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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทาง

กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ และศึกษากติกาสากลระหว่างประเทศ โครงสร้าง

และกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ในต่างประเทศและประเทศไทย รวมไปถึงวิเคราะห์

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทย ตลอดจนหาแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทยให้มี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมถูกต้องตามหลักทฤษฎีทางกฎหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนใน

ประเทศไทยได้ย่ังยืนต่อไป 

 จากการศึกษา พบว่า เกิดปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ 

ในประเทศไทย 3 ประการ ได้แก่ ประการที่หน่ึง คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้

พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ที่มีความล้าสมัย เน่ืองจากบังคับใช้มาเป็นเวลานานและยังไม่

มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ประการที่สอง คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดใบอนุญาตเพ่ือให้เอกชน

จัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐ โดยในปัจจุบันไม่มีการก าหนดเร่ืองใบอนุญาตให้กับเอกชนที่

ประกอบกจิการด้านไปรษณีย์เลย และประการสุดท้าย คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงาน

กลางเพ่ือท าหน้าที่ก  ากับดูแลและควบคุมตรวจสอบเพ่ือการพัฒนากิจการไปรษณีย์ในประเทศไทย ซ่ึงใน

ปัจจุบันไม่มีองค์กรกลางที่จะท าหน้าที่โดยตรงในการก ากับดูแลกิจการไปรษณีย์ โดยปัญหาทั้ง 3 ประการ

ข้างต้น ถือเป็นปัญหาส าคัญต่อการพัฒนาการจัดท าบริการสาธารณะด้านกจิการไปรษณีย์ของประเทศไทย 

 ดังน้ัน ผู้วิจัยเห็นควรน าแนวคิด หรือกฎหมายต่างประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐอนิเดีย รวมถึงน าทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน มาปรับใช้ อีกทั้งผู้วิจัยเหน็ควร

ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 โดยมีการก าหนดเน้ือหาของ

บทบัญญัติ ได้แก่ มีการก าหนดโครงสร้างขององค์กรไปรษณีย์ให้เป็นรูปแบบบริษัท จ ากัด (มหาชน) และ

มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท รวมไปถึงให้มีการก าหนดเกี่ยวกับผู้ครอบครองใบอนุญาตใน

ประเภทที่รัฐกับเอกชนเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐได้ เช่น ออกใบอนุญาตให้เอกชน

ถือครอง เพ่ือให้จัดท าบริการสาธารณะด้านกิจการไปรษณีย์ และให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

ข้ันตอนในการออกใบอนุญาต ตลอดจนมีการจัดต้ังองค์กรกลางที่ท  าหน้าที่ก  ากับดูแลและควบคุม

ตรวจสอบเพ่ือพัฒนากจิการไปรษณีย์ของประเทศไทยข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือที่จะให้ระบบการจัดท าบริการ

สาธารณะด้านไปรษณีย์ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาในอนาคตอย่างย่ังยืน ต่อไป 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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1. บทน า 

 จากการศึกษาท าให้ผู้วิจัยพบปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ

ไปรษณีย์ในประเทศไทย ซ่ึงผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงรายละเอยีดปัญหา ดังต่อไปนี้  

 1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 

 กิจการไปรษณีย์ หมายถึง การเช่ือมโยงเส้นทางและวิธีการเดินทางของสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

จากผู้ส่งไปยังผู้รับ ซ่ึงมิได้หมายถึงการเช่ือมโยงอยู่แต่ภายในประเทศใดประเทศหน่ึงเท่าน้ัน แต่ยัง

หมายถึงการเช่ือมโลกเข้าด้วยกนัอกีด้วย ส าหรับกจิการไปรษณีย์น้ัน เป็นการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐ

ด้านการติดต่อสื่อสาร ซ่ึงในระยะแรกของกิจการไปรษณีย์ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการปูพ้ืนฐานงานด้าน

การสื่อสารของไทยให้แขง็แกร่ง และที่ส าคัญคือ เป็นการริเร่ิมกิจการบริการสาธารณะที่ส าคัญที่สุดอย่าง

หน่ึงโดยฝีมือของคนไทยเอง อนัเป็นรากฐานในการพัฒนากจิการสื่อสารของไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานา

อารยประเทศในเวลาต่อมา 

 ส าหรับประเทศไทยได้มีการพยายามปรับปรุงและแก้ไขการจัดท าบริการสาธารณะด้านกิจการ

ไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์ไทยมาเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยในอดีต

การสื่ อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เป็นหน่ึงในรัฐวิสาหกิจที่ ต้องด าเนินการตามนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีมาโดยตลอด ซ่ึงภายหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2542 รัฐบาล

ในขณะน้ันจึงมีมติให้แปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บทการพัฒนากจิการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติ

ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ส่งผลให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ใช้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2542 ในการปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างของระบบของการสื่ อสารด้านไปรษณีย์ ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้านไปรษณีย์ให้กับประชาชน อีกทั้งในขณะน้ันภายหลังมีการเปล่ียนแปลงหน่วยงานได้เกิด

ปัญหาจากการเปล่ียนหน่วยงานของรัฐมาเป็นรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลจึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการออก

พระราชกฤษฎีกา ก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546 ซ่ึงเป็น

กฎหมายที่ใช้เพ่ือการด าเนินกิจการด้านไปรษณีย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน และเน้ือหาของพระราช

กฤษฎีกาดังกล่าวยังน ามาจากกฎหมายที่เกี่ยวกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเดิมมาปรับใช้กับบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ ากัด การกระท าดังกล่าวของรัฐบาลในอดีตที่ออกพระราชกฤษฎีกาแสดงให้เห็นว่า

พระราชบัญญัติเดิมยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้ออกกฎหมายลูกเพ่ือมา

ก าหนดอ านาจหน้าที่ และสทิธิประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546 เพ่ือให้ด าเนินงานได้

ตามปกติ และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 น้ันกม็าสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ได้ 

 2.  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดใบอนุญาตเพ่ือให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะด้าน

ไปรษณีย์แทนรัฐ 

 ปัจจุบันในการจัดท าบริการสาธารณะน้ัน รัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ที่ต้องจัดท าบริการ

สาธารณะให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนภายในรัฐมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วรัฐจะเป็น

องค์การที่เป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน แต่กมี็กจิการบางประเภทที่รัฐสามารถมอบหมายให้

เอกชนเข้ามาจัดบริการสาธารณะแทนรัฐได้ เน่ืองจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ มีความ
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เจริญก้าวหน้าข้ึนเร่ือย ๆ รัฐจ าต้องอาศัยเอกชนที่มีเคร่ืองมือที่ทนัสมัยและมีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชน เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนภายในรัฐให้มีความสะดวกสบายในการด ารงชีพ เพราะฉะน้ันการมอบหมายให้เอกชนเข้ามา

จัดบริการสาธารณะแทนรัฐ จึงมีความส าคัญต่อการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐในปัจจุบัน และประชาชน

ยังได้รับบริการสาธารณะตามความต้องการอกีด้วย 

 นับตั้งแต่อดีตประเทศไทยไม่มีการก าหนดในการออกใบอนุญาตให้แก่เอกชนเพ่ือจัดท าบริการ

สาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐ เน่ืองจากกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 

ก าหนดให้เป็นอ านาจเฉพาะของรัฐบาลที่จะเป็นผู้ก าหนดที่ต้ังของที่ท  าการไปรษณีย์และระบบการจัดการ

ไปรษณีย์ทั้งหมดภายในประเทศ ส่งผลท าให้การจัดท าบริการสาธารณะในด้านน้ีจึงถูกผูกขาดให้รัฐเป็น

ผู้จัดท าเท่าน้ัน ภาคเอกชนไม่มีสิทธิที่จะเข้ามาจัดท าแทนรัฐได้ ส าหรับในปัจจุบันภาคเอกชนเร่ิมสนใจเข้า

มาที่จะให้บริการด้านไปรษณีย์เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลท าให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จึงได้ออกข้อบังคับเพ่ือ

ก าหนดให้เอกชนที่สนใจท าร้านไปรษณีย์ เข้ามาท ากิจการไปรษณีย์ภายใต้ ลิขสิทธิ์ของบริษัท และอยู่ใน

ระบบ รวมถึงกระบวนการในระบบการจัดการไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด แต่ในทางกลับกัน

การด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในด้านน้ีของรัฐภายใต้กลไกในทางการตลาดของระบบเศรษฐกิจ 

พบว่า ในกิจการไปรษณีย์ของรัฐไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน เน่ืองจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการ

พัฒนามากขึ้ นเป็นอย่างมาก ท าให้ประชาชนไม่นิยมส่งไปรษณียภัณฑ์เหมือนเช่นในอดีต อีกทั้งกิจการ

บางอย่างที่ได้รับความนิยมของไปรษณีย์ เช่น ระบบการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ที่มิใช่ในการสื่อสารไปรษณีย์ กม็ี

ภาคเอกชนเข้ามาแข่งขันกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ตามกลไกในระบบเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก 

ดังน้ัน ในอนาคตหากรัฐไม่มีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงและพัฒนาการจัดท าบริการสาธารณะประเภทน้ี

ให้สามารถแข่งขันในระบบกลไกเศรษฐกิจกจ็ะท าให้องค์การรัฐวิสาหกิจประเภทน้ีต้องปิดกิจการลงใน

อนาคต 

 3.  ปัญหาทางกฎหมาย เกี่ ย วกับกา รขาดหน่วยงานกลา ง เ พ่ือท าห น้ าที่ ก  า กับ ดูแล 

และควบคุมตรวจสอบกจิการไปรษณีย์ในประเทศไทย 

 ส าหรับการก ากับดูแลและควบคุมตรวจสอบกิจการน้ัน ถือได้ ว่าเป็น การก ากับดูแล 

และตรวจสอบการท างานหรือการด าเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงกระบวนการก ากับ

ดูแลและการควบคุมตรวจสอบน้ัน ต้องยึดหลักของการก ากับดูแลและตรวจสอบที่ดี โดยการก ากับดูแล

และการควบคุมตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานหรือการท าหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์การ พนักงาน และ

ลูกจ้างเป็นไปอย่างมีระบบ ซ่ึงจะท าให้การบริหารงานขององค์การน้ันมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และเป็น

การสร้างความเช่ือมั่นให้องค์การอกีด้วย ตลอดจนสามารถยกระดับกระบวนการปฏบัิติงานขององค์การให้

บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ก  าหนดไว้อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

 ในปัจจุบันการด าเนินกจิการไปรษณีย์ของประเทศไทยน้ัน ตามกฎหมายจะมอบหมายให้ บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกจิ ของประเทศ ท าหน้าที่เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะด้านการสื่อสารใน

รูปแบบไปรษณีย์ตามที่กฎหมายก าหนด โดยการท าหน้าที่ดังกล่าว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ 

คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 กไ็ม่ได้ก าหนดให้มีองค์การหรือหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ใน

การก ากบัดูแล และควบคุมตรวจสอบกจิการไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นการเฉพาะ โดย
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การตรวจสอบการท างานตามหน้าที่และกระบวนในการท างานจะต้องเป็นของฝ่ายตรวจสอบภายในของ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เท่าน้ัน จึงไม่มีหน่วยงานใดที่จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานหรือการ

ท าหน้าที่ของทั้งในส่วนโครงสร้างขององค์การและกระบวนการท างานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กฎหมาย หรือท าหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้ง 

ยังไม่มีหน่วยงานที่เป็นกลางเพ่ือที่จะรับเร่ืองร้องเรียนหรือท าหน้าที่ช้ีจุดบกพร่องในการท างานขององค์การ 

คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั เป็นการเฉพาะตามที่กฎหมายน้ีก าหนด 

 

2. แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิกิจการไปรษณีย ์

 2.1 หลกักฎหมายทีด่ี 

 หลักกฎหมายที่ดี หรือหลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเน้ือหา เป็นหลักการที่เรียกร้องให้ฝ่าย

นิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่ออกกฎหมายล าดับรอง ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นไป

ตามหลักการดังต่อไปน้ี ได้แก่ หลักความแน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และ

หลักความพอสมควรแก่เหตุ ซ่ึงมีสาระส าคัญ ดังน้ี 

  หลักความแน่นอนของกฎหมาย 

  หลักความแน่นอนของกฎหมายเป็นหลักที่เรียกร้องว่ากฎหมายที่บัญญัติต้องมีความแน่นอน

เพียงพอที่จะท าให้บุคคลสามารถทราบได้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดที่จะต้องค านึงถึงหากเขาจะกระท า

การอันใดอันหน่ึง และกฎหมายดังกล่าวมีข้อเรียกร้องอย่างใดบ้าง ซ่ึงจะท าให้บุคคลสามารถก าหนดการ

กระท าของตนเองได้ เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมายและท าให้บุคคลเกิดความแน่ใจว่าการกระท า

ของตนจะไม่เป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายน่ันเอง   

  หลักความแน่นอนของกฎหมายประกอบด้วยหลักย่อย 2 ประการ คือ หลักความชัดเจนของ

กฎหมาย ซ่ึงเป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติ (รวมทั้งฝ่ายบริหารที่มีอ านาจในการออกกฎหมาย

ล าดับรอง) ต้องบัญญัติกฎหมายให้มีความชัดเจนเพ่ือให้บุคคลสามารถก าหนดพฤติกรรมของตนเอง

ภายใต้สภาพการณ์ทางกฎหมาย และหลักคุ้มครองความสุจริต ซ่ึงเป็นหลักเรียกร้องต่อฝ่ายปกครอง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีที่มีการยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครอง 

กล่าวคือ การยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครองน้ัน ฝ่ายปกครอง

ต้องน าหลักความเช่ือโดยสจุริตของผู้รับค าสั่งทางปกครองที่เช่ือโดยสุจริตว่าค าสั่งทางปกครองน้ันออกโดย

ชอบด้วยกฎหมาย มาพิจารณาช่ังน ้าหนักกับประโยชน์สาธารณะในเร่ืองน้ัน ๆ ด้วย ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการ

คุ้มครองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกค าสั่งทางปกครองดังกล่าว 

  1) หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง 

  การเรียกร้องไม่ให้กฎหมายมีผลใช้บังคับเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนในอดีต เป็นหลักห้ามมิให้

กฎหมายมีผลย้อนหลัง แต่บางกรณีที่กฎหมายอาจมีผลย้อนหลัง ซ่ึงอาจแบ่งเป็นได้ 2 กรณี คือ  

การมีผลย้อนหลังโดยแท้ของกฎหมาย หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การมีผลย้อนหลังในผลของกฎหมาย อัน

ได้แก่ กรณีที่ข้อเทจ็จริงประการใดประการหน่ึงได้ผ่านพ้นไปแล้วและกฎหมายได้บัญญัติให้มีผลกับ

ข้อเท็จจริงที่ได้สิ้ นสุดไปแล้ว และการมีผลย้อนหลังมิใช่โดยแท้ กล่าวคือ กฎหมายได้เช่ือมโยงกับ

ข้อเทจ็จริงใด ๆ ที่ได้เกิดข้ึนแล้วแต่ข้อเทจ็จริงน้ันยังไม่สิ้นสุดลงในขณะที่กฎหมายได้มีผลบังคับใช้ และ
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กฎหมายได้ก าหนดให้มีผลส าหรับข้อเทจ็จริงน้ันในอนาคต ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีจะให้มีผลนับจากวันที่

กฎหมายมีผลบังคับไปในอนาคต 

  2) หลักความพอสมควรแก่เหตุ 

  หลักความพอสมควรแก่เหตุ เป็นหลักการพ้ืนฐานในกฎหมายมหาชนที่ห้ามมิให้องค์กร

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองกระท าการอันมีผลเป็นการสร้างภาระให้กระทบกับปัจเจกชนเกินสมควร 

แต่ก าหนดให้องค์กรฝ่ายปกครองต้องกระท าการให้เหมาะสมกับสภาพของข้อเทจ็จริง หลักความ

พอสมควรแก่เหตุเป็นหลักกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ และยังถือว่าเป็นหลักการย่อยที่ส าคัญของหลัก

นิติรัฐที่เรียกร้องให้การใช้อ านาจขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงก้าวล่วงเข้าไปในแดนสิทธิเสรีภาพของ

ปัจเจกชน จะต้องกระท าเทา่ที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะเท่าน้ัน และประกอบกับหลักความพอสมควร

แก่เหตุเป็นหลักในระดับรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน หลักความพอสมควรแก่เหตุจึงเป็นหลักการที่ต้องใช้บังคับ

เสมอ โดยไม่จ าต้องค านึงว่าจะมีกฎหมายลายลักษณ์อกัษรรับรองไว้อย่างชัดเจนหรือไม่กต็าม  

  หลักความพอสมควรแก่เหตุหรือเรียกอีกช่ือว่า “หลักความได้สัดส่วน” ซ่ึงมีสาระส าคัญ

ประกอบด้วย 3 หลักการ ได้แก่ หลักความเหมาะสม หลักความจ าเป็น และหลักความได้สัดส่วน 

ในความหมายอย่างแคบ  

 2.2 หลกัการจดัท าบริการสาธารณะ 

 บริการสาธารณะ (Public Service) หมายความถึง กิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรือในความ

ควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าเพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน ซ่ึงบริการสาธารณะ มี

ลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ  

  1) บริการสาธารณะเป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรือในความควบคุมของฝ่าย

ปกครอง ซ่ึงเป็นบริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองเข้าอ านวยการหรือจัดท าเอง เช่น การรักษาความสงบของ

ประเทศ การป้องกนัประเทศ การคลัง หรือบริการสาธารณะประเภทที่รัฐมอบให้เอกชนเข้าด าเนินการแทน

โดยรูปแบบของการให้สมัปทาน และรัฐจะมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลเทา่น้ัน 

  2)  บริการสาธารณะต้องมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน ซ่ึง

ความต้องการส่วนรวมของประชาชนน้ันครอบคลุมทั้งกรณีความต้องการได้รับความปลอดภัย และความ

ต้องการได้รับความสะดวกสบาย และบริการสาธารณะที่จะจัดท าข้ึน จึงเป็นการด าเนินการเพ่ือตอบสนอง

ต่อความต้องการในสองลักษณะน้ี และถึงแม้ว่ากิจการบางอย่างเป็นกิจการที่เอกชนด าเนินการอยู่ แต่รัฐก็

ยังคงเข้าด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในประเภทกิจการเดียวกันน้ันกเ็พียงเพราะเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สาธารณะตามต้องการ 

  3)  การจัดระเบียบและวิธีการจัดท าบริการสาธารณะย่อมจะต้องมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงได้

เสมอโดยบทกฎหมาย ซ่ึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ดีจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพ่ือให้

เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะน้ัน โดยการ

ปรับปรุงบริการสาธารณะย่อมเป็นการปรับปรุงภายใต้ความต้องการของประชาชน 

  4)  บริการสาธารณะจะต้องจัดด าเนินการอยู่เป็นนิจและโดยสม ่าเสมอไม่มีการหยุดชะงัก ซ่ึง

เป็นหลักส าคัญของบริการสาธารณะที่ไม่อาจหยุดน่ิงได้โดยเหตุของผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับประชาชน 

และในกรณีที่มีเอกชนผู้รับสัมปทานจากรัฐให้มีหน้าที่จัดให้มีบริการสาธารณะกจ็ะไม่สามารถให้กิจการใด
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ต้องหยุดชะงัก และหากมีการหยุดชะงักในบริการสาธารณะใด ผู้รับสัมปทานย่อมต้องถูกลงโทษจากความ

เสยีหายตามที่ก  าหนดไว้ในสญัญาสมัปทาน 

  5) เอกชนย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน เน่ืองจากบริการ

สาธารณะไม่ได้จัดท าขึ้ นเพ่ือประโยชน์ของผู้หน่ึงผู้ใดโดยเฉพาะแต่จัดท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดย

เสมอหน้ากัน และในส่วนของเอกชนผู้รับสัมปทานจากรัฐ กย่็อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ทั้งในขั้นตอน

ต้ังแต่การขอรับสมัปทาน และการจัดให้มีสมัปทานที่เทา่เทยีมกนัออกไปสู่ประชาชนด้วย 

 2.3 หลกัภารกิจของรฐั 

 รัฐมีหน้าที่หลักที่จะต้องด าเนินการให้ประชาชนของรัฐมีชีวิตที่มีความสมบูรณ์ ด้วยการสร้าง

ความเป็นระเบียบ สร้างคุณธรรม จัดให้มีสวัสดิการพ้ืนฐาน และสร้างความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคง 

อย่างไรกต็าม ค าสอนหรือทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยรัฐไม่ได้มุ่งศึกษารัฐใดรัฐหน่ึงเป็นการเฉพาะ ในการอธิบาย

ภารกิจของรัฐต่าง ๆ ย่อมต้องพิจารณาด้วยว่ารัฐแต่ละรัฐอาจก าหนดเป้าหมายเอาไว้แตกต่างกัน  ภารกิจ

ของรัฐจึงอาจแตกต่างกัน ซ่ึงภารกิจของรัฐน้ันมีทั้งภารกิจหลักและภารกิจรอง แต่ในที่ น้ีผู้วิจัยจะขอ

กล่าวถึงภารกจิรองของรัฐ ดังน้ี 

 ภารกิจรองของรัฐ คือ ภารกิจที่รัฐอาจจะท าด้วยตนเองหรือไม่กไ็ด้ โดยรัฐมอบหมายให้ปัจเจก

ชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า ถึงแม้ว่าภารกิจรองจะมีความส าคัญในทางปฏิบัติกต็าม แต่กไ็ม่ถือว่า

ภารกจิรองของรัฐเป็นเงื่อนไขของอ านาจอธปิไตย องค์กรอื่นนอกจากรัฐอาจเป็นผู้จัดท าภารกิจของรัฐเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวมได้เช่นกนั ซ่ึงภารกจิรองของรัฐ ได้แก่  

  1) การจัดการศึกษาและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ในรัฐสมัยใหม่ที่เป็นประชาธปิไตยและนิติรัฐ รัฐมีภารกจิในการท าให้ประชาชนสามารถแสดง

ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ออกมาโดยสมบูรณ์ตามความสามารถของแต่ละบุคคลการจัดการศึกษาให้

ความรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรมอาชีพ การสอนให้รู้จักการอดทนอดกล้ันต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง

ออกไป ตลอดจนการอบรมบ่มเพาะให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ย่อมจะช่วยท าให้สังคมมี

ความรู้ความสามารถและใช้ชีวิตร่วมกนัในสงัคมได้อย่างมีคุณภาพ 

  2) การจัดสวัสดิการสงัคมและการสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 

  การท าให้ชีวิตของพลเมืองในรัฐเป็นชีวิตที่มีคุณภาพย่อมเป็นภารกจิส าคัญประการหน่ึงที่รัฐมิ

อาจปฏิเสธไม่กระท าได้ รัฐย่อมมีหน้าที่ในการจัดการให้พลเมืองสามารถด ารงชีวิตอยู่ในรัฐได้อย่างมี

ความหมายในฐานะมนุษย์ ด้วยเหตุน้ี รัฐจึงมีหน้าที่ในการจัดท าบริการ ตลอดจนสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน

ให้แก่พลเมือง เพ่ือให้พลเมืองมีมาตรฐานในการด ารงชีวิตที่ดี เช่น การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การจัด

ให้มีบ านาญหรือเงินสงเคราะห์คนชรา เป็นต้น  

  3) การส่งเสริมและควบคุมก ากบัเศรษฐกจิ 

  การที่รัฐมีภารกิจหลายประการที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงภารกิจในด้านสวัสดิการ

สงัคมน้ัน ท าให้รัฐไม่อาจที่ปฏเิสธการหารายได้เพ่ือไว้ใช้ปฏบัิติภารกจิเหล่าน้ันได้แหล่งรายได้ที่ส าคัญที่สุด

ของรัฐกคื็อ ภาษีอากร จนอาจกล่าวได้ว่า รัฐสมัยใหม่เป็นรัฐภาษีอากร การที่รัฐจะเข้าไปหารายได้โดย

ด าเนินธุรกิจแบบเดียวกับเอกชนเพ่ือมุ่งแสวงหารายได้ตลอดจนผลก าไรน้ัน มีข้อจ ากัดอยู่มากทั้งในทาง

กฎหมายและโดยระบบเศรษฐกจิแบบตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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  4) การพิทกัษ์รักษาสิ่งแวดล้อม 

  ภารกิจในทางสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างใหม่ส าหรับรัฐในทางนิติศาสตร์

วิช าการที่ ศึ กษา เ ร่ื องร าว เกี่ ย วกับสิ่ งแวด ล้อม คือ  วิ ช ากฎหมายสิ่ งแวด ล้อมน้ันก็เ ป็น วิชา 

ที่ถือก าเนิดข้ึนราวประมาณ 40 กว่าปีมาน้ี ในยุโรปการพิทกัษ์รักษาสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายอยู่ที่การรักษา

สภาวะธรรมชาติ ขจัดการกระท าที่เป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาวะธรรมชาติจนอาจ

เป็นอันตรายต่อบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การพิทักษ์รักษาสภาวะธรรมชาติมีทั้งกรณีที่เจาะจงไปที่ส่วนใด

ส่วนหน่ึงของสภาวะแวดล้อม เช่น ดิน น า้ อากาศ ป่าไม้ ภูมิอากาศ และกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

กนัในสภาวะแวดล้อมทั้งมวล 

 

3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ระหว่างประเทศของ

ต่างประเทศและประเทศไทย 

 3.1 สหราชอาณาจกัร 

 พระราชบัญญัติการบริการไปรษณีย์ ค.ศ. 2011 (Postal Services Act 2011) ของ 

สหราชอาณาจักรก าหนดไว้ว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านกิจการไปรษณีย์ ได้แก่ 

หน่วยงานที่เรียกว่า “The Office of Communication : OFCOM” โดยหน่วยงานดังกล่าวน้ีต้องแสดง

ศักยภาพในการให้บริการไปรษณีย์ ในด้านของการเตรียมการป้องกนัของบริการไปรษณีย์สากลตามอ านาจ

ของ OFCOM ที่สามารถใช้ในการเข้าถึง หรือด้วยเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เกดิโดยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึง

ในการปฏบัิติงานของ OFCOM ดังกล่าวจะต้องมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่พ่ึงพาได้ ในการบริหารจัดการงาน

บริการไปรษณีย์สากล และต้องมีการบริหารจัดการให้ท าหน้าที่เสร็จสิ้ นภายในเวลาที่ก  าหนด เพ่ือ

ตอบสนองเง่ือนไขในภายหลัง ตามความต้องการของการเตรียมบริการไปรษณีย์สากล ซ่ึงต้องมีแหล่ง

เงินทุนที่พ่ึงพาได้ รวมถึงการให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏบัิติงาน โดยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดหมายความรวมไปถึงบริการใด ๆ ที่เกี่ยวกับไปรษณีย์ในด้าน

ของการป้องกนัการเข้าถึง ซ่ึงค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการไปรษณีย์สากลเป็นหลักและเลขานุการ

รัฐอาจมีค าสั่งให้ OFCOM น าหรือไม่น ากฎเกณฑ์พ้ืนฐานในการป้องกันมาบังคับให้ ตามแต่ดุลยพินิจของ

เลขานุการรัฐโดยหน้าที่ของ OFCOM น้ันจะเป็นไปในทศิทางใดกไ็ด้ตามข้อความในส่วนน้ี ซ่ึงการกระท าที่

ถูกก าหนดในส่วนน้ีน้ัน ได้แก่ การปฏิบัติในเง่ือนไขของกรณีทั่วไป หรือการปฏิบัติตามกรณีเฉพาะ  และ

ก่อนจะมีการก าหนดทศิทาง เลขานุการรัฐต้องมีการหารือกบั OFCOM 

 ส าหรับงานบริการไปรษณีย์สากล OFCOM ต้องด าเนินการ ในการจัดเตรียมการอธิบาย

รายละเอียดของบริการที่ได้รับมอบหมายในสหราชอาณาจักร และก าหนดมาตรฐานของบริการ 

ในแต่ละประเภท ซ่ึงบริการไปรษณีย์สากล อย่างน้อยควรจะมีบริการตามข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 33 และ

ก่อนหน้าจะมีการท าหรือแก้ไขค าสั่งเกี่ยวกับบริการไปรษณีย์สากล OFCOM ต้องมีการประเมินตามที่

ก าหนดไว้ด้านบนก่อนหรือภายในสหราชอาณาจักรอย่างมากที่สุด อย่างไรกต็าม OFCOM ต้องท าการ

ประเมินตามที่ก  าหนดไว้ด้านบนก่อนหรือภายในเวลา 18 เดือน นับแต่วันที่มีการใช้ค าสั่ง เลขานุการรัฐ

อาจมีค าสั่งเพ่ือป้องกนัว่าให้ค าสั่งแรกของบริการไปรษณีย์สากลไม่จ าเป็นต้องช้ีแจงรายละเอียดของบริการ

65



8 

 

และการก าหนดทศิทางกไ็ด้ และ OFCOM ต้องประกาศหน้าที่ได้รับมอบหมายของบริการไปรษณีย์สากลที่

เป็นค าสั่ง รวมถึงการแก้ไขค าสั่งด้วย 

 3.2 สาธารณรฐัอินเดีย 

 ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยกรมไปรษณีย์อินเดีย ค.ศ. 1898 (The Indian Post Office Act 1898) 

ก าหนดหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านงานไปรษณีย์ ได้แก่ กรมไปรษณีย์อินเดีย 

และมีข้อก าหนดว่าอ านาจของรัฐบาลอนิเดียมีสทิธพิิเศษในการขนส่งไปรษณีย์ทั่วราชอาณาจักร จากที่หน่ึง

ไปอีกที่หน่ึง ยกเว้นกรณี ดังน้ี คือ จดหมายส่วนตัว ที่อยู่ในเส้นทางขนส่งของเจ้าหน้าที่ขนส่ง โดยมิได้ให้

ค่าตอบแทนใด ๆ ในการว่าจ้าง จดหมายที่อยู่ภายใต้ผลประโยชน์ของผู้ส่งและผู้รับเท่าน้ัน พัสดุที่ลักลอบ

ขนส่งไม่ว่าทางบกหรือทางทะเล โดยมิได้ให้ค่าตอบแทนใด ๆ ในการว่าจ้างโดยค าว่า จดหมาย ในข้อน้ี

รวมถึงข้อ 5 น้ันรวมถึง โปสการ์ด เช่นกนั นอกจากน้ี ยังก าหนดไว้ว่าในเขตอนิเดียน้ัน นอกจากอ านาจจาก

รัฐบาลแล้วห้ามผู้อื่น เกบ็ ขน ดูแล หรือท าการส่งจดหมายไปรษณีย์สู่ผู้รับในรูปแบบการขนส่งเดด็ขาด 

เว้นแต่ในกรณี ดังน้ี คือ การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทั่วไปที่รับสิทธิในการส่งสินค้าดังกล่าวเท่าน้ัน หรือ

เจ้าของหรือผู้ดูแลทางเดินเรือในแม่น ้า หรือคลองต่าง ๆ ในอินเดีย ซ่ึงดูแลในเร่ืองการส่งของเพียง 

อย่างเดียว ให้ท าตามสทิธทิี่พระราชบัญญัติน้ีก าหนดไว้ 

 3.3 สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 

 ตามรัฐบัญญัติไปรษณีย์ ค.ศ. 1997 (Postal Act (Postgesetz, PostG) 1997) ของสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ก าหนดไว้ว่า ผู้ใดกต็ามที่ท  าการขนส่งเพ่ือกลุ่มหรือองค์กรที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่

ตัวเอง ซ่ึงสิ่งของหรือน า้หนักตัวจดหมายไม่เกิน 1,000 กรัม จ าต้องมีใบอนุญาต ส่วนผู้ที่ไม่จ าเป็นต้องมี

ใบอนุญาต ได้แก่ การขนส่งพัสดุไปรษณีย์ให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาต ซ่ึงอาจเป็นเจ้าหน้าที่

หรือลูกจ้างตามกฎหมาย การขนส่งพัสดุไปรษณีย์ซ่ึงบรรจุพร้อมกับพัสดุอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน หรือ

การขนส่งพัสดุไปรษณีย์ในทางที่เกี่ยวกบับันทกึส่วนตัว ท าเพ่ือประโยชน์ หรืออยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้สั่งถึงผู้รับ 

 การออกใบอนุญาต จะมีการออกใบอนุญาตจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตกต่็อเมื่อมีการส่งค า

ร้องหรือค าขอ ซ่ึงเอกสารค าร้องหรือค าขอดังกล่าวจะต้องแสดง จุดหมายของผู้รับอนุญาตอย่างชัดเจน 

และจะมีการออกใบอนุญาตให้ โดยการขออนุญาตอาจถูกปฏิเสธได้ในกรณีใบค าร้องแสดงข้อมูลหรือ

รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือมีผลกระทบต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของสังคมจากกิจกรรมหรือ

ปฏบัิติการดังกล่าว หรือมีรายละเอียดที่ดูแล้วไม่ตรงกับอ านาจการก ากับดูแลที่จะสามารถอนุญาตได้ ทั้งน้ี 

การพิจารณาออกใบอนุญาตจะต้องกระท าภายในเวลา 6 สัปดาห์ และอาจมีการออกใบก ากับควบคู่กับ

ใบอนุญาต ซ่ึงผู้มีอ านาจก ากับดูแลอาจต้องสอดส่องดูแล แม้จะได้ออกใบอนุญาตไปแล้วกต็าม การย้าย

ใบอนุญาตจ าเป็นต้องมีการพิจารณาและหนังสอืย้ายจากอ านาจก ากับดูแล หนังสือย้ายต้องเป็นไปตามการ

พิจารณาในข้อ 6.3 ของบทบัญญัติในกฎหมายน้ี ในกรณีการตายของผู้ถือใบอนุญาตให้ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบในข้อ 46 ซ่ึงจะอยู่ภายใต้อ านาจก ากับดูแล และต้องแจ้งให้ทราบในทนัที และหากในใบอนุญาต

เป็นกลุ่มหรือบริษัทที่มีมากกว่า 1 หุ้นขึ้นไป ผู้ซ่ึงถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 จะต้องท าการรายงานตัวต่อผู้มี

อ านาจก ากบัดูแลในทนัท ี
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 3.4 ประเทศไทย 

 จากการศึกษา พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 พบว่า ได้ก าหนดความหมายของค า

ว่า “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เ จ้าพนักงานกรมไปรษณีย์โทรเลข  “กรม” หมายความว่า

กรมไปรษณีย์โทรเลข และ “ไปรษณียนิ์เทศ” หมายความว่า สมุดกฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศว่าด้วย

การไปรษณีย์ทั่วไป อนัพึงต้องปฏบัิติตามความในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามสัญญาสากลไปรษณีย์ อีกทั้ง 

มีการก าหนดให้รัฐบาลทรงไว้ซ่ึงอ านาจสิทธิ์ขาดที่จะจัดการไปรษณีย์ และต้ังที่ท  าการไปรษณีย์ภายใน

ราชอาณาจักร อ านาจน้ีมอบหมายให้ไว้แก่กรมซ่ึงมีสิทธิและหน้าที่ จัดการไปรษณีย์ และต้ังที่ท  าการ

ไปรษณีย์ข้ึน ตามที่รัฐมนตรีเหน็สมควร และมีหน้าที่ท  ากิจการต่าง ๆ อันเกี่ยวแก่การรับ รวบรวม ส่ง จ่าย 

และส่งมอบไปรษณียภัณฑ์ตามกฎ ข้อบังคับ และค าสั่งที่ต้ังข้ึน ทั้งน้ี การต้ังหรือเลิกที่ท  าการไปรษณีย์ ให้

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 นอกจากน้ี พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ได้มีการก าหนดให้คณะกรรมการนโยบาย 

ทุนรัฐวิสาหกิจมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี คือ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติใน

หลักการและแนวทางให้ด าเนินการน าทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปล่ียนสภาพเป็นหุ้นใน

รูปแบบของบริษัทเสนอความเหน็ต่อคณะรัฐมนตรีในเร่ืองต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปล่ียนทุนเป็นหุ้นและการ

จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษัทเสนอ เสนอความเหน็ต่อคณะรัฐมนตรี

เกี่ยวกับการก าหนดรัฐมนตรีที่จะก ากับดูแลในด้านนโยบายของบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดต้ัง เสนอแนะ

เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาก ากับดูแลให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม

พระราชบัญญัติน้ี ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัติน้ี และพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

 อย่างไรกต็าม พระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัด พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ “กิจการ

ไปรษณีย”์ หมายความว่า การต้ังที่ท  าการไปรษณีย์ และการด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ รวบรวม ส่ง 

จ่าย และส่งมอบไปรษณียภัณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยไปรษณีย์  อีกทั้ ง “กสท.” หมายความว่า 

การสื่อสารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตลอดจนการด าเนินการ

กจิการไปรษณีย์และธุรกจิอนัเกี่ยวกบักจิการไปรษณีย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ต่อเน่ือง ใกล้เคียงกัน หรือซ่ึงเป็น

ประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์ ให้บริษัทมีอ านาจ ได้รับยกเว้นมีสิทธิพิเศษหรือได้รับความคุ้มครองตามที่

กฎหมายว่าด้วยไปรษณีย์ กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นได้บัญญัติไว้ให้แก่ 

กสท. 

 

4. วิเคราะห์ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัการด าเนินกิจการไปรษณียใ์นประเทศ

ไทย 

 4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 

 ส าหรับ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 มีความล้าสมัยเน่ืองจากบังคับใช้มาอย่าง

ยาวนานประมาณ 80 ปี และไม่สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

ทางการสื่อสาร โดยมิได้มีการแก้ไขเน้ือหาของบทบัญญัติให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม และความ
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ต้องการในการรับบริการของประชาชน อีกทั้งยังส่งผลต่อระบบเกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะที่ต้องมี

ความสม ่าเสมอโดยมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชน เน่ืองจากเน้ือหาของกฎหมายไม่มีการอนุวัติเกี่ยวกับการสื่อสารต้ังแต่ปี พ.ศ. 2483 ซ่ึงใน

ขณะน้ันการจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์ของกรมไปรษณีย์ไทยในอดีตแตกต่างจากบริษัท ไปรษณีย์

ไทย จ ากดัในปัจจุบัน  

 อน่ึง ประเทศไทยได้มีการพยายามปรับปรุงและแก้ไขการจัดท าบริการสาธารณะด้านกิจการ

ไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์ไทยมาเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยในอดีต

การสื่ อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เป็นหน่ึงในรัฐวิสาหกิจที่ ต้องด าเนินการตามนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีมาโดยตลอด ซ่ึงภายหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2542 รัฐบาล

ในขณะน้ันจึงมีมติให้แปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บทการพัฒนากจิการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติ

ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ส่งผลให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ใช้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2542 ในการปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างของระบบของการสื่อสารด้านไปรษณีย์ ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้านไปรษณีย์ให้กับประชาชน อีกทั้งในขณะน้ันภายหลังมีการเปล่ียนแปลงหน่วยงานได้เกิด

ปัญหาจากการเปล่ียนหน่วยงานของรัฐมาเป็นรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลจึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการออก

พระราชกฤษฎีกา ก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546 ซ่ึงเป็น

กฎหมายที่ ใ ช้เ พ่ือการด าเนินกิจการด้านไปรษณีย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน และเน้ือหาของ 

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวยังน ามาจากกฎหมายที่เกี่ยวกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเดิมมาปรับใช้กับ

บริ ษัท ไปรษณี ย์ไทย จ ากัด  การกระท า ดังก ล่าวของรัฐบาลในอดีตที่ ออกพระราชกฤษฎีกา 

แสดงให้เหน็ว่าพระราชบัญญัติเดิมยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ออกกฎหมาย

ลู ก เ พ่ื อ ม า ก า ห นดอ า น า จ ห น้ า ที่  แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง บ ริ ษั ท  ไ ป ร ษณี ย์ ไ ท ย  จ า กั ด  

พ.ศ. 2546 เพ่ือให้ด าเนินงานได้ตามปกติ และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 น้ันกม็า

สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากดัได้ 

 นอกจากน้ี การที่ประเทศไทยไม่เคยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 

2477 เลย ท าให้เน้ือหาของกฎหมายไม่มีความทนัต่อสถานการณ์ และไม่สามารถท าได้ตามวัตถุประสงค์

ของการจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์ได้ในปัจจุบัน อีกทั้งกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติ

ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ไม่เอื้ออ านวยต่อการปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างของไปรษณีย์ เช่น การ

ก าหนดเร่ืองอ านาจของกรมไปรษณีย์ซ่ึงถูกยกเลิกในอดีตและมีการเปล่ียนแปลง โดยปัจจุบันได้กลายเป็น

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นต้น ท าให้กฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ไม่มีความสัมพันธ์กันในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้านกจิการไปรษณีย์ เพราะกฎหมายแต่ละฉบับต่างแก้ไขปัญหาเฉพาะเร่ืองและแก้ไขเฉพาะด้าน 

ส่งผลท าให้เกิดปัญหาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และรัฐเองจะต้อง

จัดท าบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพราะในปัจจุบันประชาชนมีการ

เปล่ียนแปลงในการใช้งานด้านการสื่อสารรูปแบบอื่นมากข้ึนและไม่นิยมใช้บริการในด้านไปรษณีย์ด่ังเช่น

ในอดีต เป็นไปได้ว่ารัฐอาจต้องปิดองค์การเพราะไม่สามารถที่จะให้บริการแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์

และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การไปรษณีย์ขึ้นมา น้ันเอง 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ 

พุทธศักราช 2477 เป็นเวลานาน โดยไม่มีการแก้ไขเน้ือหาของบทบัญญัติให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ

สงัคม และความต้องการของประชาชนในการได้รับบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์ ส่งผลท าให้เน้ือหาและ

ข้ อ ค ว า ม ใ น ก ฎหม า ย ฉ บั บ ดั ง ก ล่ า ว จึ ง มี ค ว า ม ล้ า ส มั ย จ า ก ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ใ น ปั จ จุ บั น 

เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเ ร่ืองการก าหนดเร่ืองอ านาจของกรมไปรษณีย์ซ่ึงถูกยกเลิกในอดีต  

และมีการเปล่ียนแปลงโดยปัจจุบันได้กลายเป็นบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ซ่ึงการบังคับใช้กฎหมายที่

ล้าสมัยดังกล่าวน้ัน ท าให้ไม่สอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายมหาชน ได้แก่ หลักกฎหมายที่ดี และ

หลักการจัดท าบริการสาธารณะ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 

 ดัง น้ัน จะเห็นได้ ว่า พระราชบัญญัติ ไปรษณี ย์  พุทธศักราช 2477 ไ ด้มีการบังคับใช้ 

มาเป็นระยะเวลาที่เน่ินนานและไม่มีการแก้ไขเน้ือหาของบทบัญญัติให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง ดังน้ัน หาก

ไม่มีการปรับปรุงกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ให้หน่วยงานของรัฐ สามารถ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงทั้งในเร่ืองของโครงสร้างและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะได้ตามความ

ต้องการของประชาชนแล้วน้ัน ในอนาคตเมื่อหน่วยงานไม่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการ ไม่มีรายได้ในการ

บริหารองค์การ เป็นไปได้ว่ารัฐ อาจต้องปิดองค์การเพราะไม่สามารถที่จะให้บริการแก่ประชาชน ซ่ึงการ

บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังไม่ตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การไปรษณีย์ขึ้นมา 

ส่งผลให้การจัดท าบริการสาธารณะของรัฐในด้านกิจการไปรษณีย์ไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน 

น้ันเอง 

 4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการก าหนดใบอนุญาตเพ่ือให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะด้าน

ไปรษณีย์แทนรัฐ 

 นับตั้งแต่อดีตประเทศไทยไม่มีการก าหนดในการออกใบอนุญาตให้แก่เอกชนเพ่ือจัดท าบริการ

สาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐ เน่ืองจากกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 

ก าหนดให้เป็นอ านาจเฉพาะของรัฐบาลที่จะเป็นผู้ก าหนดที่ต้ังของที่ท  าการไปรษณีย์และระบบการจัดการ

ไปรษณีย์ทั้งหมดภายในประเทศ ส่งผลท าให้การจัดท าบริการสาธารณะในด้านน้ีจึงถูกผูกขาดให้รัฐเป็น

ผู้จัดท าเท่าน้ัน ภาคเอกชนไม่มีสิทธิที่จะเข้ามาจัดท าแทนรัฐได้ ส าหรับในปัจจุบันภาคเอกชนเร่ิมเข้ามา

สนใจที่จะให้บริการด้านไปรษณีย์เพ่ิมมาข้ึน ส่งผลท าให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จึงได้ออกข้อบังคับ

เพ่ือก าหนดให้เอกชนที่สนใจท าร้านไปรษณีย์ เข้ามาท ากจิการไปรษณีย์ภายใต้ลิขสทิธิ์ของบริษัท และอยู่ใน

ระบบ รวมถึงกระบวนการในระบบการจัดการไปรษณีย์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด แต่ในทางกลับกัน

การด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในด้านน้ีของรัฐภายใต้กลไกในทางการตลาดของระบบเศรษฐกิจ 

พบว่า ในกิจการไปรษณีย์ของรัฐไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน เน่ืองจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการ

พัฒนามากขึ้ นเป็นอย่างมาก ท าให้ประชาชนไม่นิยมส่งไปรษณียภัณฑ์เหมือนเช่นในอดีต อีกทั้ง กิจการ

บางอย่างที่ได้รับความนิยมของไปรษณีย์ เช่น ระบบการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ที่มิใช่ในการสื่อสารไปรษณีย์ กมี็

ภาคเอกชนเข้ามาแข่งขันกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ตามกลไกในระบบเศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก 

ดังน้ัน ในอนาคตหากรัฐไม่มีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงและพัฒนาการจัดท าบริการสาธารณะประเภทน้ี
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ให้สามารถแข่งขันในระบบกลไกเศรษฐกิจกจ็ะท าให้องค์การรัฐวิสาหกิจประเภทน้ีต้องปิดกิจการลงใน

อนาคต 

 นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาจากเน้ือหาของกฎหมาย พบว่า กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ 

พุทธศักราช 2477 ไม่มีเน้ือหาของบทบัญญัติที่เปิดให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์

แทนรัฐ ส่งผลท าให้เอกชนเลือกที่จะแข่งขันกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในส่วนที่ประชาชนนิยมใช้

บริการ และผลักภาระให้รัฐวิสาหกจิรับภาระการจัดท าบริการที่ประชาชนไม่นิยมต่อไป ในบางกรณีเกิดจาก 

ข้อจ ากัดของกฎหมายที่ให้อ านาจเดด็ขาดแก่รัฐในการจัดท าบริการสาธารณะประเภทน้ี ท าให้เอกชนที่มี

ความต้องการที่จะเข้ามาจัดบริการสาธารณะถูกกีดกันจากเน้ือหาของกฎหมายท าให้ไม่สามารถเข้ามา

ให้บริการหรือจัดท าบริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านกิจการไปรษณีย์ได้อย่าง

เป็นธรรม เพราะอาจติดปัญหาทางกฎหมาย เช่น การก าหนดให้รัฐเป็นผู้ท าหน้าที่ขนส่งไปรษณียภัณฑ์

ระหว่างประเทศในกรณีเข้าสู่ประเทศและออกจากประเทศ รวมถึงภายในประเทศ ส่งผลท าให้เอกชนที่มี

กิจการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ถูกปรับเงินจากการด าเนินกิจการจากรัฐในกรณีขนส่งไปรษณียภัณฑ์แทนรัฐ

โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะกฎหมายให้อนุญาตเฉพาะรัฐมีหน้าที่เทา่น้ัน จากที่กล่าวมาจะเหน็ได้ว่าข้อจ ากัด

ของกฎหมายดังกล่าวน้ีจึงเป็นผลท าให้เอกชนที่มีศักยภาพเลือกที่จะไม่ลงทุนในระบบไปรษณีย์กับประเทศ

ไทย มีผลท าให้ระบบไปรษณีย์ของประเทศบางส่วนจึงไม่มีการพัฒนา เพราะเม่ือกิจการไปรษณีย์ที่จัดท า

โดยรัฐเพียงองค์การเดียวเท่าน้ัน ก็เป็นผลท าให้ไม่มีการพัฒนาระบบการจัดท าบริการสาธารณะ  

และเมื่อไม่มีการพัฒนาระบบไปรษณีย์แล้วกท็ าให้จากจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าวไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้ ส่งผลให้ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนตามล าดับ  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ไม่มีการก าหนด

เน้ือหาของบทบัญญัติที่เปิดให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐ โดยในปัจจุบัน

กิจการด้านไปรษณีย์มีการพัฒนาไปตามกลไกในทางการตลาดของระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งภาคเอกชนกม็ี

ความสนใจที่จะเข้ามาด าเนินกจิการด้านไปรษณีย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ ซ่ึง

เอกชนจะมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน ดังน้ัน การที่

กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ไม่ได้ก าหนดให้เอกชนเข้ามาร่วมจัดจัดท า

บริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐได้ จึงท าให้ไม่สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน 

ได้แก่ หลักประโยชน์สาธารณะ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดใบอนุญาตเพ่ือให้

เอกชนจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐ 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การที่พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ไม่มีเน้ือหาของ

บทบัญญัติที่เปิดให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐ ซ่ึงในปัจจุบันน้ันการพัฒนา

ในด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกจิมีความก้าวหน้าไปมาก และระบบของรัฐย่อมมีปัญหาในกระบวนการ

และข้อจ ากัดของกฎหมายที่ไม่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดท าบริการสาธารณะให้

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ท าให้รัฐไม่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงการ

จัดท าบริการสาธารณะในด้านน้ีได้อย่างมีประสทิธภิาพ ส่งผลกระทบต่อความต้องการของประชาชนในด้าน

ของการจัดท าบริการสาธารณะด้านกจิการไปรษณีย์ ที่ต้องการความสะดวก รวดเรว็ อาจท าให้ประชาชนใช้

บริการด้านกจิการไปรษณีย์ของรัฐน้อยลงได้ น่ันเอง 
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 4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางเพ่ือท าหน้าที่ก  ากับดูแลและควบคุม

ตรวจสอบกจิการไปรษณีย์ในประเทศไทย 

 ส าหรับโครงสร้างของการบริหารงานราชการแผ่นดินจะก าหนดให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

อยู่ภายใต้การก ากับดูแลกิจการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีเจ้า

กระทรวง แต่กระทรวงกมี็หน่วยงานหรืออ านาจหน้าที่อื่น ๆ ที่จะต้องปฏบัิติตามกฎหมายหลายฉบับ โดย

การก ากับดูแลกิจการไปรษณีย์เป็นเพียงส่วนหน่ึงของหน้าที่ ซ่ึงขึ้ นอยู่กับนโยบายของรัฐมนตรีว่าจะให้

ความส าคัญกบัการก ากบัดูแลกจิการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง พัฒนา 

และตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน หรือในบางกรณี

รัฐมนตรีผู้ท าหน้าที่ก  ากบัดูแลกจิการดังกล่าวจะท าหน้าที่เพียงก ากับดูแลว่าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จะ

ด าเนินกิจการตามที่กฎหมายก าหนดเท่าน้ัน ซ่ึงหากเกิดกรณีอย่างหลังกจ็ะท าให้ไม่มีองค์กรที่จะท าหน้าที่

ก  ากับดูแลและควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดท า

บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการสื่อสารด้านไปรษณีย์ได้อย่างแท้จริง 

 ส าหรับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทยน้ัน ยังพบว่า มีองค์กรในการก าหนดแนว

ทางการท าหน้าที่ คือ คณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ ซ่ึงจัดตั้งขึ้ นโดยอาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดอ านาจ สิทธิ  และประโยชน์ของบริษัทไปรษณี ย์ไทย จ ากัด พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และบุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่

แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ในกิจการหรือ

สาขาวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการไปรษณีย์อีกหน่ึงคนเป็นกรรมการ และให้ผู้แทนกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่งผลท าให้คณะกรรมการดังกล่าวมี

อ านาจทางปกครองตามที่กฎหมายก าหนด แต่ไม่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายหรือการควบคุม

ตรวจสอบการด าเนินกิจการไปรษณีย์โดยตรง โดยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์น้ัน มี

เพียงหน้าที่ในการให้อ านาจในการอนุญาต การวินิจฉัย การออกข้อบังคับต่าง ๆ ที่เคยถูกก าหนดไว้แบบ

เดียวกันกับคณะกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทยใน

อดีต เช่น อ านาจในการจัดท าไปรษณีย์นิเทศ การท าความตกลงกับต่างประเทศในกิจการไปรษณีย์ และ

ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง ใ ด  ๆ  ข อ ง ผู้ ว่ า ก า ร ก า ร สื่ อ ส า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยต า มกฎหม า ย ว่ า ด้ ว ย

การสื่อสารแห่งประเทศไทยที่มีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครอง ซ่ึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ

ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และเมื่อพิจารณาเน้ือหาในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ดังกล่าว พบว่า เน้ือหา

ของบทบัญญัติกไ็ม่ได้ก าหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการในกรณีน้ีมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลและ

ตรวจสอบเพ่ือการพัฒนากจิการไปรษณีย์เป็นการเฉพาะ 

 นอกจากน้ี จากการศึกษา พบว่า ในการก ากับดูแลกิจการไปรษณีย์น้ัน รัฐจะอาศัยอ านาจตาม

กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยการก าหนดให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้ท า

หน้าที่ตรวจสอบการด าเนินกิจการและการใช้จ่ายเงินของรัฐวิสาหกิจ ผ่านหน่วยงานที่ท  าหน้าที่ดูแล

รัฐวิสาหกจิทุกแห่งในประเทศไทย คือ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 

สคร. โดยหน่วยงานดังกล่าวจะท าหน้าที่ก  ากับดูแลกิจการของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในประเทศไทย โดยยึด
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หลักการและแนวทางการตรวจสอบอ้างอิงจากคู่มือและระเบียบของ สคร. เป็นหลัก ซ่ึงคู่มือและระเบียบ

ทั้งหมดจะไม่มุ่งเน้นการด าเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจใดเป็นการเฉพาะ ส่งผลท าให้ระเบียบและคู่มือที่

บังคับใช้ในปัจจุบันจึงไม่สอดคล้องกับการท าหน้าที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพราะการด าเนิน

กิจการด้านไปรษณีย์ขององค์กรแห่งน้ี ย่อมมีกระบวนการท างานและขั้นตอน ตลอดจนแนวทางในการ

ปฏบัิติหน้าที่แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจแห่งอื่น ๆ และตัวองค์กรผู้ตรวจสอบเอง คือ สคร. กมี็หน้าที่ในการ

ก ากับดูแลและควบคุมตรวจสอบรัฐวิสาหกิจทุกแห่งของประเทศ อีกทั้ง สคร.ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการ

ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินกิจการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ให้เกิดการเพ่ือการพัฒนา โดย

เม่ือพิจารณาจากบุคลากรและอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พบว่า ในบางกรณีกไ็ม่สามารถเข้ามาดูแล

การด าเนินกจิการด้านไปรษณีย์ของรัฐวิสาหกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถจัดท าบริการสาธารณะได้ตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งรัฐวิสาหกจิแห่งน้ัน ๆ และเพ่ือการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่า การที่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการท าหน้าที่ก  ากับดูแลและ

ควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทยน้ัน ท าให้กระบวนการควบคุมก ากับดูแล กระบวนการ

บริหารความเสี่ยง และการปฏบัิติงานต่าง ๆ ของไปรษณีย์ไม่เป็นระบบตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์

ของการก ากบัดูแลและควบคุมตรวจสอบกจิการไปรษณีย์ ซ่ึงรัฐต้องมีภารกิจ ภาระหน้าที่ในการก ากับดูแล

และควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ ซ่ึงการที่กฎหมายไม่ก าหนดเกี่ยวกับการท าหน้าที่ก  ากับดูแลและ

ควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ไว้ จึงท าให้ไม่สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน 

ได้แก่ หลักการภารกิจของรัฐ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางเพ่ือท า

หน้าที่ก  ากบัดูแลและควบคุมตรวจสอบกจิการไปรษณีย์ในประเทศไทย 

 ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า หากประเทศไทยไม่มีการก าหนดเกี่ยวกบัการท าหน้าที่ก  ากบัดูแลและควบคุม

ตรวจสอบกจิการไปรษณีย์น้ัน ส่งผลท าให้อาจไม่มีหน่วยงานใดท าหน้าที่ในการก ากับดูแล หรือในบางกรณี

หน่วยงานต่าง ๆ อาจปฏเิสธการเข้าไปท าหน้าที่ดูแลการจัดท าบริการสาธารณะด้านการสื่อสารในรูปแบบ

ไปรษณีย์ขององค์กรรัฐ เน่ืองจากกฎหมายไม่ได้ก าหนดเป็นการเฉพาะที่จะให้หน่วยงานใดเป็นผู้เข้าไป

ก ากับดูแล และควบคุมกิจการไปรษณีย์ จึงท าให้เกิดการไม่พัฒนาในตัวองค์กรผู้จัดท าบริการสาธารณะ 

และยังมีผลต่อความเช่ือมั่น ความศรัทธาในองค์กรผู้จัดท าบริการสาธารณะว่าจะสามารถจัดท าบริการเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

องค์การไปรษณีย์ไทยได้ น้ันเอง 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

 ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการไปรษณีย์ใน

ประเทศไทย ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังน้ี 

 5.1  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 

 ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ดังน้ี 

  1)  มีการก าหนดโครงสร้างขององค์การไปรษณีย์ให้เป็นรูปแบบบริษัท จ ากดั (มหาชน) 

  2)  มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ดังน้ี 
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    2.1)  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย จ านวนกรรมการที่เพียงพอต่อการด าเนิน

ภารกิจของบริษัท มีกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและเป็นมืออาชีพที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท จ านวนอย่างน้อยสามคน และต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

    2.2)  คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัท 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 5.2  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดใบอนุญาตเพ่ือให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ

ด้านไปรษณีย์แทนรัฐ 

 ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ดังน้ี 

  1)  ให้ มีการก าหนดเกี่ ยวกับ ผู้ครอบครองใบอนุญาตในประเภทที่ รั ฐกับ เอกชน 

เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะด้านไปรษณีย์แทนรัฐได้ เช่น ออกใบอนุญาตให้เอกชนถือครอง เพ่ือให้จัดท า

บริการสาธารณะด้านกจิการไปรษณีย์ 

  2)  ให้มีการก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และขั้นตอนในการออกใบอนุญาต 

 5.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางเพ่ือท าหน้าที่ก  ากับดูแลและควบคุม

ตรวจสอบกจิการไปรษณีย์ในประเทศไทย 

 ผู้วิจัยเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 โดยให้มีการ

จัดต้ังหน่วยงานกลางที่ท  าหน้าที่ก  ากับดูแลและควบคุมตรวจสอบกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทยขึ้นเป็น

การเฉพาะ 
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