
              

สรปุคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

๑๐๒ 

เร่ือง  คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองกระทาํการโดยไมชอบ 
         ดวยกฎหมายและคดพิีพาทเก่ียวกับการกระทาํละเมดิของหนวยงาน 
       ทางปกครองอนัเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายและจาก 
      การละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

                  บริษัท ทรู มูฟ จํากัด                      ผูฟองคดี 
 
  ระหวาง  
                 
                  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)            ผูถูกฟองคดี           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
 

 คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีเปน 
นิ ติ บุ ค ค ลป ร ะ เ ภ ทบ ริ ษั ท จํ า กั ด มี
วัตถุประสงคประกอบกิจการสื่ อสาร
โทรคมนาคมทุกชนิดผูถูกฟองคดี เปน 
นิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจํากัดเดิม
ชื่ อบริษัท ทศท .  คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน)  มีวัตถุประสงคประกอบกิจการ 
ใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด 
ทุกประเภททั้งภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ  ผูถูกฟองคดีแปรรูปและรับโอนกิจการ 
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดทั้งหมดมาจาก
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๕  โดยมีกระทรวงการคลัง 
เปนผูถือหุนทั้งหมด  ผูถูกฟองคดีจึงมีสถานะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนหนวยงานทางปกครอง  ผูถูกฟองคดีขณะใชชื่อ
ว า  ทศท .  ได รั บโอนสิทธิ และหน าที่ มาจาก
กรมไปรษณียโทรเลขวาดวยการดําเนินงานโทรศัพท
จึงมีฐานะเปนทั้งผูกํากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรศัพทและเปนผูมีสิทธิแตผูเดียวในการประกอบ
กิจการโทรศัพทพื้นฐาน  ตอมา ไดมีการตรา
พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๑๙ จัดต้ังการสื่อสารแหงประเทศไทย 
(กสท.) ขึ้น  เพื่อดําเนินการกิจการไปรษณียและ
โทรคมนาคม  ดังนั้น เดิมคงมีแต ทศท. และ 
กสท. เทานั้น ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมโทรศัพทพื้นฐาน
และโทรศพัทเคลื่อนที่  

 
 

คําส่ังกําหนดมาตรการหรอืวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทกุขช่ัวคราว 
กอนการพิพากษาหรือยกคําขอ 

 ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๓/๒๕๕๐ 
วันท่ี  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



              

สรปุคําพิพากษาท่ีนาสนใจ 

๑๐๓ 

ตอมาวันที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๓๙ 
กสท. ไดทําสัญญาใหผูฟองคดีดําเนินการ
ใหบริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูลา
และไดทําขอตกลงกับ ทศท. โดย ทศท. 
ยอมใหโครงขายวิทยุโทรคมนาคมระบบ
เซลลูลาที่ผูฟองคดีทํากับ กสท. ดําเนินการ
เชื่อมตอเขากับโครงขายโทรคมนาคมของ 
ทศท.  โดยกําหนดใหผูฟองคดีและ กสท. ชําระ
คาตอบแทนการเชื่อมโครงขายโทรคมนาคม
ใหแก ทศท. ในอัตราที่กําหนด ทําใหผูใชบริการ
ของผูฟองคดีและผูใชบริการของ ทศท. สามารถ
ติดตอส่ือสารถึงกันไดผานจุดเชื่อมโยงโครงขาย
โทรคมนาคมของ ทศท. และผูฟองคดี 
 ตอมา ไดมีการตราพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศนและ 
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดต้ัง
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กทช.) เพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ 
เลขหมายโทรคมนาคม  การเชื่ อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม ควบคุมกํากับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
กําหนดใหการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ของ  ทศท .  รวมทั้ ง ผู ที่ ได รั บอนุญาต 
สัมปทานหรือสัญญาจาก ทศท. และ กสท. 
ใหอยูในการกํากับดูแลของ กทช. ตอมาไดมี
การตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  โ ด ย กํ า ห น ด ใ ห 
ผูประสงคประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถ
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กทช. ตาม
เงื่อนไขที่ กทช. กําหนด 
 ผู ฟ องคดี เป นผู ประกอบกิ จการ
โ ท รคมนาคมอยู ก อ นก า รป ร ะกาศ ใ ช

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงไดรับความคุมครองตามมาตรา ๗๙ 
และมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
ที่บัญญัติวา ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ของ กสท. หรือ ทศท. ถาไดใหอนุญาต ใหสัมปทาน 
หรือให สัญญาแก ผู ใดเปนผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติดังกลาว
ใชบังคับ ใหผูได รับใบอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญานั้น ยังมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยูเดิมจนกวาการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดลง และตอง
อยูภายใตหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติดังกลาว
และเงื่อนไขที่ กทช. กําหนด บนพื้นฐานของการ
แขงขันโดยเสรีและเปนธรรม และใหถือวาผูนั้นมี
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดเชนเดียวกับผู รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกลาว  ดังนั้น  
ผูฟองคดีในฐานะคูสัญญากับ กสท. จึงยังคงมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะประกอบกิจการโทรคมนาคม
ดังเดิม และมี สิทธิ เท าเทียมกับผูถูกฟองคดี  
กสท. ตลอดจนผู รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอื่น 
 ต อมาวั นที่  ๒๐  ตุ ลาคม  ๒๕๔๙   
ผู ฟ อ งคดี ได รั บการจั ดสรร เลขหมาย
โทรคมนาคมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่จาก 
กทช. เพิ่มจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย และ 
ผูฟองคดีไดชําระคาธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมดังกลาว ในอัตรา ๒๔ บาทตอ 
เลขหมายตอป หรือ ๒ บาทตอเลขหมายตอเดือน 
ตามประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑเพิ่มเติมในการ
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) 
และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่จาก ๙ หลัก เปน ๑๐ หลัก 
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๑๐๔ 

เมื่ อวั นที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๔๙  ผู ฟ องคดี 
ไดปฏิบัติตามขอ ๗ ของประกาศ กทช. เร่ือง 
หลักเกณฑในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
ชั่ ว ค ราว  ลงวั นที่  ๒  สิ งหาคม  ๒๕๔๘  
ที่ กํ าหนดให ผู รับใบอนุญาตที่มี โครงข าย
โทรคมนาคมมีหนาที่ตองแจงผูรับใบอนุญาต
รายอื่นใหทราบถึงเลขหมายโทรคมนาคมที่ 
ไดรับการจัดสรรจาก กทช. และผูรับใบอนุญาต 
ทุกรายมีหนาที่ตองดําเนินการใหเลขหมาย
โทรคมนาคมของผู รับใบอนุญาตอื่นสามารถ
ติดตอกันไดในทุกโครงขาย  ซ่ึงผูฟองคดี 
ไ ด มี ห นั ง สื อ แ จ ง ข อ มู ล เ ล ขหม า ย
โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย  
ที่ผูฟองคดีไดรับอนุมัติจัดสรรจาก กทช. 
ใหแกผูถูกฟองคดีทราบ เพื่อใหผูถูกฟอง
คดีใชขอมูลเหลานี้ในการจัดทํา Office Data 
และ Translator ตามหนาที่ของผูถูกฟอง  
คดีในขอ ๘ ของประกาศดังกลาว 
 ผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือแจงผูฟอง
คดีวา ผูฟองคดีจะตองทําหนังสือยืนยัน 
การจายคาเชื่อมโยงโครงขาย (Access 
Charge) ตามขอตกลงกอน ผูถูกฟองคดี 
จึงจะจัดทํา Office Data และเปด Translator 
สําหรับเลขหมายโทรคมนาคมจํานวน  
๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ที่ผูฟองคดีไดรับ
อนุมัติและจัดสรรใหมจาก กทช.  ซึ่งเงื่อนไข
ดังกลาวไมใช เงื่อนไขที่กฎหมายตลอดจน
ประกาศของ กทช. กําหนดไวแตอยางใด   
การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงเปนการจงใจ 
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ทําใหผูฟองคดี 
ไมสามารถใหบริการสาธารณะไดจนกวาจะ
ชําระคาเชื่อมโยงโครงขายใหแกผูถูกฟอง
คดี  อันเปนคาตอบแทนที่นอกเหนือไปจาก

คาตอบแทนที่เปนธรรมตามมาตรา ๒๕ แหง
พระร าช บัญญั ติ ก า รประกอบกิ จกา ร
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  นอกจากนี้ตาม
ประกาศ กทช. วาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๔๙ ขอ ๔๖ กําหนดวา การผิดนัดชําระหนี้
คาตอบแทนการใชหรือเชื่อมตอไมถือเปนเหตุให
ระงับหรือลดคุณภาพการใหบริการ  ดังนั้น ไมวาจะ
มีขอพิพาทเกี่ยวกับการชําระคาตอบแทนในการ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมระหวางผูฟองคดีกับ
ผูถูกฟองคดีหรือไม   ผูถูกฟองคดีก็ ไมมี สิทธิ
ขัดขวางมิใหมีการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
หรือขัดขวางการใชเลขหมายโทรคมนาคมที่ไดรับ
การจัดสรรจาก กทช.  การกระทําของผูถูกฟองคดี
จึงเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมาย 
ประกาศ และคําสั่งของ กทช.  ตลอดจนเงื่อนไขใน
การออกใบอนุญาตใหแกผูถูกฟองคดี กอใหเกิด
ความเสียหายแกผูฟองคดีและประชาชนผูมีสิทธิ
ไดรับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และโทรศัพท
พื้นฐาน ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายทั้งใน
ดานธุรกิจ การเงิน ชื่อเสียง  ตลอดจนทางทํามาหา
ไดของผูฟองคดี 
 ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ ง 
ดังนี้ 
 ๑. ใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ และคําสั่ งของ  กทช.  
ที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการจัดทํา Office Data 
และการเปด Translator และเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมของผูถูกฟองคดีกับโครงขาย
โทรคมนาคมของผูฟองคดี เพื่อใหเลขหมาย
โทรคมนาคมใหมจํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลข
หมาย ที่ผูฟองคดีไดรับอนุมัติและจัดสรรจาก 
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๑๐๕ 

กทช.  และเลขหมายโทรคมนาคมของผูถูกฟอง
คดีสามารถติดตอส่ือสารระหวางกันไดอยาง
สมบูรณ 
 ๒. หามมิใหผูถูกฟองคดีเรียกเก็บ
คาตอบแทนภายใตขอตกลงเชื่อมโยง
โครงขายแตใหเรียกเก็บเฉพาะคาเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมในอัตราที่ผูถูกฟอง
คดีกําหนดและไดรับอนุมัติจาก กทช. ซึ่งใช
กับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย และให
คงไวซึ่งการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมตอไป 
 ๓. ใ ห ผู ถู ก ฟ อ ง ค ดี ช ด ใ ช
คาเสียหายแกผูฟองคดี ดังนี้ 
  ๓.๑ คาธรรมเนียมเลขหมายที่ 
ผูฟองคดีไดชําระใหแก กทช. เปนรายเดือน 
เดือนละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับเลขหมาย
โทรคมนาคม จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย  
ที่ ผูฟองคดีได รับอนุมัติและจัดสรรใหมจาก 
กทช. ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๙  ซึ่งเปนเวลา
เร่ิมเปดใชบริการเลขหมายโทรคมนาคมใหม
ดังกลาว จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๐ รวม  
๔ เดือน เปนเงินจํานวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
และคาธรรมเนียมเลขหมายตามอัตราดังกลาว
นับแต เดือนกุมภาพันธ  ๒๕๕๐ เปนตนไป  
จนกวาผูถูกฟองคดีจะดําเนินการใหเพื่อให 
เลขหมายใหมดังกลาวทั้งหมดเปดใชงานได
อยางสมบูรณ 
  ๓.๒ คาเสียโอกาสจากการที่
ประชาชนไมมาขอรับบริการจากผูฟองคดี 
ในสวนของเลขหมายใหม โดยคํานวณจาก
รายรับเฉล่ียต อเลขหมายต อวั นเปนเงิ น  
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับจากวันฟองเปนตนไป

จนกวาผูถูกฟองคดีจะดําเนินการใหเลขหมายใหม
ดังกลาวเปดใชงานไดอยางสมบูรณ 
  ๓.๓  คาเสียหายตอชื่อเสียงและ
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อให
ประชาชนผูใชบริการเกิดความเชื่อมั่นใน
บริการของผูฟองคดีเปนเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๔ ใ ห ผู ถู ก ฟ อ ง ค ดี ช ด ใ ช
คาธรรมเนียมศาลแทนผูฟองคดี 
 ผู ฟ องคดีมี คํ าขอให ศาลกํ าหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษา  โดยอางวาขณะนี้ 
ผูฟองคดีไดจําหนายเลขหมายโทรคมนาคมที่ 
ผูฟองคดีไดรับการอนุมัติและจัดสรรใหมจาก 
กทช. จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ใหแก
ประชาชนแลวจํานวน ๔๕,๓๒๓ เลขหมาย และ
ผูฟองคดีไดรับการรองเรียนจากผูใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ตามเลขหมายโทรคมนาคม
ดังกลาววา ไมสามารถติดตอสื่อสารกับ
ผู ใชบริการโทรศัพทพื้นฐานในโครงขาย
โทรคมนาคมของผูถูกฟองคดีได สงผลใหมี
ความเสียหายแก ผูฟองคดีและประชาชน
ผูใชบริการมากขึ้น  นอกจากนี้ภายหลังจากที่ 
ศาลปกครองมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา
ในคดีหมายเลขดํา ที่ ๘๘/๒๕๕๐ ผูถูกฟองคดีได
ดําเนินการจัดทํา Office Data และ Translator และ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมของบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) กับโครงขาย
โทรคมนาคมของผูถูกฟองคดีเพื่อใหผูใชบริการของ
ทั้งสองโครงขายติดตอส่ือสารกันไดอยางสมบูรณ  
กรณียอมสงผลกระทบตอผูฟองคดีเปนอยางมาก 
เพราะจะมีเพียงผูใชบริการในโครงขายของผูฟองคดี 
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เทานั้นที่ไมสามารถติดตอส่ือสารกับผูใชบริการ
ในโครงขายโทรคมนาคมของผูถูกฟองคดี  
ในขณะที่ ผู ใช บ ริการของผู ประกอบการ 
ในโครงขายอื่น เชน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิ เคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท  
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
สามารถติดตอส่ือสารกับผูใชบริการในโครงขาย
ของผูถูกฟองคดีได ยอมเปนเหตุใหผูใชบริการ
หันไปเลือกใชบริการของผูประกอบการรายอื่น
แทน อันจะทําใหเกิดความเสียหายและเกิดผล
กระทบตอการประกอบกิจการของผูฟองคดี
อยางรายแรง 
 
 

๒.  ประเด็นพิจารณา 
 

 พิเคราะหแลวเห็นวา  คดีนี้ผูฟองคดี
ฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย
จากการที่ ผูถูกฟองคดีไมเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมของผูฟองคดีกับโครงขายของผูถูก
ฟองคดี ซึ่งเปนการละเลยตอหนาที่และฝาฝน
ตอกฎหมายอันเปนการละเมิดตอผูฟองคดี และ
ผูฟองคดีไดมีคําขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษา  โดยให ผูถูกฟองคดี ดําเนินการ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมในระหวางการ
พิจารณาคดีของศาล อันเปนคําขอใหศาลมี
คําสั่งใด ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเสียหายที่
ผูฟองคดีจะไดรับตอไปเนื่องจากการกระทําของ
ผูถูกฟองคดี  ซึ่งศาลมีอํานาจสั่งไดในกรณีที่
เห็นสมควร หรือคูกรณีรองขอตามมาตรา ๖๖ 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กับขอ ๗๕ 
และขอ ๗๗ ของระเบียบของที่ประชุมใหญ 

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๒๕๔ 
และมาตรา ๒๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง 
 เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดวา เลขหมาย
โทรศัพทที่ผูฟองคดีไดรับจัดสรรจาก กทช. จํานวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ไดสงลงระบบจําหนาย 
ทั้งหมดแลว และมีประชาชนซื้อและเปดใชบริการ
แลวจํานวนประมาณ ๕๐,๐๐๐ เลขหมาย  ดังนั้น 
การที่ศาลจะวินิจฉัยวาการไมเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมของผูถูกฟองคดีเปนการกระทําที่ผูถูก
ฟองคดีมีสิทธิดําเนินการไดตามขอตกลงที่ผูฟอง
คดีมีตอผูถูกฟองคดีหรือไม  และเปนการละเลยตอ
หนาที่หรือฝาฝนตอกฎหมายและประกาศของ กทช. 
อันเปนการละเมิดตอผูฟองคดีหรือไม เปนเนื้อหา
ของคดีที่ศาลจะตองพิจารณาตอไป  และถึงแมวา
ขอพิพาทในคดีนี้ เปนขอพิพาทระหว าง 
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม ไมใชขอพิพาท
กับประชาชนผูใชบริการของผูฟองคดี  แต 
การที่ ผู ถู กฟองคดี ไม เชื่ อมตอโครงข าย
โทรคมนาคมเพื่อให ผูใชบริการเลขหมาย
โทรศัพทที่ผูฟองคดีไดรับการจัดสรรจาก กทช. 
สามารถติดตอกับเลขหมายโทรคมนาคมของ 
ผูถูกฟองคดีตามขอตกลงและแนวทางปฏิบัติ 
ที่มีอยูเดิมยอมกระทบตอการติดตอสื่อสาร
ของประชาชนที่ผูฟองคดีใหบริการไปแลว  
หากตอมาศาลเห็นวาการกระทําดังกลาว ผูถูก
ฟองคดีไมมีสิทธิดําเนินการตามขอตกลงหรือ
เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายแลว  
ความเสียหายของประชาชนที่ถูกกระทบไป
แลวยอมยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง  
และถึงแมศาลจะมีคําพิพากษาคดีนี้อยางไร   
ผูถูกฟองคดียอมมีสิทธิ เรียกคาเชื่อมตอ
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โครงขายโทรคมนาคมที่ดําเนินการไปแลว
ไดในภายหลัง  อีกทั้งการที่ศาลจะมีคําสั่ง
บรรเทาทุกขตามคําขอของผูฟองคดี 
ไมเปนปญหาอุปสรรคแกการบริหารงาน
ของรัฐแตอยางใด  กลับทําใหการบริการ
สาธารณะตอประชาชนในดานการติดตอ 
สื่อสารสามารถดําเนินการตอไปได 
 สวนที่ผูถูกฟองคดีชี้แจงวา หากศาล 
มีคําสั่งบรรเทาทุกขชั่วคราวก็ขอใหมีคําสั่ง
เฉพาะหมายเลขที่ไดจําหนายใหประชาชนไปใน
วันที่มีคําสั่งนั้น  เห็นวา เลขหมายโทรศัพท
จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ที่ผูฟองคดี
ไดรับอนุมัติและจัดสรรจาก กทช. และไดชําระ
คาเลขหมายใหกับ กทช. ในอัตราเดือนละ  
๒ บาทตอเลขหมาย นับแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ 
ไปแลว จึงถือวาผูฟองคดีไดรับความเสียหาย
หากไมสามารถจําหนายใหกับประชาชนได 
ขออางของผูถูกฟองคดีจึงไมอาจรับฟงได 
 

๓.  ผลคําสั่งของศาลปกครอง 
 

 จึงมีคําสั่งกําหนดมาตรการเพื่อ
บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาโดย
ให ผู ถู กฟ องคดี ดํ า เนิ นการเชื่ อมต อ
โครงขายโทรคมนาคมเพื่อใหผูใชเลขหมาย
โทรศัพทที่ผูฟองคดีไดรับการจัดสรรจาก 
กทช . จํานวน ๑,๕๐๐ ,๐๐๐ เลขหมาย 
สามารถติดตอกับเลขหมายโทรคมนาคม
ของผูถูกฟองคดีได จนกวาคดีจะถึงที่สุด
หรือจนกวาศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 




