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บทคัดยอ   
หลังจากท่ีมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได

กอใหเกิดผลกระทบสําคัญตอกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยเปนอยางมาก เนื่องจาก ไดมี

การเปล่ียนแนวคิดในการประกอบกิจการโทรคมนาคมจากเดิมท่ีรัฐเปนผูผูกขาดการใหบริการ มา

สูการเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม และไดกําหนดใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระ ทํา

หนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถี่ และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม เพ่ืออนุ วัติการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงไดมีการตรา

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ข้ึนใชบังคับ โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหมีการ

จัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เพ่ือทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม และการใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการดังกลาว และตอมาเม่ือมี

การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

หลักการ ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญดังกลาว 

ยังคงเปนไป ในแนวทางเดียวกันกับหลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540เพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงไดมีตราพระราชบัญญัติ

องคกรจัดสรร คล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้ึนมาใชบังคับแทนพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี

และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 โดย

พระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดใหคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช .) เปนองคกรท่ีมีอํานาจในการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม และการใชคล่ืนความถี่ในการประกอบ

กิจการดังกลาวแทน กทช. นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกลาวยังไดกําหนดให กสทช. ในการ

แตงตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพ่ือทําหนาท่ีในสวนท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแล

การประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมแทน กสทช. ตามที่กฎหมายกําหนดอีก

ดวย 

                                                            

 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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 จากการศึกษาพบวาการใชอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

และการใชคล่ืนความถี่เพ่ือประกอบกิจการดังกลาวของ กทช. และ กสทช. นั้นยังไมอาจบรรลุ

วัตถุประสงคของกฎหมายท่ีตองการใหเกิดการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมในอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมของประเทศไทยได ในทางตรงกันขามการใชอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมของคณะกรรมการดังกลาวยังกอใหเกิดขอพิพาทระหวาง กทช. และ กสทช. 

กับผูประกอบกิจการโทรคมนาคม และขอพิพาทระหวางผูประกอบกิจการโทรคมนาคมดวยกันเอง 

ซึ่งสาเหตุประการสําคัญท่ีกอใหเกิดขอพิพาทนั้นมีสาเหตุมาจากความบกพรองของบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังของ กทช. และ กสทช. ท่ีใชเปนหลักเกณฑ 

ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในปจจุบัน ซึ่งผูเขียนไดทําการศึกษาวิเคราะห 

ถึงปญหาดังกลาวและแนวทางแกไขไวแลวซึ่งปรากฏอยูในหัวขอตอไป 

 
1.  ปญหาทางกฎหมายในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
ประเทศไทย 

1.1  ปญหาความไมชัดเจนระหวางอํานาจของ กสทช. ในการกํากับดูแลบริษัทเอกชน
ผูรับสัมปทานและขอบเขตในการใชสิทธิเรียกรองของรัฐวิสาหกิจที่เปนคูสัญญาสัมปทาน
เพ่ือใหบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา 

 ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากการไมมีบทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดใด กําหนดแนวทางในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมของบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานไวเปนการเฉพาะ อีกท้ังยังไมมีการกําหนดขอบเขต

ในการใชสิทธิเรียกรองของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนคูสัญญาสัมปทาน เพ่ือเรียกรองใหบริษัทเอกชนผูรับ

สัมปทานปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัมปทานอยางชัดเจน ดังนั้น จึงกอใหเกิดขอพิพาทใน

เร่ืองการใชสิทธิเรียกรองของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนคูสัญญาสัมปทานเพ่ือใหบริษัทเอกชนผูรับสัมปทาน

ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาสัมปทาน โดยบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานมักจะอางวารัฐวิสาหกิจท่ี

เปนคู สัญญาสัมปทาน ซึ่งไดแก องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน)) และการส่ือสารแหงประเทศไทย (บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)) ไมมี

สิทธิในการเรียกรองใหบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาสัมปทาน อีกตอไป 

เนื่องจากอํานาจในการกํากับดูแลดังกลาวนั้นไดโอนไปเปนอํานาจของ กทช. (กสทช.) โดยผลของ

กฎหมายแลว ท้ังท่ีในความเปนจริงนั้นสัญญาสัมปทานท่ีทําข้ึนระหวางองคการโทรศัพทแหง

ประเทศไทย และการส่ือสารแหงประเทศไทยกับบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานในหลายฉบับยังคงมี

ผลสมบูรณอยูตามกฎหมาย 

154



1.2  ปญหาการกํากับดูแลการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมตามขอตกลงที่เกิดขึ้น
กอนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง 
การใชและการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 จะมีผลใชบังคับ 

ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากการไมมีบทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดใด ๆ  กําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลการเช่ือมตอโครงขาย

โทรคมนาคมตามขอตกลงท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง การใชและการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 ไวเปนการ

เฉพาะ โดยจะมีก็แตเพียงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม เร่ือง การใชและเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ.2556 ท่ีไดกําหนดวา บรรดา

ประกาศ ระเบียบ หรือขอตกลงใดท่ีไดทําข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโทรเลขและ

โทรศัพท พ.ศ. 2477 พระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 และ

พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 ซึ่งไดทําข้ึนกอนวันท่ี

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการใชและเช่ือมตอโครงขาย

โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 มีผลใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับตอไปตราบเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอ

หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศนี้ และท่ีคณะกรรมการจะกําหนดเพิ่มเติมตอไปจนกวา

ประกาศ ระเบียบ หรือขอตกลงนั้นจะส้ินผล  

นอกจากนี้ ยังพบวาขอตกลงที่เกิดข้ึนกอนวันท่ีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง การใชและการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 

บางขอตกลง เชน ขอตกลงระหวางองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย กับการส่ือสารแหงประเทศไทย 

เร่ือง การเช่ือมโยงโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัท โทเท่ิล แอคเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด และบริษัท ไวรเลส คอมมูนิเคช่ันส เซอรวิส จํากัด ไมเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม เร่ือง การใชและเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ.2556 เนื่องจากขอตกลง เร่ือง 

การเช่ือมโยงโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีดังกลาวกําหนดเงื่อนไขการเช่ือมตอโครงขาย

โทรคมนาคมเฉพาะกรณีท่ีมีการตอเรียกจากโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีดําเนินการโดยการส่ือสาร   

แหงประเทศไทยและบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานจากการสื่อสารแหงประเทศไทยเขาสูโครงขาย

โทรศัพทพ้ืนฐานขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเทานั้น และขอตกลงดังกลาวยังกําหนดให

การสื่อสารแหงประเทศไทยมีหนาท่ีตองชําระคาเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม (คาเช่ือมโยง

โครงขาย (Access Charge)) ใหกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เพ่ือเปนการชดเชยรายได

จากการปรับระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหเปนระบบเดียวกันแตเพียงฝายเดียวในอัตราท่ีสูงกวาอัตรา
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คาเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม เร่ือง การใชและเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ.2556 

ดังนั้น จึงทําใหเกิดขอพิพาทในเร่ืองการชําระคาเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมตาม

ขอตกลงระหวางองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย กับการส่ือสารแหงประเทศไทย เร่ือง การ

เช่ือมโยงโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัท โทเท่ิล แอคเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด บริษัท 

ดิจิตอล โฟน จํากัด และบริษัท ไวรเลส คอมมูนิเคช่ันส เซอรวิส จํากัด โดยการส่ือสารแหง 

ประเทศไทย (บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด มหาชน) และบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานจาก

การส่ือสารแหงประเทศไทยท้ัง 3 ราย ซึ่งไดแก บริษัท โทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด และบริษัท ไวรเลส คอมมูนิเคช่ันส เซอรวิส จํากัด อางวาไมมีหนาท่ีท่ี

จะตองชําระคาเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมตามขอตกลงดังกลาว เนื่องจากขอตกลงดังกลาวขัด

ตอพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง การใชและการ

เช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 ขอตกลงดังกลาวจึงส้ินผลไปโดยกฎหมายแลว อีกท้ัง

บริษัทเอกชนผูรับสัมปทานจากการสื่อสารแหงประเทศไทยทั้ง 3 ราย ไดมีการบอกเลิกขอตกลงท่ี

ไมชอบดวยกฎหมายเปนลายลักษณอักษรแลว แตในขณะท่ีองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

(บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)) กลับมีความเห็นวาขอตกลงดังกลาวไดรับการรับรองคุมครอง

โดยกฎหมาย จึงยังคงมีผลสมบูรณ และใชบังคับระหวางคูสัญญาได 

 
1.3  ปญหาในเร่ืองความไมชอบดวยกฎหมายของประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง มาตรการคุมครอง
ผูใชบริการ เปนการช่ัวคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่ พ.ศ. 2556 

ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากการที่ การที่ กสทช. อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ

องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ. 2544 ในการออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราวในกรณีส้ินสุดการ

อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 ข้ึนเพ่ือกําหนด

มาตรการในการคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราวในกรณีท่ีสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง โดย

กําหนดใหผูใหบริการมีหนาท่ีใหบริการโทรคมนาคมเปนการช่ัวคราวตอไปอีกไมเกิน 1 ปนับแต

วันส้ินสุดสัญญาสัมปทาน ในระหวางท่ี กสทช. ยังจัดสรรคล่ืนความถี่ท่ีผูใหบริการไดเคยใหบริการ

ตามสัญญาสัมปทานให แกผูรับใบอนุญาตรายใหมยังไมแลวเสร็จนั้น ยอมมีผลเปนการขยาย

ระยะเวลาของสัญญาสัมปทานการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีทําข้ึนระหวางองคการโทรศัพท
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แหงประเทศไทย และการส่ือสารแหงประเทศไทย กับบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานท่ีมีกําหนด

ระยะเวลาส้ินสุดไวอยางแนนอนท่ีไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ท่ี

กําหนดใหผูรับสัมปทานในการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย

และการส่ือสารแหงประเทศไทยมีสิทธิในการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด

ไวสัญญาสัมปทานจนกวาสัญญาสัมปทานจะส้ินลง นอกจากนี้ การกําหนดมาตรการดังกลาวมีผล

เปนการขยายระยะเวลาในการใชคล่ืนความถ่ีท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ือใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ตามสัญญาสัมปทานอีกดวย 

ดังนั้น การกําหนดมาตรการในการคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราวตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง 

มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการ

ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 จึงมีปญหาในเร่ืองความไมชอบดวยกฎหมาย 
 
2.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 2.1  แนวทางในการแกไขปญหาความไมชัดเจนระหวางอํานาจของ กสทช. ในการกํากับ
ดูแลบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานและของเขตในการใชสิทธิเรียกรองของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนคูสัญญา

สัมปทานเพ่ือใหบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญานั้น ผูเขียนมีความเห็นวา 

กสทช. ควรใชอํานาจตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (6) และ (24) 

ท่ีกําหนดให กสทช. มีอํานาจพิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม และใหมีอํานาจในการออกระเบียบประกาศ หรือคําส่ัง

อันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. โดย กสทช. ควรออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เพ่ือกําหนดอํานาจของ กสทช.ในการ

กํากับดูแลบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานและกําหนดขอบเขตในการใชสิทธิเรียกรองของรัฐวิสาหกิจท่ี

เปนคูสัญญาสัมปทานเพ่ือใหบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาใหมีความ

ชัดเจน โดยในการออกประกาศดังกลาวนั้น กสทช. จะตองพิจารณาจากแนวคําพิพากษาของศาล

ปกครองสูงสุด บทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาสัมปทานที่ยังคง

มีผลอยูในปจจุบันประกอบเขาดวยกัน ซึ่งในการกําหนดเนื้อหาในประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เพ่ือกําหนดอํานาจของ กสทช.ใน

การกํากับดูแลบริษัทเอกชนผู รับสัมปทานและกําหนดขอบเขตในการใชสิทธิเรียกรองของ

รัฐวิสาหกิจท่ีเปนคูสัญญาสัมปทานเพ่ือใหบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา 

ควรท่ีมีเนื้อหา ดังตอไปนี ้

157



 (1)  กสทช. ควรกําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติใหการดําเนินการในเร่ืองดังตอไปนี้เปนอํานาจของ 

กสทช. ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัทเอกชนผูรับสัมปทาน 

1. การกําหนดอัตราคาบริการสําหรับการใหบริการโทรคมนาคมแตละประเภท 

รวมถึงการปรับอัตราคาบริการโทรคมนาคมแตละประเภท 

2. การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมใหเพ่ือใชในการใหบริการ 
3. การตรวจสอบการดําเนินกิจการโทรคมนาคมของบริษัทเอกชนท่ีเปนผูรับ

สัมปทานวาเปนไปตามท่ีกฎหมาย และหลักเกณฑท่ี กสทช. กําหนดหรือไม 

(2)  กสทช. ควรกําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติใหการดําเนินการในเร่ืองดังตอไปนี้เปนสิทธิเรียกรอง

ของรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนคูสัญญาสัมปทาน 

1. การเรียกรองใหบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานบํารุงรักษาอุปกรณในระบบให
อยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตลอดระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาสัมปทาน 

2. การเรียกรองใหบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานสงมอบอุปกรณท่ีติดตั้งในระบบ
ใหแกรัฐวิสาหกิจท่ีเปนคูสัญญาสัมปทานตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาสัมปทาน 

3. การเรียกรองใหบริษัทเอกชนผู รับสัมปทานแบงสวนแบงรายไดและ
ผลประโยชนท่ีมีข้ึนเนื่องจากการดําเนินการตามสัญญาสัมปทานใหกับรัฐวิสาหกิจท่ีเปนคูสัญญา

สัมปทานตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาสัมปทาน 

4. การเรียกรองใหบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานดําเนินการจัดใหมีเคร่ืองหมาย
หรือสัญลักษณของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนคู สัญญาสัมปทานไวท่ีอุปกรณในระบบท้ังหมดท่ีเปน

กรรมสิทธิ์ของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนคูสัญญาสัมปทาน 

5. การเรียกรองใหบริษัทเอกชนผูรับสัมปทานปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีของโครงขายโทรคมนาคมใหสอดคลองกับเทคโนโลยีใหมตามเง่ือนไขในสัญญา

สัมปทาน 

 2.2  แนวทางในการแกไขปญหาการกํากับดูแลการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมตาม
ขอตกลงที่เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และ

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เร่ือง การใชและการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 จะมีผลใชบังคับนั้น ผูเขียนมี

ความเห็นวา กสทช. ควรใชอํานาจตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 

(8) และ (24) ท่ีกําหนดวา ให กสทช. มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใช

หรือเช่ือมตอ และหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดอัตราคาใชหรือคาเช่ือมตอโครงขายในการ

ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ท้ังในกิจการประเภท

158



เดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภทใหเปนธรรมตอผูใชบริการ ผูใหบริการและผูลงทุน หรือ

ระหวางผูใหบริการโทรคมนาคม โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ และใหมีอํานาจใน

การออกระเบียบประกาศ หรือคําส่ังอันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ กสทช. โดย กสทช. ควรออก

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เพ่ือกําหนดแนวทางในการกํากับดูแลการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมตามขอตกลงท่ีเกิดข้ึน

กอนวันท่ีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ .ศ . 2544 และประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง การใช

และการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ในเรื่อง

ดังตอไปนี้ 

(1)  กําหนดใหเรียกเก็บคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมในอัตราท่ี

สะทอนตนทุน โดยใชหลักการคํานวณแบบตนทุนสวนเพ่ิมระยะยาว (long run incremental cost) 

ท้ังนี้ กสทช.อาจพิจารณากําหนดวิธีการคํานวณตนทุนและอัตราคาตอบแทนการเช่ือมตอโครงขาย

โทรคมนาคมอางอิงท่ีเหมาะสมสําหรับบางประเภทบริการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมได 

นอกจากนี้ กสทช. ยังตองกําหนดใหการเรียกเก็บคาตอบแทนการใชส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี

จําเปนสําหรับการเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมเปนไปในอัตราท่ีสะทอนตนทุนดวย 

(2)  กําหนดใหมีการคํานวณคาเช่ือมตอโครงขายโทรคมนาคมในทุกกรณีท่ีมีการตอ

เรียกจากโครงขายของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่งไปยังโครงขายโทรคมนาคมของ 

ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกรายหนึ่ง โดยคํานวณคาเ ช่ือมตอโครงขาย

โทรคมนาคมจากปริมาณทราฟฟคท่ีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมแตละรายไดมีการสงหากันตาม

ความเปนจริง 

 2.3  แนวทางในการแกไขปญหาความไมชอบดวยกฎหมายของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง มาตรการ
คุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราว ในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 ดังกลาวนั้น ผูเขียนมีความเห็นวา กสทช. ควรท่ีจะเพิกถอน

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง 

มาตรการคุมครองผูใชบริการเปนการช่ัวคราว ในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา

ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 และ กสทช. ควรพิจารณากําหนดมาตรการในการ

คุมครองผูใชบริการในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ตามแนวทางดังนี้ กอนท่ีการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีจะส้ินสุดลง 

กสทช. และผูใหบริการท่ีการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีจะส้ินสุด

ลงจะตองประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบ พรอมท้ังแจงใหผูใชบริการแสดงความจํานงในการ

ยายไปใชบริการกับผูใหบริการรายอื่นภายในกําหนดเวลากอนท่ีการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา

ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีจะส้ินสุดลง และเม่ือผูใชบริการไดแสดงความประสงคในการยายไปใช
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บริการกับผูใหบริการรายอื่น ผูใหบริการที่การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีจะส้ินสุดลงจะตองเรงดําเนินการตามความประสงคของผูใชบริการ หากใกล

ระยะเวลาที่การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีจะส้ินสุดลงแลวแต

ปรากฏวาไมอาจดําเนินการยายผูใชบริการไปยังผูใหบริการรายอื่นไดตามความประสงคของ

ผูใชบริการไดท้ังหมด กสทช. และผูใหบริการที่การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีจะส้ินสุดลงจะตองดําเนินการยายผูใชบริการสวนท่ีเหลืออยูท้ังหมดไปยังคล่ืน

ความถ่ีอ่ืนท่ีสามารถรับการโอนยายผูใชบริการสวนท่ีเหลือได เพ่ือใหผูใชบริการสามารถใชบริการ

ไดตอเนื่อง จากนั้นจึงจะดําเนินการโอนยายผูใชบริการไปยังผูใหบริการรายอื่นตามความประสงค

ของผูใชบริการที่ไดแสดงความประสงคไวแลวใหเสร็จส้ินตอไป 
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