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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา แนวความคิด ทฤษฏีของกิจการไปรษณีย์ของ
ไทยและต่างประเทศ (2) เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกิจ การไปรษณีย์ไทยและ
ต่างประเทศ (3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญ หาและอุปสรรคในการบังคั บใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ไทย 2477 (4)
บทสรุปและข้อเสนอแนะ ให้มีการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ไทยในปัจจุบัน การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)) โดยเป็นการสัมภาษณ์ บุคลากรของบริษัทไปรษณีย์ไทย ทั้งระดับบริหาร
และระดับปฎิบัติการ รวมทั้งการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการค้นคว้าจากเอกสาร และช่องทางใน
ระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดออนไลน์ของสถาบันต่างๆ และรวมไปถึงค้นคว้า ผ่านเว็บไซต์ Thailis Thai Library Integrated System โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย และทาการค้นคว้าจากงานวิจัยต่างๆที่มี
ข้อ มูล ที่เ กี่ยวของกับประเด็ นที่จะทาการวิจัย ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศรวมทั้งข้อ มูล ต่างๆ ที่มีข้ อมูล ที่
เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 มีการประกาศใช้มาเป็นระยะเวลานาน จึง
อาจทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย และมีความไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยประกอบไปด้วยปัญหาของความไม่เป็นอิสระของการให้บริการด้านกิจการไปรษณีย์ ปัญหาของการที่ยังไม่มีหลัก
กฎหมายเพื่อรองรับกับการให้บริการในรูปแบบการขนส่งโลจิสติกส์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ด้วยการที่ยังไม่มี
การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายเพื่อรองรับกับการให้บริการต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับ ยุคสมัยปัจจุบันที่มี
การพัฒนา อานาจสิทธิขาดจึงทาให้เอกชนไม่สามารถเข้ามาร่วมลงทุนได้ทาให้เกิดความไม่คล่องตัว และยังไม่มีการ
มุ่งเน้นการให้บริการในด้านการขนส่งในรูปแบบ โลจิส ติกส์ ที่เข้าถึงแหล่งชุมชน จึ ง ทาให้มีความไม่ทันสมัยและ
รวมถึงปัญหาของความไม่เป็นระเบียบที่ชัดเจนของการให้บริการด้านธุรกิจแฟรนไชส์ในรูปแบบของกิจการไปรษณีย์
เอกชนและมีความซ้าซ้อนของการให้บริการด้านธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ รวมถึงยังไม่มีหลักกฎหมายรองรับกับ
ธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ดังกล่าวที่ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายและยังไม่มีการ
ให้บริการที่ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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Abstract
The objectives of this research: (1) to study the history, concepts, theories of the Thai and foreign postal
businesses (2) to study legal measures relating to the Thai and International Postal Act (3) To study and analyze
problems and obstacles in enforcing the Thai Postal Act 2477 (4) Summary and recommendations for the current
Thai postal business. This study is a qualitative research by an interview of both management level and operational
level in the Thai postal company. Also, documentary research from documents and channels in the internet system
is part of this study. The researcher can get information at online library of various institutions, in the website of
Thai Library Integrated System (Thailis), in the library network project in Thailand, and in Thai & foreign research
database. As a result, the researcher can find relevant information.
The Postal Act, BE 2477 (1934) has been used for a long time. This act is inconsistent with economic and
social conditions, and may cause problems in law enforcement. Other problems are non-independence of postal
services and having no legal principles to support the provision of services in the form of logistics of the Thai Post
Company Limited. There is no amendment to the law to support the provision of various services. This law does
not support the private sector to come to join the investment plan. It is inconvenience. The Thai postal still does not
focus on providing transportation services in the form of logistics that access to community. Its approach is not upto-date and disorder of franchise business services in the form of private postal businesses. The workflow is not
smooth, but overlap among work stations in the franchise business. Apparently, it is lack of legal principles for the
postal franchise business. Thai postal business has no good working standard.
Therefore, the study finds that if there is an amendment to the Postal Act BE 2477 (1934) by amending
the law to be independent and to have a law to support the enforcement of the business supervision of the Thai Post
Company Limited, it is appropriate to amend the Act to be more consistent with the current situation.
Key words: Joint investment, Strategic plan for private sector to invest in government / logistics
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1. บทนา
กิจการไปรษณีย์ถือเป็นการให้บริการขั้นพื้นฐาน ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่มีบทบาท
ที่สาคัญที่สุดตลอดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการให้บริการของกิจการไปรษณีย์ นั้น ดาเนินการให้บริการ
ภายใต้บริการเชิงสั งคม รูปแบบการให้บริการสาธารณะ (Public Service) โดยถึงแม้ว่าความต้องการหรือจุดหมาย
ปลายทางของประชาชนจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใด กิจการไปรษณีย์ ก็ดาเนินการให้บริการอย่างเต็มกาลังความสามารถ
เพื่อให้การบริการของกิจการไปรษณีย์ไทยเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นบริการที่
มีคุณภาพ (Quality) และรวมถึงค่าบริการ ที่สมเหตุสมผลต่อประชาชนในทุกระดับที่สามารถใช้บริการได้
แต่เดิมกิจการไปรษณีย์ ได้มีการจัดตั้งในรูปแบบของส่วนราชการ โดยเป็นสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข ซึ่ง
โดยมีระบบการบริหารงานแบบเดียวกันกับกระทรวง ทบวง กรม โดยอาศัยอานาจมหาชนหรืออานาจฝ่ายเดียว ซึ่ง
ผู้ใช้อานาจ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในฐานะที่มีอ านาจเหนือประชาชนโดยทั่วไป และการปฏิบัติงานโดย
ยึดถือกฎระเบียบ แบบแผน ภายใต้สายการบังคับหรือบัญชา และรัฐบาลได้มีการจัดตั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ (Public Enterprise) โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะในส่วนของกิจการไปรษณีย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ได้รับมอบ
อานาจจากภาครัฐตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ให้เป็นผู้ดาเนินกิจการไปรษณีย์ และรวมถึงอานาจ
สิทธิขาดในประเทศในการให้บริการนาส่งจดหมาย และไปรษณียบัตรในประเทศเพียงผู้เดียว ต่อมาประเทศไทยได้
ประสบกับปัญหาวิก ฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ รัฐบาลจึงได้ข อรับความช่ว ยเหลือ ทางด้านการเงินจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) หรือ IMF และกาหนดเงื่อนไขไว้ในหนังสือเจตจานง
โดยซึ่งรัฐบาลได้รับรองต่อ IMF ว่าจะเร่งแปรรูปรัฐวิส าหกิจ เพื่อเป็นการลดภาระของภาครัฐ ในด้านการเงินแก่
รัฐวิสาหกิจ ตามข้อผูกพันในความตกลงว่าด้วยการค้าบริการขององค์การการค้าโลก ซึ่งภาครัฐได้ มีนโยบายแปลง
สภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทย โดยจัดทาแผนการพัฒนาการโทรคมนาคมกาหนดให้การสื่อสาร แห่งประเทศ
ไทย โดยบริ ษัท กสท. โทรคมนาคม จากั ด มหาชน และบริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด และได้มี ก าร แปลงสภาพ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิ จ ต่อมาการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ได้โอนกิจการโทรคมนาคมเป็น บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด
กิจการไปรษณีย์ได้เปลี่ยนไปเป็น บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด โดยได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนในปี
พุทธศักราช 2519 โดยรัฐบาลต้องการให้ดาเนินกิจการไปรษณีย์ และกิจการโทรคมนาคมให้เกิด ความคล่องตัวและมี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ม ขึ้น จึงประกาศใช้พระราชบัญ ญัติก ารสื่ อ สารแห่งประเทศไทย พุทธศัก ราช 2519 จนมาในปี
พุทธศักราช 2520 รัฐบาลจึงได้จัดตั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทยขึ้น และโดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจโดยจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จากัด ซึ่ งเป็นบริษัทแปลงสภาพมาจากการสื่ อ สารแห่งประเทศไทย และโดย
กระทรวงการคลังได้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิส าหกิจ ภายใต้การ
กากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ภายหลังจากแปลงสภาพแล้ว ปัจจุบันได้มีการเปลี่ ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น และได้มีการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2519 แต่ก็หาทาให้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช
2477 เป็นอันตกไปไม่ และพระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลการบังคับใช้ต่อไป โดยไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2519 แต่อย่างใด
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หลักการทางกฎหมายในเรื่องของการให้บริการสาธารณะ (Public Service ) กล่าวคือ เป็นการตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและปัจเจกชนที่เ ป็นสมาชิก ของสั งคม อันที่จะได้รับบริการจากรัฐ ในเรื่องที่เอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจเอกชนไม่อ าจตอบสนองได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีบริก ารสาธารณะ ในด้านให้ความคุ้ มครองความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ และรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นที่รัฐ
จัดทาหรือจัดให้มี ซึ่งอาจมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการแทนได้ แต่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของรัฐ และบริการ
ที่จัดทาต้องเป็นที่ต้องการของประชาชน และเอกชนต้องไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดทาเองได้
รูปแบบเดิมที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทองค์การของรัฐ ตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้น และให้เปลี่ยน เป็นรูปแบบ
ของบริษัท จากัด หรือ บริษัท มหาชน จากั ด ทั้งนี้ยังคงให้มีส ถานะเป็นรัฐวิส าหกิจ ประเภทหนึ่ง และโดยมีก าร
เปลี่ยนแปลงทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นทุนของบริษัทที่รัฐถือหุ้นทั้งหมด และยังคงให้อานาจหน้าที่ เช่นเดิม รวมทั้ง
ให้พนักงานมีฐานะเป็นเช่นเดียวกับที่เคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม
ในปัจ จุบั น กิ จการไปรษณี ย์ไ ทย ได้ มีก ารขยายตั ว เพิ่ มมากขึ้ นและมีก ารพั ฒนาและเปลี่ ยนแปลงการ
ให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยไปแล้วในบางส่วน และในบางส่วนยังคงมีการให้บริการ ที่มีความไม่
สอดคล้อ งกับยุคสมัยในปัจจุบันที่มีก ารพัฒนา จึ งทาให้เกิดความล้าสมัย ไม่ทันต่อ ยุค สมัยที่มีก า รให้บริการด้าน
เทคโนโลยี และปัญ หาในการให้บริก ารในรูปแบบไปรษณีย์ไทยที่มีความซ้าซ้อ นในการเปิดให้บริก ารตามแหล่ง
ชุมชน โดยใช้ชื่อ แฟรนไชส์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ ง ณ ปัจ จุ บันกิจการด้านการขนส่ งสินค้ าของเอกชน เข้ามามี
บทบาทอย่างยิ่งในปัจจุบัน กล่าวคือ เช่น กิจการของบริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (Kerry Express) บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์
แมเนจเม้นท์ จากัด SCG Logistics co. Ltd. โดยบริษัทห้างร้าน ณ ปัจจุบันให้ความสาคัญและเน้นหนัก ในเรื่องของ
การให้บริการด้านการขนส่งในรูปแบบโลจิสติกส์ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ บริการในปัจจุบัน
และตอบโจทย์ทุกความต้องการในหลายรูปแบบในด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ ในการ
ให้บริการในการนาส่งจดหมาย รวมถึงพัสดุต่างๆ ตามแหล่งชุมชน
โดยธุรกิจแฟรนไชส์ดังกล่าว เข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยเอกชนเข้ามาลงทุนในส่วนนี้เป็นจานว นมาก
และซึ่งเมื่อมีการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นของธุรกิจแฟรนไชส์ในการให้บริการด้านไปรษณีย์ จึงทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมาย การให้บริการที่มีความซ้าซ้อน ความไม่ เป็นระเบียบ ตามพระราชบัญญัติ
ไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 ที่ได้มีการกาหนดอานาจสิทธิขาดไว้ชัดเจนตามตัวบทกฎหมายแล้ว โดยธุรกิจแฟรนไชส์
ของเอกชน ณ ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ มีเพียงสัญญาประเภทหนึ่งภายใต้การบังคับใช้แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น ที่มีการนามาบังคับใช้กับธุรกิจแฟรนไชส์ ในเรื่องของนิติกรรมสัญญา ซึ่ง
หากธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการให้บริการไปรษณีย์ยังคง มีการเปิดให้บริการตามแหล่งชุมชนอยู่อาจทาให้เกิดความ
ซ้ าซ้ อ นในการให้ บริ ก ารในรู ปแบบไปรษณีย์ และอาจเกิ ดปั ญ หาและอุป สรรคในการบั งคั บใช้ก ฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
กิจการไปรษณีย์ไทย ณ ปัจจุบัน มีห ลายองค์ ประกอบที่ยังคงพบปัญหาที่ค วรได้รับการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม ให้มีความทันสมัย และเข้าถึงแหล่งชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงปัญหาในส่วนของการเปิดธุรกิจแฟรนไชส์
ไปรษณีย์ ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายตัว เป็นอย่างมาก ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นการให้ บริก ารที่มีค วามไม่เ ป็น
ระเบี ย บ และมี ค วามซ้ าซ้ อ น และยั ง ไม่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ข อบเขตอ านาจ สิ ท ธิ ไว้ ชั ด เจนเป็ น การเฉพาะ ซึ่ ง
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ไทยให้อานาจสิทธิขาดไว้แล้ว ในการที่ให้บริการในการนาส่งไปรษณีย์หรือ บริการอื่นๆ อัน
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562
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เกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ไทยในปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 โดยในทางการให้บริการ
ด้านกิจการไปรษณีย์ในปัจจุบันยังไม่ได้มีการร่วมลงทุนในการให้บริก ารในด้านการบริการสาธารณะอย่างชัดเจน
จริงจังเท่าที่ควร จึงทาให้ภาคเอกชน เข้ามาลงทุนในการจัดตั้งบริษัทในการบริก ารสาธารณะในรูปแบบการขนส่ ง
ด้านโลจิสติกส์ เสียเอง และผลที่ตามมานั้นทาให้เกิดความซ้าซ้อน ในการให้บริการ จึงนามาสู่ความไม่เป็นระเบียบที่
ชัดเจน
โดยนโยบายและยุทธศาสตร์ของกิจการไปรษณีย์ ณ ปัจจุบัน มีแบบแผนที่จะก้าวสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล
ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันผลักดันให้
ประสบความสาเร็จ ในส่วนนี้เป็นนโยบายที่มีการเสนอขึ้นเพื่อ เป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการ
ให้บริการที่ทันต่อกาลสมัย ณ ปัจจุบัน โดยกิจการไปรษณีย์ไทยนับว่าเป็นบริการที่เป็น จุดเด่นที่สุดในเรื่องของการ
ติดต่อสื่อสารมาตั้งแต่ในอดีตกาล จนมาถึงกาลสมัยปัจจุบัน ด้วยกิจการ ไปรษณีย์ไทย เป็นรู ปแบบการให้บริการเชิง
สาธารณะ (Public Service) ภายใต้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศัก ราช 2477 ซึ่ งถือได้ว่าการให้บริก ารด้าน
ไปรษณีย์เ ป็นเอกสิทธิที่ชัดเจนโดยกิจการไปรษณีย์ไ ทย มีข้อก าหนดเฉพาะในการส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ ว่าเมื่อ
บริษัทได้จัดการไปรษณีย์ขึ้นที่ใด ห้ามมิให้บุคคล ซึ่งไม่ได้รับอานาจตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
หรือกฎหมายอื่น ส่ง จัดให้ส่ง ฝาก ส่งมอบให้แก่ผู้อื่นเพื่อให้ไปส่ง หรือกระทาการอื่นเกี่ยวกับการนาส่งจดหมายหรือ
ไปรษณียบัตร ฉะนั้นกิจการไปรษณีย์ไทยเห็นควรมีมาตรการในการกากับดูแล ตรวจสอบการให้บริการด้านไปรษณีย์
ไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบริการในการนาส่งจดหมาย บรรจุภัณฑ์อื่นๆ จัดให้ส่ง การบริการด้านขนส่งในรูปแบบโลจิ
สติก ส์ การนาส่งหรือ ขนส่งที่เ ข้าถึงแหล่งชุมชน เพื่อ ไม่ให้เ กิดความไม่เ ป็นระเบียบ และมีค วามซ้ าซ้ อ นในการ
ให้บริการสาธารณะ เพราะภาคเอกชนต้องไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดทาเองได้
ณ ปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือการแข่งขันกันใน
ด้านการให้บริการต่างๆ โดยภาคเอกชนเข้ามามี บทบาทเพิ่มมากขึ้น และมีการให้บริการที่มีความทันสมัยมากขึ้น
รวดเร็ว และมีความคล่องตัวสูง ทาให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาใช้บริการเอกชนเพิ่มมากขึ้น ทาให้การให้บริการของ
ภาครัฐนั้น มีความต้องการที่ลดน้อยลง อันจะส่งผลต่อกิจการของรัฐนั้นมีสถานะที่อยู่ยากขึ้นกว่าที่ เป็น ด้วยเหตุผลใน
หลายปัจจัย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปรับปรุงกิจการไปรษณีย์ไทย ณ ปัจจุบัน ให้มีความทันสมัย ทันต่อยุคสมัย ที่มีการ
พัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบาย ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันผลักดันให้ประสบความสาเร็จ และเข้าถึงแหล่งชุมชน โดยมุ่งเน้นบริการด้าน
การนาส่งในรูปแบบต่างๆ ให้มีความเป็นอิสระ แต่อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของรัฐเป็นสาคัญ และจัดให้มีการร่ว ม
ลงทุนกันระหว่างรัฐและเอกชนในการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ไปรษณีย์ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ รวมถึง
ความซ้าซ้อนของการให้บริการด้านกิจการไปรษณีย์ไทย ณ ปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา แนวความคิด ทฤษฏีของกิจการไปรษณีย์ของไทยและต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกิจการไปรษณีย์ไทยและต่างประเทศ
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3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ไทย 2477
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ ให้มีการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ไทยในปัจจุบัน
3. ประวัติความเป็นมา แนวความคิด ทฤษฏีของกิจการไปรษณีย์ของไทยและต่างประเทศ
1. ประวัติการไปรษณีย์ไทย
2. ลักษณะการคมนาคมและลักษณะการส่ งข่าวสารในประเทศ ทั้งในระหว่างต่างเมืองและระหว่างด่าง
ประเทศ
3. ความเป็นมา และความหมายของระบบการขนส่งรูปแบบโลจิสติกส์
4. วิธีดาเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ์นี้ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)) โดยมีการสัมภาษณ์ บุคลากรของ
บริษัทไปรษณีย์ไทย ทั้งระดับบริหาร และระดับปฎิบัติการ รวมทั้งการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการ
ค้นคว้าจากเอกสาร และช่องทางในระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดออนไลน์ของสถาบันต่างๆ และรวมไป
ถึงค้นคว้า ผ่านเว็บไซต์ Thailis-Thai Library Integrated System โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย และ
ทาการค้นคว้าจากงานวิจัยต่างๆที่มีข้อมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่จะทาการวิจัย ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยในครั้งนี้
5. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
1. ปัญ หาของบทบั ญ ญัติข องกฎหมายที่ไม่ ชัดเจนและไม่เ หมาะสม ไม่ส อดคล้ อ งกับ สภาพสั งคมและ
เศรษฐกิจ ได้ความว่า การบังคับใช้ก ฎหมายตามพระราชบัญ ญัติไปรษณีย์ดังกล่าว ยังมีความไม่ชัดเจนของหลัก
กฎหมายที่จะนามาบังคับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน ที่มีการพัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ฉะนั้น
จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มเติมหลักกฎหมายให้มีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น ในเรื่องอานาจสิทธิขาดของการให้บริการ
ด้านไปรษณีย์ โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ปัญหาในเรื่องของการที่จะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะด้านกิจการของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด ที่ไม่ชัดเจนและเหมาะสม ได้ค วามว่า การให้ บริก ารในการบริก ารสาธารณะของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด ยังมีการมุ่งเน้นระบบการนาส่ งจดหมายและรวมถึงพัสดุต่างๆ เพียงเท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีการ
มุ่งเน้นพัฒนาระบบการขนส่ง นาส่งพัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณมากที่เข้าถึงแหล่งชุมชนแต่อย่างใด จึงทาให้เกิด
ความไม่สอดคล้องต่อยุคสมัยปัจจุบันที่มีการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี และยัง ไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ในปัจจุบัน โดย หากเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการ
ในการให้บริก ารด้านกิจการไปรษณีย์ของประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมนี ประเทศนิ ว ซีแลนด์แล้ว นั้น พบว่าใน
ต่างประเทศนั้นได้มีการมุ่งเน้นและพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และรวมถึงมีการมุ่งพัฒนาระบบการ
ขนส่งในรูปแบบโลจิสติกส์ด้วย และในต่างประเทศได้มีการเปิดให้เอกชนนั้นสามารถเข้ ามาให้บริการในการร่ว ม
ลงทุนของการขนส่งขนาดใหญ่ โดยอยู่ภายใต้ของการกากับดูแลโดยบริษัทไปรษณีย์หลักของประเทศนั้นๆ
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3. ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติรองรับอย่างชัดเจน
และเหมาะสม ได้ความว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ในปัจจุบันเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขโดยให้มีการจัด
ระเบียบการให้บริการ โดยเป็นอานาจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ในการที่จะกากับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ
เพื่อให้การให้บริการในด้านกิจการไปรษณีย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้าซ้อนในการให้บริการด้าน
กิจการไปรษณีย์ อีกทั้งยังทาให้เกิดความคล่องตัวในการตรวจสอบ กากับดูแลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และการ
ให้บริการที่เข้าถึงแหล่งชุมชนนั้น นับว่าเป็นการให้บริการที่มีอีกหนึ่งทางเลือกที่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ให้ความ
สนใจ ซึ่งหากว่าธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์มีการจัดตั้งขึ้นตามแหล่งชุมชนในพื้นที่ตามจุดต่างๆ โดยอยู่ภายใต้ของการ
กากับดูแลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และมีก ารจั ดตั้งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นผู้อ นุญาตในการ
ประกอบกิจการ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการโครงข่ายรายย่อย เพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวในการ
ให้บริการ ซึ่งมาตรา 4 ได้ให้อานาจที่ชัดเจนแก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ว่าในการดาเนินกิจการไปรษณีย์และธุรกิจ
อันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน หรือเป็นประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์ให้บริษัทมี
อานาจได้รับการยกเว้นมีสิทธิพิเศษ โดยวัตถุประสงค์ของการที่จะให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์มีการปรั บเปลี่ยนมา
เป็นโครงข่ายอิสระ ที่มีความถูก ต้อ งและมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ซึ่ งอยู่ภายใต้อานาจในการกากับดูแลและ
ตรวจสอบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และอีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยไปรษณีย์ กฎหมายว่า
ด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่ได้ บัญ ญัติไว้ให้แก่ กสท. เพื่อให้ก ารให้บริก ารในด้านกิจ การ
ไปรษณีย์ที่เข้าถึงแหล่งชุมชน มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคล่องตัว ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนา
หากนาหลักข้อเท็จจริงในการดาเนินกิจการในด้านไปรษณีย์มาพิจารณาเปรียบเทียบกับต่า งประเทศ โดยใน
ส่วน ของสหราชอาณาจักรได้มีการเปิดให้บริการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยยกเลิกการผูกขาดทั้งหมด โดยใน
ส่วนของกฎหมายไปรษณีย์ ได้กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการดาเนินกิจการ ซึ่งประกอบไปด้วย รัฐมนตรี
กรมการค้าและอุตสาหกรรม และองค์ก รกากับดูแล ซึ่ งหากพิจ ารณาเปรียบเทียบกับธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ใน
ปัจจุบัน โดยธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ในปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนในการที่จะควบคุมหรือตรวจสอบ
อย่างชัดเจน ซึ่งในบางครั้งธุรกิจแฟรนไชส์ ไปรษณีย์ของไทย มีปัญหาในเรื่องของการประกอบกิจการตามแหล่ง
ชุมชน โดยเกิดผลกระทบต่อลูกข่ายรายย่อย (ผู้ประกอบการรายย่อย) ที่อาจถูกล่อลวงให้ลงทุนทาธุรกิจและเกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการดาเนินการประกอบกิจการด้านธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ และที่สาคัญยังไม่มีผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าว ด้ว ยเหตุนี้จึงทาให้เกิดความเสียหายขึ้ น ทั้งต่อ
ผู้ประกอบการรายย่อ ย และการดาเนินการให้บริก ารสาธารณะด้านกิจการไปรษณีย์ ซึ่งโดยหากธุรกิจ แฟรนไชส์
ไปรษณีย์มีรัฐเข้ามากากับดูแลหรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เข้ามากากับดูแลและตรวจสอบ จะทาให้มีความเป็น
ระเบียบที่ชั ดเจนมากกว่านี้ ดังเช่ น ของสหราชอาณาจั ก ร ที่มีก ารควบคุ มและตรวจสอบการดาเนิน กิจ การด้า น
ไปรษณีย์ หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านไปรษณีย์ โดยมีองค์กรที่สาคัญเข้ามากากับดูแลภาคธุรกิจดังกล่าว
และเพื่อกาหนดกรอบของกฎหมายและกาหนดแนวทางภาระผูกพันต่อสังคม
นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังมีการให้สามารถออกใบอนุญาตในการให้บริการด้านธุรกิจไปรษณีย์ด้ว ย
โดยใบอนุญาตดังกล่าว ถือเป็นโครงสร้างที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง และสามารถนาจ่ายได้ทั่วทั้งประเทศ และในทุกวัน
และยังมีการควบคุมราคาและคุณภาพการบริห ารด้วย แต่ซึ่ งธุรกิจ แฟรนไชส์ไปรษณี ย์ของไทยยังไม่มีการกาหนด
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ใบอนุญาตจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ที่ชัดเจน ประกอบกับยังไม่มีก ฎหมายรองรับในภาคธุรกิจแฟรนไชส์
ดังกล่าวด้วย จึงทาให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ไม่สามารถกากับความควบคุมดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ในการให้บริการ
ไปรษณีย์ ได้อ ย่า งครอบคลุม ทุก พื้ นที่ทุ ก แห่ง จึ งท าให้เ กิ ดความไม่เ ป็นระเบียบ ทาให้ เ กิด ความซ้ าซ้ อ นในการ
ให้บริการดังกล่าว และการควบคุมดูแลธุรกิจดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตาม มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการ
กาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด พุทธศักราช 2546 เช่นเดียวกับประเทศนิวซี แลนด์
กล่าวคือ ประเทศนิวซีแลนด์ได้มีการปฏิรูป ธุรกิจไปรษณีย์ครั้งใหญ่โดยให้เปิดเสรีทางการธุรกิจไปรษณีย์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ทางธุรกิจไปรษณีย์อย่างเต็มรูปแบบ และยังส่งเสริมในเรื่อ งของการให้บริการด้าน
ธุรกิจไปรษณีย์ และยังผลัก ดันส่งเสริมให้องค์ กรกิจการไปรษณีย์ข ยายขอบเขตทางธุรกิจให้ครอบคลุมออกไปใน
หลายๆ พื้นที่ภายในประเทศ ดังนั้น สาหรับธุรกิจแฟรนไชส์ ไปรษณีย์ เมื่อยังไม่มีกฎหมายกาหนดรองรับไว้โดย
ชัดเจนในการควบคุมดูแลในด้านของการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ อาจเกิดความไม่เป็นระเบียบและอาจเกิด
ความซ้ าซ้อ นในกิจการธุรกิจดังกล่าวได้ อีกทั้งยังอาจเกิดความเสี ยหายต่อ ระบบของการให้บริก ารในด้านธุรกิจ
ไปรษณีย์ด้วย ฉะนั้นแล้ว หากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด มีการกาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับในการกากับดูแลทาง
กฎหมาย ซึ่งนามาบังคับใช้กับการประกอบธุรกิจไปรษณีย์ตามแหล่งชุมชนต่ างๆ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย การ
กาหนด อานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด พุทธศักราช 2546 จะสามารถดาเนินกิจการด้าน
ธุรกิจไปรษณีย์ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ และมีความคล่องตัว และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในทุกพื้นที่ทุกแห่งภายในประเทศ
6. สรุปผลการวิจัย
1. ประวัติความเป็นมา แนวความคิด ทฤษฏีของกิจการไปรษณีย์ของไทยและต่างประเทศ พบว่า เมื่อแรกได้
ตั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้น โดยมีสมเด็จเจ้าพีภาณุรังษีสว่าง วงศ์เป็นผู้สาเร็จราชการนั้น มิได้รวมเป็นกรม
เคี ยวกันต่อ มาสมัยกรมหมื่นพิทยาภาคพฤฒิธ าดา เสนาบดี กระทรวงโยธาธิการ เห็นว่างานทังสองอย่างเป็นงาน
ประเภทเคียวกัน จึงได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตมีประกาศกระทรวงโยธาธิการ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.
2441 ให้รวมเป็น กรมเคียวกัน เรียกว่า “กรม ไปรษณีย์โทรเลข” หลังจากนั้นกิจการไปรษณีย์ได้ปรับปรุ งให้ดีขึ้น
เรื่อยมา ครั้นปี พ.ศ. 2476 การพาณิชยกรรมได้เจริญรุดหน้าไปมาก บทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ไม่เพียงพอ ดังบัน ในวันที่
11 มกราคม 2476 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้า เจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้
ตราพระราชบัญ ญัติขึ้นเพื่อ แก้ไขปรับปรุง กฎหมายว่าด้วยการ ไปรษณีย์ให้เ กิดความสะดวกแก่ประชาชนยิ่งขึ้น
บทบัญญัติดังกล่าว ชื่อว่า “พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477” มีผลบังคับใช้ดังแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2477 เป็นต้น
2. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกิจการไปรษณีย์ไทยและต่ างประเทศ พบว่า บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร แต่ไม่อยู่ในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เนื่องจากไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของคา
จากัดความว่า “หน่วยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 กรณีหาก มี
ความรับผิดเพื่อละเมิดเป็นความรับผิดในทางแพ่ง เมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น กฎหมายบังคับให้บุคคลต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทน จึงก่อให้เกิดความรับผิดแก่บุคคล แต่เป็นความรับผิดในทาง แพ่ ง ซึ่งความรับผิดเพื่อละเมิดไม,ระงับด้ว ย
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ความตายของผู้ด้องรับผิด เพราะกองมรดกของผู้ตาย ประกอบด้วยทรัพย์สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ย่อม
เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท
3. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ไทย 2477 พบว่า ปัญหาของบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในรูปแบบของการให้บริการต่างๆ ที่
มีก ารก าหนดอ านาจสิทธิขาดไว้ในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศัก ราช 2477 โดยเป็นปัญหาที่ทาให้เอกชนไม่
สามารถเข้ามาร่วมลงทุนได้ตามพระราชบัญ ญัติของการให้เ อกชนร่ว มลงทุนในกิ จการของรัฐ พุทธศัก ราช 2556
รวมถึงปัญหาด้านหลักกฎหมายที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการควบคุม กากับดูแลด้านระบบการ
ขนส่ง โลจิสติกส์ ซึ่งในส่วนดังกล่าวยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
แต่อย่างใด รวมถึงอานาจสิทธิที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมถึงการให้บริการในส่วน
อื่นๆ ในรูปแบบของกิจการไปรษณีย์ ซึ่งทาให้การบริการของกิจการไปรษณีย์ของรัฐนั้นมีความไม่คล่องตัวไม่ทันต่อ
ยุคสมัยปัจจุบันที่มีการพัฒนา และไม่ตอบสนองต่อการใช้บริการของประชาชน
ตลอดจน ปัญหาในเรื่องของการที่จะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะ ด้านกิจการของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ที่ไม่ชัดเจนและเหมาะสม จึงทาให้เกิดปัญหาในเรื่องของการที่จะให้เอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้บริการด้านการนาส่ง ขนส่งสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ และเข้าถึงแหล่งชุมชน โดยอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของภาครัฐ การกาหนดอานาจสิทธิขาดตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และความไม่
เอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการด้านกิจการไปรษณีย์ จึงทาให้กิจการไปรษณีย์ประสบกับปัญหาของความไม่คล่องตัว
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและมีความไม่ทันสมัยจึงทาให้กิจการไปรษณีย์ในปัจจุบันมีผลตอบรับที่
ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร จากสภาพปัญหาดังกล่าว อาจทาให้กิจการไปรษณีย์ไทยของรัฐในปัจจุบันประสบกับปัญหาของ
ความไม่คล่องตัว ประกอบกับอาจกระทบต่อชื่อเสียงด้านการให้บริการ ของกิจการไปรษณีย์ที่มีมายาวนานตั้งแต่ใน
สมัยอดีตกาล
4. ปัญหาเกี่ยวกับการบริห ารจัดการในด้านกิจการไปรษณีย์ ซึ่ งยังคงมุ่งเน้นการให้บริก ารในด้านนาส่ง
จดหมายหรือพัสดุต่างๆ ด้วยสภาพของการให้บริการในการนาส่งสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ในรูปแบบโลจิสติกส์
ในปัจจุบัน ยังมีความไม่ ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งชุมชน รวมถึงยังไม่มีความคล่องตัวในการให้บริการด้านกิจ การ
ไปรษณีย์
5. ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริก ารด้านธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติรองรับ อย่างชัดเจน
และเหมาะสม และมีความซ้าซ้อนในการให้บริก าร ซึ่งอาจเกิดปัญ หาและอุปสรรคในการบั งคับใช้กฎหมาย และ
รวมถึงการให้บริการด้านกิจการในรูปแบบไปรษณีย์ ที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์
พุทธศักราช 2477 รวมถึงกฎหมายข้อบังคับในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ นั้นยังไม่มีการกาหนดกฎข้อบังคับไว้โดย
ชัดเจน กล่าวคือ ยังไม่มีก ฎหมายใด ที่ใช้ควบคุ มธุรกิจแฟรนไชส์ ไว้โดยตรงด้ว ยเหตุนี้จึงทาให้ธุรกิจ แฟรนไชส์
ดั ง กล่ า ว มี ส ภาพปั ญ หาต่ า งๆ เกิ ด ขึ้ น โดยปั ญ หาดั ง กล่ า ว จะเกิ ด ขึ้ น กั บ การประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ต่ า งๆ
เช่นเดียวกับธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ที่ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ไว้โดยชัดเจนในการที่จะทาการประกอบธุรกิจการ
ให้บริการด้านกิจการไปรษณีย์ ซึ่งเมื่อ ไม่มีการบังคับไว้เป็นที่สาคัญแล้ว เมื่อผู้ประกอบการรายย่อยให้บริการในด้าน
ธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ขึ้น จึงทาให้เกิดปัญหา

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

54

ชาตรี เพิ่มพูล
Vol.5 No.2 July-December 2019

ข้อเสนอแนะ
1. ปัญ หาเกี่ยวกับการบริการจัดการในด้านกิจ การไปรษณีย์ ซึ่ งยังคงมุ่งเน้นการให้บริก ารในด้ านนาส่ง
จดหมายหรือพัสดุต่างๆ ด้วยสภาพของการให้บริการในการนาส่งสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ในรูปแบบโลจิสติกส์
ในปัจจุบัน ยังมีความไม่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งชุมชน จึงควรแก้ไขปัญหาหรือเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขระบบการ
ขนส่งในรูปแบบโลจิสติกส์ ในด้านกิจการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จะต้องมีการจัดทาสัมปทานแก่เอกชน เพื่อ
เป็นการว่าจ้างให้เอกชนนั้นเข้ามาร่วมให้บริการสาธารณะ ในด้านกิจการของบริษัท ไปรษณีย์ จากัด โดยเพื่อเป็นการ
ลดภาระของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ซึ่งแต่เดิมนั้นกิจการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ยังไม่ได้มีการมุ่งเน้น
ระบบการขนส่งในรู ปแบบ โลจิส ติก ส์แ ต่อ ย่างใด มี เ พียงการมุ่ง เน้นระบบการของการนาส่ งจดหมาย ธนาณั ติ
ออนไลน์ รวมถึง พัสดุต่างๆ เพียงเท่านั้น จึงทาให้เกิดความไม่คล่องตัวและไม่สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันที่มีการ
พัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ดังนั้นแล้วการให้สัมปทานแก่เอกชน เพื่อให้เอกชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการให้บริก ารสาธารณะในรูปแบบของการพัฒนาระบบการขนส่ งไปรษณีย์ที่มุ่งเน้นระบบ โลจิ ส ติก ส์ โดย
พิจารณาถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกาหนด อานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ในมาตรา
5 ซึ่ งเมื่ อ พิ จารณา หากมีก ารตั้งคณะกรรมการด้า นกิ จ การไปรษณีย์ ซึ่ ง อาจจะประกอบไปด้ว ย ปลั ดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง รวมถึง เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเข้ามาร่วมก ากับดูแลตรวจสอบการบริห ารจัดการในกิจการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ า กัด เพื่อ พัฒนา
รูปแบบการขนส่งในรูปแบบของโลจิสติกส์
ซึ่ง คณะกรรมการดั งกล่า ว ตามาตรา 5 นับ ว่า เป็ นบุ ค คลซึ่ งรั ฐ มนตรี แต่ งตั้ ง จากผู้ ที่มี ผลงานหรื อ เคย
ปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในกิจการ หรือ
สาขาวิ ชาอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการไปรษณีย์ ในการที่จะทาการพัฒนาระบบการบริห ารจัดการด้านกิจ การ
ไปรษณีย์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสาหรับการที่จะมีคณะทางานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกิจการ
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เข้ามาร่วมในการควบคุมบริหารจัดการเพื่อกากับดูแลการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่ง
ในรูปแบบของโลจิสติกส์ ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ตามมาตรา 6 ยังมีการให้อานาจในการอนุญาต การวินิจฉัย
การออกกฎข้อบังคับต่างๆ ของคณะกรรมการ กสท. ซึ่งเป็นอานาจในการจัดทาไปรษณียนิเทศ รวมถึงมีอานาจในการ
ทาความตกลงกับต่างประเทศในกิจการไปรษณีย์ด้วย ซึ่งอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477
ในการที่จะเป็นอานาจของคณะกรรมการด้านกิจการไปรษณีย์ที่มีอานาจในการที่จะเข้ามากากับดูแลควบคุมระบบการ
บริหารงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ในการที่จะให้เอกชนนั้นเข้ามาร่วมในการให้บริก ารสาธารณะด้านกิจการ
ไปรษณีย์ จึงเห็นสมควรเห็นควรอย่างยิ่งที่จะมีการพัฒนาระบบการขนส่งในรูปแบบโลจิสติกส์ที่เข้าถึงแหล่งชุมชน
มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ ณ ปัจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่เห็นควรให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการนาส่ง
ขนส่ง ที่เข้าถึงแหล่งชุมชนภายใต้ของการกากับดูแลโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เป็นผู้กากับดูแลทั้งหมด เพื่อเป็น
การลดภาระด้านการลงทุนที่จะต้อ งใช้งบประมาณที่มีจ านวนมากในการที่จ ะมีก ารจั ดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
รวมถึ ง เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาให้ บ ริ ก าร และเห็ น ควรให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 เพื่อเป็นการรองรับต่อการให้บริการของการที่เอกชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการให้บริการในการขนส่งรูปแบบโลจิสติกส์ที่เข้าถึงแหล่งชุมชน
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2. ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติรองรับ อย่างชัดเจน
และเหมาะสม ซึ่งมีความซ้าซ้อนในการให้บริการและโดยยังไม่มีการบัญญัติข้อกฎหมาย ลองรับไว้โดยชัดเจน ซึ่งอาจ
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ก ฎหมาย และรวมถึงการให้บริการ ด้านกิจการในรูปแบบไปรษณีย์ ที่ไม่
เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามพระราชบัญ ญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 รวมถึงกฎหมายข้ อบังคับในส่วนของ
ธุรกิจ แฟรนไชส์นั้นยังไม่มีก ารก าหนด กฎข้อ บังคั บไว้โดยชัดเจน ซึ่ งในส่ว นดังกล่าวจึ งเห็นควรให้มีการแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อเป็นการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนของการให้บริการและเพื่อให้มีความ
เป็นระเบียบ เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกากับดูแลและกิจการด้านธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์
โดยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ดาเนินกิจการภายใต้ของการก ากับดู แลของรัฐเป็นสาคัญ โดยให้รัฐจัดทาสัมปทานให้แก่
เอกชน เพื่อเข้าร่วมลงทุนในการให้บริการด้านกิจการไปรษณีย์ โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พุทธศักราช 2556 โดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ มีหลักว่าการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต้องคานึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้
1) ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดาเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐ ซึ่งเหตุตาม (1)
หากธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์มีการยุบธุรกิจดังกล่าวเข้ามาร่วมให้บริการสาธารณะด้านไปรษณีย์ โดยอยู่ภายใต้ของ
การกากับดูแลของรัฐนั้น ซึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ และไม่มีการให้บริการที่มีความซ้าซ้อน กล่าวคือ การที่จะ
ร่ว มลงทุนการให้บริก ารสาธารณะในด้านกิจ การไปรษณีย์จ ะต้อ งค านึงถึงประสิ ทธิภาพและความคุ้ มค่ าในการ
ดาเนิ น การทางการบริ ก ารสาธารณะ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ โดย
วัตถุประสงค์ของการที่จะให้ธุรกิจแฟรนไชส์เอกชนด้านกิจการไปรษณีย์เข้ามาร่วมให้บริการนั้น เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้กิจการไปรษณีย์นั้นก้าวหน้าไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อ ให้
กิจการไปรษณีย์พยุงกิจการของตนเองให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตของการแข่งขันทางการให้บริการสาธารณะไปได้
3) ประโยชน์ต่อ สังคมและเศรษฐกิจจากการดาเนินโครงการ โดยใน (3) คื อการให้เอกชนเข้า
มาร่วมในการบริการสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญอย่างยิ่งก็เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นส าคัญ ในการที่จะดาเนินโครงการดังกล่าวให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพื่อให้การให้บริการด้าน
กิจการไปรษณีย์มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่มีความซ้าซ้อนในการให้บริการด้านกิจการไปรษณีย์
กิจการด้านธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ เห็นควรที่จะเข้ามามี ส่วนร่วมกับกิจการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เป็น
หลัก มากกว่า กล่าวคือ เข้ามาร่ว มให้บริก ารสาธารณะ โดยอยู่ภายใต้ข องการกากับดูแลของรัฐเป็นหลัก ซึ่งหาก
พิจารณาถึงพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2519 แล้วนั้น ในมาตรา 7 มีหลักกฎหมายว่า ให้
จัดตั้งการสื่อสารขึ้น โดยเรียกว่า การสื่อสารแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินการและนามาซึ่งความเจริญ
ของกิจ การไปรษณีย์และโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดาเนินธุรกิจ อันเกี่ยวกับกิจการ
ไปรษณี ย์และโทรคมนาคมและธุรกิ จอื่นที่ ต่อ เนื่อ งใกล้ เ คี ยงกั น หรือ ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่ กิจ การไปรษณีย์และ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญ ญัติให้เป็นเป็นอ านาจหน้าที่ของนิติบุคคลอื่นโดยเฉพาะ ในส่ วนของ
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญ ญัติก ารสื่อ สารแห่งประเทศไทย ทาให้ทราบว่า กสท. ให้ค วามส าคั ญ อย่างมากในการ
ให้บริการสาธารณะด้านกิจการไปรษณีย์ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชนเป็นสาคัญ ในการที่จะดาเนินกิจการ
ด้านไปรษณีย์ให้เ ป็นการให้บริก ารสาธารณะที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดของการให้บริการ ดังนั้นแล้ว ปัญ หาความ
ซ้าซ้อนในการให้บริการในด้านกิจการไปรษณีย์ในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ จะหมดไปก็ต่อเมื่อมี การแก้ไข
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ปรับปรุงโดยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์มีการยุบรวมโดยให้รัฐนั้นเป็นผู้กากับดูแลตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้าซ้อนของการให้บริการไปรษณีย์ โดยอาศัยหลักการทางกฎหมายในเรื่องของการจัดทาบริการสาธารณะ ซึ่งอานาจ
ในการจัดทาบริการสาธารณะ ถือว่าเป็นอานาจโดยหลักที่รัฐนั้นเป็นผู้มีอานาจ ในการบริหารจัดการ ฉะนั้นการที่รัฐจะ
เข้าไปควบคุมดูแลระบบการให้บริการด้านกิจการไปรษณีย์โดยให้เอกชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใน
ด้านกิจ การไปรษณีย์ สามารถกระทาได้ โดยอาศัยอ านาจในการให้สั มปทานแก่เ อกชนในการที่จ ะจัดทาบริก าร
สาธารณะด้านไปรษณีย์ หากมีการปรับปรุงแก้ไขโดยให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีการจัดสรรให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์
นั้น เป็นธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ดาเนินการด้านการให้บริการในการนาส่งจดหมาย
และพัสดุต่างๆ ภายใต้อานาจตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการกาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์
ไทย จากัด พุทธศักราช 2546 เพราะด้วยเหตุผลว่าธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ยังไม่มีกฎหมายรองรับไว้โดยชัดเจน ซึ่ง
ในส่ วนนี้ถือเป็นปัญ หาที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติ มหลักกฎหมาย เพื่อใช้ในการควบคุ ม การกากับดูแล
รวมถึงความรับผิดต่างๆ หากเกิดความเสียหายขึ้ น ดังนั้นแล้ว ธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ในปัจจุบันควรที่จ ะมีการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยให้มีการจัดระเบียบการให้บริการ โดยเป็นอานาจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ในการที่จะกากับ
ดูแล ควบคุมและตรวจสอบ เพื่อให้การให้บริการในด้านกิจการไปรษณีย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดความ
ซ้าซ้อนในการให้บริการด้านกิจการไปรษณีย์ อีกทั้งยังทาให้เกิดความคล่องตัวในการตรวจสอบกากับดูแลของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จากัด และการให้บริการที่เข้าถึงแหล่งชุมชนนั้น
ซึ่งหากว่าธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์มีการจัดตั้งขึ้นตามแหล่งชุมชนในพื้ นที่ตาม จุดต่างๆ โดยอยู่ภายใต้
ของการกากับดูแลของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด และมีการจัดตั้งโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เป็นผู้อนุญาตใน
การประกอบกิจการ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการโครงข่ายรายย่อยเพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวใน
การให้บริการ ซึ่งมาตรา 4 ได้ให้อานาจที่ชัดเจน แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ว่าในการดาเนินกิจการไปรษณีย์
และธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน หรือเป็นประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์
ให้บริษัทมีอ านาจได้รับการยกเว้นมีสิทธิพิเ ศษ โดยวัตถุประสงค์ ของการที่ จ ะให้ธุรกิจแฟรนไชส์ ไปรษณีย์มีก าร
ปรับเปลี่ยนมาเป็นโครงข่ายอิสระ ที่มีความถูกต้องและมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ซึ่งอยู่ภายใต้อานาจในการกากับ
ดูแลและตรวจสอบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และอีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยไปรษณีย์
กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่ได้บัญญัติไว้ให้แก่ กสท. เพื่อให้การให้บริการในด้าน
กิจ การไปรษณีย์ ที่เ ข้าถึงแหล่งชุ มชน มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น มี ค วามคล่อ งตัว ตอบสนองต่อ ความต้อ งการของ
ประชาชนในยุคปัจจุบันที่มีก ารพัฒนา ดังนั้น ผู้ ศึก ษาจึ งสรุปได้ว่า สาหรับธุรกิจ แฟรนไชส์ไปรษณีย์ เมื่อ ยังไม่มี
กฎหมายกาหนดรองรับไว้โดยชัดเจนในการควบคุมดูแลในด้านของการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ อาจเกิด
ความไม่เป็นระเบียบและอาจเกิดความซ้าซ้อนในกิจการธุรกิจดังกล่าวได้ อีกทั้งยังอาจเกิดความเสียหายต่อระบบของ
การให้บริก ารในด้านธุ รกิจไปรษณีย์ ด้ว ย ฉะนั้นแล้ว หากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มี ก ารก าหนดกฎระเบีย บ
ข้อบังคับในการกากับดูแลทางกฎหมาย ซึ่งนามาบังคับใช้กับการประกอบธุรกิจไปรษณีย์ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย การกาหนด อานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด พุทธศักราช 2546 จะ
สามารถดาเนินกิจการด้านธุรกิจไปรษณีย์ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ได้อ ย่างเป็นระเบียบ และมีความคล่อ งตัว และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ทุกแห่งภายในประเทศ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์
ไปรษณีย์ในปัจจุบันเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขโดยให้มีการจัดระเบียบการให้บริการ โดยเป็นอานาจของ
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บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ในการที่จะกากับดูแล ควบคุมและตรวจสอบ เพื่อให้การให้บริการในด้านกิจการไปรษณีย์
เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย และไม่เกิดความซ้าซ้อนในการให้บริก ารด้านกิจ การไปรษณีย์ อีกทั้งยังทาให้เกิดความ
คล่องตัวในการตรวจสอบกากับดูแลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และ การให้บริการที่เข้าถึงแหล่งชุมชนนั้น นับว่า
เป็นการให้บริการที่มีอีกหนึ่งทางเลือกที่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ความสนใจ ซึ่งหากว่าธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์
มีการจัดตั้งขึ้นตามแหล่งชุมชนในพื้นที่ตามจุดต่างๆ โดยอยู่ภายใต้ของการกากับดูแลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
และมี ก ารจั ด ตั้ ง โดยบริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด เป็ น ผู้ อ นุ ญ าตในการประกอบกิ จ การ เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ผู้ประกอบการโครงข่ายรายย่อย เพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวในการให้บริการ ซึ่งมาตรา 4 ได้ให้อานาจที่
ชัดเจนแก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ว่าในการดาเนินกิจการไปรษณีย์และธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ รวมทั้ง
ธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน หรือเป็นประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์ให้บริษัทมีอานาจได้รับการยกเว้นมีสิทธิพิเศษ
โดยวัตถุประสงค์ของการที่จะให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไ ปรษณีย์มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นโครงข่ายอิสระ ที่มีความถูกต้อง
และมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ซึ่งอยู่ภายใต้อานาจในการกากับดูแลและตรวจสอบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
และอีก ทั้งยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยไปรษณีย์ กฎหมายว่าด้วยการสื่ อสารแห่งประเทศไทยหรือ
กฎหมายอื่ น ที่ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ใ ห้ แ ก่ กสท. เพื่ อ ให้ ก ารให้ บ ริ ก ารในด้ า นกิ จ การไปรษณีย์ ที่ เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง ชุ ม ชน มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคล่องตัว ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนา
หากนาหลักข้อเท็จจริงในการดาเนินกิจการในด้านไปรษณีย์ มาพิจารณาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
โดยในส่วนของสหราชอาณาจักรได้มีการเปิดให้บริการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยยกเลิกการผูกขาดทั้งหมด
โดยในส่วนของกฎหมายไปรษณีย์ ได้กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการดาเนินกิจการ ซึ่งประกอบไปด้วย
รัฐมนตรี กรมการค้าและอุตสาหกรรม และองค์ ก รก ากับดูแล ซึ่ งหากพิจ ารณาเปรียบเทียบกับธุรกิจ แฟรนไชส์
ไปรษณีย์ในปัจจุบัน โดยธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ในปัจ จุบัน ยังไม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนในการที่จะควบคุม
หรือตรวจสอบอย่างชัดเจน ซึ่งในบางครั้งธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ของไทย มีปัญหาในเรื่องของการประกอบกิจการ
ตามแหล่งชุมชน โดยเกิดผลกระทบต่อลูกข่ายรายย่อย (ผู้ประกอบการรายย่อย) ที่อาจถูกล่อลวงให้ลงทุนทาธุรกิจและ
เกิดความไม่เป็นธรรมในการดาเนินการประกอบกิจการด้านธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ และที่สาคัญยังไม่มีผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงทาให้เกิดความเสียหายขึ้น ทั้งต่อ
ผู้ประกอบการรายย่อ ย และการดาเนินการให้บริก ารสาธารณะด้านกิจการไปรษณีย์ ซึ่งโดยหากธุรกิจ แฟรนไชส์
ไปรษณีย์มีรัฐเข้ามากากับดูแลหรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เข้ามากากับดูแลและตรวจสอบ จะทาให้มีความเป็น
ระเบียบที่ชัดเจนมากกว่านี้ ดังเช่น ของสหราชอาณาจักรที่มีการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินกิจการด้านไปรษณีย์
หรือธุรกิจอื่นที่เ กี่ยวข้องกับธุรกิจด้านไปรษณีย์ โดยมีองค์กรที่สาคัญ เข้ามากากับดูแลภาคธุรกิจดังกล่าว และเพื่อ
กาหนดกรอบของกฎหมายและกาหนดแนวทางภาระผูกพันต่อสังคม
นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังมีการให้สามารถออกใบอนุญาตในการให้บริการด้านธุรกิจไปรษณีย์ด้วย
โดยใบอนุญาตดังกล่าว ถือเป็นโครงสร้างที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง และสามารถนาจ่ายได้ทั่วทั้งประเทศ และในทุกวัน
และยังมีการควบคุมราคาและคุณภาพการบริห ารด้วย แต่ซึ่ งธุรกิจ แฟรนไชส์ไปรษณีย์ของไทยยังไม่มีการกาหนด
ใบอนุญาตจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ที่ชัดเจน ประกอบกับ ยังไม่มีกฎหมายรองรับในภาคธุรกิจแฟรนไชส์
ดังกล่าวด้วย จึงทาให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ไม่สามารถกากับความควบคุมดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ในการให้บริการ
ไปรษณีย์ ได้อ ย่า งครอบคลุม ทุก พื้ นที่ทุ ก แห่ง จึ งท าให้เ กิ ดความไม่เ ป็นระเบียบ ทาให้ เ กิด ความซ้ าซ้ อ นในการ
วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

58

ชาตรี เพิ่มพูล
Vol.5 No.2 July-December 2019

ให้บริการดังกล่าว และการควบคุมดูแล ธุรกิจดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตาม มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการ
กาหนดอานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด พุทธศักราช 2546 เช่นเดี ยวกับประเทศนิวซีแลนด์
กล่าวคือ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้มีการปฏิรูปธุรกิจไปรษณีย์ครั้งใหญ่โดยให้เปิดเสรีทางการธุรกิจไปรษณีย์ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการให้บริการทางธุรกิจไปรษณีย์อ ย่างเต็มรูปแบบ และยังส่งเสริมในเรื่องของการให้บริการด้าน
ธุรกิจไปรษณีย์ และยังผลัก ดันส่งเสริมให้องค์กรกิจการไปรษณีย์ขยายขอบเขตทางธุรกิจ ให้ครอบคลุมออกไปใน
หลายๆ พื้นที่ภายในประเทศ ดังนั้น สาหรับธุรกิจแฟรนไชส์ ไปรษณีย์ เมื่อยังไม่มีกฎหมายกาหนดรองรับไว้โดย
ชัดเจนในการควบคุมดูแลในด้านของการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์ อาจเกิดความไม่เป็นระเบียบและอาจเกิด
ความซ้ าซ้อ นในกิจการธุรกิจดังกล่าวได้ อีกทั้งยังอาจเกิดความเสี ยหายต่อ ระบบของการให้บริก ารในด้านธุรกิจ
ไปรษณีย์ด้วย ฉะนั้นแล้ว หากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด มีการกาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับในการกากับดูแลทาง
กฎหมาย ซึ่งนามาบังคับใช้กับการประกอบธุรกิจไปรษณีย์ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย การ
กาหนด อานาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด พุทธศักราช 2546 จะสามารถดาเนินกิจการด้าน
ธุรกิจไปรษณีย์ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ และมีความคล่องตัว และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในทุกพื้นที่ทุกแห่งภายในประเทศ
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