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เอกสารช้ีแจงการร่วมลงช่ือถอดถอนคณะกรรมการ กสทช. ต่อประธานวุฒิสภา 

ด้วยความคาดหวังว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) จะเป็นองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ ท าหน้าท่ีก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยการด าเนินการนั้นต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ท้ังในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น 
และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  แต่ในความเป็นจริง กลับพบข้อเท็จจริงท่ีท าให้อาจเข้าใจว่า คณะกรรมการ 
กสทช. ไม่ได้ปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาผลประโยชน์แก่ประเทศชาติ รวมท้ังสร้างกลไกตลาดให้มีการแข่งขันอย่าง
เสรีและเป็นธรรมอย่างแท้จริง มีประเด็นท่ีส าคัญดังนี ้

1. การอนุญาตให้กับบริษัทเอกชนสามราย สร้างโครงข่ายมือถือ 3G เองได้ ท่ีเช่ือว่าอาจเป็นการ
กระท าท่ีเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพราะโครงข่ายโทรศัพท์มือถือเป็นโครงข่ายข้ันพื้นฐานของ
กิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ อันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ ตกไป
เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด จะกระท ามิได้ 

2. การละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าท่ีในการก ากับดูแลกิจการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3G กรณีพบการ
ร่วมมือระหว่างบริษัทภายใต้สัญญาสัมปทานและบริษัทลูก กระท าการถ่ายโอนลูกค้าจากเดิมท่ีเคยใช้บริการโทรศัพท์
ภายใต้สัญญาสัมปทานไปสู่การให้บริการของบริษัทลูก กระทบต่อรายได้น าส่งรัฐภายใต้สัญญาสัมปาน ส่งผลท าให้รัฐ
เสียหาย  ไม่มีการแข่งขันในตลาดการให้บริการโทรศัพท์มือถือ โดยคณะกรรมการ กสทช. ไม่เพียงแต่เพิกเฉย กลับยัง
มีมติเห็นชอบให้การด าเนินนั้นชอบด้วยกฎหมาย อาทิเช่น การออกประกาศเพื่อเพิ่มช่องทางในการโอนย้ายเลขหมาย
จากลูกค้าภายใต้สัญญาร่วมกับงานไปสู่การให้บริการของบริษัทลูก เช่น การโอนย้ายลูกค้าโดยการส่งข้อความ SMS 
และการด าเนินการโปรแกรมด้วยวิธี OTA (Over the Air) เพื่อไม่ต้องเปล่ียน SIM Card  รวมท้ังการออกประกาศ 
การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน เพื่อหวังให้บริษัทลูกท่ีชนะการประมูล สามารถใช้โครงข่ายอันเป็น
ทรัพย์สินของรัฐ ท่ีมอบให้บริษัทแม่ท่ีมารับงานตามสัญญาสัมปาน  ไปแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ และยังเป็นการ
ละเมิดต่อสิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของรัฐ ท าให้ผู้ให้สัมปทานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย 
อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเพิ่มข้ึน 

๔. การออกประกาศ คณะกรรมการ กสทช. ระบุข้ันตอนวิธีการประมูลคล่ืนในกิจการวิทยุโทรทัศน์ ท่ีมีใช้วิธีจับฉลาก 
เพื่อเลือกผู้ชนะการประมูล กรณีท่ีชนะการประมูลด้วยราคาท่ีเท่ากัน  ไม่น่าใช่เป็นวิธีการประมูลท่ีดีท่ีสุดและไม่มีหลักประการใดท่ี
ประชาชนจะได้สถานีโทรทัศน์ท่ีมีความพร้อมให้บริการมากท่ีสุด   นอกจากนี้ ระบบนี้ยังเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนท่ีมีการผูกพันกันใน
เชิงการถือครองหุ้น มาประมูลฮั้วราคากันได้ แต่ อสมท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ  ไม่มีการแยกจดทะเบียนต้ังบริษัทลูก จะเสียเปรียบเมื่อเข้า
แข่งขันการประมูล  นอกจากนี้ การปรับลดสัดส่วนเนื้อหาข่าวสารท่ีมีสาระต่อสาธารณะจากเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มาเป็นร้อยละ 50 
ท าให้ช่องรายการข่าวกับช่องรายการวาไรริตี้แทบไม่มีความแตกต่างกันเลย ท่ังท่ีได้มีการท้วงติงมาจากภาคส่วนต่างๆ  ท้ังจากนักส่ือสาร
มาลชน  คณาจารย์ นักวิชาการ รวมท้ังบุคคลในแวดวงการศึกษาแล้วก็ตาม 

จากพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นวา คณะกรรมการ กสทช. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จงใจใช้
อ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ ไปในทางท่ีเข้าข่ายขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย รวมท้ังประชาชนอาจไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดตามท่ีรัฐธรรมนูญฯ ก าหนดในมิติต่างๆ ดังนัน้ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ท่ีมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้การน าของสมาพันธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทสไทย (สพร.ท) มีความเห็นตรงกัน ขอให้
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คณะกรรมการ กสทช. ยุติบทบาทการท าหน้าท่ีก ากับดูแล ด้วยเกรงว่าประเทศชาติจะได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น 
จึงได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยทุกคนท่ีมีสิทธิไปเลือกตั้ง ร่วมลงช่ือในแบฟอร์มถอดถอนให้ได้จ านวนมากกว่า 
2 หมื่นรายช่ือ เพื่อยื่นถอดถอนคณะกรรมการ กสทช. ต่อประธานวฒุิสภา ใหด้ าเนินการตามกระบวนการถอดถอน
ต่อไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

________________________________________________________________- 

                              ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม                     (เอกสารแนบท้าย แบบ ถ.ต. ๒) 
 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน 
เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 

 

๑ ช่ือและช่ือสกุล 
นายด า  ข าดูดี 

 

๒ เลขประจ าตัวประชาชน 
 

 

๓ อายุ 
40 ปี 

 

๔ ที่อยู ่

เลขที่.......102..........ตรอก / ซอย..คู้บอน ซอย 3............หมู่...4........ 
ถนน..........คู้บอน .................ต าบล / แขวง ............ท่าแร้ง................ 
อ าเภอ / เขต..........บางเขน....................จังหวัด .........กทม................ 
รหัสไปรษณีย์.......10200.................................... 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่ปรากฏข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงช่ือ..............................................................ผู้เข้าช่ือ 
   (.....นายด า     ข าดูดี............................) 
 วัน/เดือน/ปี  ที่ลงลายมือชื่อ.....20 สิงหาคม 2556.... 
 
หมายเหตุ   : ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและรับรองส าเนามากับแบบ  ถ.ต. ๒  ดังนี้ 
  ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ   
   หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 
  ๒. หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ  หรือชื่อสกุล 

3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

x 


