ตาม เนื�องจากปัญหาหนึ� งที�ทาํให้ กสทช. ไม่นาํจาํนวนผูที้�ไดรั้บ
ความเสียหายมาเป็นฐานในการกาํหนดค่าปรับ เนื�องมาจากการนบัจาํนวนผูที้�ไดรั้บความเสียหาย
นั�นมีขอ้จาํกดัวา่บุคคลใดจะเขา้ข่ายเป็นผูเ้สียหายบา้ง ทั�งนี� เห็นควรให้อา้งอิงจากจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ
ในบริการนั�น ตามขอ้มูลที�ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมไดน้าํส่งต่อ กสทช. โดยไม่ตอ้งคาํนึงว่า
ผูใ้ชบ้ริการที�ไดรั้บความเสียหายนั�นประสงคจ์ะร้องเรียนหรือไม่ และการกาํหนดค่าปรับโดยอา้งอิง
กบัฐานรายไดข้องผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการกาํหนดเป็นอตัราร้อยละ ก็เป็นอีกวิธีหนึ�ง
ที�สะทอ้นใหเ้ห็นภาพในการแข่งขนัที�เท่าเทียมและเป็นธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน  
 
�.+ ปัญหาข้อบกพร่องในการควบคุมและลงโทษผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดย การพักใช้ หรือ

การเพกิถอนใบอนุญาต ประกอบกจิการโทรคมนาคมและแนวทางแก้ไข 

 การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ถือเป็นเครื�องมือหนึ�งในการกาํกบั
ดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. และหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�กาํกบัดูแลการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมทั�วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที�มีการพฒันาแลว้ เช่น ประเทศเยอรมนั 
ฝรั�งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ต่างใช้ระบบใบอนุญาตเป็นเครื� องมือในการกํากับดูแล 
การประกอบกิจการโทรคมนาคมทั�งสิ�น ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของแต่ละ
ประเทศต่างก็มีลกัษณะเฉพาะ ซึ� งกาํหนดไวเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการออกใบอนุญาตดงักล่าวตามแต่วา่
ประเทศนั�นมีนโยบายในการประกอบกิจการโทรคมนาคมไวอ้ยา่งไร อยา่งเช่นในประเทศเยอรมนั 
นั�นมีนโยบายเปิดเสรีสําหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมและพยายามให้มีผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมในตลาดโทรคมนาคมมากขึ�น จึงใชห้ลกัเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมอย่างไม่เคร่งครัดเท่าใดนัก ในประเทศเยอรมนัจะเน้นการกาํกบัดูแลและควบคุม 
ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมเฉพาะผูป้ระกอบกิจการรายใหญ่เท่านั�น สําหรับการใช้ระบบ
ใบอนุญาตในประเทศไทย กสทช. ไดมี้การวางหลกัเกณฑ์การออกใบอนุญาตไวช้ดัเจน มีการแบ่ง
ประเภทของใบอนุญาต รวมถึงการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มีการกาํหนดเงื�อนไขและคุณสมบติั
ของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�ตอ้งการไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
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                 เงื�อนไขการอนุญาตควรจะประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที�สามารถสร้างความมั�นคง
แน่นอนสําหรับการประกอบกิจการและสามารถสร้างความยืดหยุ่นปรับเปลี�ยนตามสถานการณ์
โทรคมนาคมที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในประเทศที�ไม่มีเครื� องมือใน 
การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมที�ก้าวหน้าเพียงพอ ความสําคัญของหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ 
เพื�อสร้างความเชื�อมั�นและสร้างแรงจูงใจให้กบันกัลงทุน ซึ� งการกาํหนดเงื�อนไขการอนุญาตเพื�อให้
มีความยดืหยุน่และสามารถปรับเปลี�ยนตามสถานการณ์ไดมี้หลากหลายวธีิ ดงันี�  
 S.  การกาํหนดเงื�อนไขในการอนุญาตให้องค์กรกาํกบัดูแลสามารถแกไ้ขเงื�อนไขใน 
การอนุญาตบางเงื�อนไขไดฝ่้ายเดียว 
 :.  การกาํหนดเงื�อนไขการอนุญาตอยา่งสั�นพอสังเขปโดยไม่ลงรายละเอียดมากเกินไป 
 T.  การกําหนดหลักเกณฑ์การขอแก้ไขเงื�อนไขการอนุญาตเมื�อผูป้ระกอบกิจการ 
ส่วนใหญ่และองคก์รกาํกบัดูแลใหค้วามเห็นชอบ 
 <.  การให้อาํนาจองคก์รกาํกบัดูแลใชอ้าํนาจฝ่ายเดียวในการแกไ้ขเงื�อนไขการอนุญาต 
ที�กาํหนดเฉพาะผูป้ระกอบกิจการรายใดรายหนึ�ง ขณะที�หากเป็นเงื�อนไขทั�วไปที�ใชร่้วมกนัระหวา่ง
ผูป้ระกอบกิจการหลายราย การแกไ้ขเงื�อนไขดงักล่าวควรจะตอ้งแกไ้ขดว้ยกระบวนการที�เป็นกลาง
และเป็นธรรมสาํหรับทุกฝ่าย เป็นตน้ 
                 วิธีการตามขอ้ S และขอ้ : ไม่สอดคล้องการกบัหลกัเกณฑ์การกาํหนดเงื�อนไขที�เป็น 
การสร้างความมั�นคงแน่นอนสําหรับการประกอบกิจการและอาจจะมีผลให้ผูป้ระกอบกิจการหรือ
นกัลงทุนขาดความเชื�อมั�นได ้ขณะที�วิธีการตามขอ้ < อาจจะเป็นวิธีการที�มีความสมดุลมากที�สุดที�
สามารถสร้างความมั�นคงแน่นอนสําหรับการประกอบกิจการและสามารถสร้างความยืดหยุ่น
เปลี�ยนแปลงไดต้ามสถานการณ์โทรคมนาคมในขณะเดียวกนั 
                อย่างไรก็ดี อย่างน้อยควรจะมีการจาํแนกเงื�อนไขของการอนุญาตที�องค์กรกาํกบัดูแล
สามารถแกไ้ขไดฝ่้ายเดียวออกจากเงื�อนไขประเภทที�ผูป้ระกอบกิจการสามารถร่วมกนัแกไ้ขไดด้ว้ย
ตนเองโดยไม่จาํตอ้งอาศยัความยินยอมขององค์กรกาํกบัดูแลเพื�อจะได้สามารถปรับเปลี�ยนตาม
สถานการณ์ไดง่้าย โดยเงื�อนไขประเภทที�ผูป้ระกอบกิจการสามารถแกไ้ขร่วมกนัไดค้วรจะอยู่บน
พื�นฐานของสัญญาที�จะตอ้งมีการตกลงระหวา่งผูป้ระกอบกิจการดว้ยกนัหรือเพื�อผลประโยชน์ของ
อุตสาหกรรมในภาพรวม ขณะที�การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�เป็นอาํนาจขององค์กรกาํกบัดูแลฝ่าย
เดียวควรจะเป็นเงื�อนไขที�วตัถุประสงค์เพื�อรักษากติกาการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือ 
เพื�อประโยชน์ส่วนรวม เช่น เงื�อนไขในเรื�องการประกอบกิจการอย่างทั�วถึง หรือเงื�อนไขเรื� อง 
การเชื�อมต่อโครงข่าย เป็นตน้ 
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                 แมว้่าองค์กรกาํกบัดูแลจะมีอาํนาจในการแก้ไขเงื�อนไขการอนุญาตบางประเภทได ้
ฝ่ายเดียว แต่การใช้อาํนาจในการแกไ้ขฝ่ายเดียวนั�น ควรจะทาํโดยโปร่งใสและมีความเป็นกลาง 
เพื�อรักษาความสมดุลทางการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบกิจการมากที�สุดและควรจะสอบถาม 
ความคิดเห็นจากผูที้�ไดรั้บผลกระทบหรืออาจจะไดรั้บผลกระทบทุกภาคส่วน ซึ� งบางกรณีอาจจะ 
มีการกาํหนดระยะเวลาในการทบทวนเงื�อนไขที�ไดเ้ปลี�ยนแปลงวา่มีผลดีหรือผลเสียอยา่งไร 
 โดยสรุปแล้วการพิจารณาในการออกใบอนุญาตในการการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ในปัจจุบัน นั�นมุ่งไปแต่เฉพาะการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโดยได้มองข้าม  
ปัญหาที�อาจเกิดขึ� นภายหลังที�ได้มีการพิจารณาอนุญาต อย่างเช่นการเสนอแผนการเยียวยา 
แก่ผูใ้ชบ้ริการกรณีผูรั้บใบอนุญาต ถูกพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทั�งนี� ไดว้ิเคราะห์
แยกสาเหตุปัจจยัของปัญหาเป็น : ประเด็นและแนวทางแกไ้ขปัญหา ดงันี�  

<.:.S วิเคราะห์ปัญหาผลกระทบต่อผูใ้ช้บริการจากการพกัใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาต  
 ปั ญ หา นี� เ ที ย บ เ คี ย ง ไ ด้กับ ก รณี ก า ร หม ดสั ม ป ท า น ข อ ง ค ลื� น  S V W W  MHz คื อ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 
ไม่มีการจดัทาํประกาศ กสทช.เรื� อง มาตรการคุ้มครองผูใ้ช้บริการในกรณีสิ�นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ไวเ้ป็นการล่วงหน้าจึงส่งผลกระทบต่อ
ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ในระบบความถี� SVWW MHz เนื�องจากผลการหมดอายุสัมปทาน  
ผูไ้ดรั้บสัมปทานจะตอ้งส่งมอบอุปกรณ์ โครงข่าย รวมถึงผูใ้ชบ้ริการทั�งหมด ให้กบัผูใ้ห้สัมปทาน
ในกรณีนี� คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท) ตามสัญญาสัมปทาน 
(Build-Transfer-Operate) แต่กรณีนี� ในส่วนคู่สัญญาคือ ผูรั้บสัมปทานได้แก่ บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั 
และ บริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (ดีพีซี) กบั กสท ในฐานะผูใ้ห้สัมปทาน ต่างยงัไม่ได้เตรียมการ 
เพื�อรองรับหรือแก้ไขปัญหาที�จะเกิดขึ� นกบัประชาชนผูใ้ช้บริการ เพราะต่างฝ่ายต่างมุ่งที�รักษา
ผลประโยชน์ของตน กสทช. ในฐานะหน่วยงานกาํกบัดูแล ก็ยงัไม่มีความเด็ดขาดในการตดัสิน
ปัญหา ปล่อยใหเ้วลาล่วงเลยจนกระทั�งใกลเ้วลาหมดสัญญาสัมปทาน  
 เจตนารมณ์ของกฎหมายตอ้งการใหมี้การนาํคลื�นความถี�ที�เคยถือครองโดยหน่วยงานรัฐ
กลบัคืนมาสู่มือสาธารณะ ดงัที�มาตรา <U ในรัฐธรรมนูญพุทธศกัราช :;;W กาํหนดวา่ คลื�นความถี�
เป็นทรัพยากรสื�อสารของชาติเพื�อประโยชน์สาธารณะ และให้มีองคก์รอิสระ คือ กสทช. ทาํหนา้ที�
จดัสรรคลื�นความถี� แต่ทั�งนี�  มาตรา VW ใน พระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. :;<< คุม้ครองให้ผูรั้บสัมปทานได้รับสิทธิประกอบกิจการต่อไปจนกว่าสัญญาสัมปทาน
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สิ�นสุดเท่านั�น และจากนั�นตอ้งนาํกลบัมาจดัสรรใหม่โดย กสทช. ในระบบใบอนุญาตดว้ยวิธีการ
ประมูลเท่านั�น ตามที�กาํหนดในมาตรา <; พระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคลื�นความถี�และกาํกบัการ
ประกอบกิจการวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. :;;T  
 จากข้อขัดแยง้ทางกฎหมายรวมถึงความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเนื�องจากไม่มี
หลกัเกณฑร์องรับ ประกอบกบัเป็นเรื�องใหม่ไม่เคยเกิดขึ�นมาก่อน ซึ� งกรณีการหมดสัญญาสัมปทาน
คลื�นความถี� SVWW MHz นี�  กสทช. ไดแ้กไ้ขดว้ยการออกประกาศ กสทช. เรื�อง มาตรการคุม้ครอง
ผูใ้ช้บริการในกรณีสิ�นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�  
พ.ศ. :;;O ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ จากนักวิชาการด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภคว่าเป็นการ 
เอื�อประโยชน์ใหก้บัผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม  
 ปัญหาที�เกิดขึ�นสืบเนื�องมาจาก กสทช. ขาดการเตรียมการกับเหตุการณ์ที�จะเกิดขึ� น 
กรณีการใช้การบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดย
การพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ที�ไม่สามารถนาํมาใช้ได้ก็เช่นเดียวกนั ปัญหาดงักล่าวส่งผล
กระทบประชาชนผูใ้ช้บริการหาก กสทช. มีคาํสั�งพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตแก่ผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคม เนื�องจากเมื�อได้รับคาํสั�งพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมตอ้งระงบัการให้บริการนั�นหมายถึงสัญญาณโทรศพัทถู์กระงบั อีกนยัหนึ�งยงักระทบ
ต่อประสิทธิภาพของการบงัคบัใชก้ฎหมายของ กสทช. รวมถึงกระทบต่อภาคธุรกิจเนื�องจากทาํให้
ขาดความน่าเชื�อถือต่อนกัลงทุน เพราะไม่มีความแน่นอนในการประกอบกิจการ  
 ในมุมมองระหวา่งผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ� งตามที�กล่าวมาขา้งตน้ต่างมีขนาด
ธุรกิจ หรือฐานจาํนวนผูใ้ช้บริการไม่เท่ากนั ปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อการพิจารณาออกคาํสั�งพกัใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตแก่ผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพราะถ้าหากผู ้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมมีผูใ้ช้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�จาํนวนมาก นั�นหมายถึงผู ้ใช้บริการที�จะได้รับ
ผลกระทบก็จะมีจาํนวนมากดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุผลนี� ยอ่มส่งผลโดยตรงต่อการตดัสินใจออกคาํสั�ง
พกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ของ กสทช. อย่างแน่นอน เนื�องจาก กสทช. ย่อมตอ้งเกรงว่าจะมี
ประชาชนผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมากไดรั้บความเสียหาย และในทางกลบักนัหากเป็นผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมขนาดเล็ก ซึ� งหมายถึงมีจาํนวนผูใ้ช้บริการไม่มากนกั หาก กสทช. ออกคาํสั�งพกัใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาต ผูที้�ไดรั้บความเสียหายก็มีจาํนวนไม่มาก ไม่มีผลต่อการตดัสินใจออกคาํสั�ง
พกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของ กสทช. เท่าที�ควร เรียกง่ายๆก็คือตดัสินใจง่ายกว่าผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ สื� อให้เห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบแต่เฉพาะ
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ผูใ้ช้บริการเท่านั�น แต่ยงัส่งผลถึงความเสียหายของประเทศชาติและ ก่อให้เกิดความเหลื�อมลํ� ากนั
ระหวา่งผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมดว้ยกนัอีกดว้ย 
 ในมุมมองของการเปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคม ประเทศไทยนั�นมีนโยบายสนบัสนุนให้มี
ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหม่ไดเ้ขา้มาให้บริการดว้ย เนื�องจากปัจจุบนัผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของไทยมีเพียง T รายใหญ่ และ : รายเล็กเพียงเท่านั�น ซึ� งถือวา่น้อย
มาก ทาํให้ง่ายต่อการรวมตวักนัของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมเอารัดเอาเปรียบผูใ้ชบ้ริการ ใน
ประเทศเยอรมัน ฝรั�งเศส และอังกฤษ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ต่างมีนโยบายเปิดเสรีธุรกิจ
โทรคมนาคมเช่นเดียวกนั แต่การประกอบกิจการโทรคมนาคมตามนโยบายประสบความสําเร็จคือมี
ผูที้�ไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที�ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�รายใหญ่ประเทศละไม่
เกิน T ราย แต่มีผูที้�ไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที�ให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�รายเล็ก
เป็นหลกัร้อยราย แสดงให้เห็นถึงความมั�นใจของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายเล็กที�สามารถ
อยูไ่ดใ้นธุรกิจ รวมถึงความมั�นใจในหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัใบอนุญาต   
     <.:.: วิเคราะห์ปัญหาเกี�ยวกับหลักเกณฑ์ที�ใช้ในการพิจารณาลงโทษผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคม โดยการพกัใช ้หรือการเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 ปัจจุบนั กสทช. มีหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
โดยอา้งอิงตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. :;<<  หมวด S การอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ� งมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัขั�นตอนในการออกใบอนุญาตไว้
ชดัเจน และเมื�อผูที้�ไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมกระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายหรือ
ขดัคาํสั�งของ กสทช. ก็มีอาํนาจในการสั�งใหพ้กัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตได ้ถือเป็นการบงัคบัทาง
ปกครองที� กสทช. ใช้ในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม แต่ทั� งนี� จาก
การศึกษาพบว่า ยงัไม่มีหลกัเกณฑ์หรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัการพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต มา
รองรับการบงัคบัทางปกครองดงักล่าว  
 นบัตั�งแต่ประเทศไทยไดเ้ปลี�ยนมาเป็นระบบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ในกลุ่มผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที�ให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� ยงัไม่เคยมี
รายใดที�เคยกระทาํผิดจนกระทั�ง กสทช. สั�งให้พกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เลยแมแ้ต่รายเดียว นั�นเป็นเพราะผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมไม่เคยทาํความผิดถึง
ขนาดต้องถูกพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือ กสทช. ไม่กล้าตดัสินใจออกคาํสั�งพกัใช้หรือ 
เพิกถอนใบอนุญาตกบัผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม เนื�องจากยงัไม่มีหลกัเกณฑ์มารองรับ ทั�งใน
เรื�องของการดูแลผูใ้ช้บริการที�คา้งอยู่ในระบบ ที�จะไดรั้บผลกระทบจากการถูกพกัใช้หรือถูกเพิก
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ถอนใบอนุญาตของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�ให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� จึงเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยว่าเมื�อเกิดกรณีที�ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมทาํการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดคาํสั�ง 
ของ กสทช. หรือมีความผิดถึงขนาดตอ้งใช้การบงัคบัทางปกครองโดยการพกัใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต กสทช. จะดาํเนินการอย่างไร และจะเกิดความวุ่นวายมากน้อยขนาดไหน ในมุมของ 
ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมจึงไดม้องขา้มและไม่เห็นความสําคญัของการบงัคบัทางปกครอง
โดยการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตเนื� องจากไม่สามารถนํามาใช้ได้ในความเป็นจริง  
เพราะไม่มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที�ชัดเจนรองรับ ในมุมมองของ กสทช. มองว่าการ
ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนมีประชาชนผูใ้ชบ้ริการอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
 ในปัญหานี� ผูศึ้กษาเห็นว่า กสทช. ควรออกประกาศหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการพกัใช้หรือ 
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการโทรคมนาคม ให้มีความชัดเจน โดยในหลกัเกณฑ์ตอ้งกาํหนด
รายละเอียดดงัต่อไปนี�  

1) เงื�อนไขหรือประเภทของความผิด  ที�  กสทช. จะสามารถออกคาํสั�งพกัใช้หรือ 
เพิกถอนใบอนุญาตได ้เพื�อไม่ใหเ้กิดความเหลื�อมลํ�าระหวา่งผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�ไดรั้บ
คาํสั�งพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาต 

2) วิธีปฏิบติัของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม เมื�อได้รับคาํสั�งพกัใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต เช่น สามารถโตแ้ยง้คาํสั�งต่อ กสทช. และ ศาลปกครองได ้หรือกาํหนดให้ผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมที�ถูกคาํสั�งพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีหน้าที�แจง้ให้ผูใ้ช้บริการทราบถึง
สถานะของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม พร้อมแจง้ช่องทางที�ผูใ้ชบ้ริการจะดาํเนินการให้สามารถ
ใชบ้ริการกบัผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไป โดยไม่เป็นการเพิ�มภาระค่าใชจ่้าย 

3) กาํหนดระยะเวลาไม่เกินหกเดือนให้ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที�รายอื�น สามารถยื�นขอ้เสนอพิเศษให้กบัผูใ้ช้บริการที�ตกคา้งอยู่ในระบบของผู ้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที�ถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื�อ
พิจารณายา้ยเครือข่ายโดยตอ้งไม่เป็นการเพิ�มภาระใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

4) ภายหลงัจากถูกคาํสั�งพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตแลว้ กสทช. จะตอ้งนาํรายชื�อ 
ผูไ้ดอ้นุญาตใหป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมรวมถึงรายชื�อกรรมการหรือผูบ้ริหาร ที�ถูกคาํสั�งพกัใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขึ�นบญัชีดาํ โดยห้ามมิให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไดอี้ก ซึ� งปัจจุบนั
ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. :;<< หมวดที� S การอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม 
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 มาตรา 0 ให้คณะกรรมการประกาศกาํหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยเปิดเผยเป็น 
การทั�วไป เพื�อให้ผูป้ระสงค์จะประกอบกิจการได้ทราบล่วงหน้าเกี�ยวกบัคุณสมบติัของผูข้อรับ
ใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตซึ� งจะตอ้งกาํหนดให้
แตกต่างกนัตามประเภทของใบอนุญาตตามมาตรา U และสอดคลอ้งกบักิจการโทรคมนาคมแต่ละ
ลกัษณะและประเภท และตอ้งเป็นไปตามแนวทางการอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี� และการอนุญาตให้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมที�กาํหนดไวใ้นแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถี�วิทยุ
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจดัสรรคลื�นความถี�และกาํกบักิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคม 
 ประกาศตามวรรคหนึ� ง ให้คณะกรรมการกาํหนดรายละเอียดเกี�ยวกบัคุณสมบติัของ 
ผู ้ขอรับใบอนุญาต วิธีการขอรับใบอนุญาต เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที�จ ําเป็นต้องใช้ใน 
การอนุญาต วิ ธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตของ
คณะกรรมการ ขอบเขตการอนุญาตให้ประกอบกิจการ กรอบระยะเวลาขั�นสูงและขั�นตํ�าที�จะ
อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ รวมทั�งเงื�อนไขอื�นที�จาํเป็นสาํหรับการประกอบกิจการ 
 ในการกาํหนดคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  
 (S) ..... 
 (T) ไม่เคยถูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม 
 กาํหนดคุณสมบติัหา้มเฉพาะนิติบุคคลที�ถูกคาํสั�งเพิกถอนใบอนุญาตเท่านั�น มิไดล้งลึก
ถึงกรรมการหรือผู ้บ ริหารระดับสูงของผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วยแต่อย่างใด  
ซึ� งหมายความว่ากรรมการหรือผูบ้ริหารระดับสูงของนิติบุคคลที�ถูกคาํสั�งเพิกถอนใบอนุญาต 
สามารถตั�งนิติบุคคลใหม่หรือยา้ยนิติบุคคล แลว้มาขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมอีก 
ก็ทาํได้ เพื�อความชัดเจนและเป็นการปรามผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ผูศึ้กษาเห็นว่าควร
กาํหนดเพิ�มคุณสมบติัในหลกัเกณฑใ์นพระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. :;<< 
หมวดที� S การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา V วรรค T (T) ให้รวมถึงกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของ ผูข้อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที�เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมดว้ย 
 <.:.T   แนวทางแกไ้ขปัญหาการบงัคบัทางปกครองในการกาํกบักิจการโทรคมนาคมกรณีการ
พกัใชใ้บอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 
 โดยหลักการสําคญัคือการแก้ปัญหาผลกระทบของผูใ้ช้บริการควรมีการปรับปรุง
ขั�นตอนตั�งแต่ในชั�นการออกใบอนุญาต โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การดูแลผูใ้ช้บริการหรือผูที้�ไดรั้บ
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ผลกระทบจากการบงัคบัทางปกครองกรณี พกัใช ้หรือ เพิกถอนใบอนุญาต ซึ� งเป็นหลกัเกณฑ์กลาง
ให้ชัดเจนและผูรั้บใบอนุญาต จะตอ้งยอมรับก่อนที�จะได้รับใบอนุญาตว่าจะมีมาตรการเยียวยา
ผูใ้ช้บริการสําหรับผลกระทบกรณีที�ถูกพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ผูใ้ช้บริการตอ้งสามารถใช้
งานต่อไปได้โดยไม่ถูกระงบัสัญญาและตอ้งไม่เพิ�มภาระให้กบัผูใ้ช้บริการทั�งเรื� องอุปกรณ์และ
ค่าใชจ่้าย รวมถึงมุมมองของภาครัฐ และการแข่งขนัระหวา่งผูป้ระกอบการตอ้งไม่ไดรั้บผลกระทบ 
ทั�งนี� ควรกาํหนดให้ผูรั้บใบอนุญาตเตรียมการตั�งแต่เนิ�นๆ เพื�อลดปัญหาและอาจเป็นขอ้อ้างใน 
การประวิงเวลาของผูรั้บใบอนุญาตได ้ซึ� งในปัจจุบนักฎหมายกาํหนดไวช้ดัเจนว่าผูรั้บใบอนุญาต
จะตอ้งนาํส่งหลกัเกณฑ์การเยียวยาผูใ้ชบ้ริการหรือผูที้�ไดรั้บผลกระทบกรณีถูกพกัใชห้รือเพิกถอน
ใบอนุญาต แต่ในทางปฏิบติัยงัไม่มีผูป้ระกอบการรายใดนําส่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงถือเป็น 
การสุ่มเสี�ยงกรณีมีการบงัคบัทางปกครองกรณีพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตเกิดขึ�น  
 ทั� งนี� หากมีหลักเกณฑ์กลางที�ออกโดยหน่วยงานกาํกับดูแลรองรับผูใ้ช้บริการหรือ 
ผูที้�ไดรั้บผลกระทบจากการบงัคบัทางปกครองกรณีพกัใชห้รือ เพิกถอนใบอนุญาต ก็จะทาํให้ขนาด
ของผูป้ระกอบการที�ไดรั้บใบอนุญาต หรือจาํนวนผูใ้ชบ้ริการหรือผูที้�ไดรั้บผลกระทบ ไม่ใช่ปัจจยั
ในการพิจารณาออกคาํบงัคบัทางปกครองกรณีพกัใชห้รือ เพิกถอนใบอนุญาต อีกต่อไป 
 ปัจจยัหนึ� งที�ผูศึ้กษาเห็นว่าเป็นปัญหาที�รากฐานของปัญหาต่างๆของการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมไทย นั�นคือการวางบทบาทของผู ้ที�ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที�เป็นรัฐวสิาหกิจ รวมถึงบทบาทและอาํนาจหนา้ที�ของหน่วยงานกาํกบัดูแลไม่ถูกตอ้ง 
การประกอบกิจการโทรคมนาคมที�สาํคญัที�สุดคือโครงข่าย ที�จะรองรับการให้บริการซึ� งอาจกระทบ
ถึงความมั�นคงของชาติ เพราะฉะนั�นโครงข่ายโทรคมนาคมทั�งหมดตอ้งเป็นของรัฐ โดยให้ผูที้�ไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นเพียงผูเ้ช่าใช้เพื�อให้บริการเท่านั�น แต่ขอ้เท็จจริงใน
ปัจจุบนัการประกอบกิจการโทรคมนาคมของไทย ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�เป็นเอกชน
สามารถสร้างและมีโครงข่ายเองได้ ถึงแมว้่า กสทช. จะออกประกาศ เรื� อง การใช้และเชื�อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. :;;O ที�ใหมี้การขอใชโ้ครงข่ายระหวา่งผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม
ด้วยกันได้ก็ตาม นั�นก็ยงัไม่เป็นหลักประกันว่าเจ้าของโครงข่ายที�เป็นเอกชนซึ� งถือเป็นคู่แข่ง 
ทางธุรกิจจะไม่กีดกนัใหก้ารใหใ้ชโ้ครงข่ายกบัผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื�น  
 แนวทางการแก้ไขคือรัฐต้องกําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจอย่าง  บ ริษัท  กสท 
โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เสียใหม่ โดยการควบรวมทั�งสอง
บริษทั เนื�องจากมีลกัษณะการลงทุนและการให้บริการที�ซํ� าซ้อนกนั เปลี�ยนสถานะเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที�มีอาํนาจและหนา้ที�ในการวางโครงข่ายรวมถึงการบริหารจดัการโครงข่ายทั�งหมด ซึ� งขอ้นี�

DPU



159 
 

 

จะส่งผลดีถึงการนโยบายการให้บริการที�ครอบคลุมทุกพื�นที� ซึ� งแต่เดิมหากเป็นพื�นที�ทุระกนัดาร 
หรือมีผูใ้ชบ้ริการนอ้ย ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�เป็นเอกชนก็จะไม่มีนโยบายให้บริการใน
พื�นที�ดงักล่าวเนื�องจากไม่คุม้ค่า แต่หากหน่วยงานที�บริหารจดัการโครงข่ายที�เป็นของรัฐ ไม่วา่พื�นที�
ไหนๆจะห่างไกลหรือทุระกนัดานเพียงใด จะคุม้ค่าหรือไม่ หน่วยงานที�บริหารจดัการโครงข่ายที�
เป็นของรัฐดงักล่าวก็จะเขา้ไปให้บริการ เมื�อปัญหาเรื�องโครงข่ายโทรคมนาคมได้รับการแก้ไข  
ยอ่มส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมกนัระหว่างผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมดว้ยกนั เนื�องจากจะใช้
โครงข่ายเดียวกนั จะแข่งขนักนัเฉพาะการให้บริการผูใ้ชบ้ริการเท่านั�น รวมถึงจะช่วยแกไ้ขปัญหา
กรณีการใช้การบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดย
การพกัใช้และเพิกถอนใบอนุญาตดว้ย กรณีที�ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมถูก
คาํสั�งให้พกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ผูใ้ช้บริการก็สามารถเปลี�ยนผูใ้ห้บริการใหม่ได้ทันที 
ไม่ตอ้งยา้ยโครงข่าย เนื�องจากเป็นโครงข่ายเดียวกนัทั�งประเทศ เมื�อปัญหาการจดัการกบัผูใ้ชบ้ริการ
ที�ไดรั้บผลกระทบจากคาํสั�งใหพ้กัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาต หมดไป ก็จะส่งผลให้การตดัสินใจใน
การออกคําสั�งให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เพื�อควบคุมและลงโทษผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที�กระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายนั�นง่ายขึ�น ขนาดธุรกิจของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 
หรือจาํนวนผูใ้ช้บริการของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมนั�นจะมากน้อยเพียงใดก็จะไม่มีผลอีก
ต่อไป เมื�อการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการ
ให้พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาต บงัคบัใช้ไดจ้ริง ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมก็จะเกิดความยาํ
เกรงไม่กลา้กระทาํผดิกฎหมายอีก กสทช. ก็จะไม่เป็นเพียงเสือกระดาษอีกต่อไป  
  
�.1  ปัญหาข้อจํากดัในการควบคุมและลงโทษผู้ประกอบกจิการโทรคมนาคม โดยวธีิอื�น 

 ในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย และอีกหลายประเทศทั�วโลก เป้าหมายหลกัคือ
ตอ้งการให้ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยากรคือคลื�นความถี� ได้ใช้ประโยชน์จากคลื�นความถี�ใน 
การติดต่อสื�อสารระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเท่าเทียมและทั�วถึง ในราคาที�เหมาะสม และเมื�อการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมในปัจจุบนัเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมในระบบใบอนุญาต โดยผา่น
หน่วยงานของรัฐที�มีอาํนาจหน้าที�ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเท่านั� น  
ส่วนการใหบ้ริการนั�นเป็นบทบาทของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมเอกชน หลกัในการกาํกบัดูแล
ของหน่วยงานรัฐคือการออกกฎกติกา การให้บริการของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม และให้มี
การแข่งขนัในการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ภายใตก้ฎ กติกาที�ไดว้างไว ้เมื�อผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมรายใด เล่นนอกกติกา ฝ่าฝืนกฎหมาย หน่วยงานกาํกบัดูแลของรัฐก็ต้องมี
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เครื�องมือหรือการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมนั�น 
ตามที�ผูศึ้กษาได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยรวมทั�งหลายๆประเทศทั�วโลกต่างมี
เครื� องมือโดยการใช้การบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที�คลา้ยๆกนั คือ การปรับ  การพกัใช้หรือการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ� งบางครั� งการมี
เครื�องมือในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�จาํกดั ก็ไม่ส่งผลดีต่อการกาํกบั
ดูแลกิจการโทรคมนาคมเท่าที�ควร เนื�องจากธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที�มีการพฒันาทาง
เทคโนโลยีอยา่งต่อเนื�องเรียกไดว้า่ทุกวินาทีก็วา่ได ้ดงันั�นเมื�อเป้าหมายของกิจการโทรคมนาคมคือ
มุ่งเนน้ที�จะใหป้ระชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์จากคลื�นความอยา่งเท่าเทียมและทั�วถึงในราคาที�เป็นธรรม 
มิใช่การมุ่งหมายที�จะบีบบงัคบัจากผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมเพียงอยา่งเดียว  
 ดงันั�นนอกจากการใช้การบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมโดยการปรับ  การพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาต เพียงอยา่งเดียว ผูศึ้กษาเห็นวา่
ควรมีการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยวิธีอื�น
ด้วย เพื�อให้การกาํกบัดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างยืดหยุ่นตามสภาพการ
พฒันาของเทคโนโลยแีละสภาวะการตลาดโทรคมนาคม ดงันี�  
 <.T.S การควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการหา้มคิดค่าบริการ 
 เนื�องจากการประกอบธุรกิจไม่วา่กิจการใดก็ตามรวมทั�งกิจการโทรคมนาคม ผูป้ระกอบ
กิจการย่อมหวงัผลกาํไรด้วยกนัทั�งสิ�น แมก้ระทั�งผูป้ระกอบกิจการที�เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
รัฐวสิาหกิจ โดยหลกัการผลกาํไรยอ่มมาจากส่วนต่างที�มีผลเป็นบวกของตน้ทุนกบัรายได ้ 
 การลงทุนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมคือ การลงทุนด้านการบริหารจดัการ  
การลงทุนด้านบุคลากร การลงทุนกับอุปกรณ์และโครงข่าย การลงทุนด้านการตลาด รวมถึง 
การลงทุนดา้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ� งในกิจการโทรคมนาคมนั�นผูที้�สนใจจะประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจะตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมหาศาลหลกัหมื�นลา้นบาทขึ�นไป  
 รายไดใ้นกิจการโทรคมนาคมเกิดจากการให้บริการ และคิดค่าบริการโดยคาํนวณฐาน
ค่าบริการจากต้นทุน ในการให้การประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะผู ้ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื�อนที�จะมีวิธีคิดค่าให้บริการหลายรูปแบบทั�งคิดค่าบริการเป็นนาที คิดค่าบริการแบบ
เหมาจ่ายรายเดือน คิดค่าบริการจะปริมาณการใช้งานข้อมูล คิดค่าบริการจากบริการเสริมต่าง  
จากการศึกษาพบวา่ค่าบริการที�เป็นค่าเฉลี�ยของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ของไทยอยูที่� <;W บาท
ต่อเลขหมายต่อเดือน จากจาํนวนผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ทั�งสิ�นประมาณ =W ลา้นเลขหมาย 
นั�นหมายความวา่มูลค่ารายไดข้องตลาดโทรคมนาคมไทยจะอยูที่� <;,WWW ลา้นบาทต่อเดือนถือไดว้า่
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เป็นมูลค่ามหาศาล ล่อใจผูป้ระกอบกิจการให้เขา้สู่ธุรกิจ และเมื�อเทียบกบัเงินลงทุนแลว้ถือไดว้่า
เทียบกนัไม่เห็นฝุ่ น ผูศึ้กษาจึงมีขอ้คิดที�วา่ปัจจุบนัคนไทยใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�แพงเกินจริง
หรือไม่ เมื�อหักตน้ทุนกบัรายไดจ้ะเห็นไดว้่ากาํไรของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมนั�นมีจาํนวน
มหาศาลจริงๆ รายไดจึ้งเป็นหวัใจสาํคญัของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม ผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดที�วา่
หากผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายใดทาํการฝ่าฝืนกฎหมายหรือคาํสั�งของ กสทช. นอกจาก 
การปรับ หรือการพกัใช้และเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้ กสทช. ใช้มาตรการทางปกครองใน 
การควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการห้ามมิให้คิดค่าบริการกบัผูใ้ชบ้ริการ
และผูที้�ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการกระทาํฝ่าฝืนกฎหมายหรือคาํสั�งของ 
กสทช. ของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมนั�นจนกวา่ ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมจะไดยุ้ติการ
ฝ่าฝืนกฎหมายหรือคาํสั�งของ กสทช. แลว้ โดยในระหวา่งห้ามมิให้คิดค่าบริการผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมก็หา้มระงบับริการหรือลดทอนสิทธิของผูใ้ชบ้ริการที�เคยไดรั้บบริการดว้ย  
 มาตรการนี� ถือได้ว่าเป็นมาตรการระดบักลางคือส่งผลกระทบกับผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยตรง แต่ไม่ถึงขนาดที�จะเป็นการบีบบังคับผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม
จนเกินไป จนกระทั�งไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได ้
 <.T.: การควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการห้ามเพิ�มจาํนวน
ผูใ้ชบ้ริการ 
 การประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้ระบบใบอนุญาต ผูที้�ประสงค์จะประกอบ
กิจการโทรคมนาคมจะตอ้งได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ก่อน เมื�อได้ระบบใบอนุญาตใช่ว่าจะ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมไดท้นัที โดยเฉพาะการให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� ผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมจะตอ้งยื�นคาํขอต่อ กสทช. ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื� อง หลักเกณฑ์การจดัสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม   
  ขอ้ U การจดัสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมจะตอ้งเป็นไปตามแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบนพื�นฐาน ดงัต่อไปนี�   
 (S) เพื�อใหมี้เลขหมายโทรคมนาคมเพียงพอแก่การใหบ้ริการโทรคมนาคม  

 (:) เพื�อความมีประสิทธิภาพในการบริหารและการใช้เลขหมายโทรคมนาคมและ 
ความคุม้ค่าในการใชเ้ลขหมายโทรคมนาคม  
  (T) เพื�อประโยชน์สาธารณะ และเพื�ออาํนวยประโยชน์แก่ผูใ้หบ้ริการและผูบ้ริโภค  
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 (<) เพื�อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การรับแจง้เหตุฉุกเฉิน การรักษา
ความมั�นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น หรือเพื�อประโยชน์อื�นใดในภารกิจอนัมีวตัถุประสงคพ์ิเศษ  

 (;) เพื�อสอดคลอ้งกบัหลกัการไม่เลือกปฏิบติั โดยมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
กาํกบัดูแลโดยครบถว้น  
 (O) เพื�อส่งเสริมการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม  
 (U) เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกรณีหรือมาตรฐานระหวา่งประเทศที�ประเทศไทยผกูพนั  
 (V) หลกัเกณฑอื์�นใดที�คณะกรรมการเห็นเหมาะสม 
 ขอ้ V การบริหาร การใช ้หรือการให้บริการเลขหมายโทรคมนาคมของผูรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูไ้ด้รับการจดัสรรตอ้งเป็นไปตามแผนเลขหมายโทรคมนาคม 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามประกาศนี�  รวมทั�งเป็นไปตามขอบเขตและเงื�อนไขของการไดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมหรือตามที�คณะกรรมการกาํหนดขึ�นเป็นการเฉพาะหรือกรณีพิเศษ
แลว้แต่กรณี  
 การบริหาร การใช้ หรือการให้บริการเลขหมายโทรคมนาคมของผูรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูไ้ดรั้บการจดัสรรตอ้งไม่เป็นการเลือกปฏิบติัหรือปฏิบติัอยา่งไม่
เป็นธรรมต่อผูรั้บใบอนุญาตรายอื�นหรือบุคคลอื�นโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
 การจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพื�อบริการอื�นใดหรือบริการพิเศษที�มิไดก้าํหนดไว้
หรือกาํหนดแตกต่างไปจากแผนเลขหมายโทรคมนาคม ให้เป็นอาํนาจของคณะกรรมการที�จะ
กาํหนดหลกัเกณฑ ์มาตรการ หรือแนวทางในการดาํเนินการเป็นการชั�วคราวก็ได 
 ขอ้ ST  ผูข้อรับการจดัสรรเลขหมายจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี�   
 (S) เป็นผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที�มีโครงข่ายเป็นของตนเอง  

 (:) เป็นผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที�ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�แบบ
โครงข่ายเสมือนโดยใหมี้หนงัสือยนืยนัรับทราบและความเห็นประกอบจากผูใ้หบ้ริการโครงข่ายนั�น หรือ  

 (T) เป็นผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที�ให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
แบบใช้เลขหมายโทรศพัท์ในการให้บริการ หรือผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที�
ใหบ้ริการโทรศพัทที์�ใชเ้ทคโนโลยอืี�น 
 จากหลักเกณฑ์ตามประกาศ เรื� อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการขอเพิ�มเลขหมายเพื�อให้บริการนั� นมีขั�นตอน และมี
คณะกรรมการยอ่ยของ กสทช. ที�จะพิจารณาใหเ้พิ�มเลขหมายสาํหรับใหบ้ริการ  
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 ผูศึ้กษาเห็นวา่การเพิ�มเลขหมาย คือการขอขยายฐานผูใ้ชบ้ริการของผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคม และหมายความไปถึงรายได้ที�จะเพิ�มขึ� นของผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  
ดงันั�น กสทช. สามารถนาํกระบวนการพิจารณาเพิ�มเลขหมายให้กบัผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม
มาใช้เป็นการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมได ้ 
โดยการกําหนดข้อความเพิ�มในหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
เป็นคุณสมบติัของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�จะยื�นคาํขอเพิ�มจาํนวนเลขหมายว่า ตอ้งมิใช่ 
ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมใด กระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายหรือคาํสั�งของ กสทช. จนกวา่จะไดยุ้ติ
การกระทาํฝ่าฝืนกฎหมายหรือคาํสั�งของ กสทช.  
 การบังคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 
โดยการห้ามมิให้เพิ�มจาํนวนเลขหมายเพื�อให้บริการถือเป็นมาตรการที�มีความรุ่นแรงระดบักลาง
เช่นเดียวกบั การบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดย
การห้ามคิดค่าบริการ เนื�องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผูใ้ช้บริการเลย สําหรับผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมก็ยงัคงให้บริการผูใ้ช้บริการที�อยู่ในระบบรายเก่าต่อไปได ้มิไดส่้งผลให้เป็นการยุติ
การให้บริการแต่อย่าง แต่ทั� งนี� จะส่งผลในด้านเชิงธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งทาง
การตลาดของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 
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บทที� � 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบงัคบัทางปกครอง ประกอบการศึกษาสภาพทั�วไป
ของการประกอบกิจการโทรคมนาคมของไทยและต่างประเทศ ในส่วนของการการบงัคบัทาง
ปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการปรับ หรือการพกัใชแ้ละ
เพิกถอนใบอนุญาต ผูเ้ขียนมีความเห็นและขอ้เสนอแนะสรุปไดด้งัต่อไปนี1  
 

�.� บทสรุป 

 2. ประเด็นหลกัเกณฑใ์นการคิดและกาํหนดค่าปรับกรณีผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม
กระทําฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ� งในปัจจุบันจากคําสั�งของ กสทช. ในการกําหนดค่าปรับเพื�อเป็น 
การลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมนั1น ไม่มีการนาํขนาดธุรกิจและจาํนวนผูใ้ช้บริการหรือ 
ผู ้ที� ได้รับผลกระทบจากการกระทําที� ฝ่าฝืนกฎหมายของผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  
มาเป็นฐานในการกําหนดค่าปรับ และการคิดค่าปรับของ กสทช. ที� มีต่อผู ้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแต่ละครั1 ง ก็ยงัไม่มีสิ� งใดเป็นหลักประกนัได้ว่าการคิดค่าปรับนั1นจะเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล ในภาคของการกาํหนดค่าปรับของ กสทช. นั1น ก่อนที� กสทช. จะได้ผลลพัธ์ของ
ค่าปรับเพื�อเป็นการลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมในแต่ละครั1 งนั1 น จะได้มาโดยผ่าน
กระบวนการในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ� งในแต่ละครั1 งบุคคลที�เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาค่าปรับจึงสับเปลี�ยนหมุนเวียนกนัไป ไม่ไดมี้การกาํหนดคณะกรรมการพิจารณาค่าปรับ
อย่างตายตัว จึงส่งผลให้ค่าปรับที�นํามาใช้เพื�อการควบคุมและลงโทษผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมไม่มีความแน่นอนหรือไม่มีมาตรฐานขาดความน่าเชื�อถือและทาํให้ผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมสามารถใช้เป็นเหตุในการยื�นคาํร้องต่อศาลปกครองเพื�อให้เพิกถอนคาํสั�งปรับ 
เพื�อลงโทษต่อผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมในทางปกครองดงักล่าว และยงัเป็นภาระต่อ กสทช. 
ที�จะตอ้งชี1แจงต่อศาลถึงกระบวนการคิด พิจารณากาํหนดค่าปรับดงักล่าว สุ่มเสี�ยงต่อการที�ศาล 
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ปกครองจะมีคาํสั�งให้เพิกถอนการสั�งปรับดงักล่าว ทาํให้รัฐตอ้งเสียงบประมาณ ที�สําคญัยงัส่งผล
กระทบโดยตรงต่อประชาชนผูใ้ช้บริการที�ตอ้งแบกรับภาระจากการฝ่าฝืนกฎหมายของผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคม ซึ� งเป็นผลมาจากเครื� องมือในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคม ของหน่วยงานกาํกบัดูแลอยา่ง กสทช. ไม่มีประสิทธิภาพ 
 2. ประ เ ด็นก ารพิ จา รณา การบัง คับท าง ปกค รองในการควบคุม แล ะลง โท ษ 
ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการ พกัใชแ้ละเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
นั1น ถือได้ว่าเป็นมาตรการที�เป็นเครื� องมือที�ปรากฏอยู่ในกฎหมายที�เกี�ยวกับการกาํกับดูแลการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของทุกประเทศ แต่โดยสภาพของขอ้เท็จจริงในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแลว้ การบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม
โดยการ พกัใชแ้ละเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แทบจะไม่เคยถูกนาํมาใชไ้ด้
จริงเลย โดยเฉพาะในประเทศที�ไม่มีการวางหลกัเกณฑ์การบงัคบัใช้เครื�องมือนี1  ซึ� งนั�นก็รวมถึง
ประเทศไทยด้วย ถึงแม้ว่าในขั1นตอนของการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
ตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 จะกาํหนดให้ผูป้ระกอบการ 
ที�ไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนั1นตอ้งนาํส่งหลกัเกณฑ์การเยียวยาผูใ้ชบ้ริการ
กรณีที�สิทธิในการใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมนั1นได้สิ1นสุดลงซึ� งรวมถึงการถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตด้วย แต่ในความเป็นจริง กสทช. ในฐานะผู ้ใช้อาํนาจกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม หาไดใ้ห้ความสําคญัต่อบทบญัญติัดงักล่าวไม่ทาํให้ในปัจจุบนัยงัไม่มีผูป้ระกอบการ
รายใดที�ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม นําส่งหลกัเกณฑ์การเยียวยาดงักล่าว 
ดงันั1นจึงเกิดความสุ่มเสี�ยงกรณีที�ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�ถูก กสทช. มีคาํสั�งให้พกัใชห้รือ
เพิกถอนใบอนุญาต ซึ� งมีผลให้ตอ้งยุติการให้บริการ แต่คาํสั�งให้พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตหา
ไดส่้งผลต่อผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมแต่ฝ่ายเดียวไม่ ยงัมีผูที้�ไดรั้บผลกระทบจากการพกัใช้
และเพิกถอนใบอนุญาตอีกนั1นก็คือประชาชนผูใ้ชบ้ริการ นี�จึงเป็นสาเหตุให้ผูเ้ขียนให้ความเห็นว่า
การบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการ พกัใชแ้ละ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมนั1นไม่สามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริง เนื�องจากผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมมีประชาชนผูใ้ช้บริการเป็นตวัประกนั และถือได้ว่าจาํนวนผูใ้ช้บริการยิ�งมี
จาํนวนมากเท่าใดยิ�งส่งผลต่อการพิจารณาตัดสินใจออกคาํสั�งพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมนั1นได้ สิ� งเหล่านี1 ส่งผลกระทาํ
โดยตรงทั1งต่อ กสทช. ในฐานะหน่วยงานที�ใช้อาํนาจในการกาํกบัดูแลการประกอบกิจการ และ
ผูใ้ชบ้ริการ ผลกระทบในอีกมิติหนึ�งนั1นก็คือเมื�อผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาไม่มีความเกรงกลวัต่อ
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การบงัคบัทางปกครองที�เป็นเครื�องมือในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�
กระทาํฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ� งการกระทาํที�ฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าวโดยมากเป็นขอ้หา้มที�ส่งผลกระทบต่อ
ผูใ้ชบ้ริการโดยตรง เช่น ก่อให้เกิดภาระค่าใชจ่้ายมากขึ1น และในภาพรวมแลว้ดว้ยเหตุดงัที�กล่าวมา
นั1นส่งผลกระทบไปถึงภาพรวมของภาคธุรกิจโทรคมนาคม นั�นก็คือก่อให้เกิดการกีดกันและ 
การผูกขาดทางการคา้ เนื�องจากในเชิงธุรกิจ เป้าหมายที�สําคญันั1นก็คือ ผลกาํไรจากการประกอบ
กิจการทาํธุรกิจที�มีคู่แข่งจาํนวนมากย่อมหมายถึงตน้ทุนที�ใช้ในการแข่งขนัจาํนวนมากขึ1นด้วย
เช่นกนั และในทางการกลบักนัถา้การแข่งขนัสูงรายไดก้็จะลดลงเนื�องจากมีการแข่งขนัในดา้นราคา 
เพราะฉะนั1นมีช่องทางที�ทาํให้การแข่งขั1นในตลาดลดลง นั1นก็คือลดจาํนวนผูป้ระกอบกิจการ 
ที�แข่งขนัในทางธุรกิจ โดยการกีดกนัทางการคา้ ผลที�เกิดขึ1นในภาพธุรกิจก็จะทาํให้วตัถุประสงคใ์น
การก่อตั1ง กสทช. นั1นก็คือเพื�อก่อให้เกิดการแข่งขนัที�เท่าเทียมและเป็นธรรมให้ผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายใหม่ไดมี้โอกาสเขา้ให้บริการ ย่อมไม่อาจเป็นจริงได ้จะเห็นไดว้่าขอ้บกพร่องใน
การการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการ พกัใช้
และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพียงขอ้ที�ยกขึ1นนี1 เพียงขอ้เดียวสามารถส่งผล
กระทบเป็นการสั�นสะเทือนวงการโทรคมนาคมไดท้ั1งวงการ 
 3. ประเด็นการใชก้ารบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยทางอื�นๆ เนื�องจากรูปแบบของการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมนั1น ควรบงัคบัใช้ในลกัษณะที�ยืดหยุน่ได ้ไม่ไดมุ้่งเน้นการลงโทษผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมอย่างเคร่งครัดเพียงอย่างเดียว หลกัคิดในขอ้นี1 ก็คือนอกจากการปรับ หรือการพกัใช้
และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที�มีอยูใ่น พระราชบญัญติัการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ. ศ .  2544 แล้ว  ย ัง มี การบังคับทางป กครองในการค วบคุมและลงโท ษ 
ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมอื�นๆอีกหรือไม่ ผูเ้ขียนเห็นว่าการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
เป็นเรื�องของการกฎหมายที�ตอ้งพฒันาให้เท่าทนัต่อเทคโนโลยีที�ปรับเปลี�ยนไปอย่างกา้วกระโดด 
ดงันั1นการพฒันาจะเกิดขึ1นได ้ ผูป้ระกอบกิจการก็ตอ้งมีความคล่องตวัในการประกอบกิจการดว้ย 
ความแข็งแกร่งของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมก็หมายถึงคุณภาพของการให้บริการดว้ย ดงันั1น 
การบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ควรเน้น
มาตรการที�จะส่งผลให้ผูป้ระกอบกิจการตอ้งยุติการให้บริการเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นการ พกัใช้
และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ควรมีการบงัคบัทางปกครองอื�นที�ส่งผล
กระทบต่อผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมหากกระทาํฝ่าฝืนกฎหมายในเชิงการประกอบธุรกิจและ
การแข่งขนัดา้นการตลาด แต่ไม่ถึงขนาดตอ้งยติุการใหบ้ริการ 
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�.� ข้อเสนอแนะ 

 2. กสทช. ควรนาํจาํนวนของผูใ้ชบ้ริการที�ไดรั้บความเสียหาย รวมถึงการขนาดธุรกิจ
ของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม มาใชเ้ป็นฐานในการกาํหนดค่าปรับเพื�อให้เกิดความเป็นธรรม
ระหว่างผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมด้วยกนั และทาํให้การควบคุมและการลงโทษผูป้ระกอบ
กิจการโทรคมนาคมโดยการปรับ นั1นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั1งนี1 หากมีการกระบวนการ
กาํหนดค่าปรับที�เป็นบรรทดัฐาน สามารถอธิบายที�มาของการกาํหนดค่าปรับไดแ้ละมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบงัคบัใชถื้อเป็นการปรามผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�จะกระทาํ
ฝ่าฝืนกฎหมายไดเ้ป็นอย่างดีอีกดว้ย ซึ� งรูปแบบของหลกัเกณฑ์ที�เป็นบรรทดัฐานในการพิจารณา
กาํหนดค่าปรับนั1นควรออกมาในรูปแบบของ ประกาศ กสทช.  
 G.  กสทช. ควรใช้อาํนาจในการกาํกบัดูแลโดยการออกหลกัเกณฑ์ในการที�ใช้บงัคบั
สําหรับกรณีที�ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมถูกคาํสั�งพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องกําหนดให้ชัดเจนถึงขั1นตอนการปฏิบัติของ 
ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�ไดรั้บคาํสั�งดงักล่าว วา่ก่อนที�จะยุติการให้บริการจะตอ้งมีการดูแล
เยยีวผูใ้ชบ้ริการที�ยงัคงอยูใ่นระบบโดยให้ผูใ้ชบ้ริการรู้วา่ตนไดรั้บผลกระทบจากการถูกพกัใชห้รือ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมให้น้อยที�สุด 
หรือไม่ได้ รับผลกระทบเลย  กสทช.  ควรกําหนดเวลาที� ชัด เจนในการดํา เ นินการของ 
ผูป้ระกอบกิจการดงักล่าว และรูปแบบของหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้เป็นประกาศของ กสทช. เมื�อมี
หลกัเกณฑ์ในการดาํเนินการที�รองรับชัดเจน การบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ 
ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการ พกัใชแ้ละเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ก็ยอ่มสามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดผลขึ1นจริงได ้มิไดเ้ป็นเพียงเครื�องมือที�ชาํรุดของ กสทช. อีกต่อไป 
 H.  กสทช. ควรนาํการบงัคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยวธีิอื�น เช่น 
 ห้ามคิดค่าบริการกบัผูใ้ช้บริการที�ได้รับผลกระทบทั1งหมดไม่ว่าผูใ้ช้บริการนั1นจะได้
ร้องขอหรือยื�นเรื�องร้องเรียนตามประกาศ กทช. เรื�อง กระบวนการรับเรื�องร้องเรียนและพิจารณา
เรื�องร้องเรียนของผูใ้ช้บริการ หรือไม่ก็ตาม จนกว่าผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมที�กระทาํการ 
ฝ่าฝืนกฎหมายจะไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขการกระทาํฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าวแลว้ หรือ 
 ห้ามมิให้ขยายจาํนวนผูใ้ช้บริการ ซึ� งถือเป็นการบงัคบัทางปกครองที�กระทบต่ออตัรา
การเติบโตของจาํนวนผูใ้ช้บริการ โดยจะส่งผลให้ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมต้องสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขนั แต่ทั1งนี1การบงัคบัทางปกครองดงักล่าว อาจจะนาํไปใชไ้ดเ้ฉพาะกรณี
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ที�ผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมกระทาํฝ่าฝืนกฎหมายที�ไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ช้บริการไดเ้ท่านั1น
เนื�องจากมาตรการดงักล่าวไม่มีส่วนจะไปช่วยเยยีวยาความเสียหายแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 กาํหนดเพิ�มเติมในกฎหมายเพื�อเป็นทางเลือกสําหรับนาํมาใช้กบักรณีที�เหมาะสมได ้
หรือเพื�อความคล่องตวั กสทช. ควรแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายโดยการระบุ เปิดช่องให้ กสทช. สามารถ 
ออกประกาศเกี�ยวกับหลักเกณฑ์ เกี�ยวกับการบังคบัทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมไดภ้ายหลงัและเพื�อความคล่องตวัหากภายหลงัปรากฏวา่มีการบงัคบั
ทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมอื�นที�เหมาะสมเพิ�มเติม 
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