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 ๑จัดโดย โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงาน 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 ๒มาตรา ๓๐๕  ในวาระเริ่มแรก มิให้นำบทบัญญัติดังต่อไปนี้มาใช้บังคับกับกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
  (๑) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการตรากฎหมายตามมาตรา ๔๗ จัดตั้งองค์กรเพื่อ 
ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งต้องไม่เกิน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยอย่างน้อยกฎหมายดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญให้มีคณะกรรมการ 
เฉพาะด้านเป็นหน่วยย่อยภายในองค์กรนั้น แยกต่างหากจากกัน ทำหน้าที่กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 
โทรทัศน์ และกำกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีรายละเอียดว่าด้วยการกำกับและคุ้มครองการดำเนินกิจการ การจัด 
ให้มีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ 
กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้กระทำขึ้นก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้จนกว่า 
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นผล....
 ๓นักวิชาการบางท่านเรียกองค์กรดังกล่าวว่า “กสทช.” ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการร่วมระหว่าง กทช. และ กสช. ซึ่งเป็น 
องค์กรเดียวในการทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมทั้งระบบ 

 นโยบายในการจัดคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๓ 
หรือที่เรียกว่า “ระบบ 3G” ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ที่ผ่านมานั้น 
ได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนของนโยบาย 
ซึ่งมิได้มีเฉพาะมิติในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมีมิติในด้านอื่นๆ ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิติในด้านนิติศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดอันจะส่งผลกระทบ 
ต่ออำนาจหน้าที่ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗  
ได้กำหนด ให้มี “องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย 
บัญญัติ” แต่ขณะนี้มี ๒ องค์กรที่ทำหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) 
(ปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้ง) ซึ่งตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๓๐๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน๒   
ได้กำหนดให้มีการตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระตามมาตรา ๔๗๓ ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ 

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย
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แถลงนโยบายตอ่รฐัสภา ซึง่ขณะนีร้า่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบ 
กจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ยงัอยูใ่นระหวา่งการพจิารณา 
ของสภาผู้แทนราษฎร จึงทำให้เกิดปัญหาข้อสงสัยแก่สังคมว่า กทช. ชุดปัจจุบัน มีอำนาจในการ 
จัดคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมได้มากน้อยเพียงใด 
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังกำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
โดยสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มี 
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุม 
ธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการ 
ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง 
ของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค ดังนั้น จึงเกิดปัญหาว่า ไม่ว่า กทช.  
จะมีอำนาจในการจัดสรรคลื่นความถี่ได้หรือไม่ รัฐสามารถเข้ามาแข่งขันกับเอกชนในการขอรับ 
การจัดสรรคลื่นความถี่ได้หรือไม ่และ “รัฐ” ในที่นี้หมายความถึงเฉพาะรัฐไทยเท่านั้น หรือหมายถึง 
รัฐต่างชาติด้วย เพราะหากมีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ อาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของชาติหรือจะเกิดปัญหาการครอบงำกิจการโทรคมนาคมโดย 
คนต่างด้าวหรือไม่
 ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ นโยบายเกี่ยวกับการคงสิทธิเลขหมาย ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ 
ว่า กทช. ไม่มีอำนาจดังกล่าวเพราะถือว่าเป็นการเอาทรัพย์สินขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
(ทศท.) และการสือ่สารแหง่ประเทศไทย (กสท.) ซึง่ปจัจบุนัคอื บรษิทั ทโีอท ีจำกดั (มหาชน) และบรษิทั 
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปจำหน่าย ซึ่งเท่ากับเป็นการทำให้เสื่อมเสียสิทธิของสัมปทาน 
อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย     
 ดังนั้น เพื่อให้ได้แนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น และแสวงหาแนวทาง 
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่ เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นไปของสังคม และตรงต่อ 
ความต้องการของทุกภาคส่วน โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงจัด 
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(IMT หรือ 3G and Beyond)” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน ผู้สื่อข่าว และประชาชนผู้สนใจ 
เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ 
 โดยการเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ ทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 
รวมทั้งได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างกว้างขวางมีสาระสำคัญสรุปได้ 
ดังนี้
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 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. จนัทจริา  เอีย่มมยรุา 
หวัหนา้โครงการประกาศนยีบตัรบณัฑติทางกฎหมาย 
มหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ไดใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการของกจิการโทรคมนาคม 
ของไทยว่า อาจแบ่งได้เป็น ๒ ช่วงระยะเวลาใหญ่ ๆ  
คอื กอ่นประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แล้ว  
โดยทั้งสองช่วงระยะเวลาดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น  
๔ ยุค ดังนี้
 ยุคที่ ๑ เป็นยุคที่การจัดบริการสาธารณะด้าน 
กจิการโทรคมนาคมเปน็ของรฐั ซึง่ไดแ้ก ่กรมไปรษณยี ์
โทรเลข โดยเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้ เดียว 
ในการเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้กำกับดูแลกิจการ 
โทรเลขและโทรศัพท์ ดังนั้น ในยุคแรกจึงอาจกล่าวได้ว่ากิจการโทรคมนาคมถูกผูกขาดโดยรัฐก็คือ 
กรมไปรษณีย์โทรเลข และไม่มีการแยกอำนาจการกำกับดูแลและอำนาจในการให้บริการออกจากกัน
 ยุคที่ ๒ เป็นยุคของการแยกอำนาจบริการออกจากอำนาจกำกับดูแล ซึ่งเมื่อประชาชนมีการ 
เรียกร้องโดยต้องการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และเมื่อ 
เทคโนโลยดีา้นโทรคมนาคมไดพ้ฒันาขึน้อยา่งรวดเรว็ จงึเปดิโอกาสใหส้ามารถเขา้ถงึชอ่งทางการสือ่สาร 
ได้มากยิ่งขึ้น สาเหตุเหล่านี้จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกรมไปรษณีย์โทรเลขคือ การแยกงาน 
บริการเกี่ยวกับกิจการโทรศัพท์ออกมาให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ซึ่งในขณะนั้น 
เป็นเพียงกองงานโทรศัพท์ที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นผู้ดำเนินการ ต่อมา 
ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยการแยกงานบริการเกี่ยวกับการไปรษณีย์และกิจการโทรคมนาคม 
ออกมาให้การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เป็นผู้ดำเนินการ 
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีข้อสังเกตว่า แม้ในยุคนี้จะมีการโอนกิจการโทรศัพท์มาให้กับ ทศท.  
และโอนกิจการไปรษณีย์และโทรคมนาคมมาให้กับ กสท. แต่ภาระหน้าที่ที่โอนมานั้น ล้วนเป็น 
ส่วนที่ว่าด้วยการให้บริการและการปฏิบัติการทั้งสิ้น ไม่มีส่วนที่เป็นเรื่องของการกำกับดูแลในเชิง 
นโยบายหรอืในเชงิโครงสรา้งของกจิการโทรคมนาคมแตอ่ยา่งใด ซึง่ในสว่นหลงันีก้รมไปรษณยีโ์ทรเลข 
ยังคงไว้ซึ่งบทบาทดังกล่าวในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการแล้วยังทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลในกิจการ 
โทรคมนาคมของประเทศต่อไป
 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ายุคที่ ๒ นี้คลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรสื่อสารยังคงเป็นของรัฐ แต่ในแง่ของ 
ผู้ปฏิบัติหรือผู้ให้บริการได้ถูกแยกดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง คือ ทศท. และ กสท.  
ซึ่งเท่ากับว่ากิจการโทรคมนาคมยังคงมีลักษณะเป็นการผูกขาดโดยมีกรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นผู้กำกับ 
ดูแล แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนได้เข้าทำ 
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สัญญาร่วมการงานกับ ทศท. หรือ กสท. ในรูปแบบที่ผู้ประกอบการเอกชนจะต้องรับผิดชอบ 
เป็นผู้ลงทุนในโครงข่ายและการบริหารจัดการทั้งหมดตามข้อตกลงแห่งสัญญา และเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
ก็ต้องโอนกรรมสิทธิ์ของกิจการทั้งหมดให้กับ ทศท. หรือ กสท. แล้วแต่กรณี หรือที่เรียกว่า  
Build Transfer Operate (BTO)
 ยุคที่ ๑ และยุคที่ ๒ ดังกล่าวถือเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาก่อนการประกาศใช ้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ต่อมาในช่วงระยะเวลาที่ ๒ ซึ่งเป็นช่วงหลัง 

การประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ แลว้ 
สามารถแบ่งออกได้อีก ๒ ยุค คือ
   ยคุที ่๓ เปน็ยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุในกจิการโทรคมนาคม 
ของประเทศไทย ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นยุคของการเปิดเสรีและการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในกิจการนี้ โดยเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลใช้บังคับ และตามมาด้วยพระราชบัญญัติ 
องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติประกอบ 

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญต่อกิจการโทรคมนาคมของประเทศ 
เป็นอย่างมาก กล่าวคือ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐๔ ได้เปลี่ยนหลักการของ  
“คลื่นความถี่” จากเดิมซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรสื่อสารที่เป็นของ “รัฐ” ให้ถือว่าเป็นของ “ชาติและ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ” 
 อีกทั้ง มาตรา ๕๐๕ ประกอบกับมาตรา ๘๗๖ ยังมีหลักการที่กำหนดให้การประกอบกิจการ 
โทรคมนาคมเป็นกิจการที่เปิดเสรีให้กับบุคคลใดก็ได้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยน 
หลักการจากเดิมที่รัฐเป็นผู้ผูกขาดมาสู่หลักการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจโดยอาศัยกลไกตลาด 

 ๔มาตรา ๔๐ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
 การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 ๕มาตรา ๕๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
 การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ 
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน
 ๖มาตรา ๘๗ รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ 
ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบ กิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อ 
ประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีการสาธารณูปโภค
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 นอกจากนี้ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ 
พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ 
ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งระบบ ซึ่งบทบัญญัติ 
ดังกล่าวนี้ได้ส่งผลให้กรมไปรษณีย์โทรเลขซึ่งเดิมเป็นผู้กำกับดูแลต้องโอนภารกิจด้านการจัดสรรคลื่น 
และการกำกับดูแลมาให้กับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ทั้งหมด 

 ต่อประเด็นดังกล่าวจึงเกิดข้อสงสัยว่า ทศท. และ กสท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่ 
ให้บริการมาตั้งแต่ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีสิทธิ 
ทีจ่ะประกอบกจิการโทรคมนาคมตอ่ไปไดห้รอืไม ่ซึง่คณะกรรมการกฤษฎกีามคีวามเหน็วา่บรษิทัทัง้สอง 
มสีทิธทิีจ่ะประกอบกจิการโทรคมนาคมตอ่ไปได ้แมว้า่ภายหลงัจะมกีารแปรสภาพบรษิทัจากรฐัวสิาหกจิ 
ซึ่งเป็นองค์การของรัฐมาเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็ตาม ส่วนประเด็นที่เมื่อแปรสภาพแล้วบริษัททั้งสอง
จะมีสิทธิตามข้อตกลงในสัญญาเดิมด้วยหรือไม่นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ให้ความเห็นว่ายังมีสิทธ ิ
ที่จะคงข้อตกลงตามสัญญาเดิมได้ แต่สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวจำเป็นต้องพิจารณาถึง 
ข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ทำการแปรสภาพควบคู่ไปด้วย กล่าวคือ บริษัท 
มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามข้อสัญญาเหล่านั้นได้เท่าที่กฎหมายให้สิทธิและเท่าที่ไม่ขัดต่อ 
รัฐธรรมนูญและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว 
 ยุคที่ ๔ เป็นยุคที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ประกาศใช้แล้ว 
โดยมาตรา ๔๗ วรรคสอง๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดให้ 
มีการจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ โดยกำหนดด้วยว่าให้มีเพียง 
องค์กรเดียว ในขณะที่ปัจจุบันนั้นมีกฎหมายกำหนดให้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.)  
และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ 
จดัสรรคลืน่ความถี ่จงึเปน็ทีม่าของปญัหาวา่ กทช. ในปจัจบุนัมอีำนาจในการจดัคลืน่ความถีแ่ละกำกบั
ดูแลกิจการโทรคมนาคมได้มากน้อยเพียงใดนั่นเอง 

 ๗มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
 การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ
 การกำกับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวมการครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการ 
ครอบงำ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้น 
การได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
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   นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ 
ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) โดยเฉพาะในเรื่อง 
การดำเนินการคงสิทธิเลขหมาย (Number Portability)  
และการจัดสรรคลื่นความถี่ระบบ 3G ว่า นับตั้งแต่มีการ 
รั ฐประหาร โดยคณะปฏิ รู ปการปกครอง ในระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
สิ้นสุดลงด้วย เว้นแต่จะมีประกาศคณะมนตรีความมั่นคง 
แห่งชาติ (คมช.) คืนอำนาจให้ ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า 
กทช. ในปัจจุบันไม่มีสถานภาพอยู่แล้ว และเมื่อพิจารณา 
มาตรา ๔๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งกำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็น 

อิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม แต่ปัจจุบันก็ยังมิได้ 
มีการจัดตั้งองค์กรดังกล่าว เพราะฉะนั้น กทช. จึงมิใช่องค์กรของรัฐตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง แต่มี 
สถานะเป็นเพียงองค์กรเฉพาะกิจที่ปฏิบัติหรือรักษาการตามพันธกิจเดิมเท่านั้น เพราะบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๓๐๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มีการ 
ตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
ตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ดังนั้น โดยหน้าที่แล้ว
รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการให้มีคณะกรรมการตามบทบัญญัติแห่งมาตรานี้โดยรีบด่วน
 การที่ กทช. ได้ออกประกาศ เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถี่วิทยุ 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ โดยอ้างว่า กทช. ได้ตรวจสอบ 
กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วว่าสามารถดำเนินการได้นั้น๘ สำหรับประเด็นนี้มี 
ข้อสังเกตว่า ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นความเห็นเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙  
อันเป็นเวลาก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๙  
ซึ่งขณะนั้นมีทั้ง กทช. และ กสช. แต่ด้วยบทบัญญัติในมาตรา ๔๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน กำหนดให้มีคณะกรรมการร่วมระหว่าง กทช. และ กสช. หรืออาจเรียกว่า “กสทช.”  
เป็นองค์กรเดียวในการทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมทั้งระบบ อีกทั้ง 
ยังไม่มีความเห็นหรือข้อหารือของ กทช. กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

 ๘เรื่องเสร็จที่ ๓๘๖/๒๕๔๙ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ 
โทรคมนาคม 
 ๙รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก  
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
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อำนาจหนา้ทีใ่นการทำแผนแมบ่ทหลงัจากทีร่ฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัใชบ้งัคบัแลว้ ดงันัน้ โดยปกตแิลว้ 
การถอืปฏบิตัขิององคก์รซึง่หมดสภาพไปแลว้ในระหวา่งชว่งบทเฉพาะกาลนัน้ มคีวามเหน็วา่นโยบายหลกั 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของชาติจำเป็นต้องพิจารณาใช้อำนาจเพียงการทำหน้าที่เพื่อรักษาการ 
หรือดำเนินงานเฉพาะเรื่องที่ควรทำตามบทเฉพาะกาลเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อยังมีความไม่ชัดเจน 
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ กทช. จึงยังไม่ควรทำแผนแม่บทในนามขององค์กรใหม่ในระยะเวลาดังกล่าว  
เพราะอาจเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้
 สำหรับนโยบายของ กทช. เกี่ยวกับการคงสิทธิเลขหมาย มีความเห็นว่า ก่อนที่จะมี กทช.  
เกิดขึ้นนั้น โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์ใช้สายประจำที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นของ ทศท. หรือ 
ของ กสท. ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
โดยในสัญญาสัมปทานของรัฐในการอนุญาตให้ทำธุรกิจโทรคมนาคมตั้งแต่เดิมนั้น จะกำหนด 
หลักการไว้เสมอว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้สัมปทานแล้ว ผู้ที่ได้รับการอนุญาตหรือสัมปทาน 
ต้องส่งมอบทรัพย์สินและประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับหน่วยงานของรัฐตามสภาพโดยสมบูรณ์   
ดังนั้น เมื่อปัจจุบันสัญญาสัมปทานได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ได้รับสัมปทานก็ต้องส่งมอบทรัพย์สินและ 
ประโยชนท์กุอยา่งคนืใหก้บัรฐั ซึง่หมายความรวมถงึ หมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละลกูคา้ผูใ้ชห้มายเลข 
ดังกล่าวด้วย แต่การที่ กทช. มีนโยบายคงสิทธิเลขหมายโดยอ้างว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชนและ 
เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จำกัด (มหาชน) ที่มีมาตั้งแต่ต้นในความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เลขหมายโทรศัพท์ทุกเลขหมาย 
ก่อนที่ กทช. จะถือกำเนิดขึ้นมาในยุคของการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจนั้น โดยหลักการแล้ว กทช. 
ไม่มีอำนาจดำเนินการดังกล่าว เพราะเป็นการทำให้เสื่อมเสียสิทธิของสัมปทาน 

 ดังนั้น ในกรณีนี้  หมายเลขโทรศัพท์ เคลื่อนที่ซึ่ งแม้จะได้ เพิ่ม เป็น ๑๐ หมายเลข 
และลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ด้วย ที่เดิมเป็นของ ทศท. หรือของ กสท. ก็ยังคงเป็นของ ทศท.  
หรือ กสท. ในวันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน การที่ กทช. มาออกนโยบายดังกล่าวก็เท่ากับเป็นการ 
เอาทรัพย์สินของ ทศท. และ กสท. ไปจำหน่าย โดยการอ้างว่าเป็นการคงสิทธิให้กับประชาชน 
ซึ่งไม่ชอบด้วยหลักการของกฎหมายและสัญญาสัมปทานตามที่กล่าวมาแล้ว๑๐ 

  ๑๐โปรดดู แถลงการณ์ของสภาทนายความ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่  
และการออกประกาศเชิญชวนให้มีการประมูลบริการโทรคมนาคมระบบ 3G ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
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 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด ได้แสดง 
ความคดิเหน็เกีย่วกบัอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการกจิการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพิ่มเติมว่า ในระหว่างที่ 
กฎหมายใหม่ยังไม่ประกาศใช้บังคับจะมี “บทเฉพาะกาล” 
ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติให้ใช้เฉพาะใน 
ช่วงเวลาหนึ่ง หรือใช้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนวัน 
ใช้บังคับบทกฎหมายนั้น เช่น บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๙  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
บัญญัติรับรองให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการ 
การเลือกตั้ง และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งดำรง 
ตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ เป็นต้น 
 สำหรับกรณีสถานภาพของ กทช. นั้น เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ กทช. ยังคงอยู่ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่มี 
บทบัญญัติใดกำหนดให้ กทช. สิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน เพียงแต่มาตรา ๔๗ วรรคสอง กำหนดให้มี 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ โดยให้มีการตรากฎหมายขึ้นภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่รัฐบาล 
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา และหากพิจารณาเรื่องการตีความโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
หรอืประโยชนข์องประชาชนเปน็หลกัประกอบดว้ยแลว้ จงึมคีวามเหน็วา่ กทช. ยงัคงสถานภาพอยูต่อ่ไป 
ซึ่งแม้ว่าบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๐๕ (๑) จะกำหนดมิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง 
มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการตรากฎหมายใหม่ให้แล้วเสร็จก็ตาม แต่ก็มิได้หมายความว่ามาตรา ๔๗  
วรรคหนึ่งจะใช้บังคับไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องถือว่าบทเฉพาะกาลได้บัญญัติรับรองให้คลื่นความถี่  
เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะตามรัฐธรรมนูญฉบับเดิม และเมื่อไม่มี 
กฎหมายฉบับใดบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และพระราชบัญญัติ 
ประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ซึ่งให้อำนาจแก่ กทช. แล้ว ก็ต้องถือว่า กทช. ยังคงเป็นองค์กรที่มี 
อำนาจหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายเดิมต่อไป และประการที่สำคัญคือ ผู้ประกอบ 
กิจการโทรคมนาคมในปัจจุบันนั้นมีจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้องมีองค์กรกำกับดูแล ดังนั้น หากตีความให้  

 ๑๑ความมุ่งหมายของบทเฉพาะกาล ได้แก่
  ๑) เพื่อให้การดำเนินการของรัฐหรือองค์กรที่เคยมีกฎหมายรองรับสามารถดำเนินการต่อเนื่องต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก  
จนกว่ากลไกของกฎหมายที่กำหนดขึ้นใหม่หรือใช้บังคับนั้น มีความพร้อมหรือความสามารถดำเนินการได้
  ๒) เพื่อรองรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือขจัดข้อขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ จากการใช้บังคับกฎหมายที่ตราขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมายขึ้นใหม่ การยกเลิกปรับปรุงกฎหมาย (ยกเลิกฉบับเก่าแล้วตราขึ้นใหม่) หรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
  ๓) เพื่อรองรับการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของเอกชนที่มีขึ้นก่อนกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับ ให้เป็นการดำเนินการ 
ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายต่อไป หรือให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในช่วงที่มีการเริ่มใช้บังคับกฎหมาย
  ๔) เพื่อกำหนดกลไกหรือมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับเป็นการชั่วคราวในวาระแรกหรือในระยะแรกของการใช้บังคับ 
กฎหมาย
  ๕) เพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ที่บุคคลได้รับมาโดยผลของกฎหมายฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกไปให้คงอยู่ต่อไป
  โปรดดู “คู่มือแบบการร่างกฎหมาย” (Legislative Drafting Manual) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕๕๑  
หน้า ๒๔๖ 
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กทช. สิ้นสุดลงหรือไม่มีอำนาจหน้าที่จนกว่าจะมีกฎหมายใหม่ ซึ่งขณะนี้กฎหมายใหม่ก็ยังไม่มี  
เช่นนี้แล้วประชาชนและผู้ประกอบการย่อมได้รับความเดือดร้อน 
 นอกจากนี้ ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจของ กทช. ในการจัดสรรคลื่นความถี่ระบบ 
3G ว่า โดยส่วนตัวมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีคลื่นความถี่ใหม่ที่เรียกว่าระบบ 3G เพราะ 
เป็นคลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย ที่สำคัญคือประชาชนจะได้รับประโยชน์  
ซึ่งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ก็นำเทคโนโลยีใหม่ที่ว่านี้มาใช้แล้ว และ 
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้มีความเห็นแล้วว่า กทช. สามารถกำหนดแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม 
และแผนความถี่วิทยุ รวมทั้งดำเนินการใด ๆ  ในกิจการโทรคมนาคมที่รับผิดชอบได้ แต่ทั้งนี้จะต้อง 
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แผนแม่บทการบริหารความถี่ และตารางกำหนดคลื่นความถี่
แห่งชาติที่คณะกรรมการร่วมระหว่าง กทช. และ กสท. จัดทำขึ้นด้วย 

 นายธัช บุษฎีกานต์  ผู้ อำนวยการด้านกฎหมาย 
โทรคมนาคม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ได้แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการ 
ดำเนินธุรกิจ คือ การมุ่งแสวงหากำไร แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับ 
ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจทางด้านกิจการโทรคมนาคมก็มีความมุ่งหมายที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ 
และความผาสุกของประชาชนด้วยเช่นกัน 
 ในปัจจุบัน การโทรคมนาคมถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีการแข่งขันกัน 
อย่างสูง และหากพิจารณาประเทศต่าง ๆ  ทั้งในภูมิภาคนี้และทั่วโลก ถือว่าประเทศไทยมีความพร้อม 
ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่ด้อยกว่าประเทศอื่น ๆ  แต่ด้านเทคโนโลยีนั้น 
กลับอยู่ในสถานการณ์ที่ด้อยกว่าประเทศอื่น ๆ  มาก ทั้งนี้เพราะประเทศต่าง ๆ  ส่วนใหญ่มีการนำระบบ 
3G มาใช้กันอย่างแพร่หลายและกำลังพัฒนาไปสู่ระบบ 4G แล้ว
 ดังนั้น ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนจากภาคเอกชน จึงต้องการให้ภาครัฐเร่งดำเนินการตาม 
มาตรการต่าง ๆ  ที่สามารถอุดช่องว่างของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้หมดสิ้นไปโดยเร่งด่วน ทั้งนี ้
เพราะหากใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบอร์ดแบนด์แบบมีสายต้องใช้เงินลงทุนสูง และใช้ 
ระยะเวลาในการดำเนินการนาน ดังนั้น ระบบ 3G จึงเป็นทางเลือกหรือทางลัดที่ดีกว่า นอกจากนี้ 
หากยังคงใช้ระบบโทรศัพท์ 2G ต่อไปเหมือนเดิม อะไหล่ต่าง ๆ  ก็จะหายากและราคาก็จะแพงขึ้นด้วย 
ซึ่งผู้ที่จะต้องแบกรับภาระหรือผลกระทบดังกล่าวก็คือประชาชนนั่นเอง
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   รองศาสตราจารย ์ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ 
ประจำคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
ได้กล่าวว่า เนื่องจากการจัดสรรคลื่นในระบบ 3G มีส่วน 
ที่ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอยู่ด้วย  
ดังนั้น จึงขอแสดงความคิดเห็นเฉพาะประเด็นทางกฎหมาย 
ในฐานะที่เป็นนักวิชาการเท่านั้น โดยจะไม่กล่าวถึงนโยบาย 
หรือความเหมาะสมของการใช้อำนาจ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน 
มิให้ถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือองค์กรใด 
องค์กรหนึ่ง 

 หากจะวิเคราะห์ว่าในปัจจุบัน กทช. ยังคงมีอำนาจและหน้าที่อยู่หรือไม่นั้น เมื่อพิจารณา 
หลักการของกฎหมายแล้วจะพบว่า กทช. มิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ๑๒ แต่เป็นองค์กรอิสระ 
ในทางปกครอง ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เมื่อคณะปฏิรูป 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ทำการรัฐประหาร 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ก็มิได้ส่งผลให้ กทช. ซึ่งมิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง และยังคงดำรงสถานภาพ 
อยู่ต่อไป ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
 แต่เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกาศใช้บังคับ ก็ได้ 
เปลี่ยนหลักการโดยกำหนดให้มีการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระขึ้นใหม่ 
องค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ภายใน ๑๘๐ วัน 
นับแต่วันที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งปัจจุบันก็ได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวมาแล้ว 
จึงก่อให้เกิดข้อสงสัยว่า ถ้าเกินกำหนดระยะเวลา ๑๘๐ วันดังกล่าวไปแล้ว กทช. จะมีสถานภาพอยู่ 
หรือไม่ ซึ่งบางส่วนมีความเห็นว่า กทช. ไม่มีสถานภาพอยู่แล้วเพราะเกินระยะเวลา ๑๘๐ วันไปแล้ว  
แต่การตีความดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องนัก ทั้งนี้ เพราะระยะเวลาที่กำหนดในบทเฉพาะกาลนั้น  

 ๑๒ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒ และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 
๑๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ ได้ให้ความหมายโดยสรุปของคำว่า “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ว่า หมายถึง องค์กร 
ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีขึ้นและมอบหมายอำนาจหน้าที่ ไว้ ในรัฐธรรมนูญ เช่น วุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
และศาลยุติธรรม เป็นต้น ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ทำให้เรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนขึ้น 
โดยกำหนดให้มี “หมวดที่ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ไว้ในหมวดที่ ๑๑ มาตรา ๒๒๙ - ๒๕๘ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน รวม ๗ องค์กร 
คือ
 ส่วนที่ ๑ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔ องค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ จำนวน ๓ องค์กร ประกอบด้วย องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ส่วนศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเดิมได้ถูกเรียกรวมอยู่ในกลุ่มองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้น มิได้ถูกบัญญัติรวมอยู่ในหมวดนี้  
แต่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๐ ว่าด้วยศาล
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เป็นระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้นไว้เพื่อเร่งรัดการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการตรา 
กฎหมายเท่านั้น อีกทั้งบทเฉพาะกาลดังกล่าวก็มิได้กำหนดสภาพบังคับทางกฎหมายเอาไว้  
กล่าวคือ ไม่ได้กำหนดว่าหากพ้นระยะเวลา ๑๘๐ วันแล้วจะเกิดผลอย่างไร ดังนั้น จึงต้องถือว่า 
บทบัญญัติในลักษณะนี้เป็นบทบัญญัติเร่งรัดในการออกกฎหมายซึ่งถ้าไม่ทำก็จะมีผลในทางการเมือง 
เท่านั้น กล่าวคือ คณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายนิติบัญญัติอาจถูกตำหนิหรือถูกกดดันในทางการเมืองนั่นเอง 
 นอกจากนี้ เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง กทช. กับ กสช.  
เพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่แห่งชาติ แต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีการแต่งตั้ง กสช. ดังนั้น  
จึงยังไม่มีคณะกรรมการร่วมดังกล่าวเกิดขึ้น กรณีดังกล่าวนี้ ถือเป็นสภาพความบกพร่องในทาง 
กฎหมาย ที่อาจถูกหยิบยกขึ้นมาภายหลังว่าเป็นการกระทำที่มิชอบ โดยอาจถูกมองว่าเมื่อไม่มี 
คณะกรรมการร่วมจึงไม่มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี ่แต่ กทช. กลับข้ามขั้นตอนไปดำเนินการ 
จัดสรรคลื่นความถี่  ซึ่งประเด็นนี้  กทช. ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว 
และมีความเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ แต่อย่างไรก็ตาม ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ก็เป็นเพียงความเห็นทางกฎหมาย ซึ่งอาจถูกทบทวนตรวจสอบได้ในภายหลัง
 ต่อประเด็นปัญหาเรื่องความมั่นคงของชาติในกรณีการอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการ 
โทรคมนาคม หรือปัญหาการครอบงำกิจการโทรคมนาคมโดยคนต่างด้าวนั้น มีความเห็นว่า รัฐจำเป็น 
ต้องมีนโยบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กล่าวคือ หากรัฐไม่ต้องการ 
เงินลงทุนจากต่างชาติหรือไม่ต้องการทุนข้ามชาติ ก็ต้องกำหนดนโยบายว่า กิจการโทรคมนาคม 
เป็นกิจการที่สงวนไว้สำหรับนิติบุคคลไทยหรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น แต่หากต้องการ 
เฉพาะเงินลงทุนโดยไม่ต้องการให้เข้ามามีอำนาจในการบริหารจัดการ ก็อาจกำหนดสัดส่วนการถือหุ้น 
หรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย 
 อย่างไรก็ตาม การที่บางส่วนมีความเห็นว่ากิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่เกี่ยวพันกับ 
ความมั่นคงของรัฐไม่สามารถนำมาให้เอกชนประกอบการได้ สำหรับตนมีความเห็นว่า กิจการ 
โทรคมนาคมไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐโดยแท้ เพราะหากเป็นเรื่องของความมั่นคง 
โดยแท้แล้ว กิจการนั้นรัฐจะสงวนเอาไว้และรัฐเท่านั้นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ แต่ที่ผ่านมา 
พบว่ารัฐได้จัดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุน ซึ่งถือว่า 
เป็นประโยชน์สาธารณะอย่างหนึ่งที่ประชาชนควรจะได้รับ 
ประโยชน์สูงสุดจากการรับบริการที่มีประสิทธิภาพ และหาก 
มองว่าคลื่นความถี่ระบบ 3G เป็นปัญหาเรื่องความมั่นคง 
แล้วระบบ 2G ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบันไม่ เป็นปัญหาเรื่อง 
ความมั่นคงหรืออย่างไร ดังนั้น การปฏิเสธเพื่อมิให้เอกชน 
เข้ามาดำเนินการโดยอ้างเรื่องความมั่นคงดังกล่าว อาจส่งผล 
ให้การผลักดันเรื่องคลื่นความถี่ระบบ 3G ต้องหยุดชะงักลง 
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ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป แต่หากมีข้อกังวลเรื่องการดักฟังหรือการล้วงข้อมูล  
ก็จำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อดำเนินการ เช่น กำหนดให้เป็นความผิดอาญา หรือถ้าเป็นผู้ประกอบการ 
ก็อาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น
 สำหรับเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกัน คือ เรื่องสัญญาสัมปทาน  
ซึ่งแต่เดิมบริษัทเอกชนผู้ให้บริการได้รับสัมปทานจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) 
หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 
ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จำกัด (มหาชน) ดังนั้น สัญญาสัมปทานเดิมจึงย่อมได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย เพราะสถานภาพ 
ของคู่สัญญาได้เปลี่ยนแปลงไปโดยปริยาย ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม  
จึงมีความเห็นว่าควรมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาดูแลทรัพย์สินจากสัมปทานเดิมโดยเฉพาะ แล้วให้ 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้าแข่งขันกับเอกชน 
โดยมีรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งประโยชน์จะตกอยู่แก่ประชาชนโดยส่วนรวม ส่วนการโอนย้าย 
ลูกค้านั้นควรเป็นอำนาจของผู้บริโภคที่จะตัดสินใจเลือกเอง โดยพิจารณาจากค่าบริการเป็นหลัก

   ในช่วงท้ายของการสัมมนา นายธีระ สุธีวรางกูร อาจารย์ประจำ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แสดง 
ความคิดร่วมกับ รศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เกี่ยวกับองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่า มาตรา ๔๖  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  
กำหนดให้ กทช. ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอื่น 
อีก ๖ คน แต่ขณะนี้ได้ลาออกไปแล้ว ๑ คน จึงมีองค์ประกอบเหลือเพียง 
๖ คน และมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  

ได้กำหนดให้ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ ๓ ปี ให้พ้นจากตำแหน่งจำนวน ๓ คน โดยวิธีจับสลาก  
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจาก 
ตำแหน่งดังกล่าว แต่ตามกฎหมายนั้นได้กำหนดให้กรรมการซึ่งพ้น 
จากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงเกิดข้อสงสัยว่า 
กทช. ซึง่มอีงคป์ระกอบดงักลา่วมอีำนาจในการจดัสรรคลืน่ความถีร่ะบบ  
3G ได้หรือไม่
 ในประเด็นนี้มีความเห็นว่า องค์กรในลักษณะดังกล่าว 
ข้างต้นทางกฎหมายเรียกว่า  “องค์กรกลุ่ม”  ซึ่ งการตัดสินใจ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะกระทำเพียงลำพังไม่ได้ แต่ต้องมีการประชุม  
มีมติ และต้องมีองค์ประชุมครบถ้วนด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
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องค์ประกอบของ กทช. ในปัจจุบันลดลงจาก ๗ คน เหลือ ๖ คน เพราะลาออกไป ๑ คน กรรมการ 
ที่เหลืออยู่จึงเป็นองค์ประกอบ ดังนั้น องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
ก็คือ ๓ คน ด้วยเหตุนี้ กทช. ซึ่งมีองค์ประกอบดังกล่าวจึงมีอำนาจหน้าที่โดยชอบตามกฎหมาย  
แต่ปัญหาที่ว่ากรรมการสามารถใช้อำนาจได้เพียงใดนั้น เป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย 
เรื่องความเหมาะสมและความจำเป็นประกอบด้วย

 สรุป จากการเสวนาในครั้งนี้พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ที่แตกต่างกันออกไป โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่า กทช. ไม่มีอำนาจ 
เพราะสถานภาพได้สิ้นสุดลงแล้ว นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ได้ถูกยกเลิก และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มีองค์กร 
ของรัฐที่เป็นอิสระเพียงองค์กรเดียวที่ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
เท่านั้น แต่ปัจจุบันก็ยังมิได้มีการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวขึ้น ดังนั้น กทช. จึงมีสถานะเป็นเพียงองค์กร 
เฉพาะกิจที่ปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการตามพันธกิจเดิมเท่านั้น 
 ส่วนฝ่ายที่เห็นว่า กทช. ยังมีสถานภาพและมีอำนาจหน้าที่อยู่ต่อไป ทั้งนี้เพราะมีบทเฉพาะกาล 
ซึ่งเป็นการบัญญัติรับรองเพื่อให้การดำเนินการของรัฐหรือองค์กรที่เคยมีกฎหมายรองรับสามารถ 
ดำเนินการต่อเนื่องต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก จนกว่ากลไกของกฎหมายที่กำหนดขึ้นใหม่หรือใช้บังคับ 
นั้นมีความพร้อมหรือความสามารถดำเนินการได้ และเมื่อไม่มีกฎหมายฉบับใดบัญญัติยกเลิก 
กฎหมายเดิมซึ่งให้อำนาจแก่ กทช. แล้ว ก็ต้องถือว่า กทช. ยังคงเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ 
ในการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายเดิมต่อไป และที่สำคัญหากตีความให้ กทช. สิ้นสุดลงหรือไม่มี 
อำนาจหน้าที่จนกว่าจะมีกฎหมายใหม่ซึ่งขณะนี้กฎหมายใหม่ก็ยังไม่มีด้วยแล้ว ผู้ประกอบการ 
และประชาชนโดยส่วนรวมย่อมจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่เกิดผลดีกับสังคมส่วนรวม 
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กทช. จะเป็นเช่นไร  
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มีการตรากฎหมายตามที่ 
รัฐธรรมนูญกำหนดออกมาใช้บังคับโดยเร็ว เพื่อขจัดปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ  หรือประเด็นที่ยังมี 
ข้อถกเถียงอยู่ในปัจจุบันให้หมดสิ้นไป นอกจากนี้ ยังส่งผลให้การจัดสรรคลื่นความถี่ระบบ 
3G เดินหน้าต่อไปได้ด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในด้านเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับ 
นานาประเทศ เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังล่าช้าและตามหลังกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 
ตลอดจน กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ประชาชนซึง่เปน็ผูบ้รโิภคใหส้ามารถเขา้ถงึการบรกิารในรปูแบบตา่งๆ  
จากระบบ 3G ซึ่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัยกว่าระบบเดิมอีกด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อกังวล 
เกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงหรือสิทธิส่วนบุคคลแล้ว ก็จำเป็นต้องมีมาตรการหรือกลไกต่างๆ  
เพื่อมารองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนั้นด้วย.  


