
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห.องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
___________________________ 

 
ผู.เข.าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ  
๓. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๖. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู.ไม�เข.าประชุม 
 

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!  มะลิสุวรรณ ติดภารกิจ 
 
ผู.เข.าร�วมประชุม 
 

๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กสทช. 
 
เจ.าหน.าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก7กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส:วน  
   รักษาการในตําแหน:งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส:วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส:วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส:วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก:งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



 ๒ 
 

๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวนลินทิพย!  เลิศไพบูลย! นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๑. นางสาววัลภา  กระเดา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ:มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 

ผู.ช้ีแจง 
 

๑. นายฉันทพัทธ!  ขําโคกกรวด ผู�อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย!สิน 
๒. นางยุพา  ทรัพย!ยิ่ง ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๓. นางสุพินญา  จําปD  ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๔. นายจาตุรนต!  โชคสวัสด์ิ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑  
๕. นางนุสรา  หนาแน:น  ผู�อํานวยการสํานักโครงข:ายพ้ืนฐาน การใช�และเชื่อมต:อโครงข:าย 
๖. นายนิพนธ!  จงวิชิต ผู�เชี่ยวชาญ (ช ๒)  
  รักษาการในตําแหน:งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นางสาวชนัณภัสร!  วานิกานุกูล ผู�อํานวยการส:วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๘. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๙.  นางสาวลักษมี  นุตตะโร  นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๑๐. นางสาวศิริพร  เชียงคอน นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๑. นางสาวสุจิดา  พูนมากสถิตย! นิติกรปฏิบัติการระดับสูง   
  สํานักโครงข:ายพ้ืนฐาน การใช�และเชื่อมต:อโครงข:าย 
๑๒. นางสาวอาภาวดี  นันตรี นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง   
  สํานักโครงข:ายพ้ืนฐาน การใช�และเชื่อมต:อโครงข:าย 
๑๓. นางสาวณัฐสุดา  อัคราวัฒนา นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง  สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล:าวเปIดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 



 ๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 
 ระหว:างวันที่  ๙ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร�อมด�วย
เลขาธิการ กสทช. และผู�บริหารสํานักงาน กสทช. ได�เข�าร:วมการประชุมหน:วยงานกํากับดูแลโลก     
ครั้งที่ ๑๘ (Global Symposium for Regulators : GSR-18) ณ ศูนย!การประชุมนานาชาติเจนีวา 
(Geneva International Conference Center) สมาพันธรัฐสวิส หลังจากนั้นได�มีโอกาสเข�าพบกับ
เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว:างประเทศ (ITU) (Mr. Houlin Zhao) เพ่ือเยี่ยมคารวะอย:างเปkนทางการ       
ในฐานะท่ีสํานักงาน กสทช. ได�รับมอบหมายให�ทําหน�าท่ีเปkนหน:วยงานอํานวยการในนามของรัฐบาลไทย 
(ADMIN) กับสหภาพโทรคมนาคมระหว:างประเทศ (ITU) ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงขอให�สํานักงาน กสทช. 
ได�พิจารณาจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือรองรับภารกิจการทําหน�าท่ีเปkนหน:วยงานอํานวยการในนามของ
รัฐบาลไทย (ADMIN) กับสหภาพโทรคมนาคมระหว:างประเทศ (ITU) ต:อไป  
 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ และให�สํานักงาน กสทช. 

 รับข�อสั่งการของประธาน กสทช. ไปดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข�องต:อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒        :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ วันจันทร�ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ วันจันทร!ท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันจันทร�ท่ี ๒ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันจันทร!ท่ี ๒ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ วันจันทร�ท่ี ๒๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ    
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันจันทร�ท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ วันจันทร!ท่ี ๒๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี  
๒/๒๕๖๑ วันจันทร!ท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          

 
 
 



 ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน�) 
 ประจําเดือนมกราคม - เดือนเมษายน ๒๕๖๑ :  กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน!) 

ประจําเดือนมกราคม - เดือนเมษายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒ ท:าน ได�แก: นายต:อพงศ! 
เสลานนท! และนายสวัสดิ์ โชติพานิช ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ 
กทช. ว:าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช:วยเลขานุการประจํา 
กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�)  

ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ                       
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน!)  

ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๓ ท:าน ได�แก: นายเหรียญชัย   
เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย ขันธ!นะภา และนายไพรัช วรปาณิ  ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ 
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว:าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู�ช:วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. (รศ. ประเสริฐฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓   : รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข.อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน 
 พฤษภาคม ๒๕๖๑ : รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล:เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช.      
ว :าด�วยการไกล:เกลี่ยข�อพิพาทระหว:างผู�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานผลการดําเนินการไกล:เกลี่ยข�อพิพาท

ในกิจการโทรคมนาคม ว:า ในระยะเวลา ๕ เดือนของปD ๒๕๖๑ มีเรื่องไกล:เกลี่ย
จํานวน ๔ รายเท:านั้น และไม:ได�มีการระบุว:ามูลค:าของเรื่องท่ีไกล:เกลี่ยสําเร็จ   
กับต�นทุนท่ีจ:ายไปนั้นคุ�มทุนหรือไม: ดังนั้น ขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาในการ
ปรับปรุงโครงสร�างของสํานักงานใหม: ว:าควรจะต�องมีการปรับเรื่องการไกล:เกลี่ย   
ข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคมซ่ึงมีผู�เข�าร:วมน�อยในลักษณะใด ซ่ึงโดยปกติแม�แต: 
สคบ. ก็มีการไกล:เกลี่ย แต:ไม:ได�แยกออกมา และไม:ได�ทําให�เกิดภาระในการจ:ายเงิน
ให�กับผู�ไกล:เกลี่ย  

   



 ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔   : รายงานการมอบอํานาจช�วงให.ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด.านกิจการโทรคมนาคม 
แทน กสทช. ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการมอบอํานาจให�ดําเนินคดีต:อศาลปกครองในด�านกิจการ

โทรคมนาคม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒ คดี ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปIนของตนเอง 
 ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๑ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม:มีโครงข:าย
 เปkนของตนเอง ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๑ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ี
 สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม ท่ีไม:มีโครงข:ายเปkนของตนเอง ว:าแนวโน�มคือ ISP กับ ICC เปkนผู�ท่ี
สิ้นสุดใบอนุญาตมากท่ีสุด จึงอาจจะต�องไปติดตามตลาดและหาสาเหตุท่ีแท�จริงว:า 
ISP ท่ีสิ้นสุดใบอนุญาตนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร มีการกีดกันหรือมีการประกอบ
กิจการในลักษณะใด เพ่ือจะทราบแนวโน�มของตลาดและสามารถกํากับติดตาม 
ได�อย:างถูกต�องต:อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖   : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู.กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนเมษายน     
พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�อง ประจําเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : รายงานผลการทดสอบการใช.งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติ

ให.เปลี่ยนแปลงการใช.งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั ้งสายอากาศ 
(จํานวน ๖ สถานี) : ปส.๑  

 
 



 ๖ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมี
มติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ 
(จํานวน ๖ สถานี) และมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงข�อมูล
ในระบบฐานข�อมูลกระจายเสียงและโทรทัศน! ท้ังนี้ ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๓๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว:างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นขอ 
ต:ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม:ปรากฏประวัติว:ามี
การออกอากาศขัดต:อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๙๐ สถานี   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน ๗๙ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน   ๙ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน   ๒ สถานี  

 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ว:า นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง    
เปkนเพียงมาตรการชั่วคราว แต:กลับถูกใช�มาเปkนระยะเวลานาน โดยมีการต:ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย:างไร�จุดสิ้นสุดและไม:เปkนการสมควร 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปkนการเฉพาะว:าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เม่ือมีการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท:ากับเปkนการต:ออายุการใช�คลื่น
ความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล:าวอย:างจริงจัง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๖ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง



 ๗ 
 

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว:างวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นขอ    
ต:ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม:ปรากฏประวัติว:ามี
การออกอากาศขัดต:อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๑๓๙ สถานี   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน ๑๐๕ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน   ๒๑ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน   ๑๓ สถานี  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ว:า นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง    
เปkนเพียงมาตรการชั่วคราว แต:กลับถูกใช�มาเปkนระยะเวลานาน โดยมีการต:ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย:างไร�จุดสิ้นสุดและไม:เปkนการสมควร 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปkนการเฉพาะว:าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เม่ือมีการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท:ากับเปkนการต:ออายุการใช�คลื่น
ความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล:าวอย:างจริงจัง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  : การเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของผู.ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 จํานวน ๑๘ สถานี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม ร ับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๘ สถานี ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด 
 ช�องรายการ O Shopping : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด 

ช:องรายการ O Shopping จากเดิม นายจิรวัฒน! กุมภคาม เปลี่ยนเปkน 
นายชาติธํารง ตั้งตรงจิตร ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต:วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑       
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 
 
 



 ๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : การแจ.งเปล่ียนแปลงกรรมการผู.มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท เอเอสทีวี  
 (ประเทศไทย) จํากัด : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท เอเอสทีวี 

(ประเทศไทย) จํากัด จากเดิม นางสาวธิดาลักษณ! วรรณวัฒนากิจ เปลี่ยนเปkน 
นายนิพนธ! นาคสมภพ  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : การแจ.งเปล่ียนแปลงกรรมการผู.มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท แฟมมิล่ี 

โนฮาว จํากัด : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท แฟมมิลี่ 

โนฮาว จํากัด จากเดิม นายสันติ กีระนันทน! เปลี่ยนเปkน นายกฤษฎา เสกตระกูล  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของบริษัท เคเบิล มีเดีย เน็ตเวิร�ค จํากัด  

ช�องรายการ ศรีตรัง เคเบิลทีวี  : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู �อํานวยการสถานีของบริษัท เคเบิล มีเดีย 

เน็ตเวิร!ค จํากัด ช:องรายการ ศรีตรัง เคเบิลทีวี จากเดิม นายสมศักด์ิ ทิพย!มณี  
เปลี่ยนเปkน นางสาวรัชดา ประสงค!นิทัศน! ท้ังนี้ โดยมีผลต้ังแต:วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของบริษัท ท็อปไลน� แชนแนล จํากัด 

ช�องรายการ ท็อปไลน� ทีวี  : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท ท็อปไลน! แชนแนล 

จํากัด ช:องรายการ ท็อปไลน! ทีวี จากเดิม นายบุญชาย  ศิริเจริญโภคทรัพย!  
เปลี่ยนเปkน นางสาวปลิดา อินทรสุวรรณ ท้ังนี้ โดยมีผลต้ังแต:วันท่ี ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด แจ.งการดําเนินการปรับปรุงการให.บริการโทรทัศน� 

ท่ีเปIนการท่ัวไปผ�านระบบดาวเทียม : วส. 
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งการดําเนินการปรับปรุงการให�บริการโทรทัศน!ท่ีเปkนการท่ัวไป

ผ:านระบบดาวเทียม ของบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 



 ๙ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด แจ�งการ
ดําเนินการปรับปรุงการให�บริการโทรทัศน!ท่ีเปkนการท่ัวไปผ:านระบบดาวเทียม  
โดยขอฝากให�ติดตามว:าจะมีผลกระทบต:อการรับชมในเรื่องการจัดเรียงช:อง
หรือไม:/อย:างไร  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : ข.อร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เจาะลึกท่ัวไทย 

Inside Thailand” เม่ือวันท่ี ๑๐ และ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ทางช�องรายการ
โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง สถานีโทรทัศน� สปริงนิวส� (ช�อง ๑๙) 
อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เจาะลึกท่ัวไทย Inside 

Thailand” เม่ือวันท่ี ๑๐ และ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ทางช:องรายการโทรทัศน! 
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง สถานีโทรทัศน! สปริงนิวส! (ช:อง ๑๙) อาจมี
เนื้อหาไม:เหมาะสม เนื่องจากไม:เข�าข:ายเปkนการกระทําท่ีขัดต:อมาตรา ๓๗   
แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ : ข.อร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

สายฟaาเรดิโอ คล่ืนความถ่ี ๑๐๖.๒๕ MHz อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของสถานี

วิทยุกระจายเสียง สายฟ�าเรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๖.๒๕ MHz อาจมีเนื้อหา
ไม:เหมาะสม เนื่องจากคําร�องเรียนขาดองค!ประกอบอันเปkนสาระสําคัญตามประกาศ   
กสทช. เรื่อง การกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาแล�วเสร็จในการพิจารณาคําขอ
หรือคําร�องเรียนด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และไม:เปkนเนื้อหา 
ท่ีขัดต:อมาตรา ๓๗ แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ : ข.อร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการออกอากาศของช�องรายการโทรทัศน�    

ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ช�อง ๒๔TV ในช�วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของช:องรายการ

โทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ช:อง ๒๔TV ในช:วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๖๑  



 ๑๐ 
 

อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม เนื่องจากเรื่องร�องเรียนการออกอากาศรายการ 
“ตรงไปตรงมา” เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และรายการ “คิดเพ่ือไทย” 
เม่ือวันท่ี ๑๐ และ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช:องรายการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่น
ความถ่ี ช:อง ๒๔TV นั้น เปkนการออกอากาศในช:วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑     
อันเปkนเวลาเดียวกันกับกรณีเรื่องร�องเรียน ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได�มีมติกําหนดโทษทาง
ปกครองโดยให�พักใช�ใบอนุญาต ช:องรายการ ๒๔TV เปkนเวลา ๑๕ วันไปแล�ว 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศ

ของช:องรายการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ช:อง ๒๔TV ซ่ึงมีความเห็นท่ีแตกต:าง 
จากท่ีเสนอมาเพ่ือทราบ เพราะเหตุผลท่ีระบุว:าช:อง ๒๔TV ถูกลงโทษไปแล�วจึงไม:
สามารถจะลงโทษได�นั้น ข�อเท็จจริงคือ การลงโทษท่ีผ:านมาเปkนการลงโทษกรรมเก:า 
และกรณีท่ีร�องเรียนมาเปkนกรรมใหม: ซ่ึงเปkนเรื่องต:างกรรมต:างวาระ ดังนั้น       
ควรจะต�องพิจารณาว:าโทษเดิมก็เปkนของการกระทําเดิม และการกระทําใหม:  
ควรจะมีการลงโทษหรือไม:  

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ : ข.อร.องเรียนเรื่องกรณีขอให.ตรวจสอบการออกอากาศของช�องรายการโทรทัศน� 
 ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�อง PEACE TV ในช�วงเดือนเมษายน
 ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของช:องรายการ

โทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:อง PEACE TV ในช:วงเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม เนื่องจากเรื่องร�องเรียน
การออกอากาศรายการ “หยิบข:าวมาคุย” เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
ทางช:องรายการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ช:อง PEACE TV นั้น เปkนการออกอากาศ
ในช:วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ อันเปkนเวลาเดียวกันกับกรณีเรื่องร�องเรียน      
ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ได�มีมติกําหนดโทษทางปกครองโดยให�พักใช�ใบอนุญาต ช:อง PEACE TV เปkนเวลา 
๓๐ วัน และสํานักงาน กสทช. ได�มีหนังสือแจ�งคําสั่งทางปกครองแก:บริษัท พีช 
เทเลวิชั่น จํากัด แล�ว โดยเริ่มพักใช�ใบอนุญาตต้ังแต:วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ท้ังนี้ ตามหนังสือ สํานักงาน กสทช. ด:วนท่ีสุด ท่ี สทช ๔๐๑๒/๑๓๒๑๕ ลงวันท่ี 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน  
ของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 



 ๑๑ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง ข�อร�องเรียนเรื่องกรณีขอให�ตรวจสอบการ
ออกอากาศของช:องรายการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ช:อง PEACE TV ซ่ึงมีความเห็นท่ีแตกต:างจากท่ีเสนอมาเพ่ือทราบ เพราะเหตุผลท่ี
ระบุว:าช:อง PEACE TV ถูกลงโทษไปแล�วจึงไม:สามารถจะลงโทษได�นั้น ข�อเท็จจริงคือ 
การลงโทษท่ีผ:านมาเปkนการลงโทษกรรมเก:า และกรณีท่ีร�องเรียนมาเปkนกรรมใหม: 
ซ่ึงเปkนเรื่องต:างกรรมต:างวาระ ดังนั้น ควรจะต�องพิจารณาว:าโทษเดิมก็เปkนของการ
กระทําเดิม และการกระทําใหม:ควรจะมีการลงโทษหรือไม:      

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ : มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
 กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 
 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การทบทวนเง่ือนไขการเบิกจ�ายเงิน 
 ประจําปjงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร.างสรรค� : ทบ.  
 
มติท่ีประชุม    รับทราบมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การทบทวนเง่ือนไขการเบิกจ:ายเงิน 
ประจําปDงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค!
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. งบจัดสรรสําหรับการสนับสนุนแบบเปIดรับท่ัวไป จํานวน ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เห็นควรแบ:งจ:ายเปkนงวด ดังนี้  

 ๑.๑ งวดท่ี ๑ ขอรับจัดสรรร�อยละ ๓๐ ของกรอบวงเงินงบประมาณจัดสรร
สําหรับการสนับสนุนทุนแบบเปIดรับท่ัวไป หรือ ๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เม่ือมีการประกาศเปIดรับทุนท่ัวไป  

 ๑.๒ งวดท่ี ๒ และ ๓ ขอรับจัดสรรส:วนท่ีเหลือ หรือจํานวนไม:เกิน ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เม่ือมีการลงนามในสัญญา และกองทุนจัดทําแผนการเบิกจ:ายเงินงวดท่ี 
๓ และ ๔ ส:งให�กับ กสทช.  

 ๒. งบจัดสรรสําหรับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร! จํานวน ๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เห็นควรแบ:งเปkนงวด ดังนี้  

 ๒.๑ งวดท่ี ๑ ขอรับจัดสรรร�อยละ ๓๐ ของกรอบวงเงินงบประมาณจัดสรร
สําหรับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร! หรือจํานวนไม:เกิน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภายหลังกองทุนฯ ออกประกาศหรือข�อบังคับเรื่องการสนับสนุนทุนเชิง
ยุทธศาสตร! 

 ๒.๒ งวดท่ี ๒ และ ๓ ขอรับจัดสรรส:วนท่ีเหลือ หรือจํานวนไม:เกิน ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เม่ือมีการลงนามในสัญญาและกองทุนจัดทําแผนการเบิกจ:ายเงินงวดท่ี ๒ 
และ ๓ ส:งให�กับ กสทช.  

 ๓. งบประมาณส:วนท่ีเหลือ จํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได�มีมติเห็นชอบ 
แบ:งเปkน ๒ ส:วน ได�แก: 



 ๑๒ 
 

 ๓.๑ เห็นชอบงบในโครงการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนทุนฯ จํานวน 
๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ:ายภายหลังจากท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติ  

 ๓.๒ ไม:เห็นชอบงบในหมวดค:าบริหารองค!กร ค:าประชาสัมพันธ! และโครงการ
ท่ีกองทุนดําเนินการเอง จํานวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
โดยขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบว:าจะต�องให�กรรมการ กสทช. เห็นชอบ
หรือไม:/อย:างไร เพราะอํานาจหน�าท่ีในการเห็นชอบครั้งสุดท�ายมีอะไรบ�างท่ีมอบ
และไม:ได�มอบให�คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ซ่ึงอาจจะต�องเสนอเปkนวาระเพ่ือพิจารณาหรือไม: มิฉะนั้น เม่ือมีการปรับเปลี่ยน
เง่ือนไขไปแล�ว หากมีหน:วยงานตรวจสอบมาตรวจสอบว:ายังไม:มีมติ ซ่ึงอาจจะทํา
ให�กระบวนการท้ังหมดมีป�ญหา ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. แจ�งว:าจะขอรับข�อสังเกต 
ไปดําเนินการต:อไป 

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ : แนวทางการดําเนินการท่ีเก่ียวข.องกับกิจการดาวเทียมส่ือสาร : ปท.๑ 
  

มติท่ีประชุม    รับทราบข�อเสนอต:อแนวทางการดําเนินการท่ีเก่ียวข�องกับกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. แนวทางดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข�องกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจําท่ี 
(Geostationary-Satellite Orbit : GSO) ตามมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห:งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ๒. หลักการการพิจารณาอนุญาตให�ดาวเทียมต:างชาติให�บริการในประเทศ    
และการพิจารณากําหนดเง่ือนไขการอนุญาตให�ดาวเทียมต:างชาติมาให�บริการ
ในประเทศ 

 ๓. การรักษาเอกสารข:ายงานดาวเทียม THAICOM P๓ ตําแหน:งวงโคจรท่ี 
๑๑๙.๕ องศาตะวันออก 

 ๔. แนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมหลังสิ้นสุดสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ 

 

หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง แนวทางการดําเนินการท่ีเก่ียวข�องกับกิจการ
ดาวเทียมสื่อสาร ซึ่งเปkนเรื่องที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม        
ได�ดําเนินการขับเคลื่อนมา แต:ในอนาคตกฎหมายจะกําหนดให�สํานักงาน กสทช.  
เปkนผู�กํากับกิจการดาวเทียมเกือบจะครบรูปแบบ ดังนั้น สํานักงาน กสทช. 
อาจจะต�องเตรียมการพิจารณาว:าจะมีการปรับแนวทางต:างจากท่ีกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอหรือไม:/อย:างไร  

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. ขอให�สํานักงาน กสทช. เร:งแต:งต้ัง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ีเก่ียวข�อง
กับกิจการดาวเทียมสื่อสาร เพ่ือให�การกํากับดูแลกิจการดาวเทียมเปkนไปตาม
รัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



 ๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ) 
ระหว�างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : กสทช. พันเอก เศรษฐพงค�ฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก ดร. 

เศรษฐพงค! มะลิสุวรรณ)  ระหว:างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
จํานวน ๓ ท:าน ได�แก: พลเอก บุญเลิศ แก�วประสิทธิ์ นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน! 
และพลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ!  ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. 
ว:าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช:วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�) 

ไตรมาสท่ี ๒ ประจําปj ๒๕๖๑ : กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย 
จิตรภาษ!นันท!) ไตรมาสท่ี ๒ ประจําปD ๒๕๖๑ จํานวน ๓ ท:าน ได�แก: นายสุชาติ ขวัญเก้ือ    
พลตํารวจโท มาโนช ไกรวงศ! (ระหว:างวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) และนายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห! (ระหว:างวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช.     
ว:าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช:วยเลขานุการประจํา กทช.  
พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ : รายงานการเข.าร�วมประชุมกับ Korea Communications Commission (KCC) 
 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต. ระหว�างวันท่ี ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ : 
 ส�วนงานเลขานุการรองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ วส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเข�าร:วมประชุม 2018 International Broadcasting Co-Production 

Conference และ Bilateral Meeting กับ Korea Communications Commission (KCC)  
ของ กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ระหว:างวันท่ี ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงโซล 
ประเทศเกาหลีใต� ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําลงเผยแพร:ทาง Website ของ
สํานักงาน กสทช. ในส:วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ : คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๑๑๘/๒๕๖๑ (บริษัท สปริงนิวส�ฯ ย่ืนฟaอง

บริษัท อสมทฯ ผู.ถูกฟaองคดีท่ี ๑ กสทช. ผู.ถูกฟaองคดีท่ี ๒ และสํานักงาน กสทช. 
ผู.ถูกฟaองคดีท่ี ๓) : มส. 

 
 



 ๑๔ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๑๑๘/๒๕๖๑ (บริษัท สปริงนิวส!ฯ 
ยื่นฟ�องบริษัท อสมทฯ ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๑ กสทช. ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๒ และสํานักงาน 
กสทช. ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๓) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. ดังนี้ 

 ๑. มอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือ กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน! หรือ
เลขาธิการ กสทช. เปkนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.   

 ๒. เห็นชอบแนวทางในการดําเนินคดีปกครอง โดยยืนยันว:า การมีมติ กสทช.   
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ชอบด�วยกฎหมาย และได�
ดําเนินกระบวนการโดยชอบแล�ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๗  : การดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ต�อกรณีการลงทะเบียนผู.ใช.บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี

ด.วยระบบอัตลักษณ� โดยตัวแทนจําหน�ายของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด : จท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ต:อกรณีการลงทะเบียนผู�ใช�บริการ

โทรศัพท!เคลื่อนท่ีด�วยระบบอัตลักษณ!โดยตัวแทนจําหน:ายของ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง กรณีการลงทะเบียนผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี

ด�วยระบบอัตลักษณ!โดยตัวแทนจําหน:ายของผู� ให�บริกรโทรศัพท!เคลื่อนท่ี       
โดยขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาว:าอาจจะต�องยกเลิกการลงทะเบียนแบบ
ใช�แอปพลิเคชัน ๒ แชะ ซ่ึงการลงทะเบียนแบบใช�แอปพลิเคชัน ๒ แชะนี้  
เปkนการให�บริการเพ่ือให�ประชาชนเข�าถึงในกรณีท่ีไม:สามารถเข�าถึง Shop ได� 
ดังนั้น ถ�าหากปล:อยให�เหตุการณ!นี้เกิดขึ้น คือให�ใช�แอปพลิเคชัน ๒ แชะ 
ในเขตเมืองซ่ึงมีนักท:องเท่ียวจํานวนมากก็จะเกิดเหตุการณ!ในลักษณะนี้ได�  
ดังนั้น ขอให�พิจารณาว:าพ้ืนท่ีใดท่ีควรจะใช�แอปพลิเคชัน ๒ แชะ และจะมี
นโยบายในระยะยาวท่ีจะเลิกใช�แอปพลิเคชัน ๒ แชะเม่ือใด ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. 
แจ�งว:าขอรับข�อสังเกตไปดําเนินการต:อไป และได�ชี้แจงเพ่ิมเติมว:าสํานักงานฯ    
ได�เชิญบริษัทฯ มาประชุมแล�ว ซ่ึงอาจจะประกาศยกเลิกแอปพลิเคชัน ๒ แชะ
ในเร็ววันนี้หรืออาจจะไม:เกิน ๒ เดือนท่ัวท้ังประเทศ โดยจะเปkนการลงทะเบียน
แบบใหม:ท้ังหมด 

 ๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีข�อสังเกตเพิ่มเติมว:า ขอให�สํานักงาน กสทช. 
พิจารณาว:าการจํากัดจํานวนซิมต:อคนจะทําให�ประสิทธิภาพดีข้ึนหรือไม: 
เนื่องจากป�จจุบันการท่ีมีตัวแทนจําหน:ายบางรายมีการดําเนินการตามท่ีมีการ
ร�องเรียน เกิดจากการท่ีสํานักงาน กสทช. ไม:ได�จํากัดจํานวนซิม ถ�าหากมีการ
จํากัดจํานวนซิมก็อาจจะทําให�ไม:เกิดป�ญหาได�   

        



 ๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การขยายระยะเวลาการพิจารณาสรุปผลการรับฟqงความคิดเห็นสาธารณะต�อ 
 ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดเพดานอัตราสูงสุดสําหรับค�าดําเนินการวัด 
 การแพร�แปลกปลอมของสถานี ภายหลังการรับฟqงความคิดเห็นสาธารณะ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�ขยายระยะเวลาการพิจารณาสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็น

สาธารณะ และกําหนดแนวทางดําเนินการปรับปรุงร:างประกาศ กสทช. เรื่อง 
กําหนดเพดานอัตราสูงสุดสําหรับค:าดําเนินการวัดการแพร:แปลกปลอม      
ของสถานี ภายหลังการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ ออกไปอีก ๓๐ วัน ท้ังนี้ 
ตามข�อ ๒๗ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว:าด�วยการรับฟ�งความคิดเห็น
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘     

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รวบรวมข�อเท็จจริงเก่ียวกับอัตราค:าดําเนินการ
ตรวจวัดการแพร:แปลกปลอมของสถานีในป�จจุบัน รวมถึงโครงสร�างการ
กําหนดอัตราค:าดําเนินการตามร:างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดเพดานอัตรา
สูงสุดสําหรับค:าดําเนินการวัดการแพร:แปลกปลอมของสถานี และจัดทําสรุป
ข�อมูลนําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาต:อไป  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาการพิจารณาสรุปผลการรับ
ฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต:อร:างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดเพดานอัตรา
สูงสุดสําหรับค:าดําเนินการวัดการแพร:แปลกปลอมของสถานี ภายหลังการรับฟ�ง
ความคิดเห็นสาธารณะ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว:า ในตารางสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็น
สาธารณะต:อร:างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดเพดานอัตราสูงสุดสําหรับ    
ค:าดําเนินการวัดการแพร:แปลกปลอมของสถานีท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอมานั้น
ไม:ได�ระบุว:ามีป�ญหา แต:มีคําชี้แจงความเห็นท่ีได�รับฟ�งมาครบถ�วน จึงขอให�
สํานักงานฯ ใส:ข�อมูลเพ่ิมเติมไปในตารางว:ายังมีส:วนใดบ�างท่ีจะต�องรับฟ�งเพ่ิมเติม
เพ่ือจะได�เปkนหลักฐานประกอบกันกับการเสนอขอขยายระยะเวลา ซ่ึงเลขาธิการ 
กสทช. แจ�งว:าจะรับไปดําเนินการ โดยจะมอบหมายให�สํานักงาน กสทช.        
ไปจัดทําเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

  



 ๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาขยายระยะเวลาการย่ืนแบบคําขอทดลองประกอบกิจการของ
บริษัท มีเดีย วัน ครีเอช่ัน จํากัด สถานี ๙๑ เรดิโอ คลับ รหัสสถานี๑๐๕๒๐๑๒๒  : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอกสุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!          
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�ขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ    

สําหรับบริษัท มีเดีย วัน ครีเอชั่น จํากัด สถานี ๙๑ เรดิโอ คลับ รหัสสถานี 
๑๐๕๒๐๑๒๒ เนื่องจากพฤติการณ!ท่ีทําให�สถานีไม:อาจกระทําการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ได�นั้น มิได�เกิดจากความผิดของสถานีเอง หากสิ้นสุด
ตามระยะเวลาเดิมจะก:อให�เกิดความไม:เปkนธรรมแก:สถานี ตามมาตรา ๖๕ 
แห:งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยกําหนด
เง่ือนไขให�ดําเนินการ ดังนี้  
๑.๑ ให�ดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห:งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ 

เรื่อง เง่ือนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการ และประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห:งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ โดยผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลหรือ
กลุ:มคนจะต�องดําเนินการยื่นแบบแสดงความประสงค!ขอออกอากาศและ
ลงนามในบันทึกข�อตกลงด�วยตนเอง ณ สํานักงาน กสทช. เขต ในพ้ืนท่ีท่ี
สถานีตั้งอยู:  

๑.๒ ให� ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

๑.๓ ให�ดําเนินการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการใหม: ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ท้ังนี้ ให�ดําเนินการตามเง่ือนไขดังกล:าว
ข�างต�นให�แล�วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต:วันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. 
หากบริษัทฯ ไม:ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล:าว จะถือว:าไม:ประสงค!
จะทดลองประกอบกิจการอีกต:อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลอง
ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต:วันท่ีครบกําหนด  



 ๑๗ 
 

๒. เห็นชอบให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิม ตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) ในการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามข�อ ๑. เนื่องจากพฤติการณ!ท่ีทําให�สถานีไม:อาจกระทําการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�นั้น มิได�เกิดจากความผิดของสถานีเอง 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอ
ทดลองประกอบกิจการของบริษัท มีเดีย วัน ครีเอชั่น จํากัด สถานี ๙๑ เรดิโอ คลับ  
รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๑๒๒ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๖๕ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ ดังนี้ 

  “นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปkนเพียงมาตรการ
ชั่วคราว แต:กลับถูกใช�มาเปkนระยะเวลานาน โดยมีการต:ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย:างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�
เปkนการเฉพาะว:าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต:ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท:ากับเปkนการต:ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล:าวอย:างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป�ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแล    
ท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม:ใช:ใช�มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต:ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปkนการท่ัวไป แม�แต:ในกรณีท่ีมีการยื่นคําขอล:าช�าหรือเกินกว:ากรอบ
ระยะเวลาท่ีกหนด  

         ท้ังนี้ ในกรณีตามท่ีเสนอในระเบียบวาระนี้ ความล:าช�าท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท่ีทางสถานีไม:สามารถขอจัดต้ังสถานีในส:วนของท�องถ่ินได� อันเปkนกรณีท่ี
แตกต:างจากความล:าช�าท่ีเกิดจากการตรวจสอบเรื่องการรบกวนหรือการ
ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ซ่ึงเปkนส:วนท่ีอยู:ในความรับผิดชอบของ กสทช. 
ซ่ึงอาจพิจารณาได�ชัดเจนว:ามิใช:ความผิดของทางสถานี ดังนั้นการพิจารณา
ขยายระยะเวลาให�อาจต�องมีการตรวจสอบโดยรอบคอบรัดกุมด�วย”  

 
 



 ๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาคําร.องขอต�ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของห.างหุ.นส�วนจํากัด เพชรบูรณ� เคเบ้ิลทีวี สถานีคนเพชรบูรณ� รหัสสถานี 
๑๓๕๒๐๕๗๕ : ปส.๑   

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ    
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให�รับคําร�องและรับเอกสารการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการของ
ห�างหุ�นส:วนจํากัด เพชรบูรณ! เคเบ้ิลทีวี สถานีคนเพชรบูรณ! รหัสสถานี 
๑๓๕๒๐๕๗๕ ไว�พิจารณา โดยให�การรับเอกสารการต:ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการมีผลย�อนหลังไปเม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ท้ังนี้ โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๖๕ แห:งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     
พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได�ว:าห�างหุ�นส:วนฯ ได�ยื่นต:ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการต:อสํานักงาน กสทช. ทางไปรษณีย!เม่ือวันท่ี ๗ 
เมษายน ๒๕๖๐ แล�วจริง แต:เอกสารดังกล:าวสูญหาย  

 ๒. เห็นชอบให�รับเอกสารรายงานผลการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส:ง
และรายงานวัดการแพร:แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ซ่ึงออกให�เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๐ ไว�ประกอบการ
พิจารณาต:ออายุ สําหรับเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีไม:ก:อให�เกิดภาระค:าใช�จ:าย     
ให�รับเอกสารหลักฐานใหม:ทดแทนเอกสารชุดเดิมท่ีสูญหายไว�ประกอบการ
พิจารณาต:ออายุได�    

 ๓. อนุญาตให�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยให�มีระยะเวลาการ
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปD ต:อเนื่องจากใบอนุญาตเดิม (ต้ังแต:วันท่ี ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ - วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) เนื่องจากได�ดําเนินการยื่นต:อ
อายุการทดลองประกอบกิจการล:วงหน�าก:อนวันท่ีอายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง
ไม:น�อยกว:า ๑๒๐ วัน ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) และพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีได�พิจารณาคําขอและเอกสารหลักฐานแล�วว:าถูกต�องครบถ�วนตามท่ี
ประกาศฯ กําหนด  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง 

 
 



 ๑๙ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอต:ออายุการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส:วนจํากัด เพชรบูรณ! เคเบ้ิลทีวี 
สถานีคนเพชรบูรณ! รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๕๗๕    

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๖๖ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

 “นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปkนเพียงมาตรการ
ชั่วคราว แต:กลับถูกใช�มาเปkนระยะเวลานาน โดยมีการต:ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย:างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�
เปkนการเฉพาะว:าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต:ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท:ากับเปkนการต:ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล:าวอย:างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป�ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม:ใช:ใช�มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต:ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปkนการท่ัวไป 

       อีกท้ังในกรณีนี้ ผมมีข�อสังเกตว:า การดําเนินการท่ีให�มีผลย�อนหลังไปเปkน
ระยะเวลาเกือบ ๑ ปDนั้น จะส:งผลกระทบต:อการขอต:ออายุการอนุญาตรอบใหม: 
ซ่ึงไม:อาจดําเนินการเปkนการล:วงหน�าตามท่ีกติกากําหนดได� และอาจจะส:งผล
ให�ต�องมีการให�อนุญาตในลักษณะย�อนหลังไปเรื่อยๆ จึงเปkนกรณีท่ีสํานักงาน 
กสทช. ควรต�องเร:งรัดกระบวนการออกใบอนุญาตให�กระชับเวลารวดเร็วข้ึน 
และควรพิจารณามาตรการเพ่ือรองรับป�ญหาในลักษณะงูกินหางดังกล:าวด�วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : พิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของห.างหุ.นส�วนจํากัด คล่ืนใจฟaา

เรดิโอ ห.างหุ.นส�วนจํากัด ฟaาส�องเรดิโอ และห.างหุ.นส�วนจํากัด ชาญเซ็นเตอร� 
เรดิโอ ผู.ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีได.รับ
ใบอนุญาตมากกว�า ๑ สถานีข้ึนไป : ปส.๑ 

  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
มวลชนสัมพันธ! ลี้ รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๓๒๑ ของห�างหุ�นส:วนจํากัด ชาญเซ็นเตอร! 
เรดิโอ ตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลง ท้ังนี้ ตามข�อ ๙ วรรคห�า 



 ๒๐ 
 

ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�
มีผลนับแต:วันท่ี กสทช. มีมติเปkนต�นไป และให�เพิกถอนใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เนื่องจากสิทธิในการยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง   

 ๒.  อนุญาตให�ต:ออายุการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง      
คลื่นใจฟ�า รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๒๘๙ ของห�างหุ�นส:วนจํากัด คลื่นใจฟ�า เรดิโอ 
และสถานีวิทยุกระจายเสียงฟ�าส:อง เรดิโอ รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๓๖๕ 
ของห�างหุ�นส:วนจํากัด ฟ�าส:องเรดิโอ โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปD 
เท:ากันทุกสถานี โดยเริ่มต�นจากวันท่ีใบอนุญาตใบสุดท�ายสิ้นสุดลง ท้ังนี้ ตามมติ 
กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  

 ๓.  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งผลการพิจารณาต:ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการให�หุ�นส:วนจํากัด คลื่นใจฟ�า เรดิโอ และห�างหุ�นส:วนจํากัด 
ฟ�าส:องเรดิโอ ทราบ พร�อมท้ังแจ�งการสิ้นสิทธิการยื่นคําขอทดลองประกอบ
กิจการของห�างหุ�นส:วนจํากัด ชาญเซ็นเตอร! เรดิโอ โดยให�ยื่นหนังสือขอคืนเงิน
ค:าดําเนินการจํานวน ๑๐,๗๐๐ บาท ต:อสํานักงาน กสทช. โดยเร็ว  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง พิจารณาต:ออายุการทดลองประกอบกิจการของ
ห�างหุ�นส:วนจํากัด คลื่นใจฟ�าเรดิโอ ห�างหุ�นส:วนจํากัด ฟ�าส:องเรดิโอ และ
ห�างหุ�นส:วนจํากัด ชาญเซ็นเตอร! เรดิโอ ผู�ทดลองประกอบกิจการ ประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจท่ีได�รับใบอนุญาตมากกว:า ๑ สถานีข้ึนไป 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๖๗ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

 “ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว:า จําเปkนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปkนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต:ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปkนมาตรการถาวรไปแล�ว 
โดยเฉพาะในส:วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว:าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล นั้น เห็นควรจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายดังกล:าวอย:างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป�ญหา-อุปสรรค 
และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจ” 

 



 ๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู.ทดลองประกอบกิจการ
 ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจซ่ึงได.รับใบอนุญาตมากกว�า ๑ สถานีข้ึนไป  
 (ข.อมูล ณ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน  กสทช. กสทช.

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!        
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ต:ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให�แก:ผู�ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจซ่ึงได�รับอนุญาตมากกว:า ๑ สถานีข้ึนไป จํานวน ๕๘ นิติบุคคล 
รวม ๑๕๐ สถานี โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปD เท:ากันทุกสถานี นับจาก
วันท่ีใบอนุญาตใบสุดท�ายของผู�ทดลองประกอบกิจการ แต:ละรายสิ้นสุดลง  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
 การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่ อง การต:ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว:า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๖๘ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ ดังนี้ 

 “ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว:า จําเปkนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปkนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต:ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปkนมาตรการถาวรไปแล�ว 
โดยเฉพาะในส:วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว:าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล นั้น เห็นควรจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายดังกล:าวอย:างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป�ญหา-อุปสรรค 
และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจ” 

 
 
 



 ๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : พิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการและขยายระยะเวลาการย่ืนแบบ
 คําขอทดลองประกอบกิจการของบริษัท มีสุข เรดิโอ จํากัด สถานีวิทยุ 
 กระจายเสียงมายด�เรดิโอ รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๑๑๒ : ปส.๑   
  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ    
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!         
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให�ต:ออายุการทดลองประกอบกิจการให�บริษัท มีสุข เรดิโอ จํากัด
สถานีวิทยุกระจายเสียง มายด!เรดิโอ รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๑๑๒ ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒)   

 ๒. อนุมัติให�ขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ    
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ให�แก:บริษัท มีสุข เรดิโอ จํากัด เนื่องจาก
พฤติการณ!ท่ีทําให�บริษัทฯ ไม:อาจกระทําการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ได�นั้น 
มิได�เกิดจากความผิดของสถานีเอง ตามมาตรา ๖๕ แห:งพระราชบัญญัติ     
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ดําเนินการข�างต�น 
ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต:วันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หากไม:
ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล:าว ให�บริษัทฯ ระงับการออกอากาศสถานี
วิทยุกระจายเสียงมายด!เรดิโอ รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๑๑๒ ทันที และถือว:า
บริษัทฯ ไม:ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต:อไป และให�สิทธิในการยื่น
คําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๙ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต:วันท่ีครบกําหนด  

 ๓. เห็นชอบให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิม ตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
(ฉบับท่ี ๒) ในการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามข�อ ๒ เนื่องจากพฤติการณ!ท่ีทําให�บริษัทฯ ไม:อาจกระทําการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�นั้น มิได�เกิดจากความผิดของบริษัทฯ  

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�บริษัท มีสุข เรดิโอ จํากัด 
ทราบกรณีเหลือสถานีวิทยุกระจายเสียงเพียง ๑ สถานี และให�บริษัทฯ  
เร:งดําเนินการตามมติท่ีประชุมข�อ ๒   

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง 



 ๒๓ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง พิจารณาต:ออายุการทดลองประกอบกิจการและ
ขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการของบริษัท มีสุข  
เรดิโอ จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงมายด!เรดิโอ รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๑๑๒ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง การต:ออายุการทดลองประกอบกิจการ
และขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ ซ่ึงมี ๒ ช:อง  
แต:ช:องหนึ่งสิ้นอายุโดยไม:มีการยื่นขอต:ออายุมา จึงไม:มีความจําเปkนต�องรอ  
ให�สองช:องมายื่นพร�อมกัน เพราะบริ ษัทฯ แสดงเจตนาชัดเจนว: าสถานี
วิทยุกระจายเสียง Life FM ไม:ยื่น แต:สถานีวิทยุกระจายเสียงมายด!เรดิโอนั้นยื่น 
ดังนั้น การท่ีสํานักงาน กสทช. ไปรอจึงกลายเปkนว:าเราเปkนฝ�ายดําเนินการล:าช�า 
ซ่ึงก็อาจจะเกิดป�ญหาในทางกฎหมายได�  

 ๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๖๙ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ ดังนี้ 

  “ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว:า จําเปkนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปkนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต:ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปkนมาตรการถาวรไปแล�ว 
โดยเฉพาะในส:วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว:าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล นั้น เห็นควรจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายดังกล:าวอย:างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป�ญหา-อุปสรรค 
และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจ ไม:ใช:ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ    
โดยยินยอมให�มีการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการเปkนการท่ัวไป แม�แต:ใน
กรณีท่ีมีการยื่นคําขอล:าช�าหรือเกินกว:ากรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ดังเช:นกรณีนี้”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู.ทดลอง
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
 (๑๒ สถานี) : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ     
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!          
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่น
คําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๑๒ สถานี) โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต 
๑ ปD นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตทดลอง



 ๒๔ 
 

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร�อมแจ�งเง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ 
ให�แก:ผู�ยื่นคําขอฯ ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๑๒ สถานี) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๗๐ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ ดังนี้ 

 “ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว:า จําเปkนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปkนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต:ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปkนมาตรการถาวรไปแล�ว 
โดยเฉพาะในส:วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว:าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล นั้น เห็นควรจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายดังกล:าวอย:างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป�ญหา-อุปสรรค 
และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจ ไม:ใช:ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ    
โดยยินยอมให�มีการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการเปkนการท่ัวไป แม�แต:ในกรณี
ท่ีมีการยื่นคําขอล:าช�าหรือเกินกว:ากรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ดังเช:นกรณีเหล:านี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : พิจารณาคําร.องขอส�งรายงานผลการวัดการแพร�แปลกปลอมเพ่ือประกอบ
 การพิจารณาต�ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 ล�าช.าของบริษัท สวีท เรดิโอ ๙๕.๕ เอฟเอ็ม จํากัด สถานี SWEETRADIO 
 รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๐๐๘ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�รับคําร�องและรับเอกสารรายงานผลการวัดการแพร:แปลกปลอม

ของบริษัท สวีท เรดิโอ ๙๕.๕ เอฟเอ็ม จํากัด สถานี SWEETRADIO รหัสสถานี 
๐๘๕๒๐๐๐๘ ซ่ึงออกให�เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ไว�ประกอบการพิจารณา
ต:ออายุได� โดยอาศัยอํานาจขยายระยะเวลารับเอกสาร ตามมาตรา ๖๕     
แห:งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจาก
พฤติการณ!ท่ีทําให�บริษัทฯ ไม:อาจกระทําการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ได�นั้น 



 ๒๕ 
 

มิได�เกิดจากความผิดของสถานีฯ หากสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะก:อให�เกิด
ความไม:เปkนธรรมแก:สถานีฯ   

 ๒. อนุญาตให�บริษัท สวีท เรดิโอ ๙๕.๕ เอฟเอ็ม จํากัด สถานี SWEETRADIO 
รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๐๐๘ ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยให�มี 
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปD นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจาก
ได�ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการภายหลังท่ีอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง ตามข�อ 
๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) และพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�พิจารณา
คําขอและเอกสารหลักฐานแล�วว:าถูกต�องครบถ�วนตามท่ีประกาศฯ กําหนด   

 ๓. ในกรณีของบริษัท อาร!เอฟ แอพพิเคชั่น จํากัด (RF LAB : ผู�ทดสอบ) มอบหมาย
ให�คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ดําเนินการให�เปkนไปตามข้ันตอนและกระบวนการของกฎหมาย
และประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข�องให�ครบถ�วน  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอส:งรายงานผลการวัดการแพร:แปลกปลอม
เ พ่ือประกอบการพิจารณาต:ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงล:าช�าของบริษัท สวีท เรดิโอ ๙๕.๕ เอฟเอ็ม จํากัด สถานี 
SWEETRADIO รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๐๐๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การพิจารณาคําร.องขอเปล่ียนแปลงข.อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได.รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๔ สถานี) : ปส.๑ 
  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอกสุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๔ สถานี 

 ๒. เห็นชอบให�กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมกรณีการเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ
ท่ีมีความสูงมากกว:าท่ีกําหนดในใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม โดยให�ผู�ยื่น
คําร�องขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศแสดงเอกสารการอนุญาต
ก:อสร�างอาคารจากหน:วยงานท�องถ่ิน ประกอบคําร�องขอเปลี่ยนแปลงความสูง
ของสายอากาศ   

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) 
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส:งให�ในภายหลัง   

 



 ๒๖ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จํานวน ๑๔ สถานี)   

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๑๒๔ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นและยืนยันความเห็นตามบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๗๐ 
ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๗๓ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ และบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๑๐๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เนื่องจากผมเห็นว:า กสทช. จําเปkนต�องให�ความสําคัญกับนโยบายกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซ่ึงข�อมูลในป�จจุบันของสํานักงาน 
กสทช. ระบุว:า ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ 
เอฟ.เอ็ม. รวม ๕,๗๕๙ สถานี แบ:งเปkนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และสถานี
วิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี ซ่ึงส:งผลให�เกิดประเด็นป�ญหาการกํากับดูแล
ตามมาในหลายด�าน และในกรณีนี้ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ได�ยื่นขอเปลี่ยนแปลงการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง อาทิ การขอย�าย
หรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี การขอเปลี่ยนเปลงความถ่ีท่ีใช�ในการออกอากาศ 
การขอเปลี่ยนแปลงกําลังส:งของสถานี อันเปkนสาระสําคัญในการประกอบ
กิจการ การพิจารณาอนุญาตในกรณีดังกล:าวจะก:อให�เกิดช:องทางในการ
แสวงหาประโยชน!ในทางธุรกิจตามมา กสทช. จึงต�องมีมาตรการควบคุมหรือ
กํากับดูแลอย:างเข�มงวด เพ่ือให�สามารถบริหารจัดการคลื่นความถ่ีท่ีมีอยู:อย:าง
จํากัดได�อย:างมีประสิทธิภาพ และสอดคล�องตามวัตถุประสงค!และเจตนารมณ!
ของกฎหมายได� 

        เม่ือพิจารณาประกอบกับแนวทางการแก�ไขป�ญหาการรบกวนโดยใช�
เ ง่ือนไขทางวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�ร:วมกับสหภาพโทรคมนาคม 
ระหว:างประเทศ (ITU) จัดทําข้ึน ซ่ึงชี้ว:าสถานีวิทยุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ในประเทศไทย 
มีจํานวนมากเกินกว:าท่ีจะอนุญาตให�ประกอบกิจการได� กสทช. จึงสมควรมี
มาตรการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการท่ีเข�มข�นข้ึน หากไม:มีมาตรการ
กํากับอย:างเข�มงวดหรือยังคงผ:อนผันให�ประกอบกิจการโดยไม:มีแผนควบคุม 
หรือกํากับปริมาณสถานีให�อยู:ในจํานวนท่ีเหมาะสม ย:อมเปkนการยากท่ีจะ
นําไปสู:การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ืออนุญาตให�ประกอบกิจการกระจายเสียงใน
ระบบ เอฟ.เอ็ม ในอนาคตได� 

        ผมจึงเห็นว:าการอนุญาตให�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบ เอฟ.เอ็ม ท่ีผ:านมาเปkนระยะเวลาหกปDนั้นมีระยะเวลาพอสมควรแล�ว 
กสทช. จําต�องพิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการท่ีเข�มข�นมากข้ึน 
เพ่ือให� กสทช. สามารถกํากับดูแลและอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีท่ีมีอยู:อย:าง



 ๒๗ 
 

จํากัดเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงตามเจตนารมณ!ของพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมได�โดยเร็ว”    

 ๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๗๑ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ ดังนี้ 

 “เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเปkนในส:วน
ของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู�มีอํานาจอาจไม:มีประเด็น แต:ในส:วนของการ
เปลี่ยนแปลงกําลังส:งออกอากาศ ความสูงของสายอากาศ ความถ่ี ตลอดจนท่ีต้ัง 
อาจเปkนเรื่องท่ีไม:สมควรอนุญาต เนื่องจากเปkนการเปลี่ยนแปลงของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท:านั้น ซ่ึงผมได�แสดง
ความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว:า การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเปkนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควรจะต�องมีการทบทวน 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปkนระยะเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาต  
ในส:วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับ
เรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว:า
จะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุป 
ผลดี-ผลเสีย ป�ญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว:าทิศทางการกํากับดูแลท่ีแน:แท�
ควรเปkนเช:นไร” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู.รับใบอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๕ สถานี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงเปkน

กรณีท่ีสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลงโดยผล
ของกฎหมาย และผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิกการ
ทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง จํานวน ๕ สถานี  

๒. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข�อ ๑. สิ้นสุดลง นับแต:วันท่ี 
กสทช. มีมติ เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิกการ
ทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง 

๓. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา มี ใช� เครื่องวิทยุคมนาคม และต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม ซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงตามข�อ ๑. นับแต:วันที่ กสทช. มีมติ เพื่อให�ใบอนุญาต        



 ๒๘ 
 

วิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการทดลองประกอบกิจการ 
เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิกการทดลอง
ประกอบกิจการด�วยตนเอง 

๔. ให�ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข�อ ๑. ดําเนินการรื้อถอน
สายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลายหรือจําหน:าย จ:าย โอน
เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก:บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช�เครื่องวิทยุคมนาคม
และต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให�แล�วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต:วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง ท้ังนี้ หากฝ�าฝ�น สํานักงาน กสทช.  
จะดําเนินการตามกฎหมายอย:างเคร:งครัด  

๕. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ การทําลายเครื่องส:งวิทยุกระจายเสียงหรือการจําหน:าย จ:าย โอน
เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก:บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคม ของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข�อ ๑. หากพบการกระทําความผิด 
ให�ดําเนินการตามกฎหมายต:อไป และให�สํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ 
รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบ และส:งภาพถ:ายการรื้อถอนสายอากาศ
และการทําลายเครื่องส:งวิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ
ให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข:ายสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่อง
วิทยุกระจายเสียง (ปส.๓) เพ่ือดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข�องต:อไป 

๖. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ยื่นคําร�องเพ่ือทราบผลการ
พิจารณาและดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข�องต:อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๕ สถานี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการของบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด จํานวน 

๓ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการ 
จํานวน ๓ ช:องรายการ ดังนี้  

 ๑. ช:องรายการ Nat ional Geographic Channel ใบอนุญาตเลขท่ี 
B1-S21040-0035-59 เปลี่ยนเปkนชื่อช:องรายการ National Geographic 



 ๒๙ 
 

  ๒. ช:องรายการ NHK WORLD TV ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0068-59 
เปลี่ยนเปkนชื่อช:องรายการ NHK WORLD-JAPAN 

 ๓. ช:องรายการ Celestial Classic Movies ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0069-59 
เปลี่ยนเปkนชื่อช:องรายการ CCM 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการของบริษัท มี บรอดแคสต้ิง 
จํากัด จํานวน ๓ ช:องรายการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�เพ่ือให.บริการ

โทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุuป จํากัด 
จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 

เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
ของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด จํานวน ๒ ช:องรายการ ท้ังนี้ ต้ังแต:วันท่ี ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 ๑.๑ ช:องรายการ True Sport 1 ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0118-56  
 ๑.๒ ช:องรายการ True Sport 3 ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0120-56 
 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด 

เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการเก่ียวกับค:าธรรมเนียม  
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการ
มายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจาก
สํานักงาน กสทช. 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการที่ไม:ใช�    
คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด จํานวน ๒ ช:องรายการ   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาว:าช:องท่ีเปลี่ยน   
ไปเปkน HD นั้น เปkนเหตุให�ผู�บริโภครับภาระเพ่ิมข้ึนหรือไม:/อย:างไร ถ�าหากไม:ต�อง
จ:ายเพ่ิมก็ถือเปkนคุณภาพบริการท่ีดีข้ึน แต:ถ�าหากต�องจ:ายเพ่ิมอาจจะต�อง
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 



 ๓๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให.บริษัท เนกซ� สเตป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ 
โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ สํารวจโลก เอชดี    
: ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ 
สํารวจโลก เอชดี แก:บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปD   
นับแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน  กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปkนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ 
สํารวจโลก เอชดี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การอนุญาตให.บริษัท ท็อปไลน� แชนแนล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ ท็อปไลน� ทีวี : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ  
ท็อปไลน! ทีวี แก:บริษัท ท็อปไลน! แชนแนล จํากัด โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปD   
นับแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน  กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปkนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท ท็อปไลน! แชนแนล จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา



 ๓๑ 
 

อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ท็อปไลน! แชนแนล จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ        
ท็อปไลน! ทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : การอนุมัติผังรายการหลักเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ของช�องรายการ 
 7 HD : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยอนุมัติผังรายการหลักเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ของบริษัท 
กรุงเทพโทรทัศน!และวิทยุ จํากัด (ช:องรายการ 7 HD) โดยกําชับผู�รับใบอนุญาต ดังนี้  

 ๑. กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห:งชาติ เห็นชอบแล�ว ให�ผู�รับใบอนุญาต
ปฏิบัติตามข�อ ๑๔ และข�อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
จัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ประกาศผังรายการ) โดยเคร:งครัด    

 ๒. หากพบว:ามีการร�องเรียนหรือข�อโต�แย�งข�อมูลรายการท่ีผู�รับใบอนุญาตแสดง
ข�อมูลในเอกสารภายหลัง หรือพบภายหลังว:าผู�รับใบอนุญาตระบุประเภท
รายการไม:เหมาะสม ส:งผลให�ข�อมูลสัดส:วนรายการข:าวสารหรือสารประโยชน!
ต:อสาธารณะไม:สอดคล�องกับประกาศผังรายการ หรือออกอากาศรายการท่ีมี
เนื้อหาสร�างสรรค!สังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชนไม:สอดคล�องกับ
ประกาศผังรายการ หรือจัดระดับความเหมาะสมรายการไม:สอดคล�องกับเวลา
ออกอากาศตามประกาศผังรายการ หรือแสดงข�อมูลบริการเพ่ือคนพิการและ
คนด�อยโอกาสเข�าถึงข�อมูลข:าวสารไม:สอดคล�องกับประกาศผังรายการ หรือ  
มีการแสดงข�อมูลสิทธิการเผยแพร:รายการและข�อมูลทรัพย!สินทางป�ญญา    
ไม:ถูกต�อง ผู�รับใบอนุญาตจะต�องดําเนินการแก�ไขและรับผิดชอบต:อการแจ�ง
ข�อมูลดังกล:าวและดําเนินการแก�ไขภายใน ๗ วัน นับต้ังแต:ได�รับแจ�งจาก
พนักงานเจ�าหน�าท่ี   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลักเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 
๒๕๖๑ ของช:องรายการ 7 HD   
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การอนุมัติผังรายการ ประจําปj ๒๕๖๑ ของผู.รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
 เพ่ือให.บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. อนุมัติผังรายการ ประจําปD ๒๕๖๑ ของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อ

ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๔ ราย        
๔ ช:องรายการ 

 ๒. เห็นชอบให�มีคําสั่งปรับทางปกครองแก:ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อ
ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๓ ราย       
๓ ช:องรายการ ดังนี้ 

 ๒.๑ กรณีบริษัท บุญรักษา มหาโชค จํากัด ช:องรายการ ดารา แชนแนลส! 
อนุมัติผังรายการ ประจําปD ๒๕๖๑ และให�มีคําสั่งปรับทางปกครอง     
โดยให�บริษัท บุญรักษา มหาโชค จํากัด ชําระในอัตราวันละ ๒,๐๐๐ บาท 
ต้ังแต:วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เปkนระยะเวลา ๖ วัน คิดเปkนค:าปรับทางปกครองรวมเปkนเงินท้ังสิ้น 
๑๒,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๘ (๒) แห:งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให�บริษัท บุญรักษา มหาโชค จํากัด ชําระ
ค:าปรับทางปกครองดังกล:าวให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต:วันท่ีได�รับ
คําสั่ง ท้ังนี้ หากฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล:าว กสทช. อาจใช�
มาตรการบังคับทางปกครองในข้ันท่ีสูงข้ึนต:อไป  

 ๒.๒ กรณีบริษัท ออโต� – ไลฟ� จํากัด ช:องรายการ GP Channel อนุมัติผังรายการ  
ประจําปD ๒๕๖๑ และให�มีคําสั่งปรับทางปกครอง โดยให�บริษัท ออโต� – ไลฟ� 
จํากัด ชําระค:าปรับทางปกครองเปkนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๘ (๒) 
แห:งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให�
บริษัท ออโต� – ไลฟ� จํากัด ชําระค:าปรับทางปกครองดังกล:าวให�แล�วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต:วันท่ีได�รับคําสั่ง ท้ังนี้ หากฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล:าว กสทช. อาจใช�มาตรการบังคับทางปกครองในข้ันท่ีสูงข้ึนต:อไป 

 ๒.๓ กรณีบริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร!คกรุ7ป จํากัด ช:องรายการ SUN  
ให�มีคําสั่งปรับทางปกครอง โดยให�บริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร!คกรุ7ป จํากัด 
ชําระในอัตราวันละ ๒,๐๐๐ บาท ต้ังแต:วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เปkนต�นไป   
จนกว:าจะดําเนินการนําส:งผังรายการ ประจําปD ๒๕๖๑ ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดทําผังรายการสําหรับการให!บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน� พ.ศ. 2556 ให�แล�วเสร็จ ตามมาตรา ๕๘ (๒) แห:ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 ๓. อนุมัติให�เพิกถอนใบอนุญาตของบริษัท เขลางค!นคร เคเบิลทีวี จํากัด ช:อง 
รายการ KTV ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0043-57 กรณีไม:ปฏิบัติตาม 
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ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดทําผังรายการสําหรับการให!บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน� พ.ศ. 2556 และปรากฏสถานะนิติบุคคลจาก  
กรมพัฒนาธุรกิจการค!า กระทรวงพาณิชย� ว1ามีสถานะเลิกกิจการ ท้ังนี้ ให!
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการบันทึกประวัติการกระทําความผิด 

 ๔. มอบหมายให!สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ!งให!ผู!รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
เพื่อให�บริการโทรทัศน!ที่ไม:ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ดําเนินการ
ให!เป7นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดทําผังรายการสําหรับการ
ให!บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� พ.ศ. 2556 โดยเคร1งครัด และกําชับ   
ช1องรายการท่ีมีประวัติเรื่องร!องเรียนเก่ียวกับการคุ!มครองผู!บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ให!ระมัดระวังการออกอากาศโดยไม1ให!มี
รายการท่ีมีเนื้อหากระทบต1อผู!บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 ๕. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการ ประจําปD ๒๕๖๑ ให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการการโฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ   
และพัฒนาผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการ
ติดตามกํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การอนุมัติผังรายการ ประจําปD ๒๕๖๑ ของผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม: ใช�คลื่นความถ่ี       
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม  

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว:า อัตราค:าปรับทางปกครอง
มีหลักเกณฑ!ในการกําหนดหรือไม:อย:างไร เนื่องจากตามเอกสารประกอบวาระ 
ในชั้นแรก สํานักงาน กสทช. เสนอปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท แต:ในชั้นกรรมการ
เห็นว:าไม:ใช:เรื่องร�ายแรง กําหนดปรับ ๒,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ เห็นว:าควรต�องมี
หลักเกณฑ!ท่ีชัดเจน และในกรณีฝ�าฝ�นก็ต�องมีมาตรการท่ีชัดเจนเช:นกัน   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : พักใช.ใบอนุญาต กรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปj รอบบัญชีปj ๒๕๕๙ 

เพ่ิมเติม : ปส. ๒ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   

๑. เห็นชอบให�พักใช�ใบอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�
คลื่นความถ่ี กรณีไม:ชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปD รอบบัญชีปD ๒๕๕๙    
เปkนระยะเวลาไม:เกินสามสิบวัน นับแต:วันท่ีได�รับหนังสือ จํานวน ๒ ราย ๒ ใบอนุญาต 
ประกอบด�วย ๑) บริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร!คกรุ7ป จํากัด ช:องรายการ SUN 
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ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0405-56  และ ๒) บริษัท ออโต� – ไลฟ� จํากัด 
ช:องรายการ GP Channel ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0015-57 ทั้งนี้  
หากฝ�าฝ�นไม:ปฏิบัติตามคําสั่ง กสทช. จะใช�มาตรการทางปกครองท่ีสูงข้ึนต:อไป  

 อนึ่ง เม่ือผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ได�ดําเนินการ
ชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาต และพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�รับทราบผลการชําระ
ค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปDเรียบร�อยแล�ว ให�ผลของคําสั่งทางปกครอง
ท่ีสั่งให�พักใช�ใบอนุญาตอันเนื่องมากจากการไม:ชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาต
ดังกล:าวระงับลงทันที     

 ๒.  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�ผู�ให�บริการโครงข:ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง 
จํากัด ระงับการให�บริการช:องรายการท่ีถูกพักใช�ใบอนุญาตทันทีท่ีคําสั่งพักใช�
ใบอนุญาตมีผลบังคับใช� 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง พักใช�ใบอนุญาต กรณีไม:ชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปD 
 รอบบัญชีปD ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� กรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียม
 ใบอนุญาตรายปj รอบบัญชี ๒๕๕๙ ของบริษัท บุญรักษา มหาโชค จํากัด   
 ช�องรายการ ดารา แชนแนลส� : ปส.๒   
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   

๑. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�
คลื่นความถ่ี บริษัท บุญรักษา มหาโชค จํากัด ช:องรายการ ดารา แชนแนลส! 
ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0329-56 นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจาก
บริษัทฯ ไม:ชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปDให�ครบถ�วนตามกฎหมายและ
ประกาศท่ีเก่ียวข�องกําหนด ฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตามมติท่ีประชุม กสทช. และ
เง่ือนไขในการอนุญาตตามประกาศหรือหลักเกณฑ!ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ประกอบกับใบอนุญาตของบริษัทฯ ถูกพักใช�ครบ ๓๐ วัน เม่ือวันท่ี ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๖๔ (๓) แห:งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบข�อ ๑๘ (๒)  
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธ ีการอนุญาตการให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงเปkนเหตุให�ไม:อาจจะพิจารณา
อนุญาตคําขอรับใบอนุญาตใหม:ของบริษัทฯ 

 



 ๓๕ 
 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
 ๒.๑ ให�สํานักค:าธรรมเนียมและอัตราค:าบริการในกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน! (นส.) ดําเนินการติดตามทวงหนี้ และให�สํานักท่ีเก่ียวข�อง
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทว:าป�จจุบันได�มีการประกอบ
กิจการโทรทัศน!อยู:หรือไม: ท้ังนี้ หากพบว:าได�มีการประกอบกิจการอยู:     
ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให�เปkนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องต:อไป 

 ๒.๒ ให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! (ปส.๒) บันทึกข�อมูลการ
ไม:ชําระค:าธรรมเนียมรายปDดังกล:าว พร�อมข�อมูลของบริษัทและ
กรรมการบริษัท เพ่ือใช�เปkนข�อมูลประกอบการดําเนินการในส:วนท่ี
เก่ียวข�องต:อไป   

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�ผู�ให�บริการโครงข:ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง 
จํากัด ระงับการให�บริการช:องรายการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันทีท่ีคําสั่ง  
เพิกถอนใบอนุญาตมีผลบังคับใช� 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
กรณีไม:ชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปD รอบบัญชี ๒๕๕๙ ของบริษัท บุญรักษา   
มหาโชค จํากัด ช:องรายการ ดารา แชนแนลส! 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว:า นิติบุคคลกรณีนี้ 
มีการกระทําความผิดในส:วนของการนําส:งผังรายการล:าช�าด�วย ซ่ึงก็ต�องมีการ
ดําเนินการในเรื่องค:าปรับตามท่ีเสนอในระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ ต:อไปด�วย 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� กรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียม
 ใบอนุญาตรายปj รอบบัญชีปj ๒๕๕๙ ของบริษัท บุญวิเศษ คอร�ปอร�เรช่ัน กรุuป จํากัด 
 ช�องรายการ NB TV : ปส.๒   
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   

๑. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�
คลื่นความถ่ี บริษัท บุญวิเศษ คอร!ปอร!เรชั่น กรุ7ป จํากัด ช:องรายการ NB TV 
ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0004-59 นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจาก
บริษัทฯ ไม:ชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปDให�ครบถ�วนตามกฎหมายและ
ประกาศท่ีเก่ียวข�องกําหนด ฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตามมติท่ีประชุม กสทช. และ
เง่ือนไขในการอนุญาตตามประกาศหรือหลักเกณฑ!ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ประกอบกับใบอนุญาตของบริษัทฯ ถูกพักใช�ครบ ๓๐ วัน เม่ือวันท่ี ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๖๔ (๓) แห:งพระราชบัญญัติการประกอบ



 ๓๖ 
 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบข�อ ๑๘ (๒)  
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
 ๒.๑ ให�สํานักค:าธรรมเนียมและอัตราค:าบริการในกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน! (นส.) ดําเนินการติดตามทวงหนี้ และให�สํานักท่ีเก่ียวข�อง
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทว:าป�จจุบันได�มีการประกอบ
กิจการโทรทัศน!อยู:หรือไม: ท้ังนี้ หากพบว:าได�มีการประกอบกิจการอยู:     
ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให�เปkนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องต:อไป 

 ๒.๒ ให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! (ปส.๒) บันทึกข�อมูลการ
ไม:ชําระค:าธรรมเนียมรายปDดังกล:าว พร�อมข�อมูลของบริษัทและ
กรรมการบริษัท เพ่ือใช�เปkนข�อมูลประกอบการดําเนินการในส:วนท่ี
เก่ียวข�องต:อไป   

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�ผู�ให�บริการโครงข:ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง 
จํากัด ระงับการให�บริการช:องรายการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันทีท่ีคําสั่ง  
เพิกถอนใบอนุญาตมีผลบังคับใช� 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! กรณีไม:ชําระ
 ค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปD รอบบัญชี ๒๕๕๙ ของบริษัท บุญวิเศษ คอร!ปอร!เรชั่น 
 กรุ7ป จํากัด ช:องรายการ NB TV    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : รายงานสรุปผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�         

ของสถานีวิทยุโทรทัศน�แห�งประเทศไทย ช�อง ๑๑ : ปส.๓  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. รับทราบรายงานสรุปผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน! 

ของสถานีวิทยุโทรทัศน!แห:งประเทศไทย ช:อง ๑๑ ตามท่ีคณะอนุกรรมการ     
เพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน! 
ของสถานีวิทยุโทรทัศน!แห:งประเทศไทย ช:อง ๑๑ เสนอ 

 ๒. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน! ของกรมประชาสัมพันธ! 
สถานีวิทยุโทรทัศน!แห:งประเทศไทย ช:อง ๑๑ ให�เข�าสู:การประกอบกิจการ
โทรทัศน!บริการสาธารณะ ประเภทท่ีสาม เพ่ือการกระจายข�อมูลข:าวสาร  
เพ่ือส:งเสริมความเข�าใจอันดีระหว:างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับ
ประชาชน การกระจายข�อมูลข:าวสารเพ่ือการส:งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร:
และให�การศึกษาแก:ประชาชนเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย



 ๓๗ 
 

อันมีพระมหากษัตริย!ทรงเปkนประมุข บริการข�อมูลข:าวสารอันเปkนประโยชน!
สาธารณะแก:คนพิการ คนด�อยโอกาส หรือกลุ:มความสนใจท่ีมีกิจกรรมเพ่ือ
ประโยชน!สาธารณะหรือบริการข�อมูลข:าวสารอันเปkนประโยชน!สาธารณะอ่ืน 
ท้ังนี้ การหารายได�ของกรมประชาสัมพันธ!จะต�องถือปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
ของกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง รายงานสรุปผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการ
โทรทัศน! ของสถานีวิทยุโทรทัศน!แห:งประเทศไทย ช:อง ๑๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : สรุปผลการรับฟqงความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน

ทางเทคนิคของอุปกรณ�ขยายสัญญาณภาครับสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศ
รับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : ทส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดําเนินการ

ต:อร:างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ!ขยายสัญญาณ
ภาครับสําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และร:างประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และผลการพิจารณาของ กสทช. ต:อร:าง
ประกาศ กสทช. ดังกล:าว ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร:ใน
เว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต:อไป  

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร:างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
ของอุปกรณ!ขยายสัญญาณภาครับสําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล และร:างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของสายอากาศ   
รับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ท่ีปรับปรุงแก�ไข
ตามผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําประกาศ
ดังกล:าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนามก:อนนําไปลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต:อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต:อร:างประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ!ขยายสัญญาณภาครับสําหรับกิจการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และร:างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
ของสายอากาศรับสัญญาณสําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

   



 ๓๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : การขอขยายระยะเวลาการย่ืนรายงานการแพร�แปลกปลอมของสถานี
 วิทยุกระจายเสียงท่ีได.รับจัดสรรคล่ืนความถ่ีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
 และกรมประชาสัมพันธ� : ทส. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ    
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการแพร:แปลกปลอมของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับจัดสรรคลื่นความถ่ี ท่ีไม:ได�ยื่นรายงานภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร!และกรมประชาสัมพันธ! 
จํานวน ๑ สถานี และ ๗๑ สถานี ตามลําดับ โดยให�จัดทําและยื่นรายงานการ
แพร:แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงภายใน ๓๐ วัน นับแต:วันท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร! 
และกรมประชาสัมพันธ! เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
เหตุผลของการขยายระยะเวลา โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส:งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการแพร:
แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได�รับจัดสรรคลื ่นความถี่ของ
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร! และกรมประชาสัมพันธ! 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๗๓ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ ดังนี้ 

 “การจัดทําและยื่นรายงานการแพร:แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง
เปkนหน�าท่ีท่ีผู�รับอนุญาตต�องปฏิบัติเปkนประจําอย:างน�อยปDละ ๑ ครั้ง (กรณีท่ีมี
การแพร:แปลกปลอมไม:เกินกําหนด) ทั้งนี้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!ป�องกันการรบกวนการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุการบินของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับการจัดสรรคลื่นความถ่ี กรณีจึงเปkนความ
รับผิดชอบท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร!และกรมประชาสัมพันธ!ต:างก็ทราบ
กําหนดระยะเวลาการยื่นรายงานเปkนการล:วงหน�าอยู:ก:อนแล�ว และสามารถท่ี
จะเตรียมการให�ทันเวลาได� เม่ือท้ังสองหน:วยงานไม:ได�ยื่นรายงานภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยไม:มีเหตุจําเปkน จึงไม:ใช:กรณีท่ีจะพิจารณาขยาย
ระยะเวลาให�ได� หากแต:ควรท่ีจะกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองต้ังแต:  
ในชั้นนี้ได�เลย” 

 



 ๓๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : บริษัท ไบรท� ทีวี จํากัด ช�องรายการ ไบรท� ทีวี (Bright TV) โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ 
 ท่ีอาจเข.าข�ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน� : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบกรณีบริษัท ไบรท! ทีวี จํากัด ช:องรายการ ไบรท! ทีวี (Bright TV) 

โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ถ่ังเฉ�าสีทอง Yao Cordyceps  ผลิตภัณฑ!เสริม
อาหาร โกลด!เชพ (ซูเปอร! ไฮ-โซล) ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร col cura คอลลาเจน 
และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร collahealth ซ่ึงมีเนื้อหาสาระในลักษณะเปkนการ 
จูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิด
ความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรือ
อ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม:เปkนความจริงหรือเกินความจริง 
อันเปkนการกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามมาตรา ๓๑ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื ่อง การกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ แต:เนื่องจากเปkนการกระทําความผิดก:อนได�รับ
คําสั่งเตือนให�ระงับการกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! จึงไม:อาจมีคําสั่งระงับการกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภค หรือพิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครองได�  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ไบรท! ทีวี จํากัด ช:องรายการ 
ไบรท! ทีวี (Bright TV) เพ่ือขอความร:วมมือให�ระมัดระวังในการออกอากาศ  
โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร หรือผลิตภัณฑ!สุขภาพอ่ืนใดมิให�เปkนการขัดต:อ
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ! และมติ กสทช. ท่ีเก่ียวข�อง   

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีกับบริษัท ไบรท! ทีวี จํากัด 
ช:องรายการ ไบรท! ทีวี (Bright TV) กรณีการกระทําตามข�อ ๑. เพ่ือประโยชน!
ในการคุ�มครองผู�บริโภคต:อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง บริษัท ไบรท! ทีวี จํากัด ช:องรายการ ไบรท! ทีวี 
(Bright TV) โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพ ท่ีอาจเข�าข:ายการกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว:า ในเม่ือกรณีนี้เปkนการพบการกระทําความผิด 
จึงสมควรมีหนังสือแจ�งเตือนพร�อมกําหนดโทษได�เลย คือเปkนการเตือนว:าสิ่งท่ี
ดําเนินการนั้นผิด ห�ามมีการออกอากาศในลักษณะดังกล:าวอีก หากฝ�าฝ�นจะมี
โทษปรับวันละก่ีบาท ขอให�ระบุให�ชัดไปเลย 



 ๔๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : บริษัท เดอะ คอร�เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จํากัด ช�องรายการ Good Living
 Channel โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีอาจเข.าข�ายการกระทําที่เปIนการ
 เอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�
บริษัท เดอะ คอร!เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช:องรายการ Good Living Channel 
ให�ระงับการกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร 
เคลียร!วิส (Klearvis) ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร จงฟู� พลัส (CHONG PHU PLUS) 
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร หลินจือโกะ และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร คอร!ด้ี พลัส 
(CORDY PLUS) โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ หากบริษัทฯ ช:องรายการ Good Living Channel 
ฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล:าว กสทช.จะดําเนินการปรับทางปกครอง
เปkนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม:ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง ตามมาตรา ๗๗ แห:งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๘ และข�อ ๙ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได�มีการโฆษณาในสาระสําคัญ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ!นั้นหรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะ
เปkนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิด
ความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช� 
หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม:เปkนความจริงหรือเกินความจริง 
ซ่ึงเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภค ตามมาตรา ๓๑ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง บริษัท เดอะ คอร!เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช:องรายการ 
Good Living Channel โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ท่ีอาจเข�าข:ายการกระทํา
ท่ีเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!   

 
 
 
 
 



 ๔๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : บริษัท อินเตอร� ไลน� เอนเทอร�เทนเม.นท� จํากัด ช�องรายการ ATTV (แอททีวี)
 โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ�เครื่องสําอาง ท่ีอาจเข.าข�าย  
 การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
 โทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท 
อินเตอร! ไลน! เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด ช:องรายการ ATTV (แอททีวี) ให�ระงับการ
กระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ดับเบ้ิล 
แม็กซ! ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ไบโอวัน ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร เอสที.เพอริส 
(ST.PERIS DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT) ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร  
L-ZE PLUS  ผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง แชมพู โคว!บุ ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ธันย! 
(THUN) และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร หลินจือโกะ (LingzhiGo) โดยทันทีที่ได�รับ
หนังสือ หากบริษัทฯ ช:องรายการ ATTV (แอททีวี) ฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล:าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปkนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ
ปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม:ได�ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง ตามมาตรา ๗๗ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๘ และข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ี
เปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได�มีการโฆษณาในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!นั้น   
หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปkนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด        
ในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม:เปkนความจริงหรือเกินความจริง ซ่ึงเปkนการ
เอาเปรียบผู�บริโภค ตามมาตรา ๓๑ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕       

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง บริษัท อินเตอร! ไลน! เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด ช:องรายการ 
ATTV (แอททีวี) โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง      
ท่ีอาจเข�าข:ายการกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน!  

 



 ๔๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : บริษัท ท็อปไลน� แชนแนล จํากัด ช�องรายการ ท็อปไลน� ทีวี มีการโฆษณา
บริการหรือสินค.าเกินกว�าระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑.  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท    

ท็อปไลน! แชนแนล จํากัด ช:องรายการ ท็อปไลน! ทีวี ให�ระงับการกระทํา
ที่เปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
โดยยุติการออกอากาศรายการท่ีมีการโฆษณาบริการหรือสินค�าเกินกว:า
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือบ:อยครั้ง ที่ เปkนผลให�ผู �บริโภครับชม
รายการอย:างไม:ต:อเนื่องโดยทันทีที่ได�รับคําสั่ง หากบริษัทฯ ฝ�าฝ�นหรือไม:
ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล:าว ให�ปรับทางปกครองเปkนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม:ได�
ปฏิบัติตามคําสั่ง ท้ังนี้  ตามมาตรา ๗๗ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา
ที่เปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ และมติ ท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๙ 
กุมภาพันธ! ๒๕๕๙  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและคําสั่งให�ระงับ
การกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ของบริษัท ท็อปไลน! แชนแนล จํากัด ช:องรายการ ท็อปไลน! ทีวี     
ให�ผู�รับใบอนุญาตให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ซ่ึงช:องรายการ 
ท็อปไลน! ทีวี ให�บริการช:องรายการออกอากาศผ:านโครงข:ายดังกล:าว เพ่ือทราบ 
พร�อมให�ติดตาม กํากับดูแล มิให�ผู�ใช�บริการโครงข:ายมีการกระทําอันเปkนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคอีกต:อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง บริษัท ท็อปไลน! แชนแนล จํากัด ช:องรายการ ท็อปไลน! ทีวี 
มีการโฆษณาบริการหรือสินค�าเกินกว:าระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด ช�องรายการ NOW โฆษณา

ผลิตภัณฑ�เครื่องสําอาง ท่ีอาจเข.าข�ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู.บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ช:องรายการ NOW ให�ระงับการ 



 ๔๓ 
 

กระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง HYA Serum  
Booster และผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง CHARIS โดยทันทีที่ได�รับหนังสือ 
หากบริษัทฯ ช:องรายการ NOW ฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล:าว กสทช. 
จะดําเนินการปรับทางปกครองเปkนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครอง
อีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม:ได�ปฏิบัติตามคําสั ่ง 
ตามมาตรา ๗๗ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๘ และข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ เนื่องจาก
บริษัทฯ ได�มีการโฆษณาในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!นั้นหรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใด
ท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปkนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการ
หรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
บริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม:เปkนความจริงหรือเกินความจริง ซ่ึงเปkนการเอาเปรียบผู�บริโภค   
ตามข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปkนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกอบมาตรา ๓๑ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ช:องรายการ NOW 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง ท่ีอาจเข�าข:ายการกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : ร.องเรียนกรณีขอให.บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด เร�งดําเนินการยกเลิกช�อง  
 O Shopping ออกจากผังรายการของกล�องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ 
 HD LITE (เลขท่ี ๙๔/๒๕๕๘) : บส. สส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้    
 ๑. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท 

จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด ให�ระงับการกระทําท่ีเปkนการฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตามข�อ 
๑๒ (๑๑) (๒๕) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต
ให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๕ วรรคสอง
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกําหนดหมวดหมู:และการจัดลําดับ
บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และข�อ ๔ วรรคแรก ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดลําดับบริการโทรทัศน! โดยให�แก�ไข
ปรับปรุงให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต:วันท่ีได�รับหนังสือ หากบริษัทฯ   
ฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล:าว กสทช. จะใช�มาตรการทางปกครอง  



 ๔๔ 
 

โดยกําหนดค:าปรับทางปกครองให�บริษัทฯ ชําระในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ต:อไป ท้ังนี้  ตามมาตรา ๕๘ (๒) แห:งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ      
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 ๒. เห็นชอบในหลักการว:า การกระทําในลักษณะท่ีใช�เทคโนโลยีหรือการกระทําใน
ลักษณะอ่ืนใดท่ีกําหนดบังคับให�ผู�ใช�บริการต�องรับบริการท่ีผู�ให�บริการกําหนด
ข้ึนเปkนการเฉพาะ โดยไม:เปIดโอกาสให�ผู�ใช�บริการมีสิทธิเลือกตามความ
ประสงค!ของผู�ใช�บริการเอง ซ่ึงไม:ใช:ข�อจํากัดของเทคโนโลยีนั้นๆ โดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได� โดยไม:มีเหตุผลอันสมควร เปkนการกระทําท่ีเปkนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภค ตามข�อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปkนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแก�ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. ให�สอดคล�อง
กับมติท่ีประชุมดังกล:าวต:อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด           
เร:งดําเนินการยกเลิกช:อง O Shopping ออกจากผังรายการของกล:องรับสัญญาณ
ดาวเทียม GMMZ HD LITE (เลขท่ี ๙๔/๒๕๕๘)   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : ข.อร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

พัทยา พีเพิล เรดิโอ คล่ืนความถ่ี FM ๙๖.๐๐ MHz ประเภทกิจการทางธุรกิจ
ไม�เปIนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข.อง : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งตักเตือนทางปกครองให�
บริษัท พัทยา พีเพิล เรดิโอ จํากัด ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียงพัทยา 
พีเพิล เรดิโอ คลื่นความถ่ี FM ๙๖.๐๐ MHz เพ่ือให�ดําเนินการให�ถูกต�องตาม 
กฎหมาย โดยให�ออกอากาศเพลงชาติและข:าวในพระราชสํานัก ตามข�อ ๒๒ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงพัทยา พีเพิล เรดิโอ คลื่นความถ่ี FM ๙๖.๐๐ MHz ประเภทกิจการ 
ทางธุรกิจไม:เปkนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  

 



 ๔๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : ข.อร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “โหนกระแส”    
เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช�อง 3 SD (ช�อง ๒๘) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการออกอากาศรายการ  
“โหนกระแส” เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช:องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง 3 SD (ช:อง ๒๘) มีเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบ  
ต:อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเข�าข:ายเปkนการกระทํา 
ความผิดตามมาตรา ๓๗ แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ 
ให�กําหนดโทษปรับทางปกครองบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด เปkนเงินจํานวน 
๕๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ตามมาตรา ๕๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) แห:งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศ
รายการ “โหนกระแส” เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช:องรายการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง 3 SD (ช:อง ๒๘) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม  

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว:า ตามเอกสาร
ระเบียบวาระหน�า ๓ มีการขีดเส�นใต�เน�นประเด็นเรื่องการจัดประเภทรายการ
ไม:เหมาะสม ซ่ึงอาจทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญของประเด็น
ความผิด จึงขอให�ปรับปรุงแก�ไขด�วย 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : ข.อร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “Tonight Thailand” 

เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
และวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช�อง VOICE TV (ช�อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด ผู�รับ
ใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช:อง VOICE TV (ช:อง ๒๑) เพ่ือขอความร:วมมือให�ใช�ความระมัดระวังใน
การออกอากาศเนื้อหารายการ ให�มีความเหมาะสมและสอดคล�องกับกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข�องด�วย 

 



 ๔๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 
“Tonight Thailand” เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ และวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช:องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง VOICE TV (ช:อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : ข.อร.องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ข�าวคาใจ”    

เมื่อวันเสาร�ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ที่ไม�ใช.     
คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�อง ฟaาวันใหม� (Fahwonmai) อาจมีเนื้อหา 
ไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งตักเตือนทางปกครองให� 
บริษัท บลู สกาย แชนแนล จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการไม:ใช�
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:อง ฟ�าวันใหม: (Fahwonmai) ระมัดระวังการใช�  
ถ�อยคําในการออกอากาศรายการต:างๆ ให�เปkนไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๒ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“ข:าวคาใจ” เม่ือวันเสาร!ท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช:องรายการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�
คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ช:อง ฟ�าวันใหม: (Fahwonmai) อาจมีเนื้อหา        
ไม:เหมาะสม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : ข.อร.องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

วิทยุชุมชนยางสว�าง คล่ืนความถ่ี ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดสุรินทร� (ประเภทกิจการ 
บริการชุมชน) ไม�เปIนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. การออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนยางสว:าง 

คลื่นความถี่ ๑๐๕.๗๕ MHz เปkนการโฆษณาซึ่งไม:เปkนไปตามเงื่อนไขการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน  



 ๔๗ 
 

 ๒. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งทางปกครองเพิกถอนใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนยางสว:าง คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๗๕ MHz  
เนื่องจากการกระทําตามข�อ ๑. ของสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนยางสว:าง 
เปkนการฝ�าฝ�นคําสั่งหลังจากท่ีสํานักงาน กสทช. มีคําสั่งให�กลุ:มคนวิทยุชุมชนยางสว:าง 
ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนยางสว:าง 
คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๗๕ MHz พักใช�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเปkนระยะเวลา ๓๐ วัน กรณีจึงเปkนการกระทําความผิดซํ้าครั้งท่ี ๓ 
ท้ังนี้ ให�ส:งเรื่องให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๑) 
เพ่ือดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข�องต:อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๓ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนยางสว:าง คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดสุรินทร! 
(ประเภทกิจการบริการชุมชน) ไม:เปkนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!   
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔ : ข.อร.องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ข�าวเด�นช�อง ๘”  
 เม่ือวันเสาร�ท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
 ดิจิตอล ช�อง ๘ (ช�อง ๒๗) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งตักเตือนทางปกครองให�
บริษัท อาร!.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง ๘ (ช:อง ๒๗) เพ่ือให�ปรับปรุงแก�ไข 
และใช�ความระมัดระวังในการนําเสนอข:าวหรือรายการท่ีมีเนื้อด�านความรุนแรง 
ให�เปkนไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยใช�อํานาจตามข�อ ๑๙   
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕  ท้ังนี้ โดยให�ปฏิบัติตามแนวทางในการนําเสนอข:าว
หรือรายการท่ีมีเนื้อหาด�านความรุนแรง ตามหนังสือสํานักงาน กสทช. ที่ สทช 
๔๐๑๖/ส๑๐๗๕๒ ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเคร:งครัด  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๔ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
 “ข:าวเด:นช:อง ๘” เม่ือวันเสาร!ท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางช:องรายการโทรทัศน!
 ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง ๘ (ช:อง ๒๗) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม 
 



 ๔๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๕ : ข.อร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
คิส เรดิโอ คล่ืนความถ่ี FM ๙๑.๗๕ MHz ประเภทกิจการทางธุรกิจ ไม�เปIนไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข.อง : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งตักเตือนทางปกครองให�
บริษัท คิส เรดิโอ จํากัด ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เพื่อให�ดําเนินการให�ถูกต�องตามกฎหมาย   
โดยให�สถานีวิทยุกระจายเสียงคิส เรดิโอ คลื่นความถี่ FM ๙๑.๗๕ MHz  
ออกอากาศเพลงชาติและข:าวในพระราชสํานัก ตามข�อ ๒๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๕ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงคิส เรดิโอ คลื่นความถ่ี FM ๙๑.๗๕ MHz ประเภทกิจการทาง
ธุรกิจ ไม:เปkนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๖ : การจัดทําบันทึกความเข.าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว�าง
 สํานักงาน กสทช. ร�วมกับมหาวิทยาลัยพัสเซา (University of Passau) 
 ประเทศเยอรมนี : ผส.    
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยเห็นชอบการจัดทําบันทึกความเข�าใจ (Memorandum of  Understanding) 
ระหว:างสํานักงาน กสทช. ร:วมกับมหาวิทยาลัยพัสเซา (University of Passau) 
ประเทศเยอรมนี โดยมีระยะเวลา ๑ ปD นับแต:ลงนามในบันทึกความเข�าใจ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๖ เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข�าใจ (Memorandum  
of Understanding) ระหว:าง สํานักงาน กสทช. ร:วมกับมหาวิทยาลัยพัสเซา 
(University of Passau) ประเทศเยอรมนี 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติที่ประชุมว:า ขอฝากให�
สํานักงาน กสทช. พิจารณาว:า การจัดทําบันทึกความเข�าใจ (MOU) ระดับใดท่ี
สํานักงานฯ สามารถดําเนินการได�เอง และระดับใดท่ีจะต�องนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณา 

 



 ๔๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๗ : การจัดทําบันทึกความเข.าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว�าง 
 สํานักงาน กสทช. ร�วมกับสถาบัน Thomson Foundation สหราชอาณาจักร : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยเห็นชอบการจัดทําบันทึกความเข�าใจ (Memorandum of Understanding) 
ระหว:างสํานักงาน กสทช. ร:วมกับสถาบัน Thomson Foundation สหราชอาณาจักร  
โดยมีระยะเวลา ๑ ปD นับแต:ลงนามในบันทึกความเข�าใจ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๗ เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข�าใจ (Memorandum 
of Understanding) ระหว:างสํานักงาน กสทช. ร:วมกับสถาบัน Thomson Foundation 
สหราชอาณาจักร   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต โดยขอฝากให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาว:า
การจัดทําบันทึกความเข�าใจ (MOU) ระดับใดท่ีสํานักงานฯ สามารถดําเนินการ 
ได�เอง หรือระดับใดท่ีจะต�องนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๘ : การแก.ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก.ไข
 ปqญหารบกวนวิทยุการบิน : มส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยเห็นชอบให�ปรับปรุงองค!ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก�ไขป�ญหารบกวนวิทยุการบิน 
โดยแต:งต้ังให� นายทศพร ซิมตระการ เปkนอนุกรรมการเพ่ิมเติม ซ่ึงเปkนการใช�อํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต1งต้ังคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก�ไข
ป�ญหารบกวนวิทยุการบิน (เพิ่มเติม) ให!สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตาม
มติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 
วาระท่ี 5.3    

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๘ เรื่อง การแก�ไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
วิศวกรรมและแก�ไขป�ญหารบกวนวิทยุการบิน 

  
 



 ๕๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๙ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๓๓๓/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงท่ี 
 ๑๑๘๗/๒๕๖๑ (ระหว�าง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร�เทนเม.นต� จํากัด (ผู.ฟaองคดี)
 กับสํานักงาน กสทช. ผู.ถูกฟaองคดี ท่ี ๑ กสทช. ผู.ถูกฟaองคดี ท่ี ๒ และ กสท.  
 ผู.ถูกฟaองคดี ท่ี ๓) : มส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๓๓๓/๒๕๕๙ 

คดีหมายเลขแดง ท่ี ๑๑๘๗/๒๕๖๑ ระหว:าง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร!เทนเม�นต! 
จํากัด (ผู�ฟ�องคดี) กับสํานักงาน กสทช. ผู�ถูกฟ�องคดี ท่ี ๑  กสทช. ผู�ถูกฟ�องคดี ท่ี ๒ 
และ กสท. ผู�ถูกฟ�องคดี ท่ี ๓  

 ๒.  เห็นชอบให�อุทธรณ!คัดค�านคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ตามข�อ ๑. และ
เห็นชอบแนวทางการจัดทําคําอุทธรณ!ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๙ เรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๓๓๓/๒๕๕๙    
คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๑๘๗/๒๕๖๑ (ระหว:าง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร!เทนเม�นต! จํากัด 
(ผู�ฟ�องคดี) กับสํานักงาน กสทช. ผู�ถูกฟ�องคดี ท่ี ๑ กสทช. ผู�ถูกฟ�องคดี ท่ี ๒ และ 
กสท. ผู�ถูกฟ�องคดี ท่ี ๓) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๐ : ขอให.ทบทวนคําส่ังกําหนดโทษทางปกครอง กรณีการออกอากาศรายการ
 เจาะลึกท่ัวไทย Tonight : มส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ     
โดยเห็นชอบไม:ร ับคําขอทบทวนคําสั ่งทางปกครอง กรณีการออกอากาศ
รายการเจาะลึกท่ัวไทย Tonight ของบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด (บริษัท 
สปริงนิวส!ฯ)  เนื่องจากคําสั่งทางปกครองของ กสทช. ถือเปkนท่ีสุดในฝ�ายบริหาร    
หากบริษัท สปริงนิวส!ฯ ไม:พอใจในคําสั่งดังกล:าว จะต�องใช�สิทธิโต�แย�งคัดค�าน   
โดยการฟ�องต:อศาลปกครอง จะอุทธรณ!ต:อ กสทช. ไม:ได� ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๔ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๗ แห:งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับคําขอของบริษัท สปริงนิวส!ฯ ไม:ปรากฏว:าได�มีการเสนอ
พยานหลักฐานใหม:เก่ียวกับการออกอากาศรายการดังกล:าวหรือข�อเท็จจริงและ
ข�อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีจะเปkนประโยชน!แก:บริษัท สปริงนิวส!ฯ แต:อย:างใด 
ดังนั้น จึงไม:มีเหตุท่ีจะขอให�พิจารณาใหม:ได� ตามมาตรา ๕๔ แห:งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 



 ๕๑ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๐ เรื่อง ขอให�ทบทวนคําสั่งกําหนดโทษทางปกครอง กรณีการ
 ออกอากาศรายการเจาะลึกท่ัวไทย Tonight 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๑ : การอนุญาตให.กรมประชาสัมพันธ� (สถานีวิทยุโทรทัศน�แห�งประเทศไทย) 
 ใช.คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน
  ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทท่ีสาม ช�องรายการ สถานีวิทยุ
 โทรทัศน� แห�งประเทศไทย : จส. ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี 
 (๑)  เห็นชอบให�กรมประชาสัมพันธ! (สถานีวิทยุโทรทัศน!แห:งประเทศไทย) 

ได�รับสิทธิเปkนผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับการให�บริการ
โทรทัศน!ในระบบดิจิตอล แบบความคมชัดสูง บริการสาธารณะประเภทท่ีสาม 
หมายเลขลําดับการให�บริการหมายเลขสอง (๒) โดยในวาระเริ่มแรก    
ให�ใบอนุญาตดังกล:าวมีอายุ ๔ ปD นับแต:วันที่ได�รับใบอนุญาต ทั้งนี้ 
กรมประชาสัมพันธ!จะต�องดําเนินการตามเง่ือนไขก:อนการเปkนผู�รับ
ใบอนุญาต ตามข�อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับการให�บริการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล 
พ.ศ. ๒๕๕๖   

 (๒) เห็นชอบให�กรมประชาสัมพันธ! (สถานีวิทยุโทรทัศน!แห:งประเทศไทย) 
ดําเนินการตามข�อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับการให�บริการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 (๒.๑) ดําเนินการขอใช�บริการโครงข:ายโทรทัศน!กับผู�รับใบอนุญาต
ให�บริการโครงข:ายโทรทัศน!ประเภทท่ีใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอล ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ
ให�ได�รับสิทธิให�เปkนผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับการ
ให�บริการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล 

 (๒.๒) ดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต 
การให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน ๔๕ วัน
นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติให�ได�รับสิทธิให�เปkนผู�รับใบอนุญาตให�ใช�
คลื่นความถ่ีสําหรับการให�บริการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล  

 (๓) อนุญาตให�กรมประชาสัมพันธ!  (สถานีวิทยุ โทรทัศน!แห:งประเทศไทย)            
ใช�คลื่นความถี่เพื่อให�บริการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
แบบความคมชัดสูง บริการสาธารณะประเภทท่ีสาม หมายเลขลําดับ     
การให�บริการหมายเลขสอง (๒) โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๔ ปD นับถัดจาก



 ๕๒ 
 

วันท่ีกรมประชาสัมพันธ! (สถานีวิทยุโทรทัศน!แห:งประเทศไทย) ได�ยุติการ
รับส:งสัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อกท้ังหมดเรียบร�อยแล�ว 
ตามข�อ ๑๓ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�
ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับการให�บริการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. การอนุญาตให�ประกอบกิจการโทรทัศน! เพื่อให�บริการโทรทัศน!ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล 

 (๑)  อนุญาตให�กรมประชาสัมพันธ!  (สถานีวิทยุ โทรทัศน!แห:งประเทศไทย)            
ประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
แบบความคมชัดสูง บริการสาธารณะประเภทท่ีสาม ช:องรายการ 
สถานีวิทยุโทรทัศน!แห:งประเทศไทย หมายเลขลําดับการให�บริการ 
หมายเลขสอง (๒) โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๔ ปD นับถัดจากวันท่ี
กรมประชาสัมพันธ! (สถานีวิทยุโทรทัศน!แห:งประเทศไทย) ได�ยุติการ
รับส:งสัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อกท้ังหมดเรียบร�อยแล�ว  

 (๒) เห็นชอบ (ร:าง) เง่ือนไขใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ
ประเภทท่ีสาม ของกรมประชาสัมพันธ! (สถานีวิทยุโทรทัศน!แห:งประเทศไทย) 
ช:องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน!แห:งประเทศไทย ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
แจ�งเง่ือนไขการเปkนผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ
ประเภทท่ีสาม เพ่ือให�กรมประชาสัมพันธ!ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด  

 (๓) มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแจ�งการอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน  
ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทท่ีสาม ของกรมประชาสัมพันธ! 
(สถานีวิทยุโทรทัศน!แห:งประเทศไทย) ช:องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน!
แห:งประเทศไทย โดยดําเนินการออกอากาศแบบความคมชัดสูง 
ให�คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติเพ่ือทราบต:อไป 
ตามกฎหมายว:าด�วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๑ เรื่อง การอนุญาตให�กรมประชาสัมพันธ! (สถานีวิทยุโทรทัศน! 
 แห:งประเทศไทย) ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
 โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทท่ีสาม ช:องรายการ 
 สถานีวิทยุโทรทัศน!แห:งประเทศไทย 
 
 
 
 



 ๕๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๒ : การอนุมัติผังรายการหลักตั้งแต�วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปIนต.นไป  
 ของช�องรายการ MCOT HD : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยอนุมัติผังรายการหลักต้ังแต:วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปkนต�นไป ของบริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน) (ช:องรายการ MCOT HD)  โดยให�แจ�งผู�รับใบอนุญาตดําเนินการ ดังนี้  

 ๑. กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห:งชาติ เห็นชอบแล�ว ให�ผู�รับใบอนุญาต
ปฏิบัติตามข�อ ๑๔ และข�อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
จัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(ประกาศผังรายการ) โดยเคร:งครัด    

 ๒. หากพบว:ามีการร�องเรียนหรือข�อโต�แย�งข�อมูลรายการท่ีผู�รับใบอนุญาตแสดง
ข�อมูลในเอกสารภายหลัง หรือพบภายหลังว:าผู�รับใบอนุญาตระบุประเภท
รายการไม:เหมาะสม ส:งผลให�ข�อมูลสัดส:วนรายการข:าวสารหรือสาระประโยชน!
ต:อสาธารณะไม:สอดคล�องกับประกาศผังรายการ หรือออกอากาศรายการท่ีมี
เนื้อหาสร�างสรรค!สังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชนไม:สอดคล�องกับ
ประกาศผังรายการ หรือจัดระดับความเหมาะสมรายการไม:สอดคล�องกับเวลา
ออกอากาศตามประกาศผังรายการ หรือแสดงข�อมูลบริการเพ่ือคนพิการและ
คนด�อยโอกาสเข�าถึงข�อมูลข:าวสารไม:สอดคล�องกับประกาศผังรายการ หรือ  
มีการแสดงข�อมูลสิทธิการเผยแพร:รายการและข�อมูลทรัพย!สินทางป�ญญา    
ไม:ถูกต�อง ผู�รับใบอนุญาตจะต�องดําเนินการแก�ไขและรับผิดชอบต:อการแจ�ง
ข�อมูลดังกล:าว และดําเนินการแก�ไขภายใน ๗ วัน นับต้ังแต:ได�รับแจ�งจาก
พนักงานเจ�าหน�าท่ี  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๒ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลักต้ังแต:วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 เปkนต�นไป ของช:องรายการ MCOT HD 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๓ : บริษัท ดีมีเตอร� คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ขอพักการให.บริการช�องรายการ 
 N-EXT วันวาน ช่ัวคราว : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยไม:อนุญาตให�บริษัท ดีมีเตอร! คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พักการให�บริการ   
ช:องรายการ N-EXT วันวาน ชั่วคราว ตามท่ีบริษัทฯ ร�องขอ เนื่องจากเห็นว:า 
ข�ออ�างเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน!ในป�จจุบันค:อนข�าง 



 ๕๔ 
 

ซบเซา บริษัทฯ ไม:สามารถหาผู�สนับสนุนรายการในการออกอากาศ ทําให�บริษัทฯ 
ประสบป�ญหาขาดทุน ขาดรายได�ในการผลิตรายการนั้น ไม:ใช:เหตุสุดวิสัยหรือ
ความจําเปkนท่ีจะต�องพัฒนาคุณภาพการให�บริการดีข้ึน ท่ีทําให�บริษัทฯ ไม:อาจ  
ให�บริการได�อย:างต:อเนื่อง และไม:ใช:เหตุสุดวิสัยท่ีส:งผลกระทบโดยตรงต:อการ 
ออกอากาศ ตามข�อ ๑๑ ของเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต ประกอบมติ กสท.        
ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๘  
เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘   

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๔๓ เรื่อง บริษัท ดีมีเตอร! คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขอพักการ
 ให�บริการช:องรายการ N-EXT วันวาน ชั่วคราว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๔ : บริษัท เดโมเครซี นิวส� เน็ตเวิร�ค จํากัด ขอพักการให.บริการช�องรายการ
 24 TV (ย่ีสิบส่ี ทีวี) ช่ัวคราว : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
 ๑. ไม:อนุญาตให�บริษัท เดโมเครซี นิวส! เน็ตเวิร!ค จํากัด พักการให�บริการ  

ช:องรายการ 24 TV (ยี่สิบสี่ ทีวี) ชั่วคราว ตามท่ีบริษัทฯ ร�องขอ เนื่องจากเห็นว:า
ข�ออ�างเรื ่องผู�ร ับจ�างผลิตรายการหลักของทางบริษัทฯ ได�ปIดกิจการลง
อย:างกะทันหัน จึงส:งผลกระทบโดยตรงกับทางบริษัทฯ ในการผลิตรายการ    
เพื่อนํามาออกอากาศ และลูกค�าที่โฆษณาต:างๆ ของบริษัทฯ ประสบกับ
สถานการณ!เศรษฐกิจตกตํ่าทําให�กําลังซ้ือลดลง รวมท้ังลูกค�าขาดความเชื่อม่ัน
จากมาตรการทางปกครองท่ีมีคําสั่งระงับการออกอากาศเปkนระยะ ทําให�
บริษัทฯ เกิดภาวะขาดทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความจําเปkนต�องปรับโครงสร�าง
ทางการเงินและผังรายการหลักของสถานีให�สอดคล�องกับสถานการณ!ป�จจุบัน 
ไม:ใช:เหตุสุดวิสัยหรือความจําเปkนท่ีจะต�องพัฒนาคุณภาพการให�บริการดีข้ึน  
ท่ีทําให�บริษัทฯ ไม:อาจให�บริการได�อย:างต:อเนื่อง และไม:ใช:เหตุสุดวิสัยท่ีส:งผล
กระทบโดยตรงต:อการออกอากาศ ตามข�อ ๑๑ ของเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต 
ประกอบมติ กสท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙   
และมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการติดตามการออกอากาศ ช:องรายการ 
24 TV (ยี่สิบสี่ ทีวี) ให�เปkนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และ 
วิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕  
และเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 

 



 ๕๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔๔ เรื่อง บริษัท เดโมเครซี นิวส! เน็ตเวิร!ค จํากัด ขอพักการ
 ให�บริการช:องรายการ 24 TV (ยี่สิบสี่ ทีวี) ชั่วคราว 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๕ : การพิจารณาการขอยกเว.นการนําส�งเงินรายปjเข.ากองทุนวิจัยและพัฒนา
 กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�
 สาธารณะ ของผู.รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�
 เพ่ือให.บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.
 คล่ืนความถ่ี (เคเบิลทีวี) : ชส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้  

 ๑. เห็นชอบให�ยกคําร�องการขอยกเว�นการนําส:งเงินรายปDเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ ของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือ
ให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
(เคเบิลทีวี)  

 ๒. เห็นชอบให�ใช�เปkนแนวปฏิบัติในการดําเนินการกรณีท่ีมีการขอยกเว�นการนําส:ง
เงินรายปDเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ จากผู�รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข:ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี (เคเบิลทีวี)  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔๕ เรื่อง การพิจารณาการขอยกเว�นการนําส:งเงินรายปD 
เข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ ของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี (เคเบิลทีวี) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการนําส:งเงินรายปDเข�ากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ มีประเด็นสับสนด�านกฎหมาย เนื่องจากมาตรา ๒๒ 
กําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจต�องนําส:งเงินรายปDเข�ากองทุน
ตามอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึงมาตรา ๒๒ อยู:ในหมวดกิจการ
ท่ีใช�คลื่นความถ่ี ซ่ึงมีการจําแนกประเภทกิจการเปkนธุรกิจ สาธารณะ ฯลฯ 
และกําหนดบังคับเฉพาะกิจการธุรกิจ ส:วนมาตรา ๒๘ ระบุว:าให�นํามาตรา ๒๒ 
มาใช�โดยอนุโลมสําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แต:กฎหมายไม:ได�แบ:ง
ประเภทของกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ซ่ึงสําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี



 ๕๖ 
 

ประเภทดาวเทียมจึงเกิดป�ญหาว:าอะไรท่ีเปkนธุรกิจหรือไม:ธุรกิจ เนื่องจากหาก
ไม:ใช:ประเภทธุรกิจย:อมเท:ากับไม:มีอยู:ในบังคับของกฎหมาย คือไม:ต�องจ:ายอยู:แล�ว 
โดยไม:มีความจําเปkนต�องขอผ:อนผันและแสดงเหตุผลหรือรายได�แต:อย:างใด 
ดังนั้น จึงขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาว:า จะสามารถกําหนดหลักเกณฑ!
ให�ชัดเจนได�อย:างไร ว:ากิจการดาวเทียมแบบใดจัดเปkนประเภทธุรกิจหรือ
สาธารณะ เนื่องจากหากเปkนประเภทสาธารณะก็จะไม:เข�าข:ายท่ีกฎหมาย
บังคับให�นําส:งเงินเข�ากองทุนฯ ท้ังนี้เพ่ือไม:ให�เกิดป�ญหา  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๖ : พิจารณาแนวทางในการสอบทานการรับรู.รายได.และการประมาณรายได.
 เพ่ือการชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปj กรณีการร�วมผลิตรายการ 
 ร�วมการงาน หรือร�วมธุรกิจภายใต.ใบอนุญาตท่ีมีการรับรู.รายได.ร�วมกับผู.อ่ืน   
 ท่ีไมใช�ผู.รับใบอนุญาต : นส.   
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยเห็นชอบแนวทางในการสอบทานการรับรู�รายได�และการประมาณรายได�  
เพ่ือการชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปD กรณีการร:วมผลิต
รายการ ร:วมการงาน หรือร:วมธุรกิจภายใต�ใบอนุญาตท่ีมีการรับรู�รายได�ร:วมกับ
ผู�อ่ืนท่ีไม:ใช:ผู�รับใบอนุญาต 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔๖ เรื่อง พิจารณาแนวทางในการสอบทานการรับรู�รายได�
และการประมาณรายได�เพ่ือการชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
รายปD กรณีการร:วมผลิตรายการ ร:วมการงาน หรือร:วมธุรกิจภายใต�ใบอนุญาต
ท่ีมีการรับรู�รายได�ร:วมกับผู�อ่ืนท่ีไมใช:ผู�รับใบอนุญาต  

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว:า หลักเกณฑ!ท่ีสํานักงาน กสทช. แสดงวิธี 
คํานวณมาสําหรับกรณีที่ผู�ประกอบการไม:มาชี้แจงหรือไม:จัดส:งเอกสาร 
ซ่ึงเปkนสูตรเพ่ือประมาณการรับรู!รายได! จึงนับเป7นเรื่องดีในการอุดช1องโหว1  
แต1หากผู!ประกอบการรู!ว1าวิธีประมาณการของเราทําให!ได!ตัวเลขตํ่า ก็จะไม1มี
แรงจูงใจท่ีแสดงตัวเลขจริง กลายเป7นช1องโหว1อีกลักษณะหนึ่ง ดังนั้น ในทาง
เทคนิคอาจจะต!องปรับปรุงให!วิธีการรับรู!รายได!แบบที่ไม1มาส1งเอกสาร
หรือไม1มาชี้แจงได!ผลลัพธ�ในอัตราค1อนข!างสูง ไม1ใช1อัตราค1อนข!างตํ่า เพ่ือไม1
เกิดแรงจูงใจในทางท่ีผิด 

 
 



 ๕๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๗ : การขออนุญาตใช.คล่ืนความถ่ีเพ่ือการทดลองส�งสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) ของกรมประชาสัมพันธ� 
: จส. ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
 ๑. อนุญาตให�กรมประชาสัมพันธ!ใช�ความถ่ีสําหรับสถานีวิทยุคมนาคม จํานวน ๓๙ สถานี 

สําหรับการทดลองส:งสัญญาณโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค 
(Regional Content) โดยใช�หมายเลขช:องความถี่วิทยุมัลติเพล็กซ!ที่ ๑      
ของตารางท่ี ๗ ตารางแสดงแผนความถ่ีวิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของ
สถานีวิทยุคมนาคม สําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล     
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ท้ังนี้ การใช�งานความถ่ีวิทยุ
สําหรับการรับส:งสัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบดิจิตอลต�องสอดคล�องกับ
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน     
ในระบบดิจิตอล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 

 ๑.๑ ให�ใช�ความถ่ีวิทยุท่ีได�รับอนุญาตสําหรับการทดสอบเปkนระยะเวลาไม:เกิน 
๖ เดือน นับแต:วันท่ีได�รับการอนุญาต 

 ๑.๒ ให�จัดส:งรายงานผลการทดสอบโดยละเอียดให�สํานักงาน กสทช. ทราบ   
เปkนระยะ พร�อมท้ังดําเนินการให�เปkนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!
เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปkนการชั่วคราว รวมถึงเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 
และประกาศหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  

 ๑.๓ ข�อกําหนดทางเทคนิคต�องเปkนไปตามท่ี กสทช. ประกาศกําหนด และ
เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีนํามาใช�ในโครงการต�องเปkนไปตามมาตรฐานท่ี 
กสทช. กําหนด และต�องได�รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมท่ีเก่ียวข�องจาก กสทช.   

 ๑.๔ ในระหว:างการทดลองหรือทดสอบ หากการใช�คลื่นความถ่ีเกิดการรบกวน
ข:ายสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีได�รับอนุญาตอยู:ก:อนแล�ว กรมประชาสัมพันธ!จะต�อง
ดําเนินการแก�ไขโดยเร็วหรือระงับการใช�งานทันที 

 ๒. เห็นชอบให�ใช�หมายเลขลําดับการให�บริการหมายเลขสิบเอ็ด (๑๑) เพ่ือใช�ใน
การทดลองส:งสัญญาณโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค 
(Regional Content) ของกรมประชาสัมพันธ!  

 ๓. เห็นชอบให�ผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน!เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปkนการชั่วคราว ดําเนินการชําระค:าธรรมเนียม
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!เพ่ือ
การทดลองหรือทดสอบเปkนการชั่วคราว ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ! 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!เพ่ือ
การทดลองหรือทดสอบเปkนการชั่วคราว 



 ๕๘ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔๗ เรื่อง การขออนุญาตใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองส:งสัญญาณ
โทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) 
ของกรมประชาสัมพันธ! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด.านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ขอจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม 
 สําหรับงานด.านเทคนิคของโครงข�ายโทรคมนาคม ประเภทเลขหมายรหัส
 โครงข�ายโทรศัพท�เคล่ือนท่ี (Mobile Network Code : MNC) : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคม สําหรับงานด�านเทคนิคของโครงข:ายโทรคมนาคม 
ประเภทเลขหมายรหัสโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี (Mobile Network Code : MNC) 
เพ่ือใช�สําหรับทดสอบทดลอง ให�แก:บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด 
จํานวน ๔ เลขหมาย ได�แก: หมายเลข ๑๒ ๑๓ ๑๔ และ ๑๖ โดยมีกําหนด
ระยะเวลาการใช�งานตลอดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
ท้ังนี้ ให�บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ปฏิบัติตามข�อกําหนดของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม   
โดยเคร:งครัดต:อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ขอจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคม สําหรับงานด�านเทคนิคของโครงข:ายโทรคมนาคม ประเภทเลขหมาย
รหัสโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี (Mobile Network Code : MNC)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง และพิจารณาแนวทางการอุทธรณ�   

คําพิพากษาในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๖๒๔/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๑๑๑/๒๕๖๑ 
ระหว�าง บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด (มหาชน) (ผู.ฟaองคดี) กับ 
สํานักงาน กสทช. (ผู.ถูกฟaองคดีท่ี ๑) กสทช. (กทค. เดิม) (ผู.ถูกฟaองคดีท่ี ๒) 
และ เลขาธิการ กสทช. (ผู.ถูกฟaองคดีท่ี ๓) : มท.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๖๒๔/๒๕๕๘ 

คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๑๑๑/๒๕๖๑ ระหว:าง บริษัท แอดวานซ! อินโฟร! 



 ๕๙ 
 

เซอร!วิส จํากัด (มหาชน) (ผู�ฟ�องคดี) กับ สํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๑) 
กสทช. (กทค. เดิม) (ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๒) และเลขาธิการ กสทช. (ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๓)  

 ๒. เห็นชอบให�ยื่นอุทธรณ!คําพิพากษาศาลปกครองกลางในประเด็นการใช�อํานาจ
หน�าท่ีโดยชอบด�วยกฎหมายของสํานักงาน กสทช. ในการรับและพิจารณา
เรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือตรวจสอบและ
แก�ไขป�ญหาหรือเสนอความเห็นต:อ กสทช. เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ!ท่ี 
กสทช. กําหนด ตามมาตรา ๕๗ (๔) แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง และพิจารณาแนวทาง  
การอุทธรณ!คําพิพากษาในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๖๒๔/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงท่ี 
๑๑๑๑/๒๕๖๑ ระหว:าง บริษัท แอดวานซ! อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด (มหาชน) (ผู�ฟ�องคดี) 
กับ สํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๑) กสทช. (กทค. เดิม) (ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๒) และ 
เลขาธิการ กสทช. (ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๓) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : ข.อเสนอการใช.โครงสร.างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกันสําหรับโครงข�าย      

โทรศัพท�เคล่ือนท่ีของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : ชท. 
  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบข�อเสนอ
การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร:วมกันสําหรับโครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี  
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ท่ีได�ปรับปรุงตามข�อ ๙ (๑) และ (๕) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร:วมกันสําหรับ
โครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร:วมกันสําหรับ
โครงข:ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : ข.อเสนอการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล 

คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด : ชท. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ 
ข�อเสนอการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ท่ีได�ปรับปรุงใหม:ให�เปkนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตรา
ค:าตอบแทนการเชื่อมต:อโครงข:ายท่ีเปkนอัตราอ�างอิง เพ่ือให�บริษัท ทรู มูฟ เอช   



 ๖๐ 
 

ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต:อ
โครงข:ายโทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม 
ต:อไปได� ภายใต�หลักเกณฑ!ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และ
เชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ดําเนินการ
เปIดเผยข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมดังกล:าวเปkนการท่ัวไป ผ:านทาง
เว็บไซต!ของบริษัทฯ ภายในสิบห�าวันนับแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากสํานักงาน 
กสทช. ตามนัยข�อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต:อโครงข:าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง ข�อเสนอการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช      
ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕  : ข.อเสนอการใช.โครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัท คิงส� เทเลคอม จํากัด (มหาชน) : ชท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมของบริษัท คิงส! เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือให�บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมกับผู�รับ
ใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข:ายโทรคมนาคมต:อไปได� ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ดําเนินการ
เปIดเผยข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมดังกล:าวเปkนการท่ัวไป ผ:านทาง
เว็บไซต!ของบริษัทฯ ภายในสิบห�าวันนับแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากสํานักงาน 
กสทช. ตามนัยข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และ
เชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมของบริษัท คิงส! เทเลคอม 
 จํากัด (มหาชน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : ข.อเสนอการใช.โครงข�ายโทรคมนาคมของการไฟฟaาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย : ชท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
อัตราค:าตอบแทนการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมของการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห:ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีได�ปรับปรุงใหม: (๒๕๖๑) เพ่ือให� กฟผ. สามารถเจรจา
เก่ียวกับสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข:าย
โทรคมนาคมต:อไปได� ภายใต�หลักเกณฑ!ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช�และเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด ท้ังนี้ ให� กฟผ. 
ดําเนินการเปIดเผยข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมท่ีได�ปรับปรุงแก�ไขอัตรา



 ๖๑ 
 

ค:าตอบแทนการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมเปkนการท่ัวไป ผ:านทางเว็บไซต!ของ กฟผ. 
ภายในสิบห�าวันนับแต:วันท่ีได�รับคําสั่งของ กสทช. ตามนัยข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปIดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส:งให�
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมของการไฟฟ�า
ฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๗๒ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ ดังนี้ 

 “ตามข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๙ (๑) และข�อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช�และเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดว:า เม่ือผู�รับ
ใบอนุญาตมีการทบทวนอัตราค�าตอบแทนและมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดังกล�าวแล�ว ผู�รับใบอนุญาตต�องแจ�งต�อคณะกรรมการ พร�อมท้ังแสดงหลักฐาน
หรือสาเหตุท่ีทําให�ต�องเปลี่ยนแปลงอัตราค�าตอบแทน และรายละเอียดของ
หลักการและวิธีการคํานวณอัตราดังกล�าวนั้น ท้ังนี้  ผมพิจารณาเอกสาร
หลักการและวิธีการคํานวณท่ีผู�รับใบอนุญาตจัดส:งมาเพ่ิมเติมแล�วเห็นว:า 
เอกสารดังกล:าวเปkนเพียงการะบุถึงสมการการคํานวณต�นทุนท่ัวไปท่ีมิได�มี
ความเฉพาะเจาะจงหรือมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ และมิได�แสดงถึงโครงสร�าง
ต�นทุนการให�บริการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมท่ีแท�จริงของผู�รับใบอนุญาต  

       นอกจากนั้น ผมเห็นว:า สํานักงาน กสทช. ควรต�องตรวจสอบและกํากับ
ดูแลให�ผู�รับใบอนุญาตเปIดเผยข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมให�
ครบถ�วนด�วย ซ่ึงท่ีผ:านมา ผู�รับใบอนุญาตมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค:าตอบแทนการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมของตนเองเปkนประจําทุกปD แต:กลับ
ไม:มีการเปIดเผยข�อเสนอการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมท่ีมีการปรับปรุงแก�ไข 
หรืออัตราค:าตอบแทนการใช�โครงข:ายโทรคมนาคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง     
บนเว็บไซต! ตามท่ีกฎหมายกําหนดแต:อย:างใด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : สัญญาการใช.โครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างการไฟฟaาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย 

และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : ชท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม ระหว:างการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย 
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

 



 ๖๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม ระหว:างการไฟฟ�าฝ�ายผลิต
แห:งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : สัญญาการใช.โครงข�ายโทรคมนาคม เส.นทาง สฟ.ตาก ๑ - สฟ.แม�สอด       

ระหว�างการไฟฟaาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส 
เน็ทเวอร�ค จํากัด : ชท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.ตาก ๑ - สฟ.แม:สอด ระหว:าง  
การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.ตาก ๑ - สฟ.
แม:สอด ระหว:างการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส 
เน็ทเวอร!ค จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : สัญญาการใช.โครงข�ายโทรคมนาคม เส.นทาง สฟ.ตาก ๑ - สฟ.แม�สอด       

ระหว�างการไฟฟaาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.ตาก ๑ - สฟ.แม:สอด ระหว:าง 
การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.ตาก ๑ - สฟ.
แม:สอด ระหว:างการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

     
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : สัญญาแก.ไขสัญญาการใช.โครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ เส.นทาง สฟ.ตาก ๑ 

- สฟ.แม�สอด ระหว�างการไฟฟaาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) : ชท.  

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาแก�ไขสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑ เส�นทาง สฟ.ตาก ๑ 
- สฟ.แม:สอด ระหว:างการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) 



 ๖๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง สัญญาแก�ไขสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ 
เส�นทาง สฟ.ตาก ๑ - สฟ.แม:สอด ระหว:างการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย       
และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : สัญญาแก.ไขสัญญาการใช.โครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓ ระหว�างการไฟฟaา      

ฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด : ชท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาแก�ไขสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓ เส�นทาง สฟ.แจ�งวัฒนะ - 
สฟ.เพชรบุรี เส�นทาง สฟ.เพชรบุรี - สฟ.บ�านดอน เส�นทาง สฟ.บ�านดอน - 
สฟ.หาดใหญ: ๒ ระหว:างการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล       
เน็ทเวิร!ค จํากัด 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง สัญญาแก�ไขสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๓ ระหว:างการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล 
เน็ทเวิร!ค จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง ประเด็นป�ญหาสัญญามีผลย�อนหลัง      
ไปก:อนการแก�ไขข�อเสนอการใช�โครงข:าย ซ่ึงเปkนการหลีกเลี่ยงเรื่องการจัดส:ง
สําเนาสัญญาภายใน ๑๕ วันนับแต:วันลงนามในสัญญาให�สํานักงาน กสทช.  
จึงขอให�สํานักงาน กสทช. ได�มีการกํากับดูแลท่ีเหมาะสม เพ่ือมิให�เกิดช:องว:าง
ดังกล:าว   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : สัญญาการใช.โครงสร.างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกัน ระหว�างบริษัท ดีแทค      

ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด : ชท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช�โครงสร�างพื้นฐานโทรคมนาคมร:วมกัน ระหว:างบริษัท ดีแทค      
ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง สัญญาการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร:วมกัน ระหว:าง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด 

 



 ๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการโครงข�ายการส่ือสาร
ผ�านดาวเทียม ภายใต.ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ    
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให�บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ิมบริการโครงข:ายการ
สื่อสารผ:านดาวเทียม (Satellite Network) ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการ 
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๒    

 ๒. อนุมัติการปรับปรุงเงื ่อนไขในการอนุญาตของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๒ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือความชัดเจน
และประโยชน!ในการกํากับดูแล โดยจะระบุวันท่ีท่ีประชุม กสทช. มีมติอนุมัติ
การปรับเปลี่ยนเง่ือนไขดังกล:าวเปkนวันท่ีแก�ไขเง่ือนไขในการอนุญาต 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิม
บริการโครงข:ายการสื่อสารผ:านดาวเทียม ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๗๕ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ ดังนี้ 

       “๑. ผมมีความเห็นว:ากิจการสื่อสารผ:านดาวเทียมเปkนกิจการท่ีใช�คลื่น
ความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงต�องดําเนินการตามมาตรา ๔๕ 
แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น เม่ือป�จจุบันบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ได�รับใบอนุญาตให�ประกอบกิจการประเภทรับ-ส:งสัญญาณผ:านดาวเทียม 
(Satellite Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม:ข:ายอยู:แล�ว การท่ีบริษัทฯ 
ประสงค!จะขอรับใบอนุญาตเพ่ือให�บริการโครงข:ายสื่อสารผ:านดาวเทียม 
(Satellite Network) เพ่ือให�เช:าใช�โครงข:ายท้ังส:วนโครงข:ายหลัก โครงข:าย
ส:วนเข�าถึงผู�ใช�บริการ และเพ่ือให�บริการโทรคมนาคม ๒ บริการ ได�แก: บริการ
ให�เช:าช:องสัญญาณดาวเทียม (Transponder Service) พร�อมบริการขายส:ง
บริการให�เช:าช:องสัญญาณดาวเทียม และบริการอินเทอร!เน็ตบรอดแบนด!ผ:าน
ดาวเทียม จะเปkนผลให�บริการของบริษัทฯ อย:างน�อยบริการหนึ่งเข�าองค!ประกอบ



 ๖๕ 
 

ของการใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมท่ีจะต�องดําเนินการโดยวิธีการ
ประมูลคลื่นความถ่ี ตามมาตรา ๔๕ เว�นแต:ในกรณีเปkนคลื่นความถ่ีท่ีมีเพียงพอ
ต:อการใช�งานหรือนําไปใช�ในกิจการบางประเภทท่ีไม:มีวัตถุประสงค!เพ่ือ
แสวงหากําไร ตามลักษณะและประเภทท่ี กสทช. ประกาศกําหนดไว�เปkนการ
ล:วงหน�า จะใช�วิธีการคัดเลือกโดยวิธีอ่ืนก็ได�  

       ดังนั้น เพ่ือให�การออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารหรือ
การเพ่ิมบริการโครงข:ายการสื่อสารผ:านดาวเทียมและบริการโทรคมนาคม
ดังกล:าวภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของบริษัทฯ 
มีความเหมาะสมสอดคล�องกับสภาพความเปkนจริงของกิจการและชอบด�วย
กฎหมาย สํานักงาน กสทช. จึงควรเร:งจัดทําร:างหลักเกณฑ!การจัดสรรคลื่นความถ่ี
ในกรณีที่เปkนคลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต:อการใช�งานหรือนําไปใช�ในกิจการ
บางประเภทท่ีไม:มีวัตถุประสงค!เพ่ือแสวงหากําไร โดยเฉพาะการจัดสรร   
คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร เพ่ือให�ท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาออกเปkนประกาศ กสทช. ต:อไป  

       ๒. ประเด็นเรื่องระยะเวลาการอนุญาต เนื่องจากแผนการเงินและการ
ลงทุนของบริษัทฯ มีการดําเนินการเปkน ๒ ช:วง คือ ช:วงสร�างดาวเทียมรวมท้ัง
การสร�างระบบภาคพ้ืนดิน มีระยะเวลา ๓ ปD และช:วงดําเนินการให�บริการมี
ระยะเวลา ๑๕ ปD ตามอายุของดาวเทียม รวมอายุโครงการ ๑๘ ปD (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๗๗) ดังนั้น ข�อเสนอของสํานักงาน กสทช. ท่ีให�เพ่ิมบริการ
ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามเดิมของบริษัทฯ  
โดยมีระยะเวลาการอนุญาตเท:าใบอนุญาตเดิม ท่ีจะหมดอายุในวันท่ี ๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๘ จึงไม:สอดคล�องกับอายุโครงการของบริษัทฯ และจะทําให�
เกิดความไม:แน:นอนในการประกอบกิจการได� ดังนั้น จึงเห็นควรแยกใบอนุญาต 
ในลักษณะเดียวกับการให�ใบอนุญาตแก:ผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีชนะ
ประมูลคลื่นความถ่ี อย:างไรก็ตาม หากท่ีประชุม กสทช. มีนโยบายท่ีจะให�
ใบอนุญาตใบเดียว ก็อาจกําหนดในเง่ือนไขเฉพาะบริการให�ครอบคลุมอายุของ
ดาวเทียมนั้นได�  

        ๓. เม่ือพิจารณารูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แล�ว เห็นได�ว:า 
การขอเพ่ิมบริการโครงข:ายการสื่อสารผ:านดาวเทียมจะทําให�บริษัทฯ เปkนผู�
ให�บริการในกิจการท่ีเก่ียวกับดาวเทียมสื่อสารอย:างครบวงจร และการให�บริการ
ดาวเทียมสื่อสารมีลักษณะผูกขาดโดยสภาพยิ่งกว:าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
เพราะต�องมีการประสานงานคลื่นความถ่ีระหว:างประเทศและต�องลงทุนยิง
โครงข:ายดาวเทียม ดังนั้น จึงขอให�สํานักงาน กสทช. วิเคราะห!ประเด็นเรื่อง
ความเปkนธรรมในการแข:งขันหรือการผูกขาดกิจการต:อไปด�วย” 

 
 
 



 ๖๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
 คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) นําส�งแผนความคุ.มครองผู.ใช.บริการตามประกาศ 
 กสทช. เรื่อง มาตรการคุ.มครองผู.ใช.บริการเปIนการช่ัวคราว ในกรณีส้ินสุดการ
 อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให.บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ : ปท.๑  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

 พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ    
 กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
 กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
 เสนอ ดังนี้ 

 1. เรื่องนี้ได!มีความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด!านกฎหมาย กสทช. 
ให!ความเห็นว1า กสทช. มีอํานาจหน!าท่ีกําหนดมาตรการคุ!มครองผู!ใช!บริการ
เพ่ือรองรับการสิ้นสุดสัมปทานได!โดยนําข!อเท็จจริงมาพิจารณาตามความ
เหมาะสมแล!วแต1กรณี ซ่ึงไม1ผูกพันท่ีต!องนําประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ!มครองผู!ใช!บริการเป7นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาการให!บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 มาบังคับใช!ทุกกรณี 

 2. สืบเนื่องจาก กสทช. ได!ออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาต 
ให!ใช!คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย1าน 1740-178๕/1835-1880 MHz 
เพ่ือจัดให!มีการประมูลคลื่นความถ่ีย1าน 1800 MHz ล1วงหน!าก1อนสิ้นสุดสัมปทาน 
ในวันท่ี 15 กันยายน 2561 และได!กําหนดให!มีการยื่นคําขอเข!าร1วมการ
ประมูลคลื่นความถ่ีดังกล1าวเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 แต1ผลปรากฏว1า 
ไม1มีผู!ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพ่ือเข!าร1วมการประมูลคลื่นความถ่ีดังกล1าวแต1อย1างใด 
ซ่ึงรวมถึงบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือด!วย 
จนกระท่ังต1อมา กสทช. จึงได!พิจารณาและมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ�และ
วิธีการอนุญาตให!ใช!คลื่นความถ่ีย1าน 1800 MHz ดังกล1าว รวมท้ังได!อนุมัติ 
ให!จัดประมูลคลื่นความถ่ี 900 MHz เพ่ิมเติมด!วย โดยกําหนดให!มีการประมูล
คลื่นความถ่ี 900 MHz ในวันท่ี 18 สิงหาคม 2561 และกําหนดให!มีการ
ประมูลคลื่นความถ่ี 1800 MHz ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2561 ซ่ึงท้ังหมดนี้ 
จะดําเนินการให!แล!วเสร็จก1อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 

        ดังนั้น โดยหลักการแล!ว เม่ือ กสทช. ดําเนินการจัดประมูลเพ่ือเตรียมการ
รองรับผลของการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานดังกล1าวได!แล!วเสร็จก1อนสิ้นสุด 
สัญญาสัมปทาน แต1ผู!รับสัมปทานหรือบริษัทในเครือไม1เข!าร1วมการประมูล
คลื่นความถ่ีดังกล1าว ย1อมไม1สามารถได!รับสิทธิเข!าสู1มาตรการคุ!มครอง
ผู!ใช!บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ!มครองผู!ใช!บริการเป7นการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให!บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 ได! เนื่องจากถือเป7นกรณีท่ีผู!รับสัมปทานไม1
ประสงค�จะใช!คลื่นความถ่ีดังกล1าวเพ่ือให!บริการแก1ลูกค!าให!เกิดความต1อเนื่อง
ในการให!บริการอีกต1อไป อย1างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู!รับสัมปทานหรือบริษัทในเครือ



 ๖๗ 
 

เข!าร1วมการประมูลคลื่นความถ่ีดังกล1าวแล!ว แต1กระบวนการออกใบอนุญาต
ให!แก1ผู!ให!บริการรายใหม1จะต!องใช!ระยะเวลาช1วงหนึ่ง (ประมาณ 3 เดือน)  
ดังนั้น ไม1ว1าผู!ชนะการประมูลคลื่นความถ่ี 1800 MHz และ 900 MHz จะเป7น
ผู!รับสัมปทานเดิมหรือบริษัทในเครือหรือไม1ก็ตาม ผู!รับสัมปทานเดิมย1อมได!รับ
สิทธิเข!าสู1มาตรการคุ!มครองผู!ใช!บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ!มครอง
ผู!ใช!บริการเป7นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
การให!บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 ได! จนกว1า กสทช. จะได!จัดสรร
คลื่นความถ่ีให!กับผู!รับใบอนุญาตให!ใช!คลื่นความถ่ีรายใหม1และกําหนดวันหยุด
การให!บริการ เนื่องจากถือเป7นกรณีท่ีผู!รับสัมปทานแสดงประสงค�จะใช!คลื่นความถ่ี
ดังกล1าวเพ่ือให!บริการแก1ลูกค!าให!เกิดความต1อเนื่องในการให!บริการ และเป7น
การคุ!มครองผู!ใช!บริการให!สามารถใช!บริการได!อย1างต1อเนื่อง 

 3. เม่ือพิจารณาจากหลักการตามข!อ 1 และ 2 ประกอบกับข!อเท็จจริงแล!ว   
ท่ีประชุม กสทช. จึงได!พิจารณาแผนความคุ!มครองผู!ใช!บริการของบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ!มครองผู!ใช!บริการเป7นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญาการให!บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 และได!มีมติ ดังนี้ 

 3.1 ให!ความเห็นชอบแผนความคุ!มครองผู!ใช!บริการ โดยให!บริษัท โทเท่ิล  
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได!รับสิทธิเข!าสู1มาตรการคุ!มครอง 
ผู!ใช!บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ!มครองผู!ใช!บริการเป7น
การชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให!บริการ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 ได!จนกว1า กสทช. จะได!จัดสรรคลื่นความถ่ี
ให!กับผู!รับใบอนุญาตให!ใช!คลื่นความถ่ีรายใหม1และกําหนดวันหยุดการ
ให!บริการ ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขว1า บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือจะต!องเข!าร1วมการประมูลคลื่นความถ่ี 
1800 MHz และ 900 MHz เนื่องจากเป7นกรณีท่ีบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) แสดงความประสงค�จะใช!คลื่นความถ่ีดังกล1าว
เพ่ือให!บริการแก1ลูกค!าให!เกิดความต1อเนื่องในการให!บริการ และเป7นการ
คุ!มครองผู!ใช!บริการให!สามารถใช!บริการได!อย1างต1อเนื่อง แต1หากบริษัท 
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไม1ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล1าว 
ก็จะไม1ได!รับสิทธิเข!าสู1มาตรการคุ!มครองผู!ใช!บริการตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ!มครองผู!ใช!บริการเป7นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให!บริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 
เนื่องจากเป7นกรณีท่ีบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ไม1ประสงค�จะใช!คลื่นความถ่ีดังกล1าวเพ่ือให!บริการแก1ลูกค!าให!เกิดความ
ต1อเนื่องในการใช!บริการอีกต1อไป 

 3.2 โดยท่ีปOจจุบันมีจํานวนผู!ใช!บริการอยู1ในระบบให!บริการของบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ประมาณ 430,000 ราย และมี



 ๖๘ 
 

ระบบรองรับการโอนย!ายเลขหมายโทรคมนาคมไปยังผู!ให!บริการรายอ่ืน
ซ่ึงสามารถรองรับการโอนย!ายได!สูงสุด 60,000 เลขหมายต1อวัน จึงเห็นควร
เร1งรัดให!มีการประชาสัมพันธ�อย1างเต็มท่ีเพ่ือให!ผู!ใช!บริการได!รับรู!เป7นการ
ล1วงหน!าถึงวันท่ีจะสิ้นสุดการให!บริการ อีกท้ังให!ข!อมูลท่ีชัดเจนต1อแนวทาง 
การแก!ไขปOญหา เช1น กรณีการโอนย!ายเลขหมายโทรคมนาคมของผู!ใช!บริการ
ท่ีมีความประสงค�จะโอนย!ายไปยังผู!ให!บริการรายอ่ืน ท้ังนี้ เพ่ือปQองกัน
ไม1ให!เกิดความเสียหายแก1ผู!ใช!บริการ 

 4. มอบหมายให!สํานักงาน กสทช. ติดตามตรวจสอบข!อมูลจํานวนผู!ใช!บริการ
คงเหลือพร!อมเงินคงค!างในระบบให! กสทช. ทราบเป7นระยะ 

     อนึ่ง ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. ได�นําเสนอในประเด็นท่ีกรณีคลื่นความถ่ีท่ีผู�ท่ีอยู:
ภายใต�สัญญาสัมปทานใช�งานอยู: ๒๕ MHz ซ่ึงหากผลการประมูลคลื่นความถ่ี
ดังกล:าวมีผู�ชนะการประมูลในจํานวนท่ีน�อยกว:า ๒๕ MHz และมีคลื่นความถ่ีท่ี
เหลือใช�งานนั้น จะสามารถเข�าสู:มาตรการเยียวยาในส:วนท่ีเหลือได�หรือไม: กสทช. 
จะมีการพิจารณาในประเด็นนี้ภายหลังท่ีทราบผลการประมูลแล�ว 
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) นําส:งแผนความคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปkนการชั่วคราว 
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
พ.ศ. ๒๕๕๖   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๗๖ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ ดังนี้ 

       “๑. ผมไม:เห็นชอบกับการออกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการเปkนการชั่วคราวฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช.ฯ ฉบับท่ี ๒ 
มาต้ังแต:ต�น ท้ังในประเด็นป�ญหาเรื่องฐานอํานาจตามกฎหมายของ กสทช.  
ในการออกประกาศฯ แนวความคิดหลักของการออกประกาศ ตลอดจนสาระ
ของประกาศฯ โดยท่ีผ:านมาเกิดป�ญหาในการดําเนินการตามประกาศฉบับดังกล:าว
เปkนอย:างมาก ท้ังการฟ�องร�องเปkนคดี และจนถึงป�จจุบัน ผู�ให�บริการตามประกาศฯ 
ก็ยังไม:ได�นําส:งเงินรายได�จากการให�บริการเปkนรายได�แผ:นดินแต:อย:างใด 
อย:างไรก็ตาม เม่ือประกาศ กสทช. ท้ังสองฉบับยังมีผลใช�บังคับ จึงต�องดําเนินการ
ตามหลักการของประกาศฯ ท้ังนี้ จากอารัมภบทของประกาศฯ ท่ีกําหนดให� 
“เพ่ือเป,นการเตรียมการรองรับผลของการสิ้นสุดสัญญาดังกล�าว ให�มีความ
ต�อเนื่องในการให�บริการ การคุ�มครองประโยชน/สาธารณะ และคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการให�ได�รับประโยชน/และใช�บริการได�อย�างต�อเนื่อง ปราศจากข�อจํากัด
ในช�วงเวลาเปลี่ยนผ�านการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการ



 ๖๙ 
 

โทรศัพท/เคลื่อนท่ี ในระหว�างท่ีการจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล�าวแก�ผู�รับใบอนุญาต
รายใหม�ยังไม�แล�วเสร็จ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน/
และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ จึงกําหนดมาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเป,นการ
ชั่วคราวเพ่ือใช�บังคับในกรณีสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง” ดังนั้น เม่ือการจัดสรร
คลื่นความถ่ีให�รายใหม:ยังไม:แล�วเสร็จ กสทช. จึงต�องกําหนดมาตรการ
คุ�มครองผู�ใช�บริการฯ โดย กสทช. สามารถกําหนดระยะเวลาได�ตามข�อ ๓ 
วรรคสองของประกาศฯ 

       ๒. ท่ีผ:านมา เม่ือครั้งท่ีบริษัท ทรู มูฟ จํากัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด 
หรือบริษัท แอดวานซ! อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด (มหาชน) สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 
กสทช. ก็กําหนดมาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการฯ ตามประกาศนี้ ด�วยวัตถุประสงค!เพ่ือ 
“บรรเทาความเดือดร�อนเสียหายของผู�ใช�บริการ” มิใช:การพิจารณาในมุม
ประโยชน!ของผู�ให�บริการ ซ่ึงจากกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของบริษัท 
ดิจิตอลโฟน จํากัด ในขณะนั้น มีผู�ใช�บริการเหลืออยู:น�อยกว:ากรณีนี้ ประกอบกับ
มีการโรมม่ิงผู�ใช�บริการของบริษัท แอดวานซ! อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด (มหาชน) 
จํานวนหนึ่ง ลักษณะเดียวกับกรณีของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ส:วนกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอข�อเท็จจริงว:า จากจํานวน
ผู�ใช�บริการคงเหลือประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ รายของกรณีนี้ เทียบกับความสามารถ
ของระบบการโอนย�ายเครือข:ายท่ีทําได�วันละ ๖๐,๐๐๐ รายในป�จจุบัน    
ย:อมโอนย�ายได�ทันในระยะเวลาท่ีเหลืออยู:นั้น เปkนข�อเท็จจริงท่ียังขาดความ
สมบูรณ! เนื่องจากไม:มีการตรวจสอบว:า ผู�ใช�บริการเหล:านั้นเปkนผู�อยู:ในพ้ืนท่ี
ห:างไกลซ่ึงไม:สะดวกในการโอนย�าย หรือเปkนผู�ท่ีมีฐานะจํากัด ยังคงใช�อุปกรณ!เดิม
ซ่ึงไม:สามารถเปลี่ยนให�รองรับบริการใหม:หรือไม:อย:างไร ดังนั้น ตามท่ี
คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด�านกฎหมาย กสทช. ให�ความเห็นว:า กสทช. มีอํานาจ
พิจารณาตามข�อเท็จจริงแต:ละกรณีนั้น หาก กสทช. จะกําหนดมาตรการท่ี
แตกต:างกันก็ต�องมีเหตุผลเพียงพอท่ีสามารถรับฟ�งได� มิฉะนั้น อาจเปkนการ
เลือกปฏิบัติท่ีไม:เปkนธรรม ท้ังนี้ แม�คาดว:าผลการประมูลคลื่นความถ่ีครั้งนี้จะ
เสร็จสิ้นก:อนวันสิ้นสุดสัมปทาน แต:ในช:วงรอยต:อท่ียังไม:มีการออกใบอนุญาต
ใช�คลื่นความถ่ีแก:ผู�ชนะการประมูล ก็จําเปkนต�องมีการคุ�มครองผู�ใช�บริการ  

       ๓. เห็นสมควรให�มีการดําเนินการตามประกาศฯ ท้ังเรื่องหน�าท่ีในการ
ประชาสัมพันธ! การเร:งรัดการโอนย�ายผู�ใช�บริการไปยังผู�ให�บริการรายใหม: 
ผ:านบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี และการดําเนินการเก่ียวกับ 
เลขหมายโทรคมนาคมไปพร�อมกันด�วย” 

 
 
 
 



 ๗๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : การพิจารณาทบทวนมติของ กสทช. กรณีไม�แต�งตั้งพนักงานเจ.าหน.าท่ี
 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ   
ให�แต:งตั้งผู�บัญชาการตํารวจแห:งชาติและผู�บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๙     
ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ป�ตตานี และนราธิวาส เปkนพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
โดยให�มีขอบเขตอํานาจหน�าท่ีเท:าท่ี กสทช. มีอํานาจตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือปฏิบัติตามข�อ ๖ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง การเก็บรวบรวมและนําส:งข�อมูลการใช�โทรศัพท!เคลี่อนท่ีในเขตท�องท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต�ที่อยู :ภายใต�บังคับของประกาศสถานการณ!ฉุกเฉิน      
ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ!ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร�อยของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ หรือเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ หรือเพ่ือป�องกันประโยชน!สาธารณะ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทํา
ตารางขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของ กสทช. ในการดําเนินการดังกล:าวจัดส:งให�
สํานักงานตํารวจแห:งชาติเพ่ือทราบ และขอให�รายงานผลการดําเนินงานให�
สํานักงาน กสทช. ทราบเปkนระยะๆ  

  อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปIดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส:งให� 
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง การพิจารณาทบทวนมติของ กสทช. กรณีไม:แต:งต้ัง
พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๗๗ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ ดังนี้ 

      “จากหนังสือของ สตช. ท่ี ตช ๐๐๐๑ (ปป ๓)/๒๗ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง ขอให�พิจารณาทบทวนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห:งชาติ กรณีไม:พิจารณาแต:งต้ัง    
ผู�บัญชาการตํารวจที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดยะลา ป�ตตานี และนราธิวาส 
เปkนพนักงานเจ�าหน�าท่ีฯ โดยเนื้อหาของหนังสือฉบับดังกล:าวไม:ได�ยกเหตุผล
ของการตรวจรับโครงการฯ เช:นเดียวกับหนังสือฉบับแรก แต:เปkนการยกเหตุผลว:า 
การเข�าถึงข�อมูลการใช�โทรศัพท!เคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�จะทํา
ให�สามารถดําเนินโครงการระบบฐานข�อมูลโทรศัพท!เคลื่อนท่ีในเขตท�องท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต�ได�อย:างรวดเร็วและครบถ�วนในทุกมิติ และต�องการ 
เก็บข�อมูลไว�เปkนระยะเวลามากกว:า ๖ เดือน เพ่ือวิเคราะห!ความเชื่อมโยง  
ของกลุ:มเป�าหมาย ดังนั้น การขอให� กสทช. พิจารณาแต:งต้ังผู�บัญชาการตํารวจ  
ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ป�ตตานี และนราธิวาส เปkนพนักงานเจ�าหน�าท่ีฯ 
จึงมีวัตถุประสงค!ท่ีแตกต:างจากเดิม ดังนั้น การพิจารณาว:าจะทบทวนมติ 



 ๗๑ 
 

กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ หรือไม: จึงต�องพิจารณาข�อเท็จจริงและเหตุผลความ
จําเปkนตามหนังสือฉบับนี้ โดยผมมีประเด็น ดังนี้ 

       ๑) กสทช. มีอํานาจเก็บข�อมูลเลขหมายทุกเลขหมายท่ีใช�งานในพ้ืนท่ี
จังหวัดยะลา ป�ตตานี และนราธิวาส โดยไม:มีเหตุในการเก็บหรือไม:  

       ๒) กสทช. มีอํานาจเก็บข�อมูลดังกล:าวไว�ตลอดไป โดยไม:มีการกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดหรือไม: 

       ผมเห็นว:า โดยหลักแล�ว กสทช. มีหน�าท่ีคุ�มครองสิทธิความเปkนส:วนตัว
และเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ตามมาตรา 
๒๗ (๑๓) แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๕๐ แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น อํานาจของ กสทช ในการเรียกให�ผู�รับใบอนุญาต
นําส:งข�อมูลตามประกาศ กทช. เรื่อง การเก็บรวบรวมและนําส:งข�อมูลการใช�
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีในเขตท�องท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีอยู:ภายใต�บังคับ     
ของประกาศสถานการณ!ฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ!ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน 
ความม่ันคงของประเทศหรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือเพ่ือป�องกัน
ประโยชน!สาธารณะ ก็เปkนอํานาจท่ีมีอยู:อย:างจํากัดเท:านั้น โดยจะต�องเปkนกรณี 
ท่ีมีเหตุเพ่ือรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ 
หรือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือป�องกันประโยชน!สาธารณะ และระยะเวลา
การเก็บข�อมูลของผู�รับใบอนุญาตตามประกาศฯ ก็กําหนดไว�ท่ี ๖ เดือนสุดท�าย
ของการใช�โทรศัพท!เคลื่อนท่ีนับจากวันท่ีมีการใช�โทรศัพท!เคลื่อนท่ีในป�จจุบัน 
หรือนับจากวันสิ้นสุดสัญญาการให�บริการเท:านั้น ดังนั้น หากอํานาจของ กสทช. 
ตามกฎหมายป�จจุบันยังไม:มีการแก�ไข การท่ี กสทช. จะมอบอํานาจให�นอกเหนือ
ไปกว:าอํานาจท่ี กสทช. มีอยู: จึงไม:สามารถกระทําได� 

           การมอบอํานาจในกรณีนี้จึงทําได�เพียงเท:าท่ี กสทช. มีอํานาจ โดยควรมี
การแจ�งไปยังผู�ได�รับมอบอํานาจให�ชัดเจนถึงเง่ือนไขต:างๆ เช:น ระยะเวลาในการ
จัดเก็บท่ีจํากัดเพียง ๖ เดือน และในการเก็บข�อมูลควรมีการแยกแยะให�ชัดว:า
จะจัดเก็บเลขหมายใด มีเง่ือนไขการเลือกเลขหมายอย:างไร ท้ังนี้ เพ่ือไม:ให�
กระทบสิทธิของประชาชนจนเกินสมควร” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : ร�างหนังสือตอบท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายรังสรรค�  ศรีวรศาสตร�) : นท. 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการ

ปรับปรุงร:างหนังสือตอบท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายรังสรรค!  ศรีวรศาสตร!) 
โดยให�ครอบคลุมประเด็นข�อกฎหมายที่กําหนดไว� และประเด็นผลกระทบ
เรื่องอัตราค:าบริการท่ีสูงข้ึน ซ่ึงอาจจะส:งผลกระทบต:อผู�บริโภค รวมท้ังประเด็น
หากมีกรณีการเลือกปฏิบัติอาจจะส:งผลเรื่องการแข:งขันของผู�ประกอบการ    
และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต:อไป  



 ๗๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง ร:างหนังสือตอบท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายรังสรรค! ศรีวรศาสตร!) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการส�งเสริมแผนกลยุทธ�ประชาสัมพันธ�และกิจกรรม

เพ่ือสังคมของสํานักงาน กสทช. : สบ.  
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให�แต:งต้ังคณะอนุกรรมการส:งเสริมแผนกลยุทธ!ประชาสัมพันธ!และกิจกรรม

เพ่ือสังคมของสํานักงาน กสทช. โดยมีองค!ประกอบ อํานาจหน�าท่ี และระยะเวลา
การปฏิบัติหน�าท่ี ๑ ปD นับต้ังแต:วันท่ีมีคําสั่งแต:งต้ัง หรือจนกว:า กสทช. ชุดป�จจุบัน
จะพ�นวาระการดํารงตําแหน:ง ซ่ึงเปkนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให�ได�รับค:าตอบแทน
เปkนเบ้ียประชุมตามข�อ ๑๖ (๒) และข�อ ๑๙ ของระเบียบ กสทช. ว:าด�วยการแต:งต้ัง 
การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ:ายค:าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

  ๑. พลอากาศเอก  ณรงค�ศักด์ิ สังขพงศ�  ประธานอนุกรรมการ 
๒. ดร. ส1งเกียรติ  ทานสัมฤทธิ์  อนุกรรมการ  
๓. นางอัญชลี  หวังวีระมิตร  อนุกรรมการ  
๔. นายธนากร  คุปตจิตต�  อนุกรรมการ  
๕. นางสาวพรรณวีรินทร�  ฉวีพัฒน�  อนุกรรมการ  
๖. นายบัณฑิต  ต้ังประเสริฐ  อนุกรรมการ  

 ๗. ผู!อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล  อนุกรรมการ  
 ๘. ผู!อํานวยการสํานักสื่อสารองค�กร  อนุกรรมการและเลขานุการ  

๙. นางสาวศรีศศิ  ใช!ไหวพริบ  ผู!ช1วยเลขานุการ  
๑๐. นางสาวดาริกา  เด่ียวพานิช ผู!ช1วยเลขานุการ  

 

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต1งต้ังคณะอนุกรรมการส1งเสริมแผนกลยุทธ�ประชาสัมพันธ�
และกิจกรรมเพ่ือสังคมของสํานักงาน กสทช. ให!สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตาม
มติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 
วาระท่ี 5.3    

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การแต:งตั้งคณะอนุกรรมการส:งเสริมแผนกล
ยุทธ!ประชาสัมพันธ!และกิจกรรมเพ่ือสังคมของสํานักงาน กสทช.   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบจํานวน
คณะอนุกรรมการท่ีมีอยู:ในป�จจุบันว:าเปkนจํานวนท่ีเหมาะสมหรือไม: รวมท้ังมี
คณะใดท่ียังคงมีการปฏิบัติหน�าท่ี (active) บ�าง 



 ๗๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒  
ครั้งท่ี ๗ ประจําปj ๒๕๕๘ โครงการเสริมสร.างความรู.แก�ประชาชนเพ่ือให.มี
ความสามารถในการรู.เท�าทันส่ือในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. รับทราบโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ 
ประเภทท่ี ๒ ครั้งท่ี ๗ ประจําปD ๒๕๕๘ โครงการเสริมสร�างความรู�แก:ประชาชน
เพ่ือให�มีความสามารถในการรู�เท:าทันสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
เนื่องจากจัดส:งข�อมูล เอกสารและหลักฐาน ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ และ
เง่ือนไขการใช�จ:ายเงิน การติดตาม และการประเมินผลเงินกองทุนฯ ไม:ทัน 
ภายในกําหนดระยะเวลา (ข้ันท่ี ๑) โดยกรอกแบบคําขอรับการส:งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ในระบบ http://btfp.nbtc.go.th ไม:ครบถ�วน 
จํานวน ๓ โครงการ   

 ๒. เห็นชอบโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ครั้งท่ี ๗ ประจําปD ๒๕๕๘ โครงการเสริมสร�างความรู�
แก:ประชาชนเพ่ือให�มีความสามารถในการรู�เท:าทันสื่อในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน! จํานวน ๔ โครงการ จํานวนเงินท้ังสิ้น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 ๒.๑ โครงการเสริมสร�างความรู�แก:ประชาชนเพ่ือให�มีความสามารถในการรู� 
เท:าทันสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! รหัสโครงการ B๒-๐๐๔/๗-๕๘ 
หน:วยงาน สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร:ภาพและการกระจายเสียง 
(ประเทศไทย) The Professionals of Broadcasting Council Association 
(THAILAND) วงเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ๑๒ เดือน    

 ๒.๒ โครงการ “รู�รอบกรอบสื่อ” รหัสโครงการ B๒-๐๐๗/๗-๕๘ หน:วยงาน 
สถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก (ททบ.๕) วงเงินจํานวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑๒ เดือน  

 ๒.๓ โครงการ The Knowledge รู�เท:าทันสื่อ รหัสโครงการ B๒-๐๒๕/๗-๕๘ 
หน:วยงาน บริษัท เซ�นส! เอนเตอร!เทนเมนท! จํากัด วงเงินจํานวน 
๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑๒ เดือน  

 ๒.๔ โครงการโซเชี่ยวบายจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย รหัสโครงการ B๒-๐๑๔/๗-๕๘ 
หน:วยงาน จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย วงเงินจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑๒ เดือน  

 



 ๗๔ 
 

 ๓. ไม:เห็นชอบโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ครั้งท่ี ๗ ประจําปD ๒๕๕๘ ในกลุ:มโครงการท่ีไม:
สอดคล�องกับวัตถุประสงค!โครงการ จํานวน ๑๐ โครงการ และโครงการท่ีไม:
ผ:านเกณฑ!การพิจารณา จํานวน ๘ โครงการ รวมจํานวน ๑๘ โครงการ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ ครั้งท่ี ๗ ประจําปD ๒๕๕๘ โครงการเสริมสร�าง
ความรู�แก:ประชาชนเพ่ือให�มีความสามารถในการรู� เท:าทันสื่อในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน!   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๙๗ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ ดังนี้ 

 “โดยรวมผมเห็นควรจะต�องเร:งรัดดําเนินการโครงการเหล:านี้ เนื่องจากเปkนงบ
กองทุนประเภทท่ี ๒ ประจําปD ๒๕๕๘ นั่นคือ การดําเนินการล:าช�ามานานแล�ว 
อย:างไรก็ตาม ผมมีข�อสังเกตต:อประเด็นการนําเสนอเอกสารระเบียบวาระซ่ึงมี
ผลต:อการพิจารณาของ กสทช. ดังนี้ 

       (๑) เอกสารวาระท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอมีการระบุข�อมูลผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในหลายจุด ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ควรตรวจสอบและแก�ไข เช:น 
ในข�อ ๓.๒ ท่ีระบุถึงถึงหลักเกณฑ!การพิจารณา โครงการประเภทท่ี ๑ ส:วนข�อ 
๓.๓ และ ๕.๑ (๒) และ ๕.๑ (๓) น:าจะระบุข�อมูลระยะเวลาโครงการและ
งบประมาณไม:ถูกต�อง 

       (๒) โครงการท่ีถูกตัดออกจากการพิจารณาด�วยเหตุว:าเปkนโครงการซ่ึงไม:
สอดคล�องตามรายละเอียดโครงการและ TOR (จํานวนท้ังสิ้น ๑๐ โครงการ) 
ในการเสนอระเบียบวาระนี้ยังขาดการให�รายละเอียดท่ีเพียงพอสําหรับการ
พิจารณาเห็นชอบว:าเปkนไปตามนั้นหรือไม: ดังนั้น ต:อไปควรท่ีจะต�องมีการให�
รายละเอียดในส:วนของผลการพิจารณาด�วย โดยเฉพาะในแง:ของประเด็น
ความไม:สอดคล�องว:าคืออะไร ท้ังนี้ อาจแนบโครงการมาด�วยก็ได� 

       (๓) สําหรับโครงการท่ีมีความสอดคล�องกับ TOR (มีท้ังสิ้น ๑๒ โครงการ) 
ซ่ึงได�มีการพิจารณาด�วยเกณฑ!ท่ีกําหนดข้ึน จนได�เปkนโครงการท่ีผ:านเกณฑ!   
๔ โครงการ (ไม:ผ:าน ๘ โครงการ) ในเอกสารประกอบวาระท่ีมีการแสดงผล
การพิจารณาโครงการท่ีผ:านเกณฑ!และไม:ผ:านเกณฑ!ในรูปของตารางนั้น      
ยังเปkนการให�รายละเอียดเฉพาะข�อมูลพ้ืนฐาน เช:น ชื่อโครงการ หน:วยงานท่ีเสนอ 
วงเงิน ระยะเวลา และคะแนนท่ีได� ซ่ึงไม:เพียงพอท่ีจะประกอบการใช�ดุลพินิจ 
แต:ในส:วนนี้มีการเสนอเอกสารประกอบเปkนข�อเสนอโครงการท้ังหมด รวมท้ัง
เอกสารแสดงผลการพิจารณาของฝ�ายเลขานุการมาด�วย ซ่ึงถือว:าเปkนการให�
ข�อมูลดิบท่ีสามารถใช�ประกอบการพิจารณาได� แต:ในเอกสารประกอบก็ยังมีข�อมูล
ท่ีตกหล:นไปบางส:วน นั่นคือไม:มีเอกสารผลการพิจารณาของฝ�ายเลขานุการ 



 ๗๕ 
 

ในบางโครงการ จึงเห็นควรปรับปรุงการนําเสนอเอกสารให�ครบถ�วนด�วย   
เพ่ือมิให�เกิดความลักลั่น แต:ทางท่ีถูกต�องคือ ควรท่ีจะมีการสรุปประเด็นท่ีเปkน
สาระสําคัญไว�ในเอกสารวาระท่ีนําเสนอด�วย เพ่ือเปkนการแบ:งเบาภาระของ กสทช. 
ท่ีจะต�องพิจารณาในระดับรายละเอียดของข�อมูลดิบ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑

ประจําปj ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค�กองทุนฯ มาตรา ๕๒ (๒) และมาตรา ๕๒ (๔) 
การส�งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการรู.เท�าทันส่ือ และวัตถุประสงค�
กองทุนฯมาตรา ๕๒ (๔) การสนันสนุน ส�งเสริม และคุ.มครองผู.บริโภคด.าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ถอนระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับ

เงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ 
ประจําปD ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
มาตรา ๕๒ (๒) และมาตรา ๕๒ (๔) การส:งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการ
รู�เท:าทันสื่อ และวัตถุประสงค!กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ มาตรา 
๕๒ (๔) การสนันสนุน ส:งเสริม และคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม ออกจากการพิจารณา ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การพิจารณาเห็นชอบประมาณการรายรับและโครงสร.างกรอบวงเงินงบประมาณ
 รายจ�าย ประจําปj ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบประมาณการรายรับ ประจําปD ๒๕๖๒ จํานวน ๙,๑๒๒.๗๘๕ ล�านบาท 

โดยประมาณการจากประกาศ กสทช. เรื่อง ค:าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) และประกาศ กสทช. เรื่อง ค:าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๓) 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็นต:างๆ  
ไปพิจารณาปรับปรุงโครงสร�างกรอบวงเงินงบประมาณรายจ:าย ประจําปD ๒๕๖๒ 
และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต:อไป ดังนี้  

 ๒.๑ ให�ใช�กรอบงบประมาณรายจ:าย ปD ๒๕๖๑ เปkนหลัก โดยอาจจะพิจารณา
ปรับเพ่ิมหรือลดตามเหตุผลความจําเปkน รวมท้ังการขอรับสนับสนุนตาม
นโยบายของรัฐ 

 ๒.๒ กรณีงบประมาณแผนงาน/โครงการใหม: ไม:ควรผูกพันเกิน ๑ ปD  
 ๓. การต้ังงบประมาณควรให�ครอบคลุมเรื่องการเตรียมความพร�อมสําหรับเทคโนโลยี 5G 

และการทําหน�าท่ีเปkนหน:วยงานอํานวยการในนามของรัฐบาลไทย (ADMIN) 
กับสหภาพโทรคมนาคมระหว:างประเทศ  

 



 ๗๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบประมาณการรายรับและโครงสร�าง
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ:าย ประจําปD ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การพิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเพ่ือเร�งรัดการจัดหาพัสดุก�อนงบประมาณ
 รายจ�ายประจําปjของสํานักงาน กสทช. มีผลใช.บังคับ : ยย. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเร:งรัดการจัดหาพัสดุก:อนงบประมาณรายจ:าย

ประจําปDของสํานักงาน กสทช. มีผลใช�บังคับ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้  

 ๑. เม่ือสํานักงาน กสทช. ได�นําเสนองบประมาณรายจ:ายประจําปDให� กสทช. 
พิจารณา ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. และ กสทช. ได�พิจารณาเห็นชอบก:อนนําส:งคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ให�ถือว:าเปkนการได�รับความเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณท่ีจะใช�ในการจัดซ้ือจัดจ�างจากผู�มีอํานาจในการพิจารณา
งบประมาณตามข�อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงการคลังว:าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ โดยเทียบเคียงกับกรณีของ     
ส: วนราชการท่ี กํ าหนดแนวทางปฏิ บั ติ เ พ่ือเร: งรั ดการจัดหาพัสดุก: อน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ:ายประจําปDงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช� 

 ๒. ภายหลังจากได�รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณตามข�อ ๑. แล�ว ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ�างประจําปD และประกาศเผยแพร:ในระบบ
เครือข:ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของสํานักงาน กสทช. และให�ปIด
ประกาศโดยเปIดเผย ณ สถานท่ีปIดประกาศของสํานักงาน กสทช.  

 ๓. ให�หน:วยงานรีบดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างให�เปkนไปตามแผนและข้ันตอนของ
ระเบียบฯ จนถึงข้ันตอนได�ตัวผู�ขายหรือผู�รับจ�างไว�ก:อนได� เว�นแต:ขั้นตอน
การลงนามในสัญญาหรือข�อตกลงเปkนหนังสือให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�
ในข�อ ๔.  

 ๔. ให�หน:วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกําหนดเปkนเง่ือนไขในเอกสารประกาศการซ้ือ 
หรือจ�างไว�ด�วยว:า การซ้ือหรือจ�างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข�อตกลง
เปkนหนังสือได�ต:อเมื่องบประมาณรายจ:ายประจําปDของสํานักงาน กสทช.  
ท่ีได�รับการอนุมัติจาก กสทช. แล�ว สําหรับกรณีท่ีไม:ได�รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ:ายเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล:าว หน:วยงานสามารถยกเลิกการจัดหาได�   

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปIดเผยความเห็น โดยจัดจัดทําบันทึกความเห็นส:งให�
ในภายหลัง  

 



 ๗๗ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเพ่ือเร:งรัดการ
จัดหาพัสดุก:อนงบประมาณรายจ:ายประจําปDของสํานักงาน กสทช. มีผลใช�บังคับ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๐๖ ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ ดังนี้ 

 “แนวทางการปฏิบัตินี้ควรกําหนดกรอบระยะเวลาการใช�เปkนการชั่วคราว  
โดยให�มีการพิจารณาข�อเท็จจริงก:อนว:า กระบวนการพิจารณางบประมาณ
ของ กสทช. ตามแนวทางใหม:นั้น ในข้ันตอนการพิจารณาชั้นคณะกรรมการ
ดิจิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติส: งผลให� เ กิดการปรับเปลี่ยน
งบประมาณหรือโครงการมากน�อยเพียงไร เนื่องจากในขณะนี้ เพ่ิงเข�าสู:
กระบวนการใหม:เปkนปDแรก จึงอาจยังจับแนวทางและแนวโน�มไม:ได� ท้ังนี้ หากว:า
ข้ันตอนการพิจารณาส:งผลให�งบประมาณหรือโครงการมีการเปลี่ยนแปลง   
ไปจากท่ีนําเสนอในชั้นต�นค:อนข�างมาก ก็จะทําให�ประกาศโครงการของ
สํานักงาน กสทช. ขาดความม่ันคงแน:นอน การใช�แนวทางปฏิบัตินี้อาจไม:
เหมาะสม เพราะจะก:อให�เกิดผลกระทบต:อความน:าเชื่อถือในการดําเนินงาน
ของสํานักงาน กสทช. โดยรวม แต:หากข้ันตอนการพิจารณาไม:ส:งผล
เปลี่ยนแปลงโครงการมากนัก ก็ค:อยอนุญาตให�ใช�แนวทางปฏิบัตินี้ไปได�    
เปkนการถาวร”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : ขอความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือแก.ไขปqญหาเรื่องพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน

ของสํานักงาน กสทช. : พย.  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ    
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบแนวทางในการดําเนินการเพ่ือแก�ไขป�ญหา
เรื่องพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ      
ในหลักการให�สํานักงาน กสทช. จัดสรรพ้ืนท่ีในซอยสายลมเพ่ือก:อสร�างอาคารเพ่ิมเติม
สําหรับใช�เปkนพ้ืนท่ีปฏิบัติงานถาวรของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
ในวงเงินงบประมาณประมาณ ๑๔๕ ล�านบาท และพิจารณาลดขอบเขตของงาน
ก:อสร�างและตกแต:งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห:งใหม:ลง ท้ังนี้ มอบหมายให� 
กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ รับผิดชอบการขยายระยะเวลาการเช:าพ้ืนท่ีตึกอาคาร 
Exim Bank สําหรับใช�เปkนสถานท่ีปฏิบัติงานของสายงานกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน! ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดตั้งงบประมาณและ
กระบวนการด�านพัสดุตามระเบียบท่ีเก่ียวข�องต:อไป    

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง 

 



 ๗๘ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือแก�ไข
ป�ญหาเรื่องพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๗๘ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ ดังนี้ 

       “ป�ญหาเรื่องพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ไม:ได�เปkนป�ญหา
เฉพาะหน�าท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน หากแต:เปkนป�ญหาท่ีเกิดและดํารงต:อเนื่องมานานแล�ว 
โดยท่ี กสทช. ได�พิจารณาแนวทางการแก�ไขป�ญหาไว�แล�ว ต้ังแต:ในการประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ! ๒๕๕๖ โดยท่ีประชุมเสียงข�างมาก
มีมติเห็นชอบผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมของสถานท่ีต้ัง
สํานักงาน กสทช. แห:งใหม: และแนวคิดการออกแบบเบ้ืองต�น ในแนวทางท่ี ๒ 
คือให�ท่ีต้ังสํานักงาน กสทช. หลักท่ีสํานักงาน กสทช. เขต ๑ นนทบุรี บริเวณ
ถนนรัตนาธิเบศร! และส:วนสนับสนุนอยู:ท่ีถนนพหลโยธิน ซอย ๘ โดยต:อมาก็มี
การดําเนินการต:างๆ ในส:วนของโครงการก:อสร�างอาคารสํานักงาน กสทช. ไม:ว:า
จะเปkนการคัดเลือกท่ีปรึกษาการออกแบบ การต้ังคณะทํางานกําหนดขอบเขตงาน 
การกําหนดวงเงินการก:อสร�าง การกันงบประมาณในแต:ละปD ท้ังนี้รวมถึงการ
กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตน!ฯ เพ่ือทรงวางศิลาฤกษ! จนกระท่ัง
ในช:วงปลายปD ๒๕๕๙ สํานักงาน กสทช. ได�มีการเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ
ต:อการปรับปรุงแบบฯ ขอบเขตของงานและราคากลางงานก:อสร�าง โครงการ
ก:อสร�างและตกแต:งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห:งใหม: และขอกันเงิน
งบประมาณท่ียังคงเหลืออยู:ไว�ใช�สําหรับงานเพ่ิม-ลดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการ
ก:อสร�างฯ รวมท้ังขออนุมัติในหลักการให�ดําเนินการประกวดราคา ซ่ึงแม�      
ท่ีประชุม กสทช. จะใช�เวลาในการพิจารณาเรื่องนี้อยู:หลายครั้ง แต:ในท่ีสุด 
กสทช. ก็ได�มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เห็นชอบประมาณการราคาค:าก:อสร�างอาคารสํานักงาน กสทช. ท่ีถนนรัตนาธิเบศร! 
จํานวนเงิน ๒,๘๔๒,๐๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท ซ่ึงรวมภาษีมูลค:าเพ่ิมและค:าใช�จ:าย
ท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว ท้ังนี้โดยให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุม  
ไปกําหนดเง่ือนไขในการประกวดราคา โดยให�สํานักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์  
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบภายในของอาคารให�สอดคล�องกับการปรับปรุง
โครงสร�างองค!กร 

       การท่ีสํานักงาน กสทช. หยิบยกป�ญหาเรื่องพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานข้ึนเสนอ
ให�พิจารณาในครั้งนี้ และท่ีประชุมโดยเสียงข�างมากมีมติให�จัดสรรพ้ืนท่ีใน 
ซอยสายลมเพ่ือก:อสร�างอาคารสําหรับใช�เปkนพ้ืนท่ีปฏิบัติงานถาวร และพิจารณา
ลดขอบเขตของงานก:อสร�างและตกแต:งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห:งใหม: 
จึงเปkนกรณีท่ีไม:อาจกระทําได�โดยไม:ทบทวนมติ กสทช. ครั้งต:างๆ ท่ีเก่ียวข�องได� 
ท้ังนี้ รวมถึงกรณีหากจะยกเลิกการประกวดราคาก:อสร�างอาคารใหม: 
สํานักงาน กสทช. ก็ย:อมไม:อาจดําเนินการโดยพลการได� 



 ๗๙ 
 

       ท้ังนี้ ผมเห็นด�วยในหลักการว:าควรมีการแก�ไขป�ญหาเรื่องการเช:าพ้ืนท่ี
อาคารภายนอก โดยต�องพยายามยกเลิกหรือลดลงให�น�อยท่ีสุด อย:างไรก็ตาม 
ผมเห็นว:าการก:อสร�างอาคารท่ีซอยสายลมเพ่ิม ๑ อาคารเปkนเพียงการแก�ไข
ป�ญหาชั่วคราว เนื่องจากอาคารเพียงอาคารเดียวย:อมไม:เพียงพอท่ีจะรองรับ
ส:วนงานต:างๆ ของสํานักงาน กสทช. ได�ท้ังหมด ดังนั้นในอนาคต สํานักงาน
ใหญ:ของ กสทช. ยังคงจะต�องย�ายไปอยู:ท่ีสํานักงาน กสทช. เขต ๑ นนทบุรี 
บริเวณถนนรัตนาธิเบศร! ตามท่ี กสทช. ได�เคยมีมติไว� โดยในการก:อสร�าง  
เห็นควรต�องออกแบบและจัดให�มีพ้ืนท่ีเพียงพอรองรับส:วนงานและภารกิจท่ีมี
ท้ังในป�จจุบันและอนาคต ส:วนสํานักงานท่ีซอยพหลโยธิน ๘ นั้น เห็นควรให�
เปkนสํานักงานส:วนหน�าไว�สําหรับให�ผู�รับใบอนุญาตและประชาชนติดต:อเท:านั้น 

       อนึ่ง ตามท่ีทางสํานักงาน กสทช. ได�ยกประเด็นพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานของ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน!มีป�ญหาท่ีจะต�องแก�ไขโดยเร:งด:วน 
เนื่องจากทางอาคาร Exim ต�องการขอยกเลิกการเช:าพ้ืนท่ีภายในปDนี้ ปรากฏ
ข�อเท็จจริงในท่ีประชุมว:า สถานการณ!ไม:ได�เปkนเช:นท่ีมีการรายงาน โดยทาง
อาคาร Exim ยังมิได�เร:งท่ีจะยกเลิกการเช:าแต:อย:างใด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
 - ไม:มี -  
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

พร�อมกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปIดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.       
 


