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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การออกประกาศหลักเกณฑ์การวินิจฉัยการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของ กสทช. 

 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี สทช ๔๐๑๒/๑๓๖๔๕ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  
ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สรุปความได้ว่า เนื่องจากมีผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บางราย 
ได้กระทําการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมี
ลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร เป็นเหตุให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือมีคําสั่งให้
ผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์รายดังกล่าวระงับการกระทําเช่นว่านั้นตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ .  ๒๕๕๓ ซ่ึงบัญญัติว่า “ในกรณี ท่ีผู้ประกอบกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมดําเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบ 
ผู้บริ โภค โดยอาศัยการใช้ เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร  
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตามหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. กําหนด  ให้ กสทช. 
มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกล่าวได้” และหากไม่ปฏิบัติตาม ให้ กสทช. มีอํานาจปรับทาง
ปกครองตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซ่ึงเมื่อพิจารณาถ้อยคําในบทบัญญัติดังกล่าว
แล้วปรากฏว่ามีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายสําคัญท่ีจะต้องพิจารณา กล่าวคือ กสทช. จะสามารถ
วินิจฉัยการกระทําของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ หรือผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมว่ามีลักษณะเป็นการกระทําท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคได้นั้น จะต้องมีการ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการในเรื่องดังกล่าวก่อนหรือไม่  ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. ได้หารือ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. แล้ว มีความเห็นออกเป็น ๒ แนวทาง ได้แก่ 
  แนวทางที่ ๑  เห็นว่า มาตรา ๒๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
ได้บัญญัติเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ  
ดังนั้น หากกรณีมีความชัดเจนว่าการกระทําของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มี
ลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่าย โดยการโฆษณาค้ากําไรเกินควร หรือ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแล้ว  กสทช. มีอํานาจพิจารณาและมีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๓๑  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ได้ว่า ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์กระทําการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ โดยไม่ต้องมีการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์
ก่อนแต่อย่างใด  ท้ังนี้ การท่ีกฎหมายบัญญัติให้ กสทช. จะต้องประกาศกําหนดหลักเกณฑ์นั้น น่าจะ
เป็นกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ ซ่ึง กสทช. อาจพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 
 
     
 

ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๖๙๔ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

 แนวทางที่ ๒  เห็นว่า มาตรา ๒๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ ได้บัญญัติให้ กสทช. มีอํานาจหน้าท่ีในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการ  หากแต่
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้กําหนดมาตรการหรือกระบวนการในการ
ดําเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยท่ีบทบัญญัติของมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซ่ึงเป็นท่ีมาของอํานาจในการวินิจฉัยดังกล่าว ยังมี
ความไม่ชัดเจนว่า กสทช. จะสามารถวินิจฉัยลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ว่า
เป็นการกระทําท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการโดยท่ียังไม่ได้มีการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
หรือไม่ ซ่ึงหากกรณีท่ียังมีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของฐานอํานาจและการใช้อํานาจดังกล่าวว่าจะมี
ผลกระทบต่อเอกชนแล้ว อาจจะต้องพิจารณาหรือตีความข้อกฎหมายดังกล่าวในลักษณะที่จะต้องไม่
กระทบต่อสิทธิของเอกชน  ท้ังนี้ ในกรณีดังกล่าวหากเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีลักษณะหรือ
เจตนารมณ์ท่ีจะให้ กสทช. ต้องพิจารณาประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ “การกระทําท่ีเป็น 
การเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการใช้เครือข่าย” หรือ “การกระทําท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
โดยการก่อให้ เ กิดความเดือดร้อนรําคาญ” ว่าหมายความถึงการกระทําในลักษณะใดแล้ว   
กรณีดังกล่าว กสทช. ต้องมีการออกประกาศเพื่อกําหนดนิยามของคําว่าการเอาเปรียบผู้บริโภค
หมายความถึงการกระทําในลักษณะใดก่อน จึงจะสามารถวินิจฉัยปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้ ประกอบกับ
กรณีดังกล่าวในชั้นการพิจารณาของรัฐสภาไม่ได้มีการอภิปรายไว้เป็นประการใด  ด้วยเหตุนี้  
การวินิจฉัยตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ จะมีผลกระทบ
ต่อเอกชนในลักษณะที่เป็นการลิดรอนสิทธิในการกระทํา  ดังนั้น กรณีจะต้องพิจารณาตามตัวอักษร
อย่างเคร่งครัด เม่ือร่างในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการและการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
ซ่ึงถูกต้องตรงกับท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีการแยกประโยคท่ีว่า “ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ...” 
ออกจาก “ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ” กรณีจึงต้องมีการอ่านและตีความได้ว่า “ไม่ว่าด้วย
วิธีการใด ๆ...” ขยายความไปถึงประโยคในวรรคก่อนหน้าท้ังหมด ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีมีการกระทํา 
โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือโดยการโฆษณาค้ากําไรเกินควรด้วย  ดังนั้น การวินิจฉัยว่าผู้ประกอบ
กิจการกระทําการท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการอาศัยการใช้เครือข่าย การโฆษณาที่มีลักษณะ
เป็นการค้ากําไรเกินควร หรือการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญได้นั้น  กสทช. จะต้องออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีถือว่าเป็นการกระทําในลักษณะเช่นว่านั้นก่อน จึงจะสามารถวินิจฉัยได้ 

สํานักงาน กสทช. จึงขอหารือว่า การท่ี กสทช. จะมีอํานาจในการวินิจฉัยการกระทํา
ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่ฯ ได้นั้น  กสทช. จะต้องออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในกรณีดังกล่าวก่อน
หรือไม่ อย่างไร จึงจะเป็นการดําเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่  ๕) ได้ พิจารณาข้อหารือของสํ านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมีผู้แทน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานปลัดกระทรวง) และผู้แทนสํานักงาน 



 ๓

กสทช. เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า  มาตรา ๓๑๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ เป็นบทบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยให้ กสทช. มีหน้าท่ีตรวจสอบการดําเนินการของ 
ผู้ประกอบกิจการเพ่ือมิให้มีการดําเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  
โดยหากผู้ประกอบกิจการรายใดดําเนินการในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยใช้
เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 
ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตามหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. กําหนด  ให้ กสทช. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการ
ดังกล่าวได้ และหากผู้ประกอบกิจการรายใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ กสทช. มาตรา ๗๗๒ ให้ กสทช.  
มีอํานาจปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลา 
ท่ียังไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง  หลักเกณฑ์ท่ี กสทช. กําหนดจึงมีสภาพอย่างกฎท่ีมีผลกระทบเป็นการทั่วไป
ต่อผู้ประกอบการเอกชน  ดังนั้น ในการพิจารณาว่าการดําเนินการใดของผู้ประกอบกิจการเป็นการ
ดําเนินการในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ กสทช. จึงต้องออกหลักเกณฑ์
ดังกล่าวก่อนและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนด้วยตามมาตรา ๒๗ วรรคสี่๓ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และมาตรา ๗ (๔)๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 
 
      (นายอัชพร  จารุจินดา) 
         เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เมษายน ๒๕๕๖ 
                                                 

๑มาตรา ๓๑  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. มีหน้าท่ีตรวจสอบการดําเนินการของผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มิให้มีการดําเนินการใด ๆ ในประการที่น่าจะเป็น 
การเอาเปรียบผู้บริโภค  ท้ังนี้ โดยให้ กสทช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะ ประกอบด้วยผู้ท่ีมีความรู้  
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม โดยให้มีอํานาจ
หน้าท่ีในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน  ท้ังนี้ ตามท่ี กสทช. กําหนด 

 ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมดําเนินการ 
ใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็น
การค้ากําไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดตามหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. กําหนด   
ให้ กสทช. มีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการดังกล่าวได้  

๒มาตรา ๗๗  ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมผูใ้ดไดร้บั
คําสั่งตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แล้วไม่ปฏิบัติตาม ให้ กสทช. มีอํานาจปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท และปรบั
อีกวันละไม่เกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคําสั่ง 

๓มาตรา ๒๗   ฯลฯ    ฯลฯ 
 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด ๆ ท่ีใช้บังคับเป็นการท่ัวไปเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
๔มาตรา ๗  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปน้ีลงพิมพ์ใน

ราชกิจจานุเบกษา 
    ฯลฯ    ฯลฯ 

 (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือ 
การตีความ  ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนที่เก่ียวข้อง 
    ฯลฯ    ฯลฯ 


