รายงานที่ ๗๘๕/๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีกล่าวอ้าง
ว่าพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ วรรคสาม กระทบสิทธิมนุษยชน ไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 ประเด็นคาร้อง
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณี
กล่ำวอ้ำงว่ำ มำตรำ ๘๔ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบ
กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทบต่อสิทธิมนุษยชน
และไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ เนื่องจำกบทบัญญัติดังกล่ำวทำให้
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชนต้องนำส่งรำยได้ให้แก กสทช.) จึงส่งผลกระทบต่อสถำนะทำงกำรเงิน กำร
ลงทุน รวมถึงพนักงำนของบริษัทฯ ที่จะไม่ได้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง และสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ได้เท่ำเดิม
กระทบต่ อ กำรอนุ ญ ำตหรื อ สั ญ ญำให้ สั ม ปทำนที่ ไ ด้ ก ระท ำขึ้ น ก่ อ นวั น ประกำศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
รำชอำณำจั กรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ และกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่ของ กสทช. เกินขอบเขตของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๔๗ วรรคสอง ที่กำหนดให้มีองค์กรของรัฐ
ที่เป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่ทำหน้ำที่จัดสรรคลื่นควำมถี่ตำมวรรคหนึ่ง และกำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตรวจสอบและพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กรณีตำมคำร้อง
ยังไม่มีข้อยุติในหลักเกณฑ์ค่ำใช้จ่ำยมี่กระทรวงกำรคลังกำหนดให้รัฐวิสำหกิจหักค่ำใช้จ่ำยได้ก่อนนำส่ง
รำยได้ และบริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) ยังไม่เข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ และเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อประชำชน จึงเห็นว่ำยังไม่มีกำรดำเนินกำรที่ส่งผล
กระทบต่อสถำนะทำงกำรเงินและสถำนะของพนักงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมแต่อย่ำงใด และมำตรำ ๘๔
วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุ กระจำยเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกมำตรำ ๘๔ วรรคสำม ตรำขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีกำรส่ง
ผลตอบแทนจำกรำยได้ค่ำสัมปทำนของรัฐวิสำหกิจที่ประกอบกิจกำรด้ำนโทรคมนำคมในช่วงกำรเปลี่ยน
ผ่ำนจำกระบบสัญญำสัมปทำนเป็นระบบใบอนุญำต อันไม่ได้เป็นกำรกระทบกระเทือนถึงกำรอนุญำต
สัมปทำน หรือสัญญำที่ชอบด้วยกฎหมำยที่ได้กระทำก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๓๐๕ (๑) และเนื่องจำกสถำนะของรัฐวิสำหกิจทั้งสองแห่งดังกล่ำวเป็นเพียง
ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่ และได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเช่นเดียวกับผู้รับสัมปทำนรำยอื่น
แม้ต่อไป กสทช. จะทำหน้ำที่ดูแลและตรวจสอบกำรส่งผลตอบแทนจำกรำยได้ค่ำสัมปทำนของรัฐวิสำหกิจ
ที่ประกอบกิจกำรด้ำนโทรคมนำคมในช่ว งเปลี่ยนผ่ำนจำกระบบสัมปทำนเป็นระบบใบอนุญำต ก็ไม่มี

ลักษณะขัดหรือแย้งต่อรั ฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม
เนื่องจำกคำร้องนี้มีประเด็นเกี่ยวข้องกับคำร้องที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้เคยวินิจฉัยไว้แล้ว
จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะนโยบำยหรือข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยไปยังคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
(๑) ในกรณีที่รัฐวิสำหกิจด้ำนโทรคมนำคมทั้งสองแห่ง คือ บริษัท กสท โทรคมนำคม
จำกัด (มหำชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) จะเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (ตลท.) เพื่อ
ระดมทุนไปใช้ห มุน เวียนในกำรดำเนิน งำน ควรแก้ไขกฎหมำยเกี่ยวกับวิธีกำรนำส่ งรำยได้จำกสั ญญำ
สัมปทำนคลื่นควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรโทรคมนำคมอันเป็นทรัพยำกรสื่อสำรของชำติเพื่อประโยชน์สำธำรณะ
เป็นรำยได้ของรัฐ โดยมิให้กระทบกระเทือนต่อสิทธิประโยชน์ของรัฐและขณะเดียวกันต้องรักษำสิทธิของ
เอกชนผู้ลงทุนด้วย
(๒) เมื่ อ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ำรน ำส่ ง รำยได้ ตำมมำตรำ ๘๔ วรรคสำม แห่ ง
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจ กำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อำจส่ งผลกระทบต่อ สถำนะและสภำพคล่ องทำงกำรเงินของ
รัฐวิสำหกิจด้ำนโทรคมนำคมทั้งสองแห่ง ประกอบกับบทบัญญั ติมำตรำ ๑๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชน พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังได้กำหนดให้บริษัทมหำชนจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
สำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของกำไรสุทธิหักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองจะมี
จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เพื่อรักษำสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทให้มีควำมมั่นคง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรหำแนวทำงในกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจกำรหำรำยได้ และ
พิจำรณำงบประมำณด้ำนกำรลงทุนของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) และบริษัท กสท โทรคมนำคม
จำกัด (มหำชน) ในอนำคต เพื่อรองรับกำรดำเนินงำนภำยหลังสัญญำสัมปทำนสิ้นสุดลง และกรณีขำด
รำยได้จำกกำรสัมปทำน รวมทั้งควรมีมำตรกำรรองรับสิทธิประโยชน์ เงินเดือน และควำมมั่นคงในกำร
ประกอบอำชีพของพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ในกรณีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรของรัฐวิสำหกิจภำยหลัง
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรนำส่งรำยได้ตำมมำตรำ ๘๔ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่เพียงพอ
(๓) ค่ำใช้จ่ำยที่รัฐวิสำหกิจสำมำรถหักได้ก่อนนำส่งรำยได้ให้แก่ กสทช. เพื่อให้ กสทช.
นำส่งเงินจำนวนดังกล่ำวเป็นรำยได้แผ่นดิน ตำมมำตรำ ๘๔ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.
๒๕๕๓ กำรพิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์ค่ำใช้จ่ำยที่ บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) และบริษัท
ทีโอที จำกัด (มหำชน) สำมำรถหักได้ ก่อนนำส่งรำยได้ ให้แก่ กสทช. เพื่อให้ กสทช. นำส่งเป็นรำยได้
แผ่นดินของกระทรวงกำรคลังนั้น กระทรวงกำรคลังควรพิจำรณำให้ครอบคลุมถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง
จำกสัญญำอนุญำต สัมปทำน หรือสัญญำ เช่น ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติตำมคำพิพำกษำ หรือคำชี้ขำด

ถึงที่สุดของศำลหรืออนุญำโตตุล ำกำร ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินของรัฐวิสำหกิจ
ด้ำนโทรคมนำคมทั้งสองแห่ง
(๔) คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(กสทช.) ในฐำนะหน่วยงำนกำกับดูแล ควรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนมิให้ถูกเอำรัดเอำเปรียบ
จำกผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม คุ้มครองสิทธิถึงควำมเป็นส่วนตัวและเสรีภำพของบุคคล
ในกำรสื่อสำรถึงกันทำงโทรคมนำคม และส่งเสริมสิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของประชำนในกำร
เข้ำถึงและกำรใช้ประโยชน์คลื่ นควำมถี่ในกิจกำรโทรคมนำคม โดยเฉพำะสิทธิของผู้ใช้บริกำรที่ได้รับกำร
รับรองโดยพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อำทิ ตรำค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำบริกำรที่ต้องมีวิธีกำรคำนวณที่ชัดเจน เป็นอัตรำที่ยุติธรรมแก่ผู้รับใบอนุญำตและผู้ใช้บริกำร และ
ควบคุมไม่ให้ผู้รับใบอนุญำตเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรใดที่นอกเหนือหรือเกินอัตรำขั้นสูงตำมที่
หน่วยงำนกำกับดูแลกำหนด หรือกำกับดูแลมิให้ผู้รับใบอนุญำตกระทำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย เงื่อ นไขกำร
อนุญำต สัญญำกำรให้บริกำร หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบริกำรที่ดี
 ผลดาเนินการของคณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๘ รับทรำบรำยงำนผลกำรพิจำรณำคำ
ร้องเพื่อเสนอแนะนโยบำยหรือข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
และมอบหมำยให้กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นหน่วยงำนรับไปพิจำรณำ ร่วมกับ
กระทรวงกำรคลัง สำนักงบประมำณ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เพื่อศึกษำแนวทำงและควำมเหมำะสมของข้อเสนอดังกล่ำวและสรุปผล
กำรพิจำรณำหรือผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว
ต่อมำคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๕๙ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรตำม
รำยงำนผลกำรพิจำรณำคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบำยหรือข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยของกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยสรุปสำระสำคัญได้ว่ำ รัฐบำลยังไม่มีแผนที่จะนำรัฐวิสำหกิจ
ทั้งสองแห่งเข้ำจดทะเบีย นในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งหำกในอนำคตรัฐบำลมีนโยบำยก็เห็นควรพิจำรณำ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อไปให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกับกรณีองค์กำรสื่อสำรมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.)
กำรหักค่ำใช้จ่ำยตำมมำตรำ ๘๔ วรรคสำม เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกระทรวงกำรคลังที่กฎหมำยกำหนดไว้
อีกทั้งได้แจ้งให้รัฐวิสำหกิจทั้งสองเร่งดำเนินกำรเพื่อใช้สิทธิตำมกฎหมำยก่อนถึงกำหนดสิ้นสุดสัญญำแล้ว
ขณะนี้กระทรวงเทคโนโลยีฯ อยู่ระหว่ำงรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ประเด็นแนวทำงกำรพัฒนำ Digital Economy ของประเทศไทย เพื่อกำหนดเป็นวิสัยทัศน์และจะได้
จัดทำเป็นแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป และ กสทช. แจ้งว่ำ ได้กำกับดูแลในเรื่องอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมและกำกับดูแลผู้รับ ใบอนุญำตให้ดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่กำหนดไว้อยู่แ ล้ว และจะนำ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ไปพิจำรณำดำเนินกำรเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
ของประชำชนต่อไป

