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บทคัดยอ 
จากการแขงขันในเชิงธุรกิจโทรคมนาคมในปจจุบันประกอบกับการชวงชิงความ

ได เปรียบในการประกอบกิจการผู รับใบอนุญาตจึงตองทําทุกวิ ถีทางเพื่อให ไดมาซึ่ ง 

ผลประกอบการสูงสุดดวยการลงทุนท่ีต่ําท่ีสุดโดยมิไดคํานึงถึงประโยชนของผูใชบริการแตอยางใด 

หลายคร้ัง ท่ี เหตุผลดังกล าวนํามาซึ่ งการกระทํา ท่ี ขัดตอกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบั งคับ  

เพียงเพ่ือใหบริษัทของตนไดเปรียบคูแขงในการประกอบกิจการ ดังนั้น กสทช. ในฐานะท่ีเปน

องคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยมีการกําหนดใหสามารถใชเคร่ืองมือคือ 

“การออกคําส่ังทางปกครอง”และหากผูประกอบการยังฝาฝนเคร่ืองมืออีกชนิดหนึ่งก็คือ  

“การบังคับทางปกครอง” ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 หมวด 9 

เร่ืองการบังคับทางปกครอง มาตรา 64, 65 และ 66 มีการกําหนดรูปแบบของการบังคับทาง

ปกครองไว 3 รูปแบบคือ การปรับ การพักใชใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต 

 

1.  บทนํา 
  การศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหลักการและแนวความคิดในการบังคับใช

การบังคับทางปกครอง ในสวนของปญหาการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคม 

โดยการปรับ และการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการใช

การบังคับทางปกครอง ในสวนของปญหาการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคม

โดยวิธีอ่ืน ของหนวยงานกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม อยางคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. ตามพระราชบัญญัติ

องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

2544 ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงวิธีการแกไขในการบังคับใชการบังคับ

ทางปกครองดังกลาว 

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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  การแข ง ขันในการประกอบกิจการโทรคมนาคมมีความรุนแรงมาก ย่ิง ข้ึน 

สืบเนื่องมาจากการเปดเสรีทางการคา ลดการผูกขาดของหนวยงานรัฐวิสาหกิจไดมีการจัดตั้ง

หนวยงานอิสระเพ่ือกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมคือ คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ตั้งตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 จากนั้นไดปรับเปล่ียนเปน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ National 

Broadcasting and Telecommunication Commission (กสทช.) เปนหนวยงานอิสระของรัฐ มี

บทบาทหนาท่ีในการบริหารความถ่ีวิทยุเพ่ือกิจการโทรคมนาคม และกํากับดูแลการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม กสทช. จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี และกํากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หลังจากการกอตั้ง

องคกรกํากับดังกลาวข้ึนไดมีการออกระเบียบหลักเกณฑเพ่ือใชในการกํากับกิจการโทรคมนาคม

มากมายหลายฉบับ โดยหลักของการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ไดเนนการแขงขันท่ีเทาเทียม

และเปนธรรม เปนประโยชนตอประชาชนผูใชบริการ รวมถึงการใชคล่ืนความถ่ีซึ่งเปนทรัพยากร

ของชาติไดอยางเต็มประสิทธิภาพและมีประโยชนสูงสุดโดยหลักการแลวการกํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคมในรูปแบบใบอนุญาต จะเนนการแขงขันท่ีเทาเทียมและเปนธรรมของผูประกอบการ 

แตดวยพ้ืนฐานของการใหบริการในกิจการโทรคมนาคมของไทยนั้น ไมไดเปนไปอยางท่ีไดวาง

หลักการไวเนื่องจากการเร่ิมตนของผูประกอบการที่ไมเทาเทียมกันท้ังในเร่ืองจํานวนผูใชบริการ

และการครอบคลุมพ้ืนท่ีของโครงขายท่ีใหบริการ จุดเร่ิมตนท่ีไมเทาเทียมและเปนธรรมจึงเปนไปได

ยากย่ิง ท่ีคนไทยจะไดเห็นใหการแขงขันของผูใหบริการที่เทาเทียมและเปนธรรมอยางหลักการท่ี

ไดวางเอาไว 

  จากการศึกษาพบวา สภาพพ้ืนฐานในการประกอบกิจการโทรคมนาคมยอมตอง 

มีผูรับใบอนุญาตใหบริการที่มีขนาดธุรกิจเล็กใหญแตกตางกันตามจํานวนลูกคาผูใชบริการ  

แตการบังคับทางปกครองในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ท่ีมีอยูเปนแบบเทาเทียมโดยมิไดนําเอาขนาดธุรกิจและ

จํานวนผูใชบริการที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติฝาฝนกฎหมายของผูรับใบอนุญาตมาพิจารณา

ในการบังคับทางปกครอง จึงสงผลใหการบังคับทางปกครองในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม

ท่ีมีอยูไมสามารถนํามาบังคับใชไดจริงโดยเฉพาะกับผูรับใบอนุญาตรายใหญซึ่งจะไดเปรียบผูรับ

ใบอนุญาตรายเล็ก ไมวาจะเปนการบังคับทางปกครองในรูปแบบ การปรับ การพักใชใบอนุญาต 

และการเพิกถอนใบอนุญาต เชน การบังคับทางปกครองในรูปแบบการปรับ กสทช. จะกําหนดคา

ปรับเปนจํานวนเงินในอัตราเดียวกันบังคับใชกับผูรับใบอนุญาตทุกราย สงผลกระทบตอผูรับ

ใบอนุญาตรายเล็กท่ีมีลูกคานอย รายไดนอย แตจะไมกระทบกับผูใหบริการรายใหญเนื่องจากมี

ลูกคาจํานวนมาก รายไดก็มาก การบังคับทางปกครองในรูปแบบการพักใชใบอนุญาต และการ

เพิกถอนใบอนุญาต การตัดสินใจของ กสทช. ยอมตัดสินใจใชการบังคับทางปกครองไดงาย
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เนื่องจากมีผูใชบริการไดรับผลกระทบจํานวนนอย ในทางกลับกันถาเปนผูรับใบอนุญาตรายใหญ 

กสทช. อาจจะตองทบทวนการบังคับทางปกครองมากข้ึนหรืออาจถึงขนาดท่ีไมสามารถใชการ

บังคับทางปกครองกับผูรับใบอนุญาตรายใหญได เนื่องจากผูรับใบอนุญาตรายใหญมีประชาชน

ผูใชบริการจํานวนมากเปนตัวประกัน 

  ตามเหตุผลท่ีไดกลาวมาน้ัน กอใหเกิดขอจํากัดหรือปญหาการบังคับใชการบังคับทาง

ปกครอง ในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ท้ังในเร่ืองความเทาเทียมและเปนธรรม 

ในการใหบริการและแขงขันทางธุรกิจ รวมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับ กสทช. ในสวนของ 

การใชอํานาจกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผลกระทบที่จะเกิด

ข้ึนกับประชาชนผูใชบริการ ซึ่งจะไดรับผลกระทบจากท้ังการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมายของ 

ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม  และผลกระทบจากการใชการบังคับทางปกครองใน 

การควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคม อยางเชนการพักใช และเพิกถอน

ใบอนุญาต จึงไดศึกษาเก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวโดยอาศัยหลักทฤษฎีพ้ืนฐานเร่ือง

การบังคับทางปกครองผนวกกับสภาพปญหาตามความเปนจริงในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมของไทยอางอิงกับแนวทางการบังคับทางปกครองในตางประเทศ จะเห็นไดวาการ

บังคับทางปกครองท่ีนํามาใชกับการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยการ

ปรับ หรือ การพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต ของประเทศไทยนั้นไมสามารถบังคับใชไดจริง หรือ

เปนการบังคับใชท่ีไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากไมสามารถหยุดย้ังการกระทําท่ีฝา

ฝนกฎหมายของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมได 

 

2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ 
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม 
  การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยแตเดิมมีเพียงหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

2 หนวยงาน คือ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ปจจุบันคือ บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) 

และการส่ือสารแหงประเทศไทย ซึ่งปจจุบันคือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) เปนผู

ใหบริการในลักษณะท่ีผูกขาดภายใตการกํากับดูแลของกรมไปรษณียโทรเลขและกระทรวงเจา

สังกัด ตอมารูปแบบการใหบริการในดานโทรคมนาคมเร่ิมมีความหลากหลายมีบริการใหมเกิดข้ึน

มากมายไมใชเพียงแคบริการโทรเลขหรือโทรศัพทอีกตอไป ความตองการใชบริการเพ่ิมมากข้ึน

อยางรวดเร็วประกอบกับความกาวหนาทางโทรคมนาคมถูกนําไปยึดโยงกับการพัฒนาประเทศ  

การใหบริการแบบผูกขาดของหนวยงานรัฐซึ่งมากดวยข้ันตอนและกระบวนการ 

กอใหเกิดความลาชาไมเทาทันตอความตองการของประชาชนและการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ทายท่ีสุดการใหบริการในรูปแบบเดิมจึงถูกมองวาเปนอุปสรรคของการพัฒนาประเทศ  แนวคิด

เร่ืองการใหบริการโดยเอกชนไดเร่ิมตนข้ึนดวยการใหบริการภายใตระบบสัมปทานของหนวยงาน
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รัฐวิสาหกิจเดิมคือ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และการส่ือสารแหงประเทศไทย ตอมา

แมกระทั่งการใหบริการโดยเอกชนภายใตระบบสัมปทานดังกลาวยังถูกมองวาเปนการเพ่ิมภาระ

ใหกับประชาชนผูใชบริการเนื่องจากบริษัทเอกชนมีตนทุนคาใชจายตามสัญญาสัมปทานจํานวน

มาก แนวคิดเก่ียวกับการแขงขันเสรีเร่ิมกอตัวข้ึน พรอมกับการกอตั้งหนวยงานกํากับดูแลการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีความพยายามท่ีจะปรับเปล่ียนรูปแบบสัมปทานเปนรูปแบบ

ของใบอนุญาตผูใหบริการโทรคมนาคมจึงปรับเปล่ียนมาเปนผูรับใบอนุญาต 

ทายท่ีสุดการใหบริการในรูปแบบเดิมจึงถูกมองวาเปนอุปสรรคของการพัฒนาประเทศ  

แนวคิดเร่ืองการใหบริการโดยเอกชนไดเร่ิมตนข้ึนดวยการใหบริการภายใตระบบสัมปทานของ

หนวยงานรัฐวิสาหกิจเดิมคือ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและการสื่อสารแหงประเทศไทย 

ตอมาแมกระท่ังการใหบริการโดยเอกชนภายใตระบบสัมปทานดังกลาวยังถูกมองวาเปนการเพิ่ม

ภาระใหกับประชาชนผูใชบริการเนื่องจากบริษัทเอกชนมีตนทุนคาใชจายตามสัญญาสัมปทาน

จํานวนมาก แนวคิดเก่ียวกับการแขงขันเสรีเร่ิมกอตัวข้ึน พรอมกับการกอตั้งหนวยงานกํากับดูแล

การประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีความพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบสัมปทานเปน

รูปแบบของใบอนุญาตผูใหบริการโทรคมนาคมจึงปรับเปล่ียนมาเปนผูรับใบอนุญาต ดวยหวังวา

รูปแบบใบอนุญาตจะเปนการพลิกสภาพธุรกิจท่ีเปนแบบผูกขาดมาเปนการแขงขันอยางเสรีและ

เปนธรรม ผูใหบริการรายใหมมีโอกาสเขามาทําธุรกิจและเม่ือมีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมมาก

ข้ึนการแขงขันทางดานราคา และคุณภาพในการใหบริการก็จะมากข้ึนตามไปดวย ประชาชน

ผูใชบริการก็จะไดรับประโยชนเปนเงาตามตัว 

ในความเปนจริงสภาพธุรกิจโทรคมนาคมไมไดเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี กสทช. ได

วางไว ท้ังท่ีมีกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑตางๆที่เปนเคร่ืองมือในการควบคุมและลงโทษผู

ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่กระทําการฝาฝนกฎหมาย แตเคร่ืองมือในการควบคุมและลงโทษท่ี

มีอยูอยางเชน การปรับ และการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตาม

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ก็ยังไมมีหลักเกณฑ ท่ีจะทําให

เคร่ืองมือในการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้นใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เม่ือเคร่ืองมือไมสามารถใชไดจริง หรือใชอยางไมมีประสิทธิภาพ ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมก็

จะไมมีความเกรงกลัวตอ กฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑตางท่ีมีอยู 

 

3.  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ 
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและสภาพโดยทั่วไปของกิจการโทรคมนาคมของ
ไทยและตางประเทศ 
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 3.1 กฎหมายที่ เกี่ยวของกับการบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ  
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมของไทย 
  พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ไดกลาวถึงองคกรท่ีใชอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมน่ันก็คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมรวมถึงเร่ือง

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม การกํากับในเร่ืองของทิศทางแผนพัฒนาดาน

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยการวางแผนแมบท 

ในการพัฒนา และรวมถึงการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีกระทํา 

การฝาฝนกฎหมายดวย เคร่ืองมือในการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ท่ีมีอยูตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  

 

 3.2  สภาพทั่วไปของการประกอบกิจการโทรคมนาคมไทย 
  ภายหลังจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจโทรคมนาคมจากระบบสัมปทานมาเปน

ระบบใบอนุญาตดวยความหวังวาจะมีผูประกอบกิจการรายใหมเขามาใหบริการโทรคมนาคมเพื่อ

เพ่ิมการแขงขันท้ังดานราคาและ คุณภาพของบริการแตสถานการณจริงหาไดเปนเชนนั้นไม มีการ

เปดประมูลคล่ืนความถี่ยาน 2100 เมกกะเฮิรซ เพ่ือรองรับใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3 G 

แตทายท่ีสุดผูชนะการประมูลก็ยังคงเปนบริษัทในเครือ ของบริษัทผูประกอบกิจการโทรคมนาคม

รายเดิม เหตุผลท่ีเปนเชนนั้นมีหลายสาเหตุ เชน การที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมหาศาลในการวาง

โครงขาย อีกท้ังผูใชบริการก็มีผูใหบริการรายหลักอยูแลว ประกอบกับหลักเกณฑในการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมก็ยังไมเอ้ืออํานวยท่ีจะใหผูประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหมเขามาเปด

ใหบริการ ไมวาจะเปนเร่ืองของการใชโครงขายเดียวกัน หรือหลักเกณฑในการยายคายยาย

เครือขาย ก็ตาม ซึ่งผูประกอบกิจการโทรคมนาคมรายเดิมยังคงดําเนินการในลักษณะการกีดกัน

ทางการคา เชนกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการยายคายหมายเลขเดิม เปนตน 

 

 3.3  การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและสภาพท่ัวไปของการควบคุมและลงโทษผู
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของตางประเทศ 
  ปจจุบันเทคโนโลยีดานกิจการโทรคมนาคมไดพัฒนาไปอยางมาก การส่ือสารท่ีพัฒนา

กาวไกลนั้นสงผลใหการติดตอส่ือสารงายข้ึน คาใชจายนอยลง เสมือนวาโลกมีขนาดเล็กลง การ

พัฒนาดานโทรคมนาคมจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศ  

เดิมประเทศสวนใหญในโลกใชระบบสัมปทานในการใหบริการโทรคมนาคม ดวยเห็นวา 

คล่ืนความถ่ีเปนทรัพยกรของชาติ ดวยเหตุผลเร่ืองความเปนอุปสรรคของระบบสัมปทานนานา

ประเทศจึงเปล่ียนมาใชระบบใบอนุญาต โดยมีหนวยงานกํากับดูแลการประกอบกิจการ
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โทรคมนาคม แตบทบาทหนาท่ีก็จะแตกตางกันไปบางเล็กนอย แตใจความสําคัญคือปลอยให 

ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมมีความเปนอิสระมากข้ึน จะกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

เทาท่ีจําเปนเทานั้น เชนการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมายและสงผลกระทบตอผูใชบริการโดยตรง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคม คลายกันเชน การปรับ การ

พักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แตจากการศึกษาอยางเชนองคกร

กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ ประเทศอังกฤษ จะใชการบังคับทางปกครองใน

การควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการปรับ ซึ่งจะใชผลประกอบการของผู

ประกอบกิจการโทรคมนาคมเปนฐานในการคิดคาปรับ เปนตน 

 
4.  วิเคราะหปญหาขอกฎหมายในการใชการบังคับทางปกครองในการควบคุม
และการลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคม 
  การบังคับทางปกครองนั้นมีความมุงหมายเพ่ือจัดกระบวนการของกิจกรรมทาง

ปกครองใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองเปนธรรมไดสัดสวนตอประโยชน

สาธารณะและเหมาะสมพอสมควรแกเหตุ ตองมีข้ันตอนท่ีชัดเจน เหมาะสม จากการศึกษา 

การใชการบังคับทางปกครองในการควบคุมและการลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและ

อุปสรรคในทางกฎหมายดังนี้ 

1)  ปญหาความบกพรองในการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคม 

โดย การปรับ 
2) ปญหาความบกพรองในการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคม 

โดย การพักใช หรือการเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

3)  ขอจํากัดในการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยวิธีอ่ืนและ

การเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบ 
 
5.  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบังคับทางปกครอง ประกอบการการศึกษาสภาพ

ท่ัวไปของการประกอบกิจการโทรคมนาคมของไทยและตางประเทศ ในสวนของการใชการบังคับ

ทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการปรับ หรือการพักใช

และเพิกถอนใบอนุญาต ผูเขียนมีความเห็นและขอเสนอแนะสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. ประเด็นหลักเกณฑในการคิดคาปรับกรณีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมกระทําฝา
ฝนกฎหมาย ซึ่งในปจจุบันจากคํา ส่ังของ กสทช. ในการคิดคาปรับเพ่ือเปนการลงโทษ 

ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้น ไมมีการนําจํานวนผูใชบริการหรือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการ

กระทําท่ีฝาฝนของผูประกอบกิจการโทรคมนาคม มาเปนฐานในการคิดคํานวณคาปรับ และการ
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คิดคาปรับของ กสทช. ท่ีมีตอผูประกอบกิจการโทรคมนาคมแตละคร้ัง ก็ไมมี ส่ิงใดเปน

หลักประกันไดวาการคิดคาปรับนั้นจะเปนไปอยางสมเหตุสมผล ในภาคของการคิดคาปรับของ 

กสทช. นั้น กอนท่ี กสทช. จะไดผลลัพธของคาปรับเพ่ือเปนการลงโทษผูประกอบกิจการ

โทรคมนาคมในแตละคร้ังนั้น จะไดมาโดยผานกระบวนการในรูปแบบของคณะกรรมการ  

ซึ่งในแตละคร้ังบุคคลท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาคาปรับจึงสับเปล่ียนหมุนเวียนกันไป 

ไมไดมีการกําหนดคณะกรรมการพิจารณาคาปรับอยางตายตัว จึงสงผลใหคาปรับท่ีนํามาใช 

เพ่ือการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคมขาดความนาเช่ือถือและเปนเหตุให 

ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถใชเปนเหตุในการย่ืนคํารองตอศาลปกครองเพื่อให 

เพิกถอนคําส่ังปรับเพ่ือลงโทษตอผูประกอบกิจการโทรคมนาคมในทางปกครองดังกลาว และ 

ยังเปนภาระตอ กสทช. ท่ีจะตองช้ีแจงตอศาลถึงกระบวนการคิด พิจารณาคาปรับดังกลาว  

สุมเส่ียงตอการท่ีศาลปกครองจะมีคําส่ังใหเพิกถอนการส่ังปรับดังกลาว ทําใหรัฐตองเสีย

งบประมาณท้ังยังสงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนผูใชบริการท่ีตองแบกรับภาระจากการ 

ฝาฝนกฎหมายของผูประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเปนผลมาจากเคร่ืองมือในการควบคุมและ

ลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคม ของหนวยงานกํากับดูแลอยาง กสทช. ไมมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ผูเขียนจึงขอเสนอแนะวา กสทช. ในฐานะหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลควร

สรางบรรทัดฐานในการคิดคาปรับรวมถึงการนําจํานวนของผูใชบริการท่ีไดรับความเสียหาย ขนาด

ธุรกิจของผูประกอบกิจการโทรคมนาคม มาใชเปนฐานในการคิดคาปรับเพ่ือใหเกิดความเปน

ธรรมระหวางผูประกอบกิจการโทรคมนาคมดวยกัน และทําใหการควบคุมและการลงโทษผู

ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการปรับ นั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้หากมีการ

กระบวนการคิดคาปรับท่ีเปนบรรทัดฐานสามารถอธิบายไดและมีประสิทธิภาพ ยังเปนการปรามผู

ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจะกระทําฝาฝนกฎหมายไดเปนอยางดีอีกดวย ซึ่งรูปแบบของ

หลักเกณฑท่ีเปนบรรทัดฐานในการพิจารณาคาปรับนั้นควรออกมาในรูปแบบของ ประกาศ กสทช.  

2. ประเด็นการพิจารณาใชการบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ 

ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการ พักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมนั้น ถือไดวาเปนมาตรการท่ีเปนเคร่ืองมือท่ีปรากฏอยูในกฎหมายท่ีเก่ียวกับ 

การกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของทุกประเทศ แตโดยสภาพของขอเท็จจริงใน

การประกอบกิจการโทรคมนาคมแลว การบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษ 

ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการ พักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม แทบจะไมเคยถูกนํามาใชไดจริงเลย โดยเฉพาะประเทศท่ีไมมีการวางหลักเกณฑการ

บังคับใชเคร่ืองมือนี้ซึ่งนั้นก็รวมถึงประเทศไทยดวย ถึงแมวาในข้ันตอนของการขอรับใบอนุญาต

ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

2544 จะกําหนดใหผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้นตั้งนําสง

หลักเกณฑการเยียวยาผูใชบริการกรณีท่ีสิทธิในการใชใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้น
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ไดส้ินสุดลงซึ่งรวมถึงการถูกเพิกถอนใบอนุญาตดวย แตในความเปนจริง กสทช. ในฐานะผูใช

อํานาจกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม หาไดใหความสําคัญตอบทบัญญัติดังกลาวไมทําใหใน

ปจจุบันยังไมมีผูประกอบการรายใดที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคม นําสง

หลักเกณฑการเยียวยาดังกลาว ดังนั้นจึงเกิดความสุมเสียงกรณีท่ีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ี

ถูก กสทช. มีคําส่ังใหพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งมีผลใหตองยุติการใหบริการ แตคําส่ังให

พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตหาไดสงผลตอผูประกอบกิจการโทรคมนาคมแตฝายเดียวไม ยังมีผู

ท่ีไดรับผลกระทบจากการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตอีกนั้นก็คือประชาชนผูใชบริการ นี่จึงเปน

สาเหตุใหผูเขียนใหความเห็นวาการบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการ

โทรคมนาคมโดยการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้นไมสามารถ

นํามาใชไดจริง เนื่องจากผูประกอบกิจการโทรคมนาคมมีประชาชนผูใชบริการเปนตัวประกัน และ

ถือไดวาจํานวนผูใชบริการยิ่งมีจํานวนมากเทาใดย่ิงสงผลตอการพิจารณาตัดสินใจออกคําส่ังพักใช

หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตอผูประกอบกิจการโทรคมนาคมนั้นได  

ส่ิงเหลานี้สงผลกระทําโดยตรงทั้งตอ กสทช. ในฐานะหนวยงานที่ใชอํานาจในการกํากับดูแลการ

ประกอบกิจการ และสงผลกระทบตอผูใชบริการในอีกมิติหนึ่งนั้นก็คือเม่ือผูประกอบกิจการโทร

คมนาไมมีความเกรงกลัวตอการบังคับทางปกครองท่ีเปนเคร่ืองมือในการควบคุมและลงโทษผู

ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่กระทําฝาฝนกฎหมาย ซึ่งการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมายดังกลาว

โดยมากเปนขอหามท่ีสงผลกระทบตอผูใชบริการโดยตรง เชน กอใหเกิดภาระคาใชจายมากข้ึน 

และในภาพรวมแลวดวยเหตุดังท่ีกลาวมานั้นสงผลกระทบไปถึงภาพรวมของภาคธุรกิจ

โทรคมนาคม นั่นก็คือกอใหเกิดการกีดกันและการผูกขาดทางการคา เนื่องจากในเชิงธุรกิจ 

เปาหมายที่สําคัญนั้นก็คือ ผลกําไรจากการประกอบกิจการทําธุรกิจท่ีมีคูแขงจํานวนมากยอม

หมายถึงตนทุนท่ีใชในการแขงขันจํานวนมากข้ึนดวยเชนกัน และในทางการกลับกันถาการแขงขัน

สูงรายไดก็จะลดลงเนื่องจากมีการแขงขันในดานราคา เพราะฉะนั้นมีชองทางที่ทําใหการแขงข้ันใน

ตลาดลดลง นั้นก็คือลดจํานวนผูประกอบกิจการท่ีแขงขันในทางธุรกิจ โดยการกีดกันทางการคา ผลท่ี

เกิดข้ึนในภาพธุรกิจก็จะทําใหวัตถุประสงคในการกอตั้ง กสทช. นั้นก็คือเพ่ือกอใหเกิดการแขงขัน

ท่ีเทาเทียมและเปนธรรม ใหผูประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหมไดมีโอกาสเขาใหบริการ ยอม

ไมอาจเปนจริงได จะเห็นไดวาขอบกพรองในการบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผู

ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการ พักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

เพียงขอท่ียกข้ึนนี้เพียงขอเดียวสามารถสงผลกระทบเปนการส่ันสะเทือนวงการโทรคมนาคมไดท้ัง

วงการ 

ดั ง นั้ น เ พ่ื อ เป น ก า รแก ไ ขปญหา ในประ เด็ นก า รบั ง คั บท า งปกครอ ง ใน 

การควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการ พักใชและเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมนี้ โดยการกําหนดให กสทช. ใชอํานาจในการกํากับดูแลโดย 

การออกหลักเกณฑในการท่ีใชบังคับสําหรับกรณีท่ีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมถูกคําส่ัง 
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พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยหลักเกณฑดังกลาวตองกําหนดให

ชัดเจนถึงข้ันตอนการปฏิบัติของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไดรับคําส่ังดังกลาว วากอนท่ีจะ

ยุติการใหบริการจะตองมีการดูแลเยียวผูใชบริการท่ียังคงอยูในระบบโดยใหผูใชบริการรูวาตน

ไดรับผลกระทบจากการถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู

ประกอบกิจการโทรคมนาคมใหนอยท่ีสุด หรือไมไดรับผลกระทบเลย กสทช. ควรกําหนดเวลาที่

ชัดเจนในการดําเนินการของผูประกอบกิจการดังกลาว และรูปแบบของหลักเกณฑดังกลาวใหเปน

ประกาศของ กสทช. เม่ือมีหลักเกณฑในการดําเนินการท่ีรองรับชัดเจน การใชการบังคับทาง

ปกครองในการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการ พักใชและเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ก็ยอมสามารถนํามาใชใหเกิดผลข้ึนจริงได มิไดเปนเพียง

เคร่ืองมือท่ีชํารุดของ กสทช. อีกตอไป 

3. ประเด็นการใชการบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยทางอื่นๆ เนื่องจากรูปแบบของการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการ

โทรคมนาคมนั้น ควรบังคับใชในลักษณะท่ียืดหยุนได ไมไดมุงเนนการลงโทษผูประกอบกิจการ

โทรคมนาคมอยางเครงครัดเพียงอยางเดียว หลักคิดในขอนี้ก็คือนอกจากการปรับ หรือการพักใช

และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีมีอยูใน พระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 แลว ยังมีการบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผู

ประกอบกิจการโทรคมนาคมอื่นๆอีกหรือไม ผูเขียนเห็นวาการประกอบกิจการโทรคมนาคมเปน

เร่ืองของการกฎหมายท่ีตองพัฒนาใหเทาทันตอเทคโนโลยีท่ีปรับเปลี่ยนไปอยางกาวกระโดด 

ดังนั้นการพัฒนาจะเกิดข้ึนไดผูประกอบกิจการก็ตองมีความคลองตัวในการประกอบกิจการดวย 

ความแข็งแกรงของผูประกอบกิจการโทรคมนาคมก็หมายถึงคุณภาพของการใหบริการดวย ดังนั้น 

การบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยการไมควร

เนนการท่ีจะสงผลใหผูประกอบกิจการตองยุติการใหบริการเพียงอยางเดียวอยางเชนการ พักใช

และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ควรมีมาตรการที่สงผลกระทบตอผูประกอบ

กิจการโทรคมนาคมหากกระทําฝาฝนกฎหมาย แตไมถึงขนาดตองยุติการใหบริการ เชน    

หามคิดคาบริการกับผูใชบริการที่ไดรับผลกระทบท้ังหมดไมวาผูใชบริการนั้นจะไดรอง

ขอหรือย่ืนเร่ืองรองเรียนตามประกาศ กทช. เร่ือง กระบวนการรับเร่ืองรองเรียนและพิจารณาเร่ือง

รองเรียนของผูใชบริการ หรือไมก็ตาม จนกวาผูประกอบกิจการโทรคมนาคมที่กระทําการฝาฝน

กฎหมายจะไดดําเนินการปรับปรุงแกไขการกระทําฝาฝนกฎหมายดังกลาวแลว หรือ 

หามมิใหขยายจํานวนผูใชบริการ ซึ่งถือเปนการบังคับทางปกครองท่ีกระทบตออัตรา

การเติบโตของจํานวนผูใชบริการ โดยจะสงผลใหผูประกอบกิจการโทรคมนาคมตองสูญเสีย

ความสามารถในการแขงขัน แตท้ังนี้การบังคับทางปกครองดังกลาว อาจจะนําไปใชไดเฉพาะกรณี

ท่ีผูประกอบกิจการโทรคมนาคมกระทําฝาฝนกฎหมายท่ีไมมีผลกระตอผูใชบริการไดเทานั้น

เนื่องจากมาตรการดังกลาวไมมีสวนจะไปชวยเยียวยาความเสียหายแกผูใชบริการ 
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ดั งนั้ นผู เ ขี ยน จึ งขอ เสนอว า   กสทช .  ควรนํ าก ารบั งคั บทางปกครองใน 

การควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคมตามวิธีท่ีผูเขียนไดนําเสนอ กําหนดเพ่ิมเติม

ในกฎหมายเพื่อเปนทางเลือกสําหรับนํามาใชกับกรณีท่ีเหมาะสมได หรือเพ่ือความคลองตัว กสทช. 

ควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยการระบุ เปดชองให กสทช. สามารถ ออกประกาศเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ เก่ียวกับการบังคับทางปกครองในการควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการ

โทรคมนาคมไดภายหลังและเพื่อความคลองตัวหากภายหลังปรากฏวามีการบังคับทางปกครองใน

การควบคุมและลงโทษผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอื่นท่ีเหมาะสมเพิ่มเติม 
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