
       รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุม ช้ัน ๑๐ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
_______________________________ 

 
ผูเขาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๑. พันเอก เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล 
นายประเสรฐิ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน 

กรรมการ 
  กรรมการ 

๔. นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

 
เจาหนาท่ีสํานักงาน กสทช.  
๑.  นายพิทยาพล จันทนะสาโร เลขานุการ  
๒.  นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร       ผูชวยเลขานุการ  
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผูชวยเลขานุการ  
๔. นายอดุลย  วิเศษบุปผา ผูชวยเลขานุการ  
๕.  นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๖.  นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๗.  นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจาง (กท.)  
๘.  นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจาง (กท.) 
๙.  นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ       ลูกจาง (กท.) 
๑๐.   นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ ลูกจาง (กท.)  
๑๑.  นางสาวนารีรัตน เมธีกุล ลูกจาง (กท.)  

 
ผูช้ีแจง 
๑. นายฐากร ตัณฑสิทธ เลขาธิการ กสทช.  
๒. นางสุพินญา จําป ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย

โทรคมนาคม 
๓.  นายองอาจ  เรืองรุงโสม 30 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาต  

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
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๔. นายพากเพียร สุนทรสิต ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานบริการ 

      โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม  
๕. นายชูศักดิ์  เสรีรัฐ                         ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมงานภูมิภาค 
๖. นายดํารงค วัสโสทก   ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานการอนุญาตและ  

       กํากับวิทยุคมนาคม 
๗. นายบุญโชค   รุงโชติ    ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมงานกํากับดูแลกิจการ 

      โทรคมนาคม   
๘. นางสาวพรพักตร  สถิตเวโรจน   ผูบริหารระดับตน (มท.) 
๙. นายโสรัจจ ศรีพุฒ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๑๐. นางสาวณัฐสุดา อัคราวัฒนา  ลูกจาง (มท.)  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น.  
 

ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   
 ไมมี 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุม กทค.  
 
                       ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  สรุปผลการประชุมหารือรวมกับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมเกี่ยวกับการคุมครอง

ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (กลุมงานกฎหมายโทรคมนาคม) 
 เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) รายงานผลการประชุมหารือรวมกับผูประกอบกิจการ

โทรคมนาคมเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม 
๒๕๕๖ ดังนี้  

๑) ในระหวางท่ีผูประกอบการยังไมไดรับความเห็นชอบจาก กทค. ปฏิบัติ
หนาท่ีแทน กสทช. เก่ียวกับขอกําหนดท่ีมีเง่ือนไขอันมีลักษณะเปนการบังคับให
ผูใชบริการตองใชบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตามขอ ๑๑ ของประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น ผูประกอบ



๓ 
 

กิจการจะตองยุติการกําหนดระยะเวลาการใชบริการไปกอนจนกวาจะไดรับความ   
เห็นชอบตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด ซ่ึงผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการให แลว
เสร็จอยางชา ภายในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ โดยหากผูประกอบการรายใดไดปฏิบัติ
ตามแลว ใหมีหนังสือแจงมายังสํานักงาน กสทช. ดวย นอกจากนี้ สํานักงาน กสทช. ได
จัดใหมีการประชาสัมพันธวาหากผูประกอบการไมดําเนินการภายใน ระยะเวลาท่ี กําหนด 
ผูใชบริการสามารถรองเรียนมาไดท่ีสายดวน ๑๒๐๐ 

๒) ใหผูประกอบการผูมีอํานาจเหนือตลาด กลาวคือ บริษัท แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ปรับปรุงรายการสงเสริมการขายสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภทเสียง
ภายในประเทศในแตละหนวยนาทีไดไมเกิน ๙๙ สตางค ซ่ึงรวมถึงรายการสงเสริมการ
ขายท่ีมีการกําหนดคาบริการในลักษณะเหมาจายท่ี เม่ือถัว เฉลี่ยแลวตองไมเกิน          
๙๙ สตางค ท้ังนี้เปนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราข้ันสูงของคาบริการ
โทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซ่ึงจากการตรวจสอบของสํานักงาน กสทช. พบวา  ในขณะนี้ผูประกอบการผูมีอํานาจ
เหนือตลาดท้ัง ๒ ราย ยังคงมีการกําหนดรายการสงเสริมการขายหลายรายการท่ีขัดตอ
ประกาศ กสทช. ดังกลาว อยางไรก็ดี สํานักงาน กสทช. ไดออกคําสั่งทางปกครองใหผูมี
อํานาจเหนือตลาดท้ัง ๒ ราย ดําเนินการใหถูกตองแลว โดยหากเห็นวาคําสั่งของ
สํานักงาน กสทช. ไมถูกตอง  ใหผูประกอบการทําคําชี้แจงมา ยังสํานักงาน กสทช.    
พรอมกันนี้ สํานักงาน กสทช. ไดมอบหมายใหกลุมงานท่ีเก่ียวของทําการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกรณีของ บริษัท ทรูมูฟ จํากัด ในคราวเดียวกันดวย 

๓) ใหผูประกอบการดําเนินการจัดเก็บขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับ
ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภทเรียกเก็บเงินลวงหนา ตามขอ ๓๘ และขอ ๙๖ ของ
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม         
พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยผอนผันใหดําเนินการจัดเก็บเปนเลขบัตรประจําตัวประชาชน         
๑๓ หลัก แทนการจัดเก็บสําเนาบัตรประชาชน ซ่ึงผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการให
แลวเสร็จอยางชาภายในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖  และเม่ือดําเนินการแลวใหแจงมายัง
สํานักงาน กสทช. เพ่ือนําเสนอ กทค. พิจารณาตอไป 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการประชุมหารือรวมกับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมเก่ียวกับการคุมครอง

ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ
ดังนี้ 

๑) สํานักงาน กสทช. จะตองทําการตรวจสอบวาผูประกอบการไดดําเนินการ
ตามผลการ ประชุมหรือไม  โดยสํานักงาน กสทช. ควรเริ่มดําเนินการตรวจสอบตั้งแต
วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ เปนตนไป  และบังคับใชมาตรการทางปกครองในกรณีท่ี
ผูประกอบการไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 



๔ 
 
 

๒) สํานักงาน กสทช. จะตองใชความรอบคอบในการตรวจสอบวารายการ
สงเสริมการขายใดดําเนินการสอดคลองตามขอกําหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง อัตรา   
ข้ันสูงของคาบริการโทรคมนาคมสําหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีประเภทเสียง
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือ ปองกันมิใหผูประกอบการหาชองทางหลีกเลี่ยงตัวบท
กฎหมาย และเพ่ือคุมครองประโยชนของผูบรโิภค 

๓) สํานักงาน กสทช. ควรดําเนินมาตรการบังคับทางปกครองให
ผูประกอบการชําระคาปรับท่ีคางชําระดวย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด  กรณีการทําสัญญาเกี่ยวกับการใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีรูปแบบใหม บนคล่ืนความถี่  ๘๐๐ MHz กับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  (คณะทํางานเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
เก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด  กรณีการทําสัญญา
เก่ียวกับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหม บนคลื่นความถ่ี  ๘๐๐ MHz กับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)) 

 หัวหนาคณะทํางานฯ (นายองอาจฯ) นําเสนอผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
เก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด  กรณีการทําสัญญา
เก่ียวกับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหมบนคลื่นความถ่ี  ๘๐๐ MHz กับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงคณะทํางานฯ ไดทําการตรวจสอบขอเท็จจริง
และขอกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินกิจการของ บริษัท  บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด  
ตั้งแตวันท่ีเขาทําสัญญาเก่ียวกับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหมบนคลื่นความถ่ี 
๘๐๐ MHz กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  โดยไดเปดโอกาสใหผูมีสวน
เก่ียวของชี้แจงพยานหลักฐานของตนอยางเต็มท่ี  ดังนี้ 

๑) การดําเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด  ตั้งแตวันท่ีเขา
ทําสัญญาเชาเครื่องและอุปกรณวิทยุคมนาคมเพ่ือใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในระบบ HSPA 
ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  เขาขายเปน
การประกอบกิจการโทรคมนาคมบางสวนของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
โดยไมไดรับอนุญาตอันเปนความผิดตามมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม 

 

 

 



๕ 
 

คณะทํางานฯ พิจารณาแลวเห็นวา บริษัท  บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด       
มีการดําเนินการเขาขายครบองคประกอบภายนอกของความผิดฐานใชคลื่นความถ่ีโดยไมได
รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ความผิดฐานประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาตและใชคลื่นความถ่ีในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต ตามมาตรา ๖๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)     
มีสวนกระทําดวยประการใด  ๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการท่ี บริษัท        
บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด  ใชคลื่นความถ่ีโดยไมไดรับอนุญาต  ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาตและใชคลื่นความถ่ีในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดย
ไมไดรับอนุญาต ตามนัยตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมาตรา ๖๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา 

อยางไรก็ตาม  กอนท่ีคูสัญญาจะลงนามใน สัญญาเชาเครื่องและอุปกรณวิทยุ
คมนาคมเพ่ือใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในระบบ HSPA ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
ดังกลาว บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดหารือตอสํานักงานอัยการสูงสุด 
รวมท้ังบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด เขาใจวาการดําเนินการของตนสามารถกระทํา
ไดตามสัญญา และไดกระทําในนามของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในลักษณะ
ท่ีเปนผูรับจาง (Outsource) ประกอบกับปจจุบนัยังอยูในชวงระยะเวลาท่ี กทค. ปฏิบัติ
หนาท่ีแทน กสทช. อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  มีคําสั่งใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) แกไขขอสัญญา
ดังกลาวใหสอดคลองตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน คณะทํางานฯ จึงเห็นวา 
ในชั้นนี้ ยังไมอาจเชื่อไดวาบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด มีเจตนา ใชคลื่นความถ่ี
โดยไมไดรับอนุญาต และประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาตและใชคลื่นความถ่ี
ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต ตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม           
แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมาตรา ๖๗ (๓)         
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และยังไมอาจเชื่อไดวา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนผูสนับสนุนการกระทําดังกลาว 

 หากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท  บีเอฟเคที 
(ประเทศไทย) จํากัด ไมทําการแกไข สัญญาเชาเครื่องและอุปกรณวิทยุคมนาคมเพ่ือให
บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในระบบ HSPA ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ใหเปนไปตามคําสั่ง
ของ กทค. หรือประวิงเวลาการแกไข ยอมแสดงใหเห็นวาบริษัทท้ังสองมีเจตนากระทํา
ความผิดใชคลื่นความถ่ีโดยไมไดรับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต
และใชคลื่นความถ่ีในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต 

 



๖ 
 

๒) กรณีความผิดเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต 
หาก กทค. เห็นวาการดําเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด  มีลักษณะ
เปนการใหเชาเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคมโดยแท ไมเปนการดําเนินกิจการในลักษณะท่ี
เปนการใหเชาเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคมและมีบริการจัดหาเครื่องและอุปกรณ
โทรคมนาคม  

ขณะนี้ยังไมมีแนวนโยบายหรือคําตัดสินท่ีชัดเจนในเรื่องนี้วา “การใหเชาเครื่องและ
อุปกรณโทรคมนาคมโดยแท” ถือเปนการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม  ดังนั้น         
จึงสมควรให สํานักงาน กสทช. นําเสนอหลักการตอ กทค. ปฏิบัติหนาท่ีแทน กสทช. 
พิจารณากําหนดนโยบายในเรื่องนี้เพ่ือความชัดเจน กอนท่ีสํานักงาน กสทช. จะดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของกับบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด ตอไป     

๓) กรณีการทําสัญญาระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับกลุม
บริษัทในเครือบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีเก่ียวของกับ การใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหมบนคลื่นความถ่ี  ๘๐๐ MHz โดยตองดําเนินการให
สอดคลองตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
บริษัท กสท โทรคมนาม จํากัด (มหาชน) ตองปฏิบัติตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และจัดทําแผนรองรับการบริหารจัดการโครงขายเพ่ือให
บริการอยางตอเนื่องโดยถูกตองตามกฎหมาย ท้ังนี้ เพ่ือปองกันผลกระทบตอผูใชบริการ 
 
กสทช. ประวิทยฯ ใหความเห็นวา ความผิดดังกลาวถาเกิดข้ึนถือเปนความผิดท่ีกอใหเกิด
ความเสียหายตอแผนดิน หากองคประกอบความผิดครบตามท่ีกฎหมายกําหนดก็ตอง
เสนอคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม หนาท่ีในการพิสูจนเจตนาเปนของศาลมิใชของ 
กสทช. เชนเดียวกับท่ี กทค. เคยมีมติมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. แจงความดําเนินคดี
กับผูใชเอกสารปลอมในการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ  ในชั้นนี้ จึง
ขอใหสํานักงาน กสทช. กลับไปศึกษาวา กสทช. มีแนวทางปฏิบัติในกรณีเชนนี้อยางไร มี
กฎหมายใดเปนฐานอํานาจให กทค. เปนผูตัดสินวาเปนการกระทําผิดหรือไม  และเพ่ือ
ความรอบคอบในการพิจารณาใหความเห็น เรื่องนี้ ขอใหสํานักงาน กสทช. จัดสงหนังสือ
จากสํานักงานอัยการสูงสุดและคณะกรรมการกฤษฎีกา ราง รายงานสรุปผล การ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายของ คณะทํางานเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัท  บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด  กรณีการ
ทําสัญญาเก่ียวกับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหม บนคลื่นความถ่ี  ๘๐๐ 
MHz กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ให กทค. ดวย  

 
 
 



๗ 
 

นอกจากนี้ ในขณะนี้  บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด  และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ยังมิไดทําการแกไขสัญญา เชาเครื่องและอุปกรณวิทยุ
คมนาคมเพ่ือใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในระบบ HSPA ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ แมจะ
มีการทําบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางกัน ก็มิใชการแกไขสัญญา ดังนี้ ยอมสามารถ
กลาวไดวา ท้ังสองบริษัทมีเจตนากระทําความผิดใชคลื่นความถ่ีโดยไมไดรับอนุญาต รวมถึง
การประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาตและใชคลื่นความถ่ีในการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ตองดําเนินการบังคับใชมาตรการ
ทางปกครองตอไป 
 
กสทช. ประเสริฐฯ ใหความเห็นวา  สํานักงาน กสทช. ควรออกหลักเกณฑหรือแนวทาง
ใหชัดเจนวา “การใหเชาเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคมโดยแท” ถือเปนการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือไม เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานตอไปของสํานักงาน กสทช.   
 
กสทช. พลเอก สุกิจฯ ใหความเห็นวา การใหบริการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) 
จํากัด  ถือเปนการใหบริการแกบุคคลอ่ืนท่ัวไป อันจะทําให เปนการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมหรือไม ผูทํางานฯ (นายพากเพียรฯ) ชี้แจงวาคณะทํางานฯ ตีความวาการ
ใหบริการแกบุคคลอ่ืนท่ัวไป หมายความวา การใหบริการท่ีมิใชเปนการบริการเฉพาะ
กลุม แตมิไดจํากัดวาจะตองมีผูรับบริการก่ีราย ดังนั้น  แมจะมีผูรับบริการเพียงรายเดียว
ก็อาจถือเปนการใหบริการแกบุคคลอ่ืนท่ัวไปได ในประเด็นนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ไดมีการกลาวอางถึงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา              
แตคณะทํางานฯ พิจารณาแลวเห็นวา คําวินิจฉัยของ คณะกรรมการกฤษฎีกาเปนคนละ
ประเด็นกัน 
 
กสทช. สุทธิพลฯ ใหความเห็นวารายงานฉบับนี้มีการเขียนท่ีขัดแยงไมสอดคลองกันใน
ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ขอใหสํานักงาน กสทช. ทําการปรุงขอเท็จจริงและขอ
กฎหมาย ให มีความครบถวน โดยใหอางอิงคําพิพากษาศาลฎีกา และคําวินิจฉัยของ 
กทช. และ กสทช. ในอดีต อีกท้ัง  ควรนํารายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา มาใชประโยชน ในการ
ปรับปรุงรายงานดวย 

 
เลขาธิการ กสทช. (นายฐากรฯ) ชี้แจงวา  สํานักงาน กสทช. ในฐานะผูจัดทํารายงาน
จะตองวิเคราะหขอมูลใหรอบดานท้ังองคประกอบภายนอกและองคประกอบภายใน 
มิฉะนั้นอาจถูกฟองฐานเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบตาม
มาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะนําขอสังเกตท่ี
ไดรับจากท่ีประชุม กทค. ไปปรับปรุงรายงานใหสมบูรณตอไป    



๘ 
 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับฟงรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายของคณะทํางานเพ่ือ

ตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการกิจการของบริษัท           

บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด กรณีการทําสัญญาท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหมบนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) ท่ีคณะทํางานฯ นําเสนอในวันนี้ พรอมไดซักถามในประเด็น              

ขอสงสัยตาง ๆ แลว จึงมีขอสังเกต ดังนี้ 

  ๑.  คณะทํางานฯ สรุปในสวนทายของรายงานฯ วายังไมอาจเชื่อไดวา บริษัท           

บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด มีเจตนาใชคลื่นความถ่ีโดยไมไดรับอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต หรือใชคลื่นความถ่ีในการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต และไมยังอาจเชื่อไดวา บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) เปนผูสนับสนุนการกระทําความผิดของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) 

จํากัด แตอยางใด แตในสวนท่ีมีการวิเคราะห คณะทํางานฯ กลับใหความเห็นวา บริษัท      

บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูบริหารจัดการควบคุมดูแลโครงขาย ระบบโครงขาย       

สถานีฐาน และระบบโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีหลัก รวมท้ังสามารถสรางโครงขายหรือ

สรางระบบสื่อสัญญาณ (Transmission) เพ่ือการเชื่อมโยงระหวางอุปกรณภายใน

โครงขายหรือระหวางโครงขายไดเอง จึงเปนผูใหบริการในลักษณะของการนําโครงขาย

โทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหมบนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz มาใหกับบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เชา และจัดอยูในลักษณะของกิจการโทรคมนาคมใน

ลักษณะของการใหบริการโครงขายโทรคมนาคมเพ่ือใหเชาใช  ซ่ึงจะตองไดรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม คณะทํางานฯ จึงเชื่อวา บริษัท บีเอฟเคที 

(ประเทศไทย) จํากัด มีการกระทําความผิดตามมาตรา ๖๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติ     

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ฐานประกอบกิจการโทรคมนาคมโดย

ไมไดรับอนุญาต 

  รายงานของคณะทํางานฯ ท้ังสองสวนนี้  จึงมีความขัดแยงกันเอง เพราะหากวิเคราะห

แลว จะเห็นวาบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด ไมมีเจตนาในการกระทําความผิด

ดังกลาวแลว การกระทําของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด ยอมไมครบ

องคประกอบของความผิดและไมเปนความผิด ซ่ึงจะตองมีเหตุผลสนับสนุนอยางชัดเจน

วา เหตุใดคณะทํางานฯ จึงเชื่อวา บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด ไมมีเจตนา       

ในการกระทําความผิด รวมท้ังในชั้นการพิจารณาวาจะดําเนินการรองทุกขกลาวโทษ



๙ 
 

หรือไม นั้น กทค. จําเปนจะตองคํานึงถึงเจตนาของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) 

จํากัด หรือไม และมีขอกฎหมายและแนวปฏิบัติสนับสนุนความเห็นในเรื่องนี้ของ

คณะทํางานฯ อยางไร  

  ๒. คณะทํางานฯ ใหความเห็นวา ในกรณีท่ีเปนการดําเนินกิจการในลักษณะท่ีเปนการ   

ใหเชาเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคมโดยแท นับแตอดีตท่ีมี กทช. จนกระท่ังปจจุบัน

เปน กสทช. ยังไมมีแนวนโยบายหรือคําตัดสินท่ีชัดเจนในเรื่องนี้วา “การใหเชาเครื่อง

และอุปกรณโทรคมนาคมโดยแท” ถือเปนการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือไม แต

ในสวนของการวิเคราะห คณะทํางานฯ กลับสรุปวา การดําเนินการของบริษัท บีเอฟเคที 

(ประเทศไทย) จํากัด ตามท่ีคณะทํางานฯ ตรวจสอบจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เชนนี้  หาก กสทช. โดย กทค. ยังไมมีแนวนโยบายหรือ         

คําตัดสินท่ีชัดเจนวาจะถือเปนการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม จะทราบได

อยางไรวาการดําเนินกิจการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด จะตองไดรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม รายงานของคณะทํางานฯ จึงขัดแยง

กันเอง จําเปนตองใหความกระจางในประเด็นนี้ดวย 

  ๓.  ในการพิจารณาวา คําจํากัดความของ “การประกอบกิจการโทรคมนาคม” ตาม            

มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔             

ซ่ึงกฎหมายบัญญัติวาจะตองเปนการประกอบกิจการในลักษณะท่ีเปนผูใหบริการดาน

กิจการโทรคมนาคมแก “บุคคลอ่ืนท่ัวไป” นั้น คณะทํางานฯ แปลความหมายของคําวา 

“บุคคลอ่ืนท่ัวไป” หมายถึง บุคคลใด ๆ ท่ีมิใชการใหบริการเพ่ือตนเอง ซ่ึงเปนการแปล

ความท่ีแตกตางจากถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมาย โดยท่ีคณะทํางานฯ ไมได          

ใหเหตุผลสนับสนุนวา เหตุใดจึงแปลความเชนนั้น ท้ัง ๆ ท่ีในเรื่องนี้มีความเห็นของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จท่ี ๔๙๘/๒๕๔๖ ในกรณีคลาย ๆ กัน ใหความเห็นวา 

การใหเชาใชเครื่องและอุปกรณโทรคมนาคมแกผูอ่ืนเพียงรายเดียวเทานั้น โดยมิไดเปน    

ผูใหบริการดานกิจการโทรคมนาคมแกบุคคลใดอีก มิใชเปนการประกอบกิจการใน

ลักษณะท่ีเปนผูใหบริการโทรคมนาคมแกบุคคลอ่ืนท่ัวไป ซ่ึงเปนแนวการแปลความหมาย

ของ   คําวา “บุคคลอ่ืนท่ัวไป” ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม         

พ.ศ. ๒๕๔๔ ขออางของคณะทํางานฯ ท่ีวาความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในกรณี

นี้ มิอาจนํามาเปนหลักได เนื่องจากเปนกรณีวินิจฉัยกอนมีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
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โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีประเด็นท่ีจะตองใหเหตุผลสนับสนุนวา ถูกตอง หรือไม 

ประเด็นนี้ คณะทํางานฯ จําเปนตองใหความกระจางดวย  

  ๔. เนื่องจากเรื่องนี้ เปนประเด็นท่ีสาธารณชนใหความสนใจและจะเปนบรรทัดฐานใน

การดําเนินการตอไปในเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของ การพิจารณาวินิจฉัยของ กทค. จึงจําเปนตอง

ไดรับขอมูลตาง ๆ อยางครบถวนและถูกตอง รวมท้ังเหตุผลในการสนับสนุนดาน

ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย แตรายงานของคณะทํางานฯ ยังไมปรากฏรายงานการศึกษา

ของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล 

วุฒิสภา มติ แนวปฏิบัติและการตรวจสอบของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติในสวนท่ีเก่ียวของ ผลกระทบจากการวินิจฉัยของ กทค. หากเห็นดวยกับ

ความเห็นของคณะทํางานฯ ตลอดจนแนวคําพิพากษาศาลฎีกาสนับสนุนขอกฎหมายท่ี

คณะทํางานฯ อางถึง จึงควรท่ีคณะทํางานฯ จะตองรวบรวมขอมูลเหลานี้เพ่ิมเติมเพ่ือ

เปนขอมูลประกอบการพิจารณาใชดุลพินิจของ กทค.  

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน เพ่ือให กทค. มีขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และเหตุผล
ประกอบการใชดลุพินิจอยางละเอียด ครบถวน รอบคอบ เปนธรรมและสอดคลองกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย จึงมีมติใหคณะทํางานฯ ตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมตามขอสังเกต
ในขอ ๑. – ๔. แลวนําเสนอความเห็นเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาของ กทค. ภายใน 
๓๐ วัน นับแตวันท่ี กทค. มีมติ ท้ังนี้ ใหเลขาธิการ กสทช. ใหความเห็นประกอบการ
พิจารณาดวย โดยใหนําเสนอรายงานฉบับสุดทายท่ีไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว       
ให กทค. พิจารณากอนวันประชุม กทค. อยางนอย ๗ วัน 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ ขอสงวนความเห็น ระเบียบวาระนี้ เนื่องจาก ไดมีความเห็นแตกตาง

จากท่ีประชุมเสียงขางมาก ดังนี้     

“๑. เม่ือคณะทํางานฯ พิจารณาแลวเห็นวา บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด มีการ

ดําเนินการเขาขายครบองคประกอบความผิดฐานใชคลื่นความถ่ีโดยไมไดรับอนุญาต ตาม

มาตรา ๑๑ วรรคสาม แหง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และความผิดฐาน

ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาตและใชคลื่นความถ่ีในการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต ตามมาตรา ๖๗ (๓) แหง พ.ร.บ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีสวน

สนับสนุนการทําผิดดังกลาว ก็ควรท่ีจะตองดําเนินการใหคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

เพ่ือใหมีการพิสูจนเก่ียวกับองคประกอบภายในหรือเจตนาตอไป ท้ังนี้ตามแนวทาง          

ท่ี กทค. เคยมีมติในกรณีการเพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณท่ีมีการใช
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รายงานผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบของตางประเทศในลักษณะท่ีมีการ

ปลอมแปลงหรือแกไขเปลี่ยนแปลง/แตงเติมขอมูลหรือเนื้อหาของรายงาน โดยท่ีประชุม 

กทค. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๕ มีมติมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการรองทุกข

กลาวโทษตอผูประกอบการจํานวน ๒๗ รายท่ียื่นเอกสารอันเปนเท็จ เพ่ือใหพนักงาน

สอบสวนดําเนินคดีอาญา แมวายังมีขอเท็จจริงไมเพียงพอท่ีจะเชื่อไดวาผูประกอบการท้ัง 

๒๗ รายนั้นไดกระทําการดังกลาวดวยเจตนาหรือไม 

๒. กรณีหากจะมีการพิจารณาใหความสําคัญตอประเด็นองคประกอบภายในหรือเจตนา

ในชั้นนี้ ตามขอเสนอของคณะทํางานฯ ก็สมควรใหความสําคัญตอประเด็นตอเนื่องท่ี

คณะทํางานฯ เสนอ ท่ีวา หากท้ังสองบริษัทไมทําการแกไขสัญญาท่ีเก่ียวของกับการ

ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีรูปแบบใหมบนคลื่นความถ่ี ๘๐๐ MHz ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม 

๒๕๕๔ ใหเปนไปตามคําสั่งของ กทค. หรือประวิงเวลาในการแกไข ยอมแสดงใหเห็นวา

บริษัทท้ังสองมีเจตนากระทําความผิด โดยจะตองมีการติดตามตรวจสอบผลการแกไข

สัญญาดังกลาวอยางจริงจังวาเปนประการใด และใชขอเท็จจริงนั้นในการพิจารณาถึง

เจตนาของบริษัทท้ังสองตอไปตามแนวทางท่ีคณะทํางานฯ นําเสนอไวดวย ซ่ึงตาม

ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนนั้นปรากฏวา ในการดําเนินการแกไขสัญญาฯ ของ  บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีการขอ

ขยายระยะเวลาดําเนินการตามคําสั่ง กทค. มาโดยตลอด และในท่ีสุดแมวาจะพน

กําหนดเวลาท่ี กทค. ขยายใหถึง ๓ ครั้งแลว ก็ยังมิไดแกไขใหลุลวง มีเพียงการทําบันทึก

ความเขาใจยืนยันเจตนาของท้ังสองบริษัทเม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ท่ีจะดําเนินการ

แกไขขอสัญญา ผมจึงเห็นวา ขอเท็จจริงดังกลาวเปนท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะใชในการ

พิจารณาถึงเจตนาของบริษัทท้ังสองแลว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  
 
 ไมมี 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
ประธาน   กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๔.๒๐   น.  
 
 

   .............................................. 
  (นางสาววรุณรัตน กิจภากรณ) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

      ผูจดรายงานการประชุม 

             
              ............................................. 
              (นายพิทยาพล จันทนะสาโร) 
         ปฏิบัติหนาท่ี รองเลขาธิการ กสทช. 
                       เลขานุการ 
              ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 

             
                 
                         ........................................... 
                        (นายพิชัย  สุวรรณกิจบรหิาร) 
     รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียน  
                 และคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  
                              ผูชวยเลขานุการ 

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

              (เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูรับรองรายงานการประชุม 


	เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

