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บทนํ า

มื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2543 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผาน
ราง พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม1/ โดยกอนหนา
น้ัน พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํ ากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
25432/ (ตอไปจะใชวา พ.ร.บ. องคกรกํ ากับดูแล) ไดประกาศใช
เปนกฎหมายแลวเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2543 การปรับปรุง
กฎหมายโทรคมนาคมไทยนับเปนความจํ าเปน  และเปนนิมิต
หมายท่ีดีสํ าหรับการเตรียมความพรอมเพื่อเปดเสรีในกิจการ
โทรคมนาคมท่ีกํ าลังจะเกิดขึ้น

บทความน้ีมีเปาหมายเพ่ือเสนอแนวคิดและสาระของ
กฎหมายในประเด็นสํ าคัญๆ ตางๆ เพ่ือใชประกอบการปรับปรุง
แกไขจุดบกพรองตางๆ ของราง พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ีใหมีความ
ชัดเจนสมบูรณและเหมาะสมย่ิงขึ้น ซ่ึงในท่ีสุดจะนํ าไปสูการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศใหดีย่ิงขึ้น

ขอวิเคราะหท่ีจะนํ าเสนอตอไปน้ีไดใชขอมูลท่ีรวบรวมจาก 
ประเทศอื่นๆ มาประกอบ โดยเฉพาะจากประเทศท่ีมีการปรับ
ปรุงแกไขกฎหมายดานโทรคมนาคมใหทันสมัยขึ้นและมี
กฎหมายหรือเอกสารท่ีเผยแพรเปนภาษาอังกฤษท่ีพอรวบรวม
ได เชน ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา ฟนแลนด สหรัฐอเมริกา 
มาเลเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต และกลุมประเทศสหภาพยุโรป 
(European Union หรือ EU)

จุดออนท่ีสํ าคัญของราง พ.ร.บ.ฯ น้ีก็คือ การยังคงแนว
ความคิด หลักการ และโครงสรางของกฎหมายแบบเกาๆ เอาไว 

ซ่ึงไมสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปภาคโทรคมนาคมท่ีกํ าลัง
จะเปลี่ยนจากการผูกขาดโดยภาครัฐไปสูการเปดตลาดใหมีการ
แขงขันกัน  การเปดเสรีมีความจํ าเปนจะตองสรางหลักประกัน
ตางๆ ทางดานสังคม เชน การใหบริการอยางท่ัวถึงและการคุม
ครองผลประโยชนของประชาชนสวนรวม ควบคูกันไปกับการสง
เสริมใหเอกชนลงทุนและเขาสูตลาดเพ่ือแขงขันกัน  ดังน้ัน การ
ยังยึดแนวคิด หลักการ และโครงสรางกฎหมายแบบเดิมๆ จึงมี
ความเปนไปไดสูงท่ีจะนํ าไปสูการโอนอํ านาจผูกขาดจากรัฐไปสู
การผูกขาดโดยภาคเอกชน อันจะทํ าใหเกิดความเสียหายเปน
อยางย่ิงแกประชาชนและประเทศชาติในระยะยาว  การจะหวัง
พึ่งการตรวจสอบโดยวุฒิสภา หรือสํ านักงานคณะกรรมการปอง
กันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) น้ัน  อาจอยูใน
ลักษณะ "วัวหายแลวลอมคอก" ซ่ึงอาจจะสายเกินแก อีกท้ังการ
ตรวจสอบจะกระทํ าไดยากเพราะไมมีกรอบและกติกาเพ่ือใช
พิจารณาประเมินการดํ าเนินการของคณะกรรมการกิจการโทร
คมนาคมแหงชาติ หรือ กทช. (ตอไปจะใชวาคณะกรรมการ) ได
อยางชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม จึงมีความสํ าคัญย่ิงท่ี
กฎหมายแมบทโทรคมนาคมจะตองวางกรอบ กติกา และหลัก
เกณฑในดานตางๆ อยางครบครัน เพ่ือเปนกรอบสํ าหรับองคกร
กํ ากับดูแลจะไดนํ าไปสูการปฏิบัติตอไปดังเชนประเทศอื่นๆ ใน
โลก

โดยสรุป ราง พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ียังขาดกรอบกฎหมายซ่ึงจะ
ใชเปนกติกาของกระบวนการการใชอํ านาจในการกํ ากับดูแล
องคกรกํ ากับดูแลอิสระในทิศทางท่ีมีความเปนธรรม โปรงใส มี
การถวงดุลอํ านาจหนาท่ี มีความเปนเอกเทศในลักษณะท่ีมี
ความรับผิดชอบตอประชาชน (Accountability) และสามารถ
ตรวจสอบไดในท่ีสุด

เ
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1. กฎหมายคือเคร่ืองมือเพื่อสนองนโยบาย
การพัฒนาโทรคมนาคมไทย
ในโลกปจจุบัน การสื่อสารโทรคมนาคมเปนโครงสรางพ้ืน

ฐานของการพัฒนาประเทศ การจะดึงดูดการลงทุนจากตาง
ประเทศจํ าเปนตองมีโครงขายโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ ทัน
สมัย ใหบริการดวยคุณภาพระดับสากลและราคาท่ีต่ํ า นอกจาก
น้ีการศึกษาก็ดี การใหบริการสาธารณสุขแกประชากรก็ดี ฯลฯ 
หรืออีกนัยหน่ึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยก็
ลวนตองการบริการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ
ท่ีไดมาตรฐานและมีราคาต่ํ าดวยกันท้ังสิ้น แตการลงทุนเพ่ือ
ขยายพ้ืนท่ีบริการโทรศัพทพื้นฐานซ่ึงเปนระบบสื่อสารโทร
คมนาคมพ้ืนฐานหลักท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศไทย ดังเชน 
บริการไฟฟาหรือขนสง  ตองการเงินลงทุนขั้นต่ํ าอีกนับหลาย
แสนลานบาท รัฐบาลในประเทศท่ัวโลกไมวาจะเปนประเทศท่ี
พัฒนาแลวหรือประเทศกํ าลังพัฒนาก็ตามมักจะขาดทุนทรัพย 
หรือไมก็ขาดความชํ านาญการดานเทคนิคและบริหาร หรือไมก็
ขาดประสิทธิภาพและความคลองตัวเมื่อเทียบกับภาคเอกชนใน
ปจจุบันซ่ึงมีความพรอมในทุกๆ ดาน นอกเหนือจากความ
สามารถในดานการระดมทุนจากแหลงทุนและดานทรัพยากร
มนุษยแลว ภาคเอกชนยังมีวิสัยทัศน ประสิทธิภาพ ความคลอง
ตัวในการตัดสินใจและการบริหารความเสี่ยงท่ีดีกวาภาครัฐ ดัง
น้ัน นานาประเทศท่ัวโลกจึงมีนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจใน
หลายสาขา โดยเฉพาะในกิจการโทรคมนาคมท่ีมีพัฒนาการ
ความกาวหนาในอัตรากาวกระโดด มีนโยบายเปดตลาดโดย
อนุญาตใหเอกชนเขามาลงทุนขยายโครงขายและพัฒนาบริการ 
โดยใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมกับผูประกอบการรายเดิม
ซ่ึงมักจะเปนรัฐวิสาหกิจเดิมท่ีไดแปรรูปเปนบริษัทแลว  นโยบาย
ท่ีจะเปดตลาดใหเอกชนมีสวนเขามาลงทุนก็เพ่ือใหเกิดการแขง
ขันกันอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  แตนโยบายดานสังคมมัก
จะสวนทางกับนโยบายดานเศรษฐกิจและการแขงขันเสรี ดังน้ัน 
รัฐจึงตองปฏิรูปกฎหมายโทรคมนาคม การปฏิรูปกฎหมายมิได
หมายความเพียงปรับปรุงกฎหมายเดิมโดยยกเลิกเงื่อนไขการ
ผูกขาดโดยหนวยงานของรัฐเทาน้ัน แตกฎหมายใหมท่ีจะจัดราง
ขึ้นตองเปนเครื่องมือสํ าหรับผลักดันและนํ านโยบายใหมๆ ไปสู
การปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผลในท่ีสุด ซ่ึงหมายความวา ราง พ.ร.บ. 
ดานสื่อสารโทรคมนาคมตองไมผูกยึดกับแนวคิดและโครงสราง

กฎหมายเดิมท่ีลาสมัย ไมสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
ทางตลาดและเทคโนโลยีโทรคมนาคมในปจจุบันได หรือไม
สามารถบรรลุเปาหมายท้ังดานสังคม และดานประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจอยางสมดุลไดดังกรณีของราง พ.ร.บ. การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีผานความเห็นชอบของคณะ 
รัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2543

แนวคิดและโครงสรางกฎหมายโทรคมนาคมในยุคใหม
ควรจะตองมีรากฐานของการสรางบรรยากาศท่ีเอื้อใหผู
ประกอบการและผู บริ โภคเขา ถึงประโยชน ท่ีพึ ง ไดจาก
วิวัฒนาการและความกาวหนาท้ังปวงของเทคโนโลยี ตลาด 
และการกํ ากับดูแลในดานสื่อสารโทรคมนาคมซ่ึงเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและยังไมมีทีทาวาจะหยุดน่ิง กรอบโครงสราง แนว
คิด และหลักการของกฎหมายใหมท่ีเหมาะสม สามารถเปน
เครื่องมือรองรับนโยบายใหมไดน้ันควรมีลักษณะตางๆ ซ่ึงจะใช
เปนกรอบในการวิจารณในรายงานเลมน้ี ดังน้ี

•  มีสาระท่ีเก้ือหนุนการลงทุนเพ่ือขยายบริการหรือเปด
บริการใหมอยางกวางขวางและรวดเร็ว เพียงพอกับ
ความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนสามารถ
จะรองรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไดดี

•  มีสาระท่ีสนับสนุนการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรม ดวยตนทุนโดยรวมท่ีต่ํ า

•  มีสาระท่ีเสริมสรางและรักษาผลประโยชนของ
ประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสและผูยากไร

•  มีความโปรงใส (Transparency) มีหลักการ
(Principles) และมีกระบวนการท่ีชัดเจนไมวาจะเปน
ขั้นตอนของการจัดทํ าหรือการปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวของ การกํ าหนดกฎเกณฑ กติกา และระเบียบ
ท่ีใชในการกํ ากับดูแล จนถึงการบังคับใชกฎหมาย
และอํ านาจท่ีควรมีการถวงดุลอํ านาจอยางสมเหตุ
สมผลและดวยความรับผิดชอบตอประชาชน

2. ประเด็นกฎหมายวาดวยการเกื้อหนุน
การลงทุนและเขาแขงขันในตลาด

ราง พ.ร.บ.ฯ ยังขาดซ่ึงเน้ือหาสาระกฎหมายท่ีจะสราง
ความมั่นใจและเปนแรงจูงใจใหผูสนใจเขามาลงทุนอยางเต็มท่ี 
ในทางตรงกันขาม กลับดูเหมือนยังยึดแนนกับแนวคิดแบบเกาๆ 
ทํ าใหการลงทุนก็ดี การถายทอดความรูและเทคโนโลยีดาน
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ตางๆ จากในประเทศและโดยเฉพาะจากภายนอกประเทศก็ดี
ขยายตัวชากวาประเทศคูแขงอื่นๆ ท้ังน้ีเน่ืองจากกฎหมายท่ีมี
แนวคิดท่ีใหอํ านาจแกคณะกรรมการใชดุลยพินิจมากจนเกิน
ควร โดยขาดกรอบ กติกา และหลักการดานสํ าคัญตางๆ ซ่ึงจะ
กลาวตอไปน้ันยอมสามารถนํ าไปสูการขาดเสถียรภาพ ขาด
ความแนนอน จึงยากท่ีจะสรางความมั่นใจใหแกนักลงทุนได

2.1 กฎหมายยังมิไดมีการแบงแยกประเภทกิจการ
อยางชัดเจน

ท้ังราง พ.ร.บ.ฯ และ พ.ร.บ. องคกรกํ ากับดูแล ตางมิไดมี
ความชัดเจนแตประการใดในเรื่องการแยกประเภทกิจการและ
เงื่อนไขของแตละประเภทท่ีจะเปดใหภาคเอกชนเขามาลงทุน
แขงขันกันใหบริการ กฎหมายควรจะกํ าหนดวา กิจการประเภท
ใดจํ าเปนตองขอและไดรับใบอนุญาตประกอบการ คณะ
กรรมการมีเงื่อนไขอะไรบางในการพิจารณา และกิจการประเภท
ใดสามารถดํ าเนินการไดทันทีภายหลังการขอขึ้นทะเบียน 
(Registration) ตอคณะกรรมการแลว เปนตน ดังตัวอยางของ
ประเทศออสเตรเลีย (มาตรา 5)3/ แคนาดา (มาตรา 16, 17)4/

ฟนแลนด (มาตรา 3 และ 5)5/ ญี่ปุน (มาตรา 6, 9, 21, 22, 24)6/

หรือเกาหลีใต11/ โดยท่ัวๆ ไปแลว สามารถจะแบงแยกประเภท
กิจการออกไดดังน้ี

•  กิจการท่ีตองลงทุนจํ านวนมาก สรางโครงขายให
บริการเอง (Carrier หรือ Network-based)

•  กิจการท่ีใหบริการโดยอาศัยการเชาโครงขายของผู
อื่นเปนหลัก (Service-based) หรือ

•  กิจการ ท่ีสรางมูลคา เ พ่ิมใหแกบริการ พ้ืนฐาน  
(Value-added or Applications-based) เปนตน

2.2 กฎหมายยังขาดหลักการของการกํ ากับดูแลเฉพาะ
เทาท่ีจํ าเปน (Regulatory Forbearance)

หลักการน้ีไดแกหลักการท่ีคณะกรรมการพึงจํ ากัด (หรือ 
คอยๆ ลด) บทบาทการกํ ากับดูแลเฉพาะเทาท่ีจํ าเปน เชน ใน
กรณี ท่ีมี เหตุและผลวาการไม กํ ากับดูแลจะสงผลอันเปน
ประโยชนตอสวนรวมโดยไมขัดตอเปาหมายนโยบาย หรือใน
กรณีท่ีกลไกตลาดสามารถทํ างานไดดี เปนตน

การไมกํ ากับดูแลในกรณีดังกลาว จะทํ าใหภาระตนทุนท่ี
เกิดจากการกํ ากับดูแลโดยไมจํ าเปนลดลง ซ่ึงในท่ีสุดผล
ประโยชนยอมตกกับสวนรวมท้ังผูประกอบการและผูบริโภค ดัง
ตัวอยางกฎหมายดานโทรคมนาคมของประเทศอื่นๆ อาทิ  
ออสเตรเลีย (มาตรา 4)3/ แคนาดา (มาตรา 34)4/ มาเลเซีย 
(มาตรา 117 และ 118)7/ สหรัฐฯ (มาตรา 401)8/ และกลุม
ประเทศ EU12/ ประเทศท่ีใชหลักการน้ีตางตระหนักดีวาการ
กํ ากับดูแลอยางเชนในดานอัตราคาบริการเปนเพียงเครื่องมือ 
ช่ัวคราวท่ีใชทดแทนกลไกตลาดในกรณีท่ีตลาดน้ันๆ ยังขาด
สภาพการแขงขันท่ีเขมแข็งสมบูรณ เมื่อกลไกตลาดสามารถ
ทํ างานไดพอสมควร การกํ ากับดูแลดังกลาวจึงควรจะมีบทบาท
นอยลงจนหายไปในท่ีสุด เหลือไวเฉพาะบทบาทการกํ ากับดูแล
ท่ีจํ าเปนดานอื่นๆ เปนหลัก เชน ดานเทคนิค (อาทิ มาตรฐาน
เทคนิคและคลื่นความถ่ี) และดานสังคม (อาทิ การใหบริการ
อยางท่ัวถึงและการคุมครองผูบริโภค)

2.3 กฎหมายยังมีลักษณะปองปรามมากกวาจูงใจ

ราง พ.ร.บ.ฯ มีแนวคิดท่ีเนนการปองปราม เน่ืองจากมีบท
บัญญัติการกํ าหนดโทษถึง 10 มาตรา ในหมวดท่ี 10 (มาตรา 
65 ถึง 74) จากท้ังสิ้น 77 มาตรา โดยทุกมาตราจะกํ าหนดโทษ
ท้ังแพงและอาญา ต้ังแตสถานเบาจํ าคุกไมเกิน 1 เดือน ถึง
สถานหนักจํ าคุกไมเกิน 5 ป แตอัตราโทษคาปรับกลับมีขั้นสูงไม
เกินหกลานบาท และกฎหมายยังมิไดกํ าหนดอยางชัดเจนวาเงิน
คาปรับท่ีจะไดจะตกเปนของรัฐหรือเปนของสํ านักงานคณะ
กรรมการ เน่ืองจาก พ.ร.บ. องคกรกํ ากับดูแลมีสํ านักงานท่ีมี
รายได โดยมาตรา 60(1) บัญญัติไววาสํ านักงานมี "รายไดหรือ
ผลประโยชนอันไดจากการดํ าเนินงานตามอํ านาจหนาท่ีของ 
กทช. (คณะกรรมการ) และสํ านักงาน กทช."

หากเทียบกับประเทศบางประเทศท่ีมีความคิดเชิงกาว
หนา เชน ออสเตรเลีย (มาตรา 569-576)3/ หรือแคนาดา 
(มาตรา 72, 73, 74,)4/ จะกํ าหนดโทษผูกระทํ าผิดกฎหมายโทร
คมนาคมหรือกฎเกณฑท่ีกํ าหนดขึ้นภายหลังเปนเพียงคดีแพงท่ี
เสียคาปรับหรือถูกยึดสินทรัพย (ไดแก อุปกรณ ฯลฯ) หรือถูก
เพิกถอนใบอนุญาตเทาน้ัน ยกเวนความผิดอาญาเฉพาะตัว
บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามประมวลกฎหมายอาญาท่ัวๆ ไปของ
ประเทศน้ันๆ (Crimes Act หรือ Penal Codes) เปนตนวา ใน
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กรณีท่ีบุคคลใดจงใจทํ าเอกสารหรือขอมูลเท็จ ดักฟงหรือเปด
เผยหรือนํ าความลับขอมูลสวนบุคคลของผูอื่นไปใชในทาง 
มิชอบ ฯลฯ ในขณะเดียวกัน กฎหมายของสองประเทศดังกลาว
กํ าหนดคาปรับในอัตราสูงมาก เชน หากพิสูจนไดและมีคํ าตัด
สินผานกระบวนการยุติธรรมแลววาผูประกอบการไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของใบอนุญาตหรือดํ าเนินการโดยไมมีใบอนุญาตตาม
กฎหมายแลวอาจถูกปรับ ซ่ึงในกรณีของออสเตรเลียสูงถึง 
AUS$10 ลาน หรือ C$500,000 สํ าหรับความผิดครั้งแรก และ 
C$1 ลานในความผิดครั้งตอไปในกรณีของแคนาดา

กรณีราง พ.ร.บ.ฯ ของไทย ตามมาตรา 65 ตองระวางโทษ
จํ าคุกสูงสุดหาป และตามมาตรา 66 และ 67 ตองระวางโทษ 
จํ าคุกสูงสุดสามป โดยกรรมการผูจัดการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิด
ชอบจะตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว (มาตรา 74) การกํ าหนด
บทลงโทษทางอาญาจึงกลับมีผลเสียไมเปนการจูงใจใหภาคเอก
ชนมาลงทุนต้ังแตแรก ในทางตรงกันขาม การกํ าหนดบทลงโทษ
ดวยการปรับในสถานหนักหรือการริบทรัพยสินท่ีไดลงทุนโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย หรือขัดกับเงื่อนไข กฎขอบังคับ จึงเปนมาตร
การท่ีมีแตไดกับได (Win-Win) เน่ืองจากรัฐจะไดท้ังเงินลงทุน
และสินทรัพยท่ีถูกยึดยังสามารถจะขายทอดตลาดใหผูอื่นท่ีมี
คุณสมบัติเพียงพอมาดํ าเนินการใหบริการแกผูใชตอไป อยางไร
ก็ตาม หากยังเห็นวามีความจํ าเปนท่ีตองลงโทษท้ังอาญาและ
แพงตามกฎหมายโทรคมนาคมแลว กฎหมายควรมีความชัด
เจนดวยวาตองผานกระบวนการยุติธรรม และควรเปดชองทาง
อื่นๆ ดวยนอกเหนือจากคณะกรรมการท่ีผูเสียหายและผูถูก
กลาวโทษสามารถจะอุทธรณได อยางเชน ฟนแลนด5/ ญี่ปุน6/

ออสเตรเลีย3/ แคนาดา4/ สหรัฐ8/ หรือมาเลเซีย7/ ดังจะกลาวถึง
ตอไปในหัวขอ 5.2

ในสวนแนวคิดปองปรามแบบเดิมๆ น้ันมีรากฐานจาก
ประเด็นความม่ันคงของประเทศ (National security) แตใน
สภาพตลาดและเทคโนโลยีในโลกปจจุบันความสํ าคัญในเรื่อง
ประเด็นความม่ันคงของประเทศแทบจะหมดไป เน่ืองจากระบบ
โทรคมนาคมในแตละประเทศและในโลกมิไดมีการพ่ึงพาโครง
ขายสื่อสารหลัก (Backbone) เพียงขายเดียวดังเชนในอดีตแต
จะประกอบดวยหลายๆ โครงขายและหลากหลายส่ือหรือ
เทคโนโลยีหลอหลอมเช่ือมตอรวมกันเปนโครงขายขนาดใหญ 
(Network of networks) เปนโครงขายท่ีมีความมั่นคงและมีการ

สํ ารอง (redundancy หรือ diversity) สูง สามารถถายโอนการ
สื่อสารไดทันทีและอยางอัตโนมัติไดในเสนทางสํ าคัญหลักๆ 
ของแตละประเทศและระหวางประเทศ

2.4 กฎหมายขาดซ่ึงหลักการของการถวงดุลอํ านาจ
(Check & Balance)

ราง พ.ร.บ.ฯ และ พ.ร.บ. องคกรกํ ากับดูแลใหอํ านาจคอน
ขางเบ็ดเสร็จแกคณะกรรมการในเกือบทุกๆ เรื่อง ต้ังแตกระบวน
การกํ าหนดกฎเกณฑ กติกาและระเบียบ จนถึงกระบวนการใช
อํ านาจบังคับใชตามกฎหมาย กฎเกณฑ กติกา และระเบียบท่ี
คณะกรรมการจัดทํ าขึ้นเอง การขาดการถวงดุลอํ านาจของคณะ
กรรมการสามารถนํ าไปสูการใชอํ านาจในทางผิดๆ (Abuse of 
power) ไดโดยงาย ยอมจะสรางความไมมั่นใจแกผูสนใจเขามา
ลงทุนก็ดี หรือประชาชนผูบริโภคก็ดี ทางออกในประเด็นสํ าคัญ
น้ีจะกลาวอยางละเอียดในหัวขอ 5.1 และ 5.2

3. ประเด็นกฎหมายวาดวยการแขงขันอยาง
เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ

การตอบสนองนโยบายการแขงขันเสรีอยางเปนธรรมและ
มีประสิทธิภาพมีประเด็นหลักการของกฎหมายท่ีสํ าคัญๆ หลาย
ประเด็น คือ

•  การกํ ากับดูแลเฉพาะเทาท่ีจํ าเปน
•  กระบวนการขอรับและใหใบอนุญาต
•  การเช่ือมตอโครงขาย
•  การหามพฤติกรรมท่ีกีดกันการแขงขัน
•  สิทธิของการโอนยายเลขหมายผูเชาใชและสิทธิของ
ผูใชในการเลือกใชโครงขายบริการ

ประเด็นการกํ ากับดูแลเฉพาะเทาท่ีจํ าเปนไดกลาวถึงแลว
ในหัวขอ 2.2 จึงเพียงแตจะช้ีเพ่ิมเติมวาหลักกฎหมายประเด็นน้ี
นอกจากจะสรางความมั่นใจและแรงจูงใจตอผูสนใจเขามาลง
ทุนใหบริการแขงขันอยางเสรีแลว ยังสามารถเสริมสรางการแขง
ขันไดดี จากการลดการกํ ากับดูแลท่ีไมจํ าเปนลงและปลอยใหกล
ไกตลาดทํ างานอยางเต็มท่ี ท้ังน้ี เพราะการกํ ากับดูแลเปนเพียง
เครื่องมือท่ีใชทดแทนกลไกการแขงขันท่ียังไมสมบูรณในชวง
ตนๆ ของการเปดตลาดเทาน้ัน ดังน้ัน จึงควรบัญญัติหลักการ
อันสํ าคัญน้ีในราง พ.ร.บ.ฯ ตอไป
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3.1 สาระวาดวยการขอรับและใหใบอนุญาต (Lincensing)

ราง พ.ร.บ.ฯ ไดมีสาระเก่ียวกับการขอรับและใหใบ
อนุญาตอยูดวยกันหลายมาตรา คือมาตรา 7, 8, 9 และ 14 
อยางไรก็ตาม กฎหมายยังขาดความชัดเจนในประเด็นประเภท
กิจการท่ีตองขอใบอนุญาต คุณสมบัติ และกรอบหลักเกณฑใน
การพิจารณา โดยมาตรา 8 ในวรรคสอง กลาวเพียงวา "�หลัก
เกณฑในการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกํ าหนด ซ่ึงตองสอดคลองกับกิจการโทรคมนาคมแตละ
ลักษณะและประเภท�" จึงเปนการใหอํ านาจการใชดุลยพินิจท่ี
มากจนเกินไปแกคณะกรรมการ

กฎหมายควรจะตีกรอบหลักเกณฑอยางกวางๆ ไววา มีวิธี
การและกระบวนการในการตัดสินอยางไร และอาศัยหลักการ
สํ าคัญๆ อะไรเพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการนํ าไปกํ าหนด
รายละเอียดของหลักเกณฑในการออกใบอนุญาตตามมาตรา 8 
ตอไป จึงเปนท่ีมาของเหตุผลสํ าคัญขอหน่ึงท่ีกฎหมายเก่ียวกับ
โทรคมนาคมในหลายๆ ประเทศมีการตรามาตราวาดวยเปา
หมายวัตถุประสงคของกฎหมาย (objects) ซ่ึงสามารถจะใช
เปนกรอบกวางๆ ในการพัฒนากฎหมายและกฎเกณฑ กติกา 
การกํ ากับดูแลใหสอดคลองกัน เชน ในออสเตรเลีย (มาตรา 3)3/

แคนาดา (มาตรา 7)4/ ฟนแลนด (มาตรา 1 และ 2)5/ ญี่ปุน 
(มาตรา 1)6/ มาเลเซีย (มาตรา 3)7/ และสหรัฐฯ (มาตรา 1-2)8/

แตราง พ.ร.บ.ฯ ของไทยไมมีการกํ าหนดเปาหมายนโยบายหรือ
วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับน้ีมากไปกวาเหตุผลท่ีวา "พ.ร.บ. 
องคกรกํ ากับดูแลไดตราไววาใหมีการตรากฎหมายวาดวยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมขึ้น"

นอกจากน้ี บางประเทศยังมีการบัญญัติกฎหมายวาดวย
กระบวนการขอและพิจารณาใหหรือไมใหใบอนุญาต กระบวน
การรับฟงความคิดเห็น (Inquiry) จากผูมีสวนไดสวนเสียรวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไปในเรื่องตางๆ เก่ียวกับการออกกฎเกณฑ 
ระเบียบขอบังคับ (Rule-making) โดยองคกรกํ ากับดูแล เพ่ือ
สรางความโปรงใสและความรับผิดชอบตอประชาชนขององคกร
กํ ากับดูแลดานโทรคมนาคม อยางเชนในออสเตรเลีย3/ หรือ 
มาเลเซีย7/ ซ่ึงกระบวนการท่ีชัดเจนมีความโปรงใส และดวย
ความรับผิดชอบดังกลาวมิไดมีการกลาวถึงไวในราง พ.ร.บฯ แต
อยางใด ซ่ึงในประเด็นน้ีจะไดกลาวถึงในหัวขอ 5.1 ตอไป

3.2 สาระวาดวยการเชื่อมตอโครงขาย (Interconnection)

ประเด็นวาดวยการเช่ือมตอโครงขายแทจริงแลวมีสาระ
และนัยแตกตางจากประเด็นการเชาใชโครงขาย (Lease) อยาง
มาก

การเช่ือมตอโครงขายเปนสัญญาเชิงพาณิชย (Inter-
connection agreement) ระหวางผูประกอบการสองราย โดย
มากมักจะเปนรายใหมท่ีเขาสูตลาดขอเช่ือมตอโครงขายหรือ
อุปกรณของตนกับโครงขายของรายเกาเพ่ือใหลูกคาใหมของตน
สามารถติดตอสื่อสารกับลูกคาของผูประกอบการเดิมท่ีมีอยู 
การใชโครงขายของผูประกอบการรายอื่นหมายถึงการท่ีผู
ประกอบการรายหน่ึงทํ าการเชาใชอุปกรณหรือวงจรหรือบริการ
สวนหน่ึงสวนใด (Networks, equipment, or function) ในราคา
ขายสง (wholesale) จากผูประกอบการอีกราย เพ่ือใชในการให
บริการแกลูกคาของตน ผูประกอบการท่ีเรียกวา reseller (ให
บริการ resale) จัดอยูในประเภทน้ี

หลักการท่ีมีการประกันการเช่ือมตอโดยท่ีผูประกอบการ
เดิมท่ีมีโครงขายทุกรายจักตองไมปฏิเสธเมื่อมีการรองขอเช่ือม
ตอโครงขายจากผูประกอบการรายใหมท่ีเขาสูตลาดอยางเทา
เทียมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ไมวาจะดานมาตรฐาน คุณภาพ 
และอัตราคาเช่ือมตอ จนถึงจุดเช่ือมตอทางกายภาพน้ันถือเปน
หัวใจสํ าคัญสูงสุดประการหนึ่งของความสํ าเร็จ หรือความลม
เหลวของการเปดตลาดใหมีการแขงขันเสรี สวนอีกประการหน่ึง
ก็คือการประกันเปาหมายทางสังคม อันไดแก การใหบริการ
อยางท่ัวถึง ซ่ึงจะกลาวถึงอยางละเอียดตอไป

หากปราศจากการเช่ือมตอ ผูประกอบการรายใหมซ่ึงมี
ความเสียเปรียบรายเดิมอยูแลวจะไมสามารถแขงขันได นอก
เสียจากวารายใหมตองระดมเงินทุนจํ านวนมากเพ่ือสรางโครง
ขายของตัวเองท้ังหมดในทุกๆ ดานโดยยังไมมีลูกคาหรือผูใชแม
แตรายเดียว ในอีกมิติหน่ึง แมผูประกอบการรายใหมจะมีขีด
ความสามารถที่จะสรางโครงขายของตนเองได แตก็จะเปนการ
ลงทุนซ้ํ าซอนในบางสวนท่ีไมจํ าเปนอันจะกอใหเกิดความเสีย
หายแกประเทศชาติโดยรวม และยังเปนผลเสียตอผูใชบริการ
ของผูประกอบการรายใหม หรือแมแตกับผูใชบริการของรายเกา
ท่ีตางไมสามารถติดตอสื่อสารระหวางกันขามโครงขายได

ราง พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ีถือวาไดใหความสํ าคัญสูงตอประเด็น
การเช่ือมตอ (ในหมวดท่ี 2 มาตรา 26 ถึงมาตรา 31) รวมถึง
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ประเด็นการเช่ือมตอในกรณีฉุกเฉิน เกิดภัยพิบัติ หรือการรักษา
ความมั่นคงแหงชาติ (มาตรา 32)1/ แตการกํ าหนดอัตราคาตอบ
แทนโดยคณะกรรมการจะเปนผูกํ าหนดน้ัน (มาตรา 26) คณะ
กรรมการอาจไมสามารถจะกํ าหนดอัตราท่ีเหมาะสมและเปน
ธรรมสอดคลองกับตนทุนจริงได เน่ืองจากขอจํ ากัดของขอมูล
ดานตนทุนและความรูท่ีคอนขางลึกและละเอียดออนซ่ึงผูปฏิบัติ
คือผูประกอบการเทาน้ันท่ีจะมีได ดังน้ันหลายประเทศในโลกจึง
ใชหลักการท่ีใหคูสัญญาเปนผูเจรจาทํ าขอตกลงเชิงพาณิชย 
(Commercial agreement) โดยองคกรกํ ากับดูแลเปนผู
ประสานและไกลเกลี่ยหรือตัดสินวินิจฉัยในกรณีเกิดขอพิพาท 
(Dispute resolution) จนไมสามารถตกลงกันเองไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกํ าหนด ดังเชน ในกฎหมายของมาเลเซีย (มาตรา 
149-151)7/ ฟนแลนด (มาตรา 10, 18)5/ ออสเตรเลีย (มาตรา 
137, 154)3/

ในการน้ี กฎหมายสามารถจะบัญญัติใหผูประกอบการ
เปนผูพิสูจนความถูกตองและนาเช่ือถือในการคํ านวณอัตราคา
ตอบแทนหรือท่ีมาของเงื่อนไขใดๆ ในสัญญา โดยผูประกอบ
การผูใหการเช่ือมตอโครงขายจะเปนผูรับภาระการพิสูจน (หลัก
การ Burden of proof) ท่ีเกิดขึ้น แทนท่ีคณะกรรมการจะเปนผู
กํ าหนดอัตราคาตอบแทนซ่ึงเปนคนละประเด็นกับการกํ าหนด
อัตราคาตอบแทนการเชาใชหรืออัตราบริการขายสงท่ีคณะ
กรรมการจะกํ าหนดขึ้นภายหลังตามมาตรา 26 ซ่ึงมาตราน้ีก็ยัง
ขาดความเหมาะสม โดยสมควรจะแยกประเด็นการเช่ือมตอ
โครงขายกับประเด็นการเชาใชโครงขายออกจากกันอยางชัดเจน
สวนเงื่อนไขของสัญญาเช่ือมตอท่ีคูสัญญาเจรจาตกลงกันไดยัง
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (มาตรา 28)1/ และ
ตองมีการเปดเผยขอตกลง เงื่อนไขและคาตอบแทนการเช่ือมตอ
ในสัญญา (มาตรา 30)1/ ตามท่ีราง พ.ร.บ.ฯ ไดบัญญัติไวเหมือน
เดิม
3.3 สาระวาดวยพฤติกรรมท่ีกีดกันการแขงขัน

(Anti-Competitive Conduct)
โดยธรรมชาติแลวผูประกอบการท่ีมีอํ านาจสูงในตลาดใด

ตลาดหน่ึง (Dominant market power) มักจะเปนผูไดเปรียบคู
แขงรายอื่นในตลาดเดียวกัน คํ าวาตลาดเดียวกัน หมายถึง
บริการประเภทเดียวกันและในพื้นท่ีเดียวกัน และคํ าวาผูมี
อํ านาจสูงในตลาดหมายความวาผูน้ันมีสวนแบงตลาดน้ันๆ ใน
อัตราสูงระดับหน่ึงตามท่ีจะกํ าหนดอยางชัดเจนตอไป

ผูมีอํ านาจทางตลาดสูงมักจะเปนผูมีอํ านาจสามารถสราง
แรงกดดันดวยพฤติกรรมตางๆ อยางไมเปนธรรมเพื่อกีดกันหรือ
ลดการแขงขันจากผูประกอบการรายอื่นซ่ึงสวนใหญจะเปนผู
ประกอบการรายเล็กหรือรายใหม หรือเพ่ือเอาเปรียบผูบริโภค
โดยอาศัยอํ านาจผูกขาดสูงทางตลาด พฤติกรรมตางๆ ท่ีขัดแยง
กับการแขงขันของผูมีอํ านาจทางตลาดสูงนอกจากการอาศัย 
กลไกการเช่ือมตอโครงขายท่ีเอารัดเอาเปรียบคูแขงขันไดแลว ผู
มีอํ านาจทางตลาดสูงยังมักมีพฤติกรรมอันไมเปนประโยชนอื่นๆ 
อาทิ การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หรือกลั่นแกลงคูสัญญา
ท่ีมาเช่ือมตอโครงขาย การถายโอนตนทุนจริงระหวางบริการ 
(Cost shifting/pricing transfer) หรืออุดหนุนไขวระหวาง
บริการ (Cross subsidy) จนถึงการรวมมือกันหรือฮ้ัวกัน 
(Collusion) ระหวางผูประกอบการบางรายหรือท้ังหมดเพ่ือเอา
รัดเอาเปรียบผูใชบริการ ดวยการกํ าหนดราคาท่ีไมเปนธรรมหรือ
มีคุณภาพบริการท่ีต่ํ าหรืออาศัยชองวางทางเทคนิคทํ าการผูก
ขาดการจํ าหนายอุปกรณปลายทาง เชน เครื่องโทรศัพทเคลื่อน
ท่ี ซ่ึงควรจะนํ าเขา ผลิต และจํ าหนายไดอยางเสรีตราบใดท่ี
อุปกรณดังกลาวผานการรับรองมาตรฐาน (Type approved)
แลว เปนตน

ดวยเหตุผลดังกลาว หลายๆ ประเทศในโลกจึงกํ าหนด
สาระสํ าคัญใน พ.ร.บ.ฯ เชน

•  นิยามของ "ผูมีอํ านาจทางตลาดสูง" (หรือ "ผูมีอํ านาจ
เหนือตลาด " )  ว าหมายถึงอะไร  และระบุวา  
"พฤติกรรมใดบาง" ท่ีถือวาสรางความขัดแยงตอการ
แขงขันอยางเปนธรรมได ดังเชน กรณีของออสเตรเลีย 
(มาตรา 151AH - 151AJ)9/ มาเลเซีย (มาตรา 138)7/

หรือ ฟนแลนด (มาตรา 4 (15))5/

•  กฎเกณฑในดานตางๆ ซ่ึงกฎหมายจะกํ าหนดหรือ
อาจจะระบุใหผูกํ ากับดูแลกํ าหนดขึ้นมาภายหลังเพ่ือ
ใชบังคับผูมีอํ านาจทางตลาดสูงเปนพิเศษเพ่ือชวยให
การแขงขันมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เปนตนวา
- กฎเกณฑวาดวยการเสนออัตราคาบริการตอ
คณะกรรมการใหรับรองเสียกอน (Tariff filing) 
ทุกๆ ครั้งท่ีผูประกอบการผูมีอํ านาจทางตลาดสูง
มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง เพ่ือปองกันการ
เลือกปฏิบัติและการอุดหนุนไขว
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- กฎเกณฑวาดวยการแยกทํ าบัญชีระหวางบริษัท
ในเครือ หรือแมกระท่ังระหวางบริการตางๆ ของ
แตละบริษัท (Account-separation rules) เพ่ือ
ปองกันการอุดหนุนไขว

- กฎเกณฑวาดวยการหามผูกขาดหรือขายพวง
อุปกรณปลายทางทุกชนิดเพ่ือปองกันการใช
อํ านาจผูกขาดท่ีเกิดจาก customer- และ/หรือ 
technology-lock in ในการแสวงหากํ าไรสวนเกิน

- กฎเกณฑวาดวยการพิจารณาและระงับขอพิพาท
ในกรณีเกิดความขัดแยงระหวางผูประกอบการ
หรือระหวางผูประกอบการและคณะกรรมการ 
เชน จากการเลือกปฏิบัติโดยผูมีอํ านาจผูกขาด
ตลาดสูง ท้ังน้ีความลาชาในการหาขอยุติสามารถ
จะเปนอุปสรรคตอการแขงขันของผูประกอบการ
รายใหมหรือไมสรางแรงจูงใจตอการเขาสูตลาด
เพ่ิมขึ้นได

หลายประเทศใหความสํ าคัญตอประเด็นกฎหมายดัง
กลาว อาทิ ออสเตรเลีย (มาตรา 151AA - 151CN)9/ ฟนแลนด 
(มาตรา 17, 20-24)5/ มาเลเซีย (มาตรา 133-144)4/ และสหรัฐฯ 
(มาตรา 202-203, 220)8/

สํ าหรับประเทศไทย ราง พ.ร.บ.ฯ1/ มีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียว
ของบางเพียงเล็กนอยในมาตรา 22 และ 54 โดยมาตรา 22 วา
ดวยการรวมมือกัน (ฮ้ัวกัน) ของผูประกอบการ และมาตรา 54 
เก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียม คาบริการ ท่ีจะเรียกเก็บจากผูใช
บริการจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน ซ่ึง
หลายๆ ประเทศจะกํ ากับดูแลเฉพาะผูมีอํ านาจทางตลาดสูงเทา
น้ันอันจะลดภาระตนทุนท่ีเกิดจากการกํ ากับดูแลโดยไมจํ าเปน
ลงไดระดับหน่ึง (สอดคลองกับหลักการของการกํ ากับดูแล
เฉพาะเทาท่ีจํ าเปน ขอ 2.2) จึงยังจํ าเปนตองพิจารณาเพ่ิมสาระ
สํ าคัญอื่นๆ ดังกลาวขางตนอีกดวย

3.4 สาระวาดวยการโอนยายเลขหมายผูเชาใช (Number
Portability)

เมื่อผูประกอบการรายใหมเขามาสูตลาดแลวจะแขงขัน
กับผูประกอบการรายเดิมเพ่ือหาลูกคาผูใชบริการในสองสวน
ของตลาดคือ ผูใชบริการของผูประกอบการรายเดิม และผูใชท่ี

ยังไมเคยใชบริการอยูกอน เชน ในพื้นท่ีท่ีอยูนอกขายสายเดิม 
ขอจํ ากัดสํ าคัญในการแขงขันเพ่ือแยงชิงลูกคาท่ีรับบริการอยู
แลวคือ การไมสามารถโอนยายเลขหมายเดิมของผูเชาใชเมื่อ
ตองการเปลี่ยนผูใหบริการ ทํ าใหผูใชบริการท้ังทางตรงและทาง
ออมมีตนทุนท่ีคอนขางสูงจากการเปลี่ยนเลขหมายใหมเมื่อ
ตองการจะเปลี่ยนผูใหบริการ น่ีคือท่ีมาของความไดเปรียบ
ประการหน่ึงของผูประกอบการเดิมเหนือผูประกอบการรายใหม
สืบเน่ืองจากผลของ customer- หรือ technology-lock in ซ่ึง
สามารถจะแกไขไดไมยากในระดับหน่ึงดวยการบังคับใชหลัก
การของการโอนยายเลขหมายผูเชาใช

ฉะน้ัน อีกปจจัยหน่ึงท่ีจะกระตุนใหเกิดการแขงขันเพ่ิมสูง
ขึ้นไดก็คือ การบังคับใหผูประกอบการท้ังหลายดํ าเนินการใหผู
ใชบริการสามารถจะคงไวซ่ึงสิทธิในการครอบครองเลขหมาย
เดิมท่ีใชอยูเมื่อตองการจะเปลี่ยนไปใชบริการเดียวกันจากผูให
บริการอีกราย ซ่ึงในเรื่องน้ีสามารถจะทํ าไดโดยงายดวย
เทคโนโลยีใหมของโครงขายโทรคมนาคมท่ีประเทศไทยใชอยู 
เมื่อเทียบกับโครงขายท่ีใชเทคโนโลยีเกาท่ียังมีอยูไมนอยใน
ประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐฯ หรือออสเตรเลีย กระน้ันก็ตาม 
สหรัฐฯ (โดยมาตรา 251)8/ และออสเตรเลีย (มาตรา 455-462)3/

ไดกํ าหนดใหใชการโอนยายเลขหมายเดิมของผูเชาใช เชนเดียว
กับมาเลเซีย (มาตรา 180 (2)(e))7/ หรือเกาหลีใต11/ ทํ าใหผู
บริโภคในประเทศเหลาน้ีสามารถจะเลือกผูใหบริการบนพ้ืนฐาน
ของคาบริการ คุณภาพการบริการ และมูลคาเพ่ิมใดๆ ตาม
ความตองการของตนไดอยางแทจริงอันจะเปนการสนับสนุนให
เกิดการแขงขันอยางเต็มท่ีย่ิงขึ้น

ราง พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ีหาไดมีเน้ือหาสาระในประเด็นสํ าคัญ
น้ีแตอยางใด

4. ประเด็นกฎหมายวาดวยการปกปองคุมครองผล
ประโยชนของประชาชนและผูใชบริการ

การปกปองคุมครองผลประโยชนของประชาชนและผูใช
บริการเปนเปาหมายดานสังคมท่ีมีความสํ าคัญสูงสุด ในท่ีสุด
แลวเปาหมายวาดวยการแขงขันเปนแตเพียงเครื่องมือท่ีจะให
บรรลุผลประโยชนแกผูบริโภคดวยตนทุนท่ีต่ํ าท่ีสุด

ประชาชนในท่ีน้ีมีความหมายมากกวาผูท่ีมีบริการใชอยู
แลว เพราะยังรวมถึงประชาชนท่ีอยูหางไกลนอกพ้ืนท่ีบริการ
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หรือผูอยูในพ้ืนท่ีบริการท่ียังขาดบริการหรือไมอยูในฐานะท่ีจะ
รับบริการได เชน ผูยากไรหรือบุคคลพิการบางกลุมอีกดวย การ
ปกปองรักษาผลประโยชนของประชาชนและผูใชบริการจะมี
ประเด็นของกฎหมายท่ีสํ าคัญๆ อีกหลายประเด็นดวยกัน นอก
เหนือจากประเด็นสิทธิของผูใชในเลขหมายเดิมท่ีไดกลาวมา
แลว เปนตนวา

•  หลักประกันการใหบริการท่ัวถึง
•  หลักประกันท่ีพึงมีตอบุคคลบางกลุมท่ีตองดูแลเปน
พิเศษ

•  หลักประกันเพ่ือคุมครองสิทธิประโยชนของผูใช
บริการท่ัวๆ ไป

4.1 สาระวาดวยการสรางหลักประกันในบริการอยาง
ท่ัวถึง (Universal service)

การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันอยางเต็มท่ีแมจะเกิด
ประโยชนจํ านวนมหาศาลขึ้นได แตการแขงขันน้ันไมสามารถจะ
ตอบสนองนโยบายดานสังคมท่ีสํ าคัญอยางเชนการใหบริการ
อยางท่ัวถึงได

การใหบริการอยางท่ัวถึง หมายถึง การมีโครงขายให
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน อยางเชนบริการโทรศัพทท่ี
กระจายครอบคลุมท่ัวประเทศอยางเทาเทียมใหแกผูใดก็ตาม
ท่ีตองการ ในมาตรฐานคุณภาพเดียวกันและดวยอัตราบริการท่ี
เปนธรรมท่ีประชาชนสวนใหญในประเทศสามารถจะจัดหา
มาใชไดเมื่อตองการ

สาเหตุสํ าคัญท่ีการใชมาตรการการแขงขันเพียงอยาง
เดียวไมสามารถท่ีจะใหบริการอยางท่ัวถึงไดน้ัน เน่ืองจากหลัก
การแขงขันจะหมายถึงวาอัตราคาบริการในแตละบริการจะตอง
สอดคลองกับตนทุนจริงของบริการน้ันๆ โดยไมสามารถจะทํ า
การอุดหนุนไขวระหวางบริการได ตางจากในอดีตเมื่อมีการผูก
ขาด ประเทศตางๆ มักจะอาศัยกํ าไรสวนเกินจํ านวนมหาศาล
จากบริการทางไกลในประเทศหรือระหวางประเทศมาอุดหนุน
ชดเชยบริการทองถ่ินโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกลจากชุมชนเมือง
ตามเปาหมายการใหบริการท่ัวถึงของประเทศน้ันๆ เมื่อ
ปราศจากการอุดหนุนไขวภายใตสภาวะการแขงขันอยางเปน
ธรรม การจะจัดหาบริการแกประชาชนผูใชในพื้นท่ีทุรกันดาร 
หรือในชนบทหางไกลจากชุมชนเมือง หรือแมแตผูยากไรใน

ชุมชนเมืองก็ตามจะกระทํ าไดก็ตอเมื่อบริการเหลาน้ันมีคา
บริการท้ังคาติดต้ังรายเดือน หรือคาใชแตละครั้งในอัตราที่สูง
กวาในเขตชุมชนเมือง ท้ังๆ ท่ีคนในชุมชนเมืองสวนใหญมักมี
รายไดสูงกวาอยูแลว

การท่ีราง พ.ร.บ.ฯ ในมาตรา 181/ มีนัยใหผูรับใบอนุญาต
ตองรับผิดชอบการใหบริการท่ัวถึงในทองท่ีหางไกล โดยไมมีกล
ไกการสนับสนุนอยางเชนในตางประเทศ จึงไมสามารถปฏิบัติ
ไดและยังเปนการสรางความเหลื่อมลํ้ าระหวางผูรับใบอนุญาต
เน่ืองจากบางรายตองแบกรับตนทุนท่ีสูงกวา นอกเสียจากวาจะ
มีการจัดเก็บคาบริการในบริการเดียวกันท่ีแตกตางกันตาม
ตนทุนจริงเทาน้ัน ซ่ึงก็จะเปนการขัดแยงกับมาตรา 54(3) ท่ี
กํ าหนดใหอัตราคาบริการจะตองไมมีลักษณะเปนการเลือก
ปฏิบัติ แบงแยกหรือกีดกัน

การจะสรางหลักประกันใหเกิดบริการท่ัวถึงไดจึงเปนสิ่งท่ี
จักตองกระทํ าพรอมๆ กันกับการสรางหลักประกันเพ่ือใหเกิด
การแขงขันอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยจํ าเปนตองมี
กลไกในการสนับสนุนภาระตนทุนท่ีสูงกวาคาเฉลี่ย เพ่ือให
สามารถใหบริการท่ีเทาเทียมกันแกผูใชบางกลุมไดอยางชัดเจน
และโปรงใส ซ่ึงประเทศตางๆ ในโลกจะจัดต้ังกองทุนบริการท่ัว
ถึง ท่ีผูรับใบอนุญาต (ทุกประเภทหรือเฉพาะบางประเภท) ทุก
รายตองมีภาระอุดหนุนอยางเปนธรรมเพื่อสนองนโยบายดัง
กลาว

ประเด็นท่ีมีความสํ าคัญสูงมากน้ี องคกรการคาโลก 
(WTO) ภายใตขอตกลงวาดวยบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
(Agreement on Basic Telecommunication Services) เมื่อป 
1997 ไดกํ าหนดใหบรรดาประเทศสมาชิกตองมีนโยบายวาดวย
การใหบริการอยางท่ัวถึงประกอบดวยหลักการอยางนอย 4 
ประการ คือ

1. ตองมีความโปรงใส (Transparency) ในกระบวนการ
วางกฎเกณฑการกํ ากับดูแล เอกสารขอมูลเก่ียวกับการจัดเก็บ
และการใชเงินจากกองทุนเพ่ือดํ าเนินการใหบริการอยางท่ัวถึง
จะตองเปดเผยตอสาธารณะและใหประชาชนมีสวนรวม

2. ตองเทาเทียมไมมีการเลือกปฏิบัติ (หลักการ Non-
discrimination) ในการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากผูรับใบอนุญาต
โดยปราศจากขอแตกตางใดๆ ไมวาจะเปนผูใหบริการใด ใช
อุปกรณหรือเทคโนโลยีใดใหแกลูกคาประเภทใด (ตามท่ี
กฎหมายจะกํ าหนด)
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3. ตองมีความเปนกลางเชิงการแขงขัน (Competitive 
neutrality) ระหวางผูประกอบการทุกราย ไมใหมีความไดเปรียบ
หรือเสียเปรียบระหวางกัน โดยไมเลือกวาจะใชเทคโนโลยีอะไร
หรือในพื้นท่ีบริการใด

4. ตองปฏิบัติไดโดยไมเปนภาระเกินไป (Non-burden-
some application) โดยการจัดเก็บเงินเขาสูกองทุนฯ จะเรียก
เก็บจากผูประกอบการสวนใหญ ซ่ึงใหบริการหลักๆ ดวย
กระบวนการท่ีไมสรางภาระการบริหารกองทุนฯ จนเกินควร

ในประเทศสหรัฐฯ พ.ร.บ. แมบทโทรคมนาคมป 1996 ได
ตราหลักการการใหบริการอยางท่ัวถึงรวม 7 หลักการไวใน
มาตรา 2548/ ซ่ึงนอกเหนือจากหลักการภายใตขอตกลงของ 
WTO แลว ยังกํ าหนดให Federal Communications 
Commission (FCC) กํ ากับดูแลและจัดใหมีบริการท่ีทันสมัย 
(Advanced services) อื่นๆ เชน บริการขอมูลความเร็วสูง 
(High-speed Internet) ใหเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ 
และใหการสนับสนุนแกโรงเรียน สถานพยาบาล และหองสมุด
เพ่ือเขาถึงบริการท่ีทันสมัยเหลาน้ันในอัตราพิเศษอีกดวย

ในทํ านองเดียวกัน เกือบทุกประเทศในโลกตางไมเวนท่ีจะ
ตรากฎหมายสรางหลักประกันใหบริการอยางท่ัวถึง อาทิ ออส
เตรเลีย (มาตรา 8-92)10/ แคนาดา (มาตรา 46.5)4/ มาเลเซีย 
(มาตรา 202-204)7/ เกาหลีใต11/ รวมท้ังประเทศในกลุม EU ท้ัง
ปวง12/

หลักประกันใหมีบริการอยางท่ัวถึงน้ีเปนหลักการท่ีดีและ
สํ าคัญย่ิง และมีความสอดคลองกับแนวนโยบายท่ีรัฐได
พยายามดํ าเนินการเทาท่ีจะทํ าได เชน โครงการใหบริการ
โทรศัพทสาธารณะทางไกลชนบทใหครบถวนทุกหมูบานท่ีขาด
แคลนอีก 43,000 หมูบาน นอกจากน้ีรัฐยังไดกํ าหนดการให
บริการท่ัวถึงเปนนโยบายในแผนแมบทการพัฒนากิจการโทร
คมนาคม พ.ศ. 2540 แตราง พ.ร.บ.ฯ1/ กลับไมมีการบรรจุหลัก
การอยางนอย 4 ประการเก่ียวกับการใหบริการอยางท่ัวถึงอยาง
ชัดเจนแตประการใด สาระท่ีเก่ียวของไดแกมาตรา 17(1) และ
มาตรา 18 ซ่ึงกํ าหนดเพียงกวางๆ ไววา

"คณะกรรมการมีอํ านาจกํ าหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัด
ใหมี�บริการโทรคมนาคมในทองท่ีหน่ึงทองท่ีใดท่ียังไมมีผูให
บริการหรือมีแตไมท่ัวถึงหรือไมเพียงพอแกความตองการของผู
ใชบริการในทองท่ีน้ัน"

จึงสมควรท่ีจะพิจารณาตราใหมีกองทุนสนับสนุนบริการ
อยางท่ัวถึง โดยมีกรอบหลักการอยางนอย 4 ประการขางตนตอ
ไป

4.2 สาระวาดวยการสรางหลักประกันท่ีพึงมีตอบุคคล
บางกลุม

นอกจากท่ีนานาประเทศจะสรางหลักประกันในการให
บริการบางอยาง เชน โทรศัพทพื้นฐานรวมถึงตูโทรศัพท
สาธารณะอยางเสมอภาค ไมเวนแมผูอยูตามชนบทหางไกลหรือ
ผูยากไรในชุมชนเมือง บางประเทศยังมีหลักประกันใหการดูแล
บุคคลบางกลุมเปนพิเศษ เชน คนพิการบางกลุม โดยเฉพาะคน
พิการทางหูหรือเปนใบ ตัวอยางเชน ภายในกลุมประเทศ EU ได
กํ าหนดกฎระเบียบ (Directives) ใหประเทศในกลุมจัดหา
อุปกรณเพ่ือรับบริการตามความตองการของคนพิการบางกลุม
เปนพิเศษ (มาตรา 8)13/ เชนเดียวกับสหรัฐฯ (มาตรา 225)8/

และออสเตรเลีย (มาตรา 93-102)10/ ซ่ึงตางก็ใหความสนใจเปน
พิเศษแกผูพิการทางหูหรือเปนใบใหมีความเทาเทียมกันกับ
บุคคลท่ัวๆ ไปในสังคมในดานการเขาถึงบริการโทรคมนาคม

ในราง พ.ร.บ.ฯ ของไทย1/  มาตราท่ีมีสวนสัมพันธกับ
ประเด็นน้ี ไดแกมาตรา 17(2) ท่ีรางไวอยางนาสนใจวา

"�จัดใหมีบริการโทรคมนาคมสํ าหรับคนพิการ เด็ก คน
ชรา ผูดอยโอกาสในสังคม รวมท้ังสถานศึกษา สถานพยาบาล 
และหนวยงานอื่นๆ ท่ีใหความชวยเหลือแกสังคม�"

แตราง พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ียังขาดความชัดเจนในเน้ือหาสาระ
ในประเด็นน้ีซ่ึงแตกตางจากของสหรัฐฯ (มาตรา 255)8/

หรือออสเตรเลีย (มาตรา 380-383)3/ ท่ีตราเก่ียวกับมาตรฐาน
อุปกรณโดยเฉพาะท่ีผูประกอบการตองมีไวใหบริการสํ าหรับคน
พิการบางกลุม เชน คนตาบอด หรือตูโทรศัพทสาธารณะสํ าหรับ
คนน่ังรถเข็น นอกจากน้ีรางมาตรา 17(2) ยังสามารถจะสราง
ปญหาในทางปฏิบัติตอไปได เชน สํ าหรับคนพิการ เด็ก คนชรา 
สถานศึกษาท่ีอยูหางไกลภายนอกพ้ืนท่ีใหบริการ เมื่อกฎหมาย
ประกาศใชและผูหน่ึงผูใดดังกลาวรองขอใชบริการแลว จะ
หมายความวาผูใหบริการจะตองจัดหาใหไมวาตองลงทุนเทาใด
ก็ตามหรือไม? หรือแมแตภายในพ้ืนท่ีบริการในปจจุบัน หากผู
รองขอเปนคนหูหนวก ตาบอด ก็ตองจัดหาบริการและ/หรือ
อุปกรณพิเศษมาติดต้ังใหบริการอยางน้ันหรือไม? แลวกรณีท่ีผู
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ใชเปน "เด็ก" หรือ "คนชรา" จะใหตีความเชนไร ใหลดราคา
บริการเปนพิเศษอยางเชนการโดยสารรถไฟหรือไม ถาเปนเชน
น้ันจะทราบไดอยางไรวาผูใชเปนเด็กหรือคนชรา? อยางไรก็ตาม 
สาระสวนหน่ึงของมาตรา 17(2) เปนสิ่งท่ีดี สมควรจะคงไว 
เพียงแตวายังจํ าเปนตองมีแนวคิดและหลักการเพ่ิมเติมมาเสริม
เพ่ือใหนโยบายอันสํ าคัญน้ีสามารถจะนํ าไปสูการปฏิบัติไดอยาง
ชัดเจนและโปรงใสตอไป

4.3 การคุมครองสิทธิประโยชนของผูใชท่ัวๆ ไป
(Consumers Protection)

การคุมครองผูบริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยผูให
บริการโทรคมนาคมมักจะมีสาระสํ าคัญในประเด็นตางๆ ดังน้ี

•  การกํ ากับดูแลคุณภาพการใหบริการ (Quality of
service provision)

•  การกํ ากับดูแลอัตราคาบริการ
•  การใหบริการพิเศษบางบริการ
•  สิทธิของผูใชในการเลือกผูใหบริการและอุปกรณ
ปลายทาง

•  สิทธิรองเรียนขอความเปนธรรมของผูใช (Customer
complaints)

ประเด็นสิทธิเสรีภาพของผูใชในการเลือกผูใหบริการตาม
ท่ีตองการซ่ึงไดกลาวถึงแลวในสวนของการโอนยายเลขหมายผู
เชาใช และสิทธิในการเลือกหาอุปกรณปลายทาง (Customer
premises equipment�CPE) ทุกชนิด เชน เครื่องโทรศัพทตาม
บาน โทรศัพทเคลื่อนท่ี รวมถึงอุปกรณสื่อสารใหมๆ ในอนาคต
ไวใชตามท่ีตองการตราบใดท่ีเปนอุปกรณท่ีไดผานการรับรอง
มาตรฐานแลว (ดูขอ 3.3) ตางเปนประเด็นท่ียังไมปรากฏในราง
พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ี ประเด็นการจัดหาบริการพิเศษ เชน บริการสอบ
ถามเลขหมายโทรศัพท (บริการ 13) หรือบริการแจงเหตุราย
(บริการ 191) ก็เชนกัน ยังไมมีการระบุเปนกฎหมายดังเชน
กรณีของมาเลเซีย (มาตร 192-194)3/ ออสเตรเลีย (มาตรา
146-151)10/ หรือกลุมประเทศ EU12/

ประเด็นอัตราคาธรรมเนียม คาบริการ และเงินประกันท่ี
จะเรียกเก็บจากผูใชไดมีการรางไวในหมวด 7 มาตรา 53-581/

โดยมาตรา 54 ไดกํ าหนดหลักการการกํ าหนดราคาตาง ๆ อยาง
กวางๆ วาจะตอง (1) มีวิธีการคํ านวณท่ีชัดเจน (2) เปนอัตราท่ี
ยุติธรรมแกทุกฝาย (3) ไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ ท้ังน้ี

มิไดกํ าหนดหลักการท่ีใชในการประเมินคํ านวณอัตราท่ีถือ
วายุติธรรม เชน การใชหลักการ rate-of-return หรือ price
cap อยางกรณีของแคนาดา (มาตรา 27(5))4/ ฟนแลนด
(มาตรา 119)5/ หรืออังกฤษ13/

สวนประเด็นการกํ ากับดูแลคุณภาพการใหบริการน้ันสม
ควรจะบรรจุเพ่ิมเปนสวนหน่ึงของมาตรา 50 วาดวยสัญญา
ระหวางผูรับใบอนุญาตกับผูใชบริการ ในราง พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ี1/

โดยผูใหบริการตองประกาศมาตรฐานการใหบริการประเภท
ตางๆ ไวอยางชัดเจนเปนสวนหน่ึงของสัญญาดังกลาว ซ่ึงผู
ประกอบการมีพันธะตองจายคาชดเชยใหแกผูใชหากผูใชไมได
รับบริการตามมาตรฐานท่ีตกลงไวดังเชนกรณีของออสเตรเลีย 
(มาตรา 113-125)10/ หรือมาเลเซีย (มาตรา 190)4/

สํ าหรับประเทศท่ียังขาดองคกรกํ ากับดูแลท่ีเขมแข็งและมี
ประสบการณ เชน ไทยหรือมาเลเซีย ประเด็นท่ีมีน้ํ าหนักคอน
ขางมากในบรรดามาตรการคุมครองผลประโยชนใหแกผูบริโภค
ก็คือ หลักประกันในสิทธิรองเรียนและกระบวนการใหความยุติ
ธรรมแกผูใชบริการ (Consumer complaints and disputes
resolution) ราง พ.ร.บฯ (มาตรา 45-48)1/ ไดใหความสํ าคัญใน
ประเด็นน้ีพอสมควร เพียงแตวามาตรา 45 ซ่ึงกํ าหนดใหผูใช
บริการท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหาย มีสิทธิรองเรียนตอคณะ
กรรมการได โดยคณะกรรมการอาจกํ าหนดใหตองเสียคา
ธรรมเนียมการรองเรียนดวยก็ได อีกท้ังมาตรา 47 กํ าหนด
วา ผูใชบริการหากเห็นวาถูกเรียกคาบริการโดยไมถูกตอง
หากจะใชสิทธิขอทราบขอมูลจากผูประกอบการ กลับให
สิทธิแกผูประกอบการสามารถจะคิดคาตอบแทนเพื่อการ
น้ันจากผูใชบริการก็ได ซ่ึงแนวคิดท้ังสองประเด็นสมควรจะมี
การทบทวนปรับปรุงแกไข คือ

ในประเด็นแรกการท่ีคณะกรรมการอาจกํ าหนดใหการรอง
เรียนในบางกรณีตองเสียคาธรรมเนียมเปนสิ่งท่ีสามารถทํ าได 
แตควรมีขอยกเวนหากปรากฏวาสิ่งท่ีรองเรียนเปนความจริงหรือ
มีมูลพอจะเช่ือถือไดวากระทํ าไปดวยความบริสุทธิ์ใจ

แตในประเด็นท่ีผูใชกลับอาจตองจายคาตอบแทนในการ
ตรวจสอบขอมูลคาบริการเมื่อเห็นวาถูกเรียกเก็บคาบริการโดไม 
ถูกตองเกิดขึ้น นับวาเปนความคิดท่ีไมปกปองสิทธิผลประโยชน
ของผูใชบริการ และขัดกับหลักการภาระการพิสูจนซ่ึงนานา
ประเทศในโลกตางกํ าหนดทางกฎหมายใหตกเปนภาระของ 
ผูใหบริการท้ังสิ้นในทุกๆ เรื่องท่ีเกิดจากการดํ าเนินการโดยผูให
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บริการน้ันๆ เชนในมาเลเซีย (มาตรา 76)7/ แคนาดา (มาตรา 27
(4))4/ หรือออสเตรเลีย (มาตรา 295)3/

ในการประกันสิทธิผลประโยชนของผูใช ราง พ.ร.บ.ฯ ควร
จะกํ าหนดใหชัดเจนวาเมื่อคณะกรรมการไดพิสูจนหรือวินิจฉัย
วาผูใชไดรับความเดือดรอนเสียหายจริง ผูใหบริการนอกจากจะ
ตองดํ าเนินการแกไขใหถูกตองโดยเร็วภายในกํ าหนดเวลาท่ีแน
นอนแลว (เชน ดวยการกํ าหนดเปนเงื่อนไขสวนหน่ึงของสัญญา
ขอตกลงระหวางผูใหบริการและผูใชบริการตามมาตรา 50) ยัง
ตองจายคาชดเชยแกผูใชบริการอีกตางหาก เพ่ือเปนการปอง
ปรามการเอารัดเอาเปรียบผูใชรายอื่นๆ ไมใหเกิดขึ้นตามมาจน
กลายเปนภาระแกทุกๆ ฝายอีกดวย  ดังเชนกฎหมายของ
มาเลเซีย (มาตรา 190)4/ หรือออสเตรเลีย (มาตรา 116-118)10/

ทายสุดเพ่ือความรอบคอบ ราง พ.ร.บ.ฯ ยังควรยึดหลัก
กฎหมายท่ีวา "หากมีประเด็นขอกฎหมายใดท่ีเกิดขอขัดแยงจํ า
เปนตองมีการตีความ จะตองยึดเอาประโยชนของผูใชสวนรวม
เปนสํ าคัญ"

สรุปแลว แนวคิดและหลักการสํ าคัญท่ีควรตราเปน
กฎหมายฉบับน้ี ไดแก หลักการอีก 2 ประเด็น คือ

•  ภาระในการพิสูจนขอเท็จจริงใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ใหบริการตองเปนของผูใหบริการ

•  ในกรณีประเด็นกฎหมายใดเ กิดขอขัดแยงกับ
ประโยชนของประชาชนหรือผูบริโภคแลว จะตองยึด
ถือเอาผลประโยชนของประชาชนและผูบริโภคสวน
รวมเปนหลักมากกวาประโยชนอื่นใด

5. ประเด็นกฎหมายวาดวยขั้นตอนของการจัดทํ า
หรือปรับปรุงกฎหมาย หรือกฎเกณฑกติกาและ
ระเบียบ หรือการบังคับใชกฎหมายและอํ านาจ
การกํ ากับดูแลของคณะกรรมการ

5.1 สาระวาดวยการสรางกระบวนการไตสวน
และทบทวน

การกํ าหนดขั้นตอน กระบวนการท่ีชัดเจน โปรงใสและ
อยางมีหลักการสํ าหรับการจัดทํ าหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ
เกณฑ กติกา ระเบียบตางๆ จนถึงการบังคับใชกฎหมายและ
อํ านาจ คือหลักการสํ าคัญท่ีสุดเพ่ือเปนกลไกในการถวงดุล
อํ านาจและสรางความรับผิดชอบตอประชาชนของคณะ

กรรมการจึงเปนหลักกฎหมายอันสํ าคัญซ่ึงนานาประเทศตางใช
ปฏิบัติกันอยูท้ังสิ้น เชน ประเทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐฯ
แคนาดา ฮองกง และอังกฤษ

ตัวอยางกรณีในประเทศสหรัฐฯ การจัดทํ าหรือปรับปรุงแก
ไขท้ังกฎหมาย หรือกฎเกณฑ กติกา และระเบียบขอบังคับท้ัง
ปวง ขั้นตอนสํ าคัญๆ ของกระบวนการจะเริ่มตนจาก

•  การประกาศเช้ือเชิญเพ่ือไตสวนหาขอมูล (Notice of
Inquiry)

•  การประกาศแจงเรื่องขอเสนอนโยบายหรือกฎเกณฑ
ใหม (Notice of Proposed Rulemaking)

•  จบลงท่ีการรายงานและประกาศบังคับใช (Report &
Order) และ

•  เปดโอกาสใหมีการทบทวนนโยบายหรือกฎเกณฑ 
(Petition for Review of Rules & Order)

วัตถุประสงคสํ าคัญก็คือ การหาแนวรวมจากประชาชน
หรือผูมีสวนรวม (Stakeholders) ท้ังหลาย ตลอดจนเปนการ
สรางความรอบคอบ ความโปรงใส และการยอมรับโดยสวนรวม
มากท่ีสุด14/

กระบวนการจะเริ่มตนเมื่อรัฐหรือคณะกรรมการตองการ
จะเปลี่ยนหรือวางนโยบาย กฎเกณฑ กติกา หรือขอบังคับใหม
โดยยังไมมีมาตรการหรือรายละเอียดท่ีชัดเจนในใจ แตตองการ
จะรวบรวมขอมูลขอเสนอแนะมาประกอบการตัดสินใจ ก็จะใช
วิธีการไตสวนหาขอมูลโดยคณะกรรมการจะต้ังโจทยขึ้นเพ่ือใหผู
ใดก็ตามไดมีโอกาสเต็มท่ีท่ีจะเสนอขอมูลและขอคิดเห็นแกคณะ
กรรมการภายในเวลาท่ีกํ าหนด หลังจากไดพิจารณาศึกษาขอ
มูลท่ีไดมา คณะกรรมการจะจัดทํ าเอกสารสรุปเปนขอเสนอหรือ
ตุกตาสํ าหรับการเปลี่ยนหรือจัดรางนโยบายหรือกฎเกณฑใหม
ขึ้นใหสาธารณชนไดมีโอกาสเสนอขอมูลและขอคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอเสนอนโยบายหรือกฎเกณฑใหมดังกลาวอีกครั้งแกคณะ
กรรมการขอมูลและขอคิดเห็นในกระบวนการท้ังสองขั้นตอนจะ
เปดเผยเปนขอมูลสาธารณะท่ีผูใดก็ตามสามารถจะเสนอความ
เห็นสนับสนุนหรือคัดคานไดเชนกัน ยกเวนขอมูลบางชนิดท่ีจํ า
เปนตองเก็บรักษาไวเปนความลับเทาน้ัน ขั้นตอนการไตสวนจะ
จบลงดวยการจัดทํ ารายงานโดยคณะกรรมการประกอบดวยขอ
วินิจฉัยและคํ าสั่งท่ีจะเปลี่ยนหรือไมเปลี่ยนจนเปนนโยบายหรือ
กฎเกณฑใหมท่ีจะประกาศใช พรอมกับช้ีแจงเหตุผลในการ
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ตัดสินใจดังกลาวอยางละเอียด นอกจากน้ีแลวกระบวนการใน
สหรัฐฯ ยังเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูประกอบการสามารถ
ย่ืนอุทธรณขอใหทบทวนนโยบายหรือกฎเกณฑใหมท่ีกํ าลังจะ
ประกาศใช หรือท่ีใชแลวมาเปนเวลาระยะหน่ึงก็ได การทบทวน
ใดๆ ยังสามารถจะเกิดจากการรองขอจากสาธารณชนหรืออาจ
เกิดจากคณะกรรมการเอง ซ่ึงในบางประเทศไดกํ าหนดใน
กฎหมายใหคณะกรรมการดํ าเนินการทบทวนนโยบายหรือกฎ
เกณฑกติกาในบางดานเปนระยะๆ เสียดวยซ้ํ าไป เน่ืองจาก
ตระหนักดีวาตลาดและเทคโนโลยีดานโทรคมนาคมมีความ
เปลี่ยนแปลงอยางมากตลอดเวลา

กระบวนการไตสวนและทบทวนนับวาเปนเครื่องมือ
สํ าคัญตอการสรางความโปรงใส ความเปนธรรม ความรอบ
คอบ และความทันสมัยตองานการกํ ากับดูแลดานสื่อสารโทร
คมนาคม แตราง พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ียังไมมีแนวคิด เน้ือหาสาระ
ใดๆ ในดานน้ีแตอยางใด

5.2 สาระวาดวยการอุทธรณ (Appeal)

ไมเพียงแต พ.ร.บ. ฉบับน้ีจะขาดซ่ึงกรอบและหลักการ
สํ าคัญๆ หลายดานเพ่ือใหคณะกรรมการดํ าเนินการในการ
กํ ากับดูแลอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีความเปนธรรมท่ี
สุดแลว ราง พ.ร.บ.ฯ และ พ.ร.บ. องคกรกํ ากับดูแลตางกลับให
อํ านาจแกคณะกรรมการมากจนเกินควร โดยคณะกรรมการมี
สิทธิท่ีจะใชดุลยพินิจในเกือบทุกๆ เรื่อง ในขณะเดียวกัน
กฎหมายไมมีความชัดเจนเก่ียวกับการใชสิทธิอุทธรณโดยผูท่ีถูก
กลาวหาวาละเมิดมาตราใดมาตราหน่ึงของ พ.ร.บ. ฉบับน้ี เพ่ือ
ขอความยุติธรรมโดยเฉพาะขอกลาวหาท่ีกํ าหนดบทลงโทษทาง
อาญา (มาตรา 65-74)1/

สิทธิในการอุทธรณถือไดวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในนานา
อารยประเทศ และยังเปนกลไกสํ าคัญในการถวงดุลอํ านาจของ
คณะกรรมการ ประเทศตางๆ จึงไดตราสาระสํ าคัญน้ีใน
กฎหมายโทรคมนาคมอยางชัดเจน เชน ประเทศออสเตรเลีย
(มาตรา 562)3/ แคนาดา (มาตรา 64)4/ ฟนแลนด (มาตรา 48)5/

ญี่ปุน (มาตรา 97)6/ มาเลเซีย (มาตรา 17-26)7/ สหรัฐฯ (มาตรา
402-403)8/ ในกรณีของมาเลเซีย นอกจากจะสามารถอุทธรณ
ตอคณะกรรมการและกระบวนการยุติธรรมผานศาลเหมือน
ประเทศอื่นๆ แลว ยังสามารถพ่ึงพาตุลาการอุทธรณ (Appeal
Tribunal) ไดอีกดวย

จึงสมควรท่ีราง พ.ร.บ.ฯ ฉบับน้ีจะมีความชัดเจนใน
ประเด็นน้ีเชนกัน

6. ความเหมาะสมของบทเฉพาะกาลของ
ราง พ.ร.บ.1/

บทเฉพาะกาลของราง พ.ร.บ.ฯ ประกอบดวย 3 มาตรา
คือ มาตรา 75-77 มาตรา 75 กํ าหนดใหคณะกรรมการออกใบ
อนุญาตประกอบการฯ ใหแกองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
(ทศท.) และการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) ตามลักษณะ
และประเภทของบริการรวมท้ังสิทธิตางๆ ในวันท่ี พ.ร.บ. น้ีใช
บังคับ มาตรา 76 และ 77 วาดวยอนาคตของผูรวมการงานจาก
ภาคเอกชนของ ทศท. กสท. และหนวยงาน (ดานสื่อสารโทร-
คมนาคม) อื่นๆ ของรัฐ

ประเด็นสํ าคัญท่ีขาดหายไปก็คือ ไมไดคํ านึงถึงมติของ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2543 เก่ียวกับการ
แปรสัญญารวมการงานในกิจการโทรคมนาคมแตอยางใด ซ่ึง
ครม. ไดใหความเห็นชอบใหมีการดํ านินการแปรสัญญาท้ังน้ี
เพ่ือนํ าไปสูการเปดการแขงขันเสรี โดยเห็นชอบใหนํ าสัญญา
รวมการงานท้ังหมดเขาสูกระบวนการแปรสัญญาตามกรอบ
หลักการ 8 ประการในรายงานฉบับสมบูรณการประมวลผลการ
แปรสัญญาฯ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI)

รายงานฉบับสมบูรณฯ ดังกลาวไดระบุไวอยางชัดเจนโดย
เฉพาะในสวนของหลักการขอท่ี 6, 7 และ 8 วาผูรวมการงานใน
สัญญาฯ ท่ีทํ ากับ ทศท. กสท. หรือหนวยงานภาครัฐสามารถท่ี
จะเลือกแปรสัญญาตามหลักการขอ 1-5 ก็ได หรือจะเลือกใหคง
สัญญาฯ เหมือนเดิม เปนพันธมิตรรวมการงานกับหนวยงาน
ของรัฐตอไปจนหมดอายุสัญญาฯ ก็ได

ในกรณีท่ีมีการแปรสัญญาฯ เกิดขึ้นและประสบผลสํ าเร็จ
หลักการขอท่ี 7 และ 8 จะรับประกันใหภาคเอกชนรายน้ันๆ มี
ฐานะเปนผูประกอบการรายใหมตามกฎหมายภายในขอบเขต
การใหบริการตามสัญญาเดิมทุกประการจนสิ้นสุดสัญญาฯ แต
หากไมมีการแปรสัญญาฯ หรือไมสามารถจะตกลงแปรสัญญาฯ
ไดภายในกรอบเวลาเกาเดือน เอกชนรายน้ันๆ จะคงสถานะ
เหมือนเดิม โดยเปนผูรวมการงานของหนวยงานไปตลอดอายุ
สัญญาหรืออยางนอยอีกหาปกอนจะดํ าเนินการแปรสัญญาได 
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ซ่ึงในกรณีดังกลาวใบอนุญาตในสวนบริการจากสัญญารวมการ
งานยอมตกแกเจาของสัญญาฯ รายเดิม

แตมาตรา 77 กลับกํ าหนดใหผูรวมการงานเอกชน ผูให
บริการอยูกอนสามารถจะย่ืนขอรับใบอนุญาตในบริการท่ีมีอยู
เดิมตอคณะกรรมการได โดยไมมีขอจํ ากัดวาจะตองเปนผูท่ีได
แปรสัญญาฯ แลวเทาน้ัน จึงขัดกับมติของ ครม. และอาจสงผล
กระทบตอผลประโยชนจํ านวนมหาศาลของรัฐและประชาชน

ในทางปฏิบัติแลว มาตรา 77 หากไมแกไข นอกจากจะ
ขัดกับมติ ครม. แลว ยังจะทํ าใหรัฐสูญเสียผลประโยชนท่ีพึงจะ
ไดจากคาชดเชย (กรณีแปรสัญญาฯ) หรือสวนแบงรายได
(กรณีไมแปรสัญญาฯ) จากสัญญารวมการงานท่ีรัฐทํ าไวนับ
แสนลานบาทไดในท่ีสุด

7. บทสรุป

การปฏิรูปสาขาโทรคมนาคมจากการผูกขาดโดยหนวย
งานภาครัฐไปเปนการเปดตลาดใหแขงขันจะเกิดผลประโยชน
ตางๆ กับประเทศชาติและประชาชนผูบริโภค รวมท้ังผูใหบริการ
ตามท่ีคาดหวังไวไดน้ันขึ้นกับหลายปจจัยดวยกัน

ปจจัยแรกท่ีสํ าคัญท่ีสุดคือ การแบงแยกหนาท่ีกํ ากับดูแล
หนาท่ีการกํ าหนดนโยบาย และหนาท่ีการใหบริการออกจากกัน
โดยมีองคกรกํ ากับดูแลท่ีเปนอิสระ มีอํ านาจมากํ ากับดูแลกฎ
เกณฑ กติกาในการแขงขัน และดูแลการใหบริการสังคม ท้ังน้ีผู
มีสวนเก่ียวของท้ังประชาชนผูบริโภคและผูใหบริการจะตองมี
สวนรวมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และดวย
ความรับผิดชอบตอประชาชนมากท่ีสุด

ปจจัยท่ีสํ าคัญท่ีสุดอีกประการหน่ึงคือ การปฏิรูป
กฎหมายใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบมโหฬารท่ีจะ
เกิดขึ้น โดยกฎหมายจะเปนกรอบใหแกองคกรกํ ากับดูแลท่ีอิสระ
ใหมีหนาท่ีกํ ากับดูแลกฎเกณฑ กติกาในการแขงขันและเงื่อนไข
ในการใหบริการทางสังคมอยางเหมาะสมและสมดุลตามกรอบ
ของกฏหมาย

กฎหมายโทรคมนาคมท้ังปวงท่ีเก่ียวของจึงตองมีความ
ทันสมัยและมีสาระครอบคลุมประเด็นและหลักเกณฑสํ าคัญ
ตางๆ ใหครบถวน ไมใชเขียนเปดไวใหผูกํ ากับดูแลใชดุลยพินิจ
หรือกํ าหนดเสียเองเกือบทุกๆ อยางโดยปราศจากกรอบมกํ ากับ
การดํ าเนินการใดๆ การมีกฎหมายท่ีเหมาะสมและครบถวนใน
ทุกๆ ประเด็นสํ าคัญๆ จึงเปนเงื่อนไขสํ าคัญในการพัฒนากิจการ

โทรคมนาคมไทยใหกาวทันโลก และยังเปนเงื่อนไขสํ าคัญในการ
ช้ีวัดการดํ าเนินงานขององคกรอิสระท่ีมากํ ากับดูแลกิจการโทร
คมนาคมของไทยวามีประสิทธิภาพ เหมาะสม และมีความชอบ
ธรรมหรือไมเพียงใด

ราง พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม1/ และ พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํ ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 25432/ ยังขาด
ประเด็นและหลักเกณฑสํ าคัญๆ อีกมากมายดังกลาวมาแลว จึง
ไมสามารถจะใชเปนกรอบใหองคกรกํ ากับดูแลปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใส และสามารถรับผิดชอบตอ
ประชาชนได ราง พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคมฉบับน้ี มี
77 มาตราดวยกัน โดยมีสาระสํ าคัญท่ีคอนขางครอบคลุม
เฉพาะดานเทคนิค 17 มาตรา และดานบทกํ าหนดโทษ และการ
บังคับทางปกครอง 13 มาตรา หรือเกือบเทากับก่ึงหน่ึงของท้ัง
หมด แตขาดประเด็นและหลักเกณฑท่ีสํ าคัญๆ อีกหลายดาน
เชน ดานการแขงขัน การใหบริการเชิงสังคม การคุมครองผู
บริโภค และท่ีสํ าคัญคือประเด็นก่ียวกับกระบวนการกํ ากับดูแล
ของคณะกรรมการกํ ากับดูแลเอง ท้ังกระบวนการออกกฎเกณฑ
การไตสวน การทบทวน และการใหความยุติธรรมแกผูเก่ียวของ
เปนตน

ดังน้ันจะเห็นไดวา แนวคิด หลักการ และโครงสรางของ
กฎหมายดังกลาวยังไมมีการปรับเปลี่ยนใหมีความทันสมัย และ
ไมสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นจากการปฏิรูป
ภาคโทรคมนาคมได จึงมีความจํ าเปนท่ีจะตองมีการปฏิรูป
กฎหมายโทรคมนาคมของไทยอยางจริงจังกันตอไปกอนท่ีความ
เสียหายใหญหลวงจะตกกับประเทศชาติและประชาชน โดยมี
ประเด็น หลักการ และสาระหลักๆ ท่ีสมควรจะพิจารณาให
กฎหมายมีความสมบูรณครบถวน ดังตอไปน้ี

•  บัญญัติเปาหมาย วัตถุประสงคของกฎหมายให
ครบถวน ชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายของรัฐ

•  แบงแยกประเภทและเง่ือนไขการออกใบอนุญาตให
บริการท่ีไมควรผูกติดกับตัวบริการหรือเทคโนโลยี
เพ่ือใหกฎหมายมีความยืดหยุนและทันความเปลี่ยน
แปลงใดๆ พอสมควร

•  เพ่ิมหลักการเรื่องการกํ ากับดูแลเฉพาะเทาท่ีจํ าเปน
และหลักการภาระการพิสูจน
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•  ปรับปรุงกฎหมายใหมีความสมดุลระหวางการปอง
ปรามและการสงเสริมจูงใจ โดยการเพ่ิมคาปรับและ
ลดหรือขจัดโทษอาญาใหนอยลง

•  สรางความชัดเจนในประเด็นหนวยงานท่ีจะเปนผูรับ
เงินคาปรับจากการกลาวโทษตามบทกํ าหนดโทษ

•  แยกประเด็นกฎหมายการเช่ือมตอโครงขายและการ
เชาใชโครงขายใหถูกตองและชัดเจน

•  เพ่ิมประเด็นกฎหมายวาดวยพฤติกรรมท่ีกีดกันการ
แขงขัน

•  สรางหลักประกันการใหบริการท่ัวถึงท่ีครอบคลุม
และปฏิบัติได

•  เพ่ิมหลักประกันท่ีสามารถปฏิบัติไดใหแกบุคคลบาง
กลุมท่ีตองดูแลเปนพิเศษ เชน คนพิการ สถาน
ศึกษา และสถานพยาบาล

•  ปรับปรุงและเสริมสรางการคุมครองสิทธิประโยชน
ของผูใชท่ัวๆ ไป เชน ดานคุณภาพการใหบริการ
อัตราคาบริการ สัญญาท่ีเปนธรรม บริการ
สาธารณะบางอยาง สิทธิการเลือกใชอุปกรณ หลัก
การของการโอนยายเลขหมายผูเชาใช และท่ีสํ าคัญ
คือสิทธิการรองเรียนขอความเปนธรรม

•  เพ่ิมหลักการท่ีกฎหมายจะตองยึดถือผลประโยชน
ของประชาชนและผูบริโภคสวนรวมเปนหลักเหนือ
ประโยชนอื่นใด

•  เพ่ิมสาระวาดวยกระบวนการไตสวน การทบทวน
และการอุทธรณ

•  ปรับปรุงบทเฉพาะกาลวาดวยประเด็นสถานภาพ
ของผูรวมการงานและสัญญารวมการงานในอนาคต
ตามมติของ ครม. วาดวยเงื่อนไขการแปรหรือไม
แปรสัญญารวมการงาน
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