
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๑. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล 
นายประเสริฐ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน์ 

กรรมการ 
  กรรมการ 

๔. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร    เลขานุการ  
๒. นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ  
๔. นายอดุลย์  วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ  
๕. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้บริหารระดับต้น (กท.)  
๖. นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๗. นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๘. นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจ้าง (กท.)  
๙. นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจ้าง (กท.) 
๑๐. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ       ลูกจ้าง (กท.) 
๑๑. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล ลูกจ้าง (กท.)  
๑๒. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ ลูกจ้าง (กท.)  

 
ผู้ชี้แจง 

๑. นายองอาจ    เรืองรุ่งโสม  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการ  
       อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 

๒. นายบุญโชค   รุ่งโชติ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการ 
       โทรคมนาคม  

๓. นางสุพินญา   จ าปี   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย 
        โทรคมนาคม  
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๒ 

 

๔. นายชูศักดิ์   เสรีรัตน์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานภูมิภาค  
๕.  นายด ารงค์   วัสโสทก   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตและ  

        ก ากับวิทยคุมนาคม  
๖. นางสาวพรพักตร์  สถิตเวโรจน์  ผู้บริหารระดับต้น (มท.) 
๗. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๘. นางสาวณัฐสุดา อัคราวัฒนา   ลูกจ้าง ( มท.) 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น.  
 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
   ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖และ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖  

 

มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที

(ประเทศไทย) จ ากัด กรณีการท าสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบ
ใหม่บนคลื่นความถี่ ๘๐๐ MHz กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด มหาชน    
(คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัท     
บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด กรณีการท าสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนคลื่นความถ่ี ๘๐๐  MHz กับบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน)) 

ประธาน กทค. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก จ านวน              
๒ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) หนังสือของเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ (ส.ท.ช.)      
ที่ ๕๖/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งขอให้ระงับและพิจารณาทบทวนมติของ 
กทค. เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด กรณีการท า
สัญญาเกี่ยวกับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ ๘๐๐ MHz และน าข้อสังเกตของ
เครือข่ายฯ ประกอบการพิจารณาทบทวนอย่างถี่ถ้วน และ (๒) หนังสือของบริษัท           
บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด ด่วนมาก ที่ BFKT/REG-๑๔๐-๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๕๖ แจ้งขอคัดค้านการเข้าร่วมประชุมของ กสทช. ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา เพื่อลงมติ
ในการประชุม กทค. เรื่อง การพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด กรณีการท าสัญญา
เกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz กับบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุม กทค. พิจารณารับฟังเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องและวินิจฉัยเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบต่อไป 

หัวหน้าคณะท างานเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการ
กิจการของบริษัทบีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด กรณีการท าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz กับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (นายองอาจฯ) ได้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) 
จ ากัด และรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของคณะท างานฯ ซึ่งมีความเห็นโดย
สรุปว่า บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด มีการด าเนินกิจการในลักษณะที่เข้าข่าย
ครบองค์ประกอบภายนอก ตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘ และความผิดตามมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔โดยมีความเห็นว่า “การประกอบกิจการโทรคมนาคม ” ตาม



๔ 

 

นิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
หมายความถึงการประกอบกิจการแก่บุคคลอ่ืนที่มิใช่ท าเพ่ือใช้เองและมีอ านาจบริหาร
จัดการที่สามารถสร้างผลกระทบต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมหรือสามารถสร้าง
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ แต่ข้อเท็จจริงยังไม่อาจเชื่อได้ว่า บริษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย) จ ากัด และผู้เกี่ยวข้องมีเจตนาที่จะกระท าความผิด จึงยังไม่เพียงพอต่อการ
จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิด ทางอาญาที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม โดยที่การ
ด าเนินกิจการของ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด ในส่วนที่เป็นการให้เช่าเครื่อง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมโดยแท้นั้น สมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอหลักการต่อ 
กทค. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. พิจารณาก าหนดนโยบายในเรื่องนี้เพ่ือความชัดเจน
เสียก่อน ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนในระดับนโยบายแล้ว ส านักงาน กสทช. ในฐานะ
หน่วยงานธุรการ จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) 
จ ากัด ต่อไป 

เลขาธิการ กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ        
ข้อกฎหมายของคณะท างานฯ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งในประเด็นข้อกฎหมายนั้น มีความเห็น
แตกต่างจากคณะท างานฯ โดยเห็นว่า ข้อตกลงในสัญญาฯ มีลักษณะเป็นการให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้เช่าใช้จึงเป็นกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่กรณีจะเข้าข่ายเป็น 
“การประกอบกิจการโทรคมนาคม” หรือไม่นั้น ค าว่า “บุคคลอื่นทั่วไป” น่าจะหมายถึง
การประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเสนอขายบริการของตนให้แก่
บุคคลอื่นเป็นการทั่วไป โดยจะมีผู้รับบริการจ านวนหนึ่งรายหรือหลายรายก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของผู้ขอรับบริการที่ประสงค์จะรับบริการนั้นเอง  โดยการด าเนินกิจการของ
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด มีลักษณะเป็นการท าสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ที่ได้ก าหนดสิทธิหน้าที่ระหว่าง  
ผู้เช่ากับผู้ให้เช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๗ การด าเนินกิจการ
ของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด จึงมีสาระส าคัญที่แตกต่างไปจากการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม เพราะบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะผู้ให้เช่ามีหน้าที่
ต้องด าเนินการสร้างและจัดหาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาให้แก่บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้เช่า โดยไม่อาจสร้างและจัดหาเครื่องและอุปกรณ์
เพ่ือให้บริการตามวัตถุประสงค์ของตนได้แต่จะต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับประเด็นข้อเท็จจริงนั้น มีความเห็นสอดคล้องกับคณะท างานฯ และมีความเห็น
เพ่ิมเติมว่า จากการพิจารณาข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตามรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคณะท างานฯ มีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า 
บริษัท บีเอฟเคทีฯ ขาดเจตนาในการกระท าความผิดเนื่องจาก บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศ
ไทย) จ ากัด มีความเข้าใจว่าการด าเนินการของตนเป็นการด าเนินการตามสัญญาฯ ภายใต้



๕ 

 

ใบอนุญาตของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ตามความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๙๘/๒๕๔๖ เรื่อง การเช่าเครื่องและอุปกรณ์ระบบ CDMA ๒๐๐๐ 
– ๑X ในส่วนภูมิภาค และสัญญาฯ ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากส านักงานอัยการ
สูงสุด รวมทั้งที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแนววินิจฉัยข้อกฎหมายของขอบเขตการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และปัจจุบัน กสทช. ยังไม่ได้วางแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องนี้ 
ดังนั้น ด้วยข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามหลักฐานและค าชี้แจงของ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซึ่งมีน้ าหนักเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า บริษัท บีเอฟเคทีฯ มิได้มีเจตนาที่จะ
กระท าความผิดตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบการกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการด าเนินกิจการในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นช่องทาง
ในการหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อมิให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช. ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและประชาชน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
จึงสมควรพิจารณามอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. ด าเนินการศึกษาเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไปและมีค าสั่งให้ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) 
จ ากัด ด าเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยภายหลัง กทค. ได้มี
ค าสั่งดังกล่าว หากบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด มิได้ด าเนินการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ย่อมถือว่ามีเจตนาในการกระท า
ความผิดอาญา ซึ่ง กทค. และส านักงาน กสทช. จะต้องด าเนินคดีอาญาตามข้ันตอนตาม
กฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ยังเสนอให้เร่งรัดให้บริษัท กสทฯ ด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยเร็ว และหากมี
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จะต้องด าเนินการแก้ไข
และเยียวยาและรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น และเพ่ือให้การด าเนินการของ กทค. 
เป็นไปโดยรอบคอบ เมื่อ กทค. มีมติเป็นประการใด เห็นควรน าเสนอผลการพิจารณาไปยัง
นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และแจ้งให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับทราบด้วย 
   

มติที่ประชุม ที่ประชุม กทค. รับทราบหนังสือจากหน่วยงานภายนอก ๒ หน่วยงาน ตามท่ีประธาน 
กทค.  แจ้งต่อที่ประชุม และได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที(ประเทศไทย) จ ากัด รายงานผล
การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของคณะท างานฯ ความเห็นของเลขาธิการ กสทช. ประกอบ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา แนวปฏิบัติของ กทช. และ กสทช. รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนได้พิจารณาผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบต่อการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม และผลกระทบผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการที่เก่ียวข้องโดยละเอียดรอบคอบ 



๖ 

 

รวมทั้งกรรมการ กทค. แต่ละท่านได้มีโอกาสเพียงพอในการพิจารณารายงานฯ ล่วงหน้า
และได้มีการน าเสนอความเห็นในที่ประชุมได้อย่างอิสระ รวมถึงได้ซักถามคณะท างานฯ 
และผู้เกี่ยวข้องจนสิ้นสงสัยแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

 ๑. ที่ประชุม กทค. มีความเห็นแตกต่างจากคณะท างานฯ ในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การแปลความหมายของค าว่า “การประกอบกิจการโทรคมนาคม” โดยเห็นว่า ในการ
ตีความกฎหมายต้องตีความตามตัวอักษรและประกอบเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเมื่อ
พิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ก าหนดนิยามค าว่า “การประกอบกิจการโทรคมนาคม ” หมายความว่า 
การประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการด้านกิจการโทรคมนาคมแก่บุคคลอ่ืนทั่วไป   
โดยค าว่า "บุคคลอื่นทั่วไป" ดังกล่าว มีความหมายชัดเจนตามถ้อยค าตามตัวอักษรที่    
วิญญูชนทั่วไปเมื่อได้อ่านแล้วย่อมสามารถเข้าใจความหมายโดยชัดแจ้ง ทั้งหากพิจารณา
ถ้อยค าตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ค าว่า “บุคคล” 
หมายถึง คนซึ่งสามารถมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย  ค าว่า "อ่ืน" หมายถึง นอกออกไป 
ต่างออกไป และค าว่า "ทั่วไป" หมายความว่าไม่จ ากัด และเมื่อรวมความหมายของค าว่า 
“บุคคลอื่นทั่วไป” จึงหมายถึง บุคคลที่ต่างออกไป บุคคลที่ไม่จ ากัด บุคคลที่ไม่เจาะจง 
ฉะนั้น นิยามของค าว่า “การประกอบกิจการโทรคมนาคม” จึงมีความชัดเจนในความหมาย
ตามตัวอักษรอยู่แล้ว นอกจากนี้ การตีความถ้อยค าว่า “การประกอบกิจการโทรคมนาคม” 
จะต้องตีความอย่างเคร่งครัดตามหลักการตีความกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญา 
เนื่องจากการตีความมาตรา ๔ ดังกล่าว มีผลต่อการจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมต่อ กสทช. ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน และการฝ่าฝืน
บทบัญญัติในมาตรา ๗ ดังกล่าว จะต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา ๖๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ บทบัญญัติดังกล่าว จึงเป็น
บทบัญญัติที่มีบทลงโทษทางอาญา รวมทั้งเมื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญประกอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) ซึ่งวุฒิสภาได้ลงมติให้ความเห็นชอบหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยเรื่อง
เสร็จที่ ๔๙๘/๒๕๔๖ เรื่อง การเช่าเครื่องและอุปกรณ์ระบบ CDMA ๒๐๐๐ – ๑X ในส่วน
ภูมิภาค มติ กทช. ในการประชุม    ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง
การร้องเรียนการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยมิได้รับอนุญาต และมติที่ประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง  เพ่ือให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตบนเครื่องบินโดยสาร รวมทั้งเห็นสอดคล้องกับ
ความเห็นของเลขาธิการ กสทช. ว่านิติสัมพันธ์ในการด าเนินกิจการของ บริษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย) จ ากัด ที่ท าสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมกับ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) นั้น ได้ก าหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าตาม
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๗ จึงมีสาระส าคัญที่แตกต่างไปจากการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ฉะนั้น จึงเห็นว่าการด าเนินกิจการของ บริษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ใช่การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 ๒. ในประเด็นข้อเท็จจริง ที่ประชุม กทค.  มีความเห็นสอดคล้องกับเหตุผลของ
คณะท างานฯ และเลขาธิการ กสทช. ว่า กสทช. และ ส านักงาน กสทช. ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องใช้ดุลพินิจภายใน
ขอบเขตของความชอบด้วยกฎหมายซึ่งต้องอยู่บนรากฐานของความสมเหตุสมผลเพียง
พอที่จะน าผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  โดยต้องพิจารณาข้อเท็จจริง
ทั้งพฤติการณ์และพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินคดีอาญาเป็นไปโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายและเกิดความความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและเพ่ือป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาพฤติการณ์ต่างๆ ของ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศ
ไทย) จ ากัด และพยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่า ยังไม่มีเหตุผล
สนับสนุนเพียงพอที่น่าเชื่อได้ว่ามีมูลความผิดที่จะน าบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ด้วยเหตุผลดังนี้ 

    ๒.๑ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยเรื่องเสร็จที่ ๔๙๘/๒๕๔๖ เรื่อง การ
เช่าเครื่องและอุปกรณ์ระบบ CDMA ๒๐๐๐ – ๑X ในส่วนภูมิภาคว่า ผู้ประกอบกิจการ
ที่มีเพียงหน้าที่ในการลงทุนจัดหาเครื่องและอุปกรณ์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ
เพ่ือให้บริษัทนั้น น าไปใช้ในการให้บริการโทรคมนาคม แต่มิได้มีหน้าที่ให้บริการ
โทรคมนาคมแก่บุคคลอ่ืนทั่วไป ตามบทนิยามค าว่า “การประกอบกิจการโทรคมนาคม ” 
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น 
ไม่ใช่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในลักษณะที่เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม     
ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริง จากแนวปฏิบัติที่ผ่านมาว่า กทช. เคยวินิจฉัยกรณีบริษัท       
ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ ากัด (ซ่ึงด าเนนิการในลักษณะเดียวกับ บริษัท         
บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด  ถูกร้องเรียนว่าประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต โดย กทช. วินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๕๓ ว่าไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีจะต้องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

    ๒.๒ ก่อนที่ได้มีการลงนามในสัญญาดังกล่าว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้หารือต่อส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้ตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของสัญญา โดยที่ไม่ได้รับการทักท้วงแต่อย่างใด  

    ๒.๓ ยังไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่า บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ให้
เช่าใช้เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมแก่บุคคลอื่นทั่วไปนอกเหนือจาก บริษัท กสท
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) โดยปรากฏจากค ายืนยันของบริษัท บีเอฟเคทีฯ ที่ได้ชี้แจง
ต่อคณะท างานฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสอดคล้องกับค าชี้แจงของ บริษัท 



๘ 

 

กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ว่า การด าเนินการของ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นเพียงการให้เช่าใช้เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมเฉพาะแก่ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เพียงรายเดียวเท่านั้น  โดยมิได้เป็นผู้ให้บริการด้านกิจการ
โทรคมนาคมแก่บุคคลอ่ืนใด จึงมิใช่เป็นการประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการ
ด้านโทรคมนาคมแก่บุคคลอ่ืนทั่วไป ทั้งยังเป็นไปตามสาระส าคัญของสัญญาฯ ที่ระบุว่า 
บริษัท กสทฯ มอบหมายให้ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้จัดหาและติดตั้ง
เฉพาะเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม โดย บริษัท บีเอฟเคที  (ประเทศไทย) จ ากัด            
มีบทบาทเป็นผู้รับจ้างและเป็นการให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) แต่เพียงผู้เดียว 

   นอกจากนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย) จ ากัด ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ ๘๗๑/
๒๕๕๔ ระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กับพวกรวม ๒ คน ว่า 
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นเพียงผู้ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์ให้แก่ บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เพียงรายเดียว ซึ่งเป็นการประกอบกิจการเฉพาะราย 
ไม่ใช่การประกอบกิจการโทรคมนาคมในลักษณะที่เป็นผู้ให้บริการด้านกิจการ
โทรคมนาคมแก่บุคคลอ่ืนทั่วไป  โดย บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด มีเพียงหน้าที่
ในการลงทุนจัดหาเครื่องและอุปกรณ์ให้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เช่า 
ไปใช้ในการให้บริการโทรคมนาคมโดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้น “การประกอบกิจการให้เช่า
เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมของ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด จึงไม่ใช่การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามความหมายของ “การประกอบกิจการโทรคมนาคม ” 
รวมทั้งนับแต่ที่มีการท าสัญญาฯ หลายฝ่ายได้มีการตั้งข้อสงสัยว่า สัญญาฯ ดังกล่าวอาจ
เข้าข่ายขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย กทช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กสทช. ได้ด าเนินการตรวจสอบการ
ด าเนินการท าสัญญาดังกล่าวจนกระทั่งมีการแต่งตั้ง กสทช. เข้ารับต าแหน่งและได้มีการ
ด าเนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินการท าสัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 
จนกระท่ัง กทค. มีมติ ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
ให้บริษัท กสทฯ ด าเนินการเพ่ือให้มีการแก้ไขข้อสัญญาให้สอดคล้องกับมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวใน ๖ ประเด็น และขณะนี้ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท บีเอฟเคทีฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่ง กทค. 

 ๓. โดยที่การด าเนินการดังกล่าวมีลักษณะที่เก่ียวกับกิจการโทรคมนาคมตามนัย        
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และการที่
สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ HSPA 
เปิดช่องให้บริษัท บีเอฟเคทีฯ สามารถเพ่ิมจ านวนเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมให้เช่า
เป็นจ านวนมากและครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศและเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม
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ดังกล่าวสามารถรวมเป็นโครงข่ายโทรคมนาคมได้ แม้ข้อสัญญาระหว่าง บริษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย) จ ากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จะระบุว่าเป็นการ
ให้บริการเฉพาะราย  แต่ต่อมาเมื่อมีการเพิ่มจ านวนเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมเป็น
จ านวนมาก จึงท าให้มีปัจจัยที่พร้อมจะให้บริการแก่บุคคลอื่นทั่วไปได้ ทั้งการด าเนินการ
ดังกล่าวอาจเป็นช่องทางที่ท าให้มีการเลี่ยงกฎหมายเพื่อมิให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของ กสทช. ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากเป็นการ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบการติดต่อสื่อสารของ
ประเทศและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ท าให้
โครงข่ายโทรคมนาคมนั้น ผู้ประกอบกิจการรายอ่ืนไม่สามารถเช่าใช้เครื่องและอุปกรณ์
วิทยุคมนาคมเพ่ือน าไปให้บริการได้ รวมถึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้บริการ เนื่องจากหากมีเหตุขัดข้องหรือมีปัญหาเกิดขึ้น กสทช. ไม่อาจเข้าไปก ากับ
ดูแลเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการได้โดยตรง โดยนับแต่อดีตท่ีมี 
กทช. จนกระท่ังปัจจุบันเป็น กสทช. โดยมี กทค. ปฏิบัติหน้าที่แทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการโทรคมนาคมก็ยังไม่มีแนวนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนที่จะก าหนดให้การให้
เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมในลักษณะดังกล่าว เป็นการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและเป็นบริการโทรคมนาคมท่ีจะต้องขอรับใบอนุญาตจาก กสทช. 

   ดังนั้น จึงมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ กสทช. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายที่จะวางแนวทางให้เกิดความชัดเจนและเข้าไปก ากับ
ดูแลในการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งประโยชน์ของผู้ใช้บริการภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
โดยก าหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด าเนินกิจการการให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์
วิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะดังกล่าวเข้ามาอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของ กสทช. โดยเมื่อหลักเกณฑ์ข้างต้นมีความชัดเจนและได้ประกาศโดย
เปิดเผยให้ทราบเป็นการทั่วไปและมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ด าเนินกิจการที่อยู่ภายใต้กรอบ
ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งบริษัท บีเอฟเคทีฯ จะต้องเข้ามาอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของ กสทช.  

   ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุม กทค. จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากว่า การที่
บริษัท บีเอฟเคทีฯ ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมแก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) เพียงรายเดียวเป็นการเฉพาะเจาะจง มิใช่เป็นการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ให้บริการด้านกิจการโทรคมนาคมแก่บุคคลอื่นทั่วไป ประกอบ
กับไม่ปรากฏพฤติการณ์และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่า มีการกระท าที่มีมูล
ความผิดตามกฎหมาย ในชั้นนี้ จึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่ส านักงาน กสทช. จะไปร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อการด าเนินการของ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ แต่สมควรที่ 
กสทช. จะต้องวางแนวทางให้เกิดความชัดเจนและเข้าไปก ากับดูแลในการด าเนินการใน
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ลักษณะดังกล่าวเพ่ือเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและการแข่งขัน โดยเสรีอย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งประโยชน์ของผู้ใช้บริการภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่  โดยมอบหมาย
ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการยกร่างหลักเกณฑ์เสนอที่ประชุม กทค. พิจารณา
ภายใน ๓๐ วัน เพ่ือให้การด าเนินกิจการการให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม
เพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะดังกล่าวของบุคคลใด ๆ เข้ามาอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของ กสทช. ทั้งนี้ ในระหว่างการยกร่างหลักเกณฑ์ยังไม่แล้วเสร็จ ให้
ส านักงาน กสทช. ติดตามและเร่งรัดการด าเนินการตามมติ กทค. ในการประชุมครั้งที่            
๒๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพ่ือให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) สามารถบริหารจัดการคลื่นความถ่ีด้วยตนเองตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หากมีการฝ่าฝืนไม่ด าเนินการ
ตามมติ กทค. ดังกล่าว ให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยเคร่งครัด 

   อนึ่ง เนื่องจากการพิจารณาในระเบียบวาระนี้เป็นประเด็นทางกฎหมายซึ่งมี
ความละเอียดอ่อน ประกอบกับ กสทช. ประวิทย์ฯ มีความเห็นที่แตกต่างออกไป  ดังนั้น 
จึงมอบหมายให้ กสทช. สุทธิพลฯ ตรวจสอบความถูกต้องมติท่ีประชุมนี้ โดยมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการน าร่างมติที่ประชุมเสนอต่อ กสทช. สุทธิพลฯ ก่อนการรับรองมติด้วย 

 
หมายเหตุ  ๑. รองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงค์ ฯ ได้มีบันทึกที่ ทช ๙๐๐๓.๓ /๔๘๙.๑        

ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง  ความเห็นกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของ บริษัท  บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากัด  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๓๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ เรื่อง การแก้ไขร่างรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ และ กสทช. ประวิทย์ฯ ได้มีบันทึกที่  สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๗๑ 
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการประชุม กทค. ครั้งที่ 
๑๓/๒๕๕๖ วาระท่ี ๔.๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส    
เน็ทเวอร์ค จ ากัด ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 

หมายเหตุ กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 

 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จ ากัด  
ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
(กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

หมายเหตุ กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมขอถอนระเบียบวาระนี้ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ ากัด 
ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
(กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 

หมายเหตุ กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมขอถอนระเบียบวาระนี้ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองท่ีไม่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นของตนเองของ บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒) 

 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
(นายองอาจฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีบริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด  ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองท่ีไม่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นของตนเอง ทั้งนี้ค าขอต่ออายุใบอนุญาตของทางบริษัทฯ ยื่นขอมาเกิน
กว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ และหลังจากใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ควรให้
ใบอนุญาตสิ้นสุด ประกอบกับบริษัทฯมีผู้ใช้บริการอยู่ ๑๗ ราย ดังนั้นจึงควรให้บริษัทฯ 
ซึ่งส านักงาน กสทช.พิจารณาแล้ว ให้จัดท ามาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการและเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบเนื่องจากการสิ้นสุดการอนุญาต ภายใน ๓๐ วัน  

 

มติที่ประชุม ไม่อนุญาตให้บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองท่ีไม่มีโครงข่ ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง  โดย
ให้มีผลตั้งแต่ใบอนุญาตหมดอายุ และให้บริษัทฯ จัดท ามาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากการสิ้นสุดการอนุญาต ภายใน ๓๐ วัน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 
 ไม่มี 



๑๒ 

 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑ ๘.๓๐   น. 
 

 

    ........................................... 
     (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
               ลูกจ้าง 
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

   .............................................. 
  (นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

พันเอก  
       ........................................... 
          (สมมาส ส าราญรัตน์) 
             ผูบ้รหิารระดบัต้น 
          ผูจ้ดรายงานการประชุม 

........................................... 
(นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร) 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน 
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

     พันเอก   
                 ......................................... 

          (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

............................................. 
(นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 

รองเลขาธิการ กสทช. 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


