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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๕๓ 
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี  (นายประมุท  สูตะบุตร)
เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓  ตราข้ึนโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง
และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘(๑)
ประกอบมาตรา ๔๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ (หลักการเด ียวกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๙  วรรคสอง
และมาตรา ๓๐) หรือไม่

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
 ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของนายประมุท  สูตะบุตร (ผู้ร้อง) ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดี 
หมายเลขแดงท่ี ๑๓๙๗/๒๕๕๐ เพ่ือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การตราพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ 
วรรคสอง หรือไม่ และมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันขัดหรือแย้งต่อ 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ หรอืไม ่โดยมขีอ้เทจ็จรงิ สรปุไดด้งันี้
 นายประมุท สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครอง 
ในคดหีมายเลขดำที ่๕๘/๒๕๔๗ และหมายเลขแดงที ่๑๓๗๙/๒๕๕๐ วา่ ผูถ้กูฟอ้งคด ีที ่๑ ไดอ้อกประกาศ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คณะกรรมการ
สรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ดำเนินการ
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เพ่ือให้มีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จำนวน ๑๗ คน เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เสนอต่อวุฒิสภาต่อไป ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มี  
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การสมัคร หลักเกณฑ์               
และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอรายชื่อเป็น
กรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตติามประกาศดงักลา่ว เมือ่วนัที ่๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ ผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่๒ 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและลักษณะต้องห้าม รวมท้ังกล่ันกรองผู้สมัครตามประกาศดังกล่าวแล้ว 
ปรากฏว่ามีบุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองในเบื้องต้นรวมถึงผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๐ คน และผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ได้ดำเนินการสรรหาตามขั้นตอน จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิจำนวน ๑๔ คน ลงวนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๔๖ เพือ่เสนอตอ่วฒุสิภา ซึง่ผูฟ้อ้งคดไีมไ่ดร้บัการสรรหา
 ผู้ฟ้ องคดี ได้ ยื่ นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เกี่ ยวกับประกาศของผู้ ถู กฟ้องคดีที่  ๑ 
เรื่องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และประกาศผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ เรื่อง การสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็น
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและโต้แย้งว่ามีประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล โดยผู้ฟ้องคดีขอให้ส่งความเห็นของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยดังนี้
 ข้อ ๑ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖
 ขอ้ ๒   พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง  วทิยโุทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘ (๑) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ ประกอบมาตรา ๒๗
 ข้อ ๓  พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่ชอบด้วย
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๑ เพราะขดัตอ่พระราชบญัญตัปิรบัปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งจำหน่ายคำขอตามข้อ ๓ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีประสงค์
ถอนคำฟ้องเพื่อนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป และมีคำสั่งไม่ส่งความเห็นตามคำขอในข้อ ๑ และ 
๒ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย และพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
 ศาลปกครองสงูสดุพจิารณาแลว้เหน็วา่ ผูฟ้อ้งคดไีดโ้ตแ้ยง้วา่ พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่
ความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติขึ้นโดยมิได้ระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรา
กฎหมาย โดยระบุเฉพาะเลขมาตราเท่าน้ัน แต่มิได้ระบุสาระสำคัญท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
จึงเป็นการขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และโต้แย้งว่ามาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ และสถานะของบุคคล ซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ในระหว่างพิจารณาคดีนี้ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ สิ้นสุดลง แต่เมื่อต่อมาภายหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๙ 
วรรคสอง และมาตรา ๓๐ ไว้เช่นเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดต้องดำเนินการไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง 
และให้รอการพิพากษาไว้ชั่วคราว โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ๒ ประเด็น ดังนี้
 (๑) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม่
 (๒) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา ๔๘ 
ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม่

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
 คำร้องนี้เป็นคดีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึน้             
โดยไมถ่กูตอ้งตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย
ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม่ เมื่อรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ใชบ้งัคบัในขณะทีศ่าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัคด ีจงึมี
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๕๓ 
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ประเด็นเบื้องต้นสมควรพิจารณาก่อนว่า กรณีมีเหตุต้องพิจารณาวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีตามคำร้อง 
หรือไม่
 พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้สิ้นสุดลง
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แต่ผู้ร้องได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๔๗ ซึ่งในขณะนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยังใช้บังคับอยู่ ต่อมา
ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้ร้องได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด และถึงแม้ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นให้ส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุด 
ลงแล้วก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้นำหลักการ
แห่งบทบัญญัติดังกล่าวมาบัญญัติไว้เป็นหลักการเดียวกันตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา          
๓๐ ด้วย เมื่อยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ 
กรณีจึงมีเหตุสมควรพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณีมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังต่อไปนี้
 ประเด็นที่หนึ่ ง   พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือไม่
 พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ร้องโต้แย้งว่า พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติขึ้นโดยมิได้ระบุ
บทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูทีใ่หอ้ำนาจในการตรากฎหมาย โดยระบเุฉพาะเลขมาตราเทา่นัน้ แตม่ไิดร้ะบุ
สาระสำคญัทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร เปน็การขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๙ วรรคสอง นัน้ เปน็กรณี
ที่ผู้ ร้องโต้แย้ งว่ากระบวนการตราพระราชบัญญัติดั งกล่าวไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใช้เป็น
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหน่ึง
บัญญัติให้ศาลที่พิจารณาคดีเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้เฉพาะกรณี
ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ โดยไม่อาจหยิบยกประเด็นความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมาย
ฉบบันัน้ใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัได ้ดงันัน้ ศาลรฐัธรรมนญูจงึไมจ่ำตอ้งวนิจิฉยัในประเดน็นี้
 ประเด็นที่สอง   พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา 
๔๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ หรือไม่
 พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ



จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓ 117จุลนิติ ก.ย. - ต.ค. ๕๓ 117

สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

ของชนชาวไทย ซึง่บญัญตัริบัรองหลกัความเสมอภาคทีใ่หค้วามคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย 
แตม่ไิดเ้ปน็การหา้มโดยเดด็ขาด หากการเลอืกปฏบิตันิัน้เปน็มาตรการเพือ่ขจดัอปุสรรคหรอืสง่เสรมิให้
บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นแล้ว ถือว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม
 ส่วนพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา ๔๘ ที่กำหนดคุณสมบัติของ
กรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตไิวว้า่ตอ้ง “มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ” นัน้ เปน็บทบญัญตัทิีม่ขีึน้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ทีมุ่ง่หมายจะใหเ้ปน็ประโยชนส์งูสดุแกป่ระเทศชาตแิละประชาชนทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่
ทัง้ในดา้นการศกึษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั และประโยชนส์าธารณะอืน่ ๆ  รวมทัง้การแขง่ขนั
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม จำเป็นท่ีจะต้องกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังในด้านการจัดสรร
คลื่นความถี่และวิธีการในการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทสำคัญ
ในการจัดสรรทรัพยากรสื่อสารของชาติ ซึ่งมีความสำคัญและผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสม
ในทุกด้าน เพื่อให้ได้บุคคลที่ เหมาะสมมาทำหน้าที่อย่างเป็นธรรม เป็นกลาง และคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน การที่มาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา ๔๘ 
ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จำกัดคุณสมบัติของคนที่จะเป็นกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติไว้เช่นนั้น เป็นข้อจำกัดที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายใช้บังคับ
แกบ่คุคลใดบคุคลหนึง่โดยเฉพาะ และมไิดเ้ปน็การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมตอ่บคุคลแตอ่ยา่งใด

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๘ (๑) ประกอบมาตรา ๔๘ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐   




