
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๒๕ 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. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๖. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 

ผู.ไม�เข.าประชุม 
๑. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! 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 
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๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวพยุงทรัพย!  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ:มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 

ผู.ช้ีแจง 
๑.   นางสาวมณีรัตน!  กําจรกิจการ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการในตําแหน:งผู�อํานวยการสํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน! และรักษาการในตําแหน:ง
ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข:าย   
สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๒. นายตรี  บุญเจือ ผู�อํานวยการส:วน สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน!  

  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน     กล:าวเปDดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เปGนประธานกล:าวเปDดงาน
สัมมนาในหัวข�อ ทําอย:างไรให� “5G เทคโนโลยีพลิกโลก” เกิดข้ึนได� ในงาน 
Technology of the Future : The Way Forward for 5G in Thailand  
ซ่ึงจัดโดยบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร! 
กรุงเทพมหานคร  และมี กสทช. ประวิทย!ฯ  และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ          
ไปเข�าร:วมงาน ท้ังนี้ ขอให�สํานักงาน กสทช. ได�รวบรวมสาระสําคัญท่ีได�รับ
จากการสัมมนาในครั้งนี้ เพ่ือนํามาใช�ประกอบการพิจารณาการจัดสรรคลื่น
ความถ่ี 5G ด�วย ซ่ึงในการสัมมนาในครั้งนี้มีผู�เข�าร:วมสัมมนาเปGนจํานวนมาก 
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๒. เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เปGนประธานในพิธีเจริญพระ
พุทธมนต!ถวายพระพรชัยมงคลแด:สมเด็จพระเจ�าอยู:หัว เนื่องในวันเฉลิม     
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ผู�บริหาร และ 
พนักงาน กสทช. ทุกท:านท่ีมาร:วมงานโดยพร�อมเพรียง และในวันท่ี ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะมีกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  ซ่ึงได�แจ�งรายละเอียดให�กรรมการ กสทช. ทุกท:านได�ทราบแล�ว 

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ และให�สํานักงาน กสทช.        

รับข�อสั่งการของประธาน กสทช. ไปดําเนินการต:อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒     :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 -ไม:มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
 -ไม:มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 

 

เลขาธิการ กสทช. ขอให�ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน 
๑๑ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 

ท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม  ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : มท. ทท. คท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต:งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต:อรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑  
เอกสารแนบ ๒  โดยขอให�ตรวจสอบความถูกต�องของตัวเลขจํานวนคดี 
นอกจากนี้ ในส:วนของการรับรองเครื่องโทรคมนาคม ขอให�สํานักงาน กสทช. 
พิจารณาเรื่องการนําเข�าท่ีมีการล็อกแบนด!/ล็อกย:านของผู�ประกอบการหลายราย 
ซ่ึงถ�าหากไม:ตรงกับท่ีรับรองก็จะเปGนการนําเข�าท่ีไม:ถูกต�อง เพราะมีคดีท่ีอยู:ใน
ศาลปกครองคล�ายคลึงกัน และในอนาคตหากมีการ Reframing คลื่นความถ่ี
เครื่องวิทยุคมนาคมเหล:านี้ก็จะเปGนปjญหากับผู�บริโภค ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับว:า
สํานักงาน กสทช. จะรับไปดําเนินการ   



 ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒: รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู.กระทําความผิดเก่ียวกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ : คส. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ประจําเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๑  ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย!ฯ  มีข�อสังเกตขอให�สํานักงาน กสทช. ไปตรวจสอบบริเวณ IT Zone 

ตามห�างสรรพสินค�า ท่ีอาจมีการลักลอบขายกล:องรับสัญญาณ ว:าจะดําเนินคดีได�
หรือไม:/อย:างไร ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับว:าสํานักงาน กสทช. จะรับไปดําเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการทดสอบการใช.งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให.

เปล่ียนแปลงการใช.งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน 
๕ สถานี) : ปส. ๑ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมี
มติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ 
(จํานวน ๕ สถานี) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี  

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓ กรกฎาคม 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:างวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต:ออายุ
การทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม:ปรากฏประวัติว:ามีการ
ออกอากาศขัดต:อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๔๘ สถานี ตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จํานวน ๔๐ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จํานวน ๖ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน    จํานวน ๒ สถานี 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุร กิจว: านโยบายการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเปGนเพียงมาตรการชั่วคราว แต:กลับถูกใช�มาเปGนระยะเวลานาน 
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โดยมีการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย:างไร�จุดสิ้นสุดและ       
ไม:เปGนการสมควร โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ี
กฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปGนการเฉพาะ ว:าต�องทําด�วย
วิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท:ากับเปGนการต:อ
อายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล:าวอย:างจริงจัง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : สถิติเรื่องร.องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตั้งแต� พ.ศ. 

๒๕๕๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : กส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ต้ังแต: 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ให�คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�องเร:ง
พิจารณาดําเนินการเรื่องร�องเรียนให�เสร็จโดยเร็ว  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของบริษัท สปริงนิวส� เทเลวิช่ัน จํากัด 
 ช�องรายการ สถานีโทรทัศน� สปริงนิวส� : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น 

จํากัด ช:องรายการ สถานีโทรทัศน! สปริงนิวส! จากเดิม นายโกศล สงเนียม  
เปลี่ยนเปGนนายชยธร  ธนวรเจต  ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต:วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : เรื่องร.องเรียนกรณีขอให.บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุEป จํากัด ยกเว.นค�าบริการท่ี     

ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช.บริการกล�องรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี 
๑๑/๒๕๖๑) : บส. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ยกเว�น

ค:าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการกล:องรับสัญญาณดาวเทียม 
(เลขท่ี ๑๑/๒๕๖๑)  เนื่องจากได�รับการแก�ไขจากผู�ประกอบการ และผู�ร�อง
ยินดียุติเรื่อง ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว:าในการพิจารณาเรื่องร�องเรียนลักษณะนี้ในอนาคต 

อาจจะต�องขอให�ผู�ประกอบการแสดงหลักฐานท่ีว:าผู�บริโภคผิดนัดชําระหนี้ เช:น ใบแจ�ง
ค:าบริการ เพ่ือประกอบการพิจารณา ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับว:าสํานักงาน กสทช. 
จะรับไปดําเนินการ 

   



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : เรื่องร.องเรียนกรณีขอให.บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุEป จํากัด แก.ไขให.สามารถ
ตรวจสอบผังรายการอิเล็กทรอนิกส� (Electronic Program Guide หรือ EPG) ได. 
(เลขท่ี ๕๐/๒๕๖๐) : บส.   

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด แก�ไขให�สามารถ

ตรวจสอบผังรายการอิเล็กทรอนิกส! (Electronic Program Guide หรือ EPG) ได� (เลขท่ี 
๕๐/๒๕๖๐) เนื่องจากผู�ร�องเรียนสามารถตรวจสอบผังรายการฯ ได�ตามปกติ และ
ผู�ร�องยินดียุติเรื่อง ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
  

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ  ขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาเพ่ือให�เกิดความชัดเจนว:า
กรณีใดเปGน IPTV หรือ OTT เพ่ือให�ในการถ:ายทอดในครั้งต:อๆ ไปไม:มีปjญหาเรื่อง
สิทธิในการออกอากาศตามประกาศของ กสทช. ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับว:า
สํานักงาน กสทช. จะรับไปดําเนินการ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙: รับทราบผลการประมาณรายได.เพ่ือประกอบการพิจารณาสอบทานการชําระ

ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปWเพ่ิมเติม กรณี การร�วมผลิตรายการ ร�วมการงาน 
หรือร�วมธุรกิจ ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ช�อง MCOT HD และ 
บริษัท ไบร�ท ทีวี จํากัด ช�อง Bright TV : นส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการประมาณรายได�เพ่ือประกอบการพิจารณาสอบทานการชําระ
ค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปsเพ่ิมเติม กรณีการร:วมผลิตรายการ ร:วมการงาน 
หรือร:วมธุรกิจ ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ช:อง MCOT HD และบริษัท 
ไบร!ท ทีวี จํากัด ช:อง Bright TV ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐: สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห�งชาติแจ.งผลการพิจารณารายงานผล

การปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปW ๒๕๖๐ :  ยย.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ ผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปs ๒๕๖๐ และ

สรุปสาระสําคัญประเด็นข�อสังเกตและข�อเสนอแนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห:งชาติ พร�อมท้ังคําแถลง/ชี้แจงของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย!ฯ มีความเห็นต:อประเด็นเรื่องข�อสังเกตและข�อเสนอแนะของ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห:งชาติ โดยขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาว:าจะ
ดําเนินการอย:างไร เพ่ือแก�ไขปรับปรุงตามข�อสังเกตดังกล:าว  ซ่ึงเลขาธิการ 
กสทช. แจ�งว:าสํานักงาน กสทช. จะรับไปดําเนินการ 

 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  : การ เป ล่ียนแปลงผู. อํ านวยการสถานีของ ผู.ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๔ สถานี : ปส.๑ 

  
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๔ สถานี ตามข�อ ๑๓ วรรคสองของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   
ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ You Channel ของบริษัท อาร�เอส จํากัด 
(มหาชน) : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการ  
จากช:องรายการ You Channel เปGนชื่อช:องรายการ SERIES CHANNEL ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๑  เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการ You Channel ของบริษัท 
อาร!เอส จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : บริษัท เสียงประชาชนไทย จํากัด ช�องรายการ 13 สยามไทย ช้ีแจงการ

ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ�อาหาร  : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เสียงประชาชนไทย จํากัด 

ทราบว:าข�ออ�างข�อผิดพลาดทางเทคนิคในการออกอากาศโดยไม:ได�ตรวจสอบ
ถ�อยคําพูดของบุคคลต:างๆ ให�ละเอียดก:อนนําไปออกอากาศ โดยไม:ได�เจตนาทําให�
เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!อาหารนั้นไม:อาจรับฟjงได� ท้ังนี้ 
เนื่องจากบริษัทมิได�ปฏิบัติตามข�อ ๔ และข�อ ๕ ของเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต  



 ๘ 
 

๒. มอบหมายให�ฝ�ายเลขานุการฯ นําส:งหนังสือชี้แจงของบริษัท เสียงประชาชนไทย จํากัด 
ให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! เพ่ือดําเนินการใน
ส:วนท่ีเก่ียวข�องต:อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง บริษัท เสียงประชาชนไทย จํากัด ช:องรายการ 13 
สยามไทย ชี้แจงการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร 

๒.  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตในข�อ ๖.๒ ท่ีมอบให�ไปดูแลในส:วนของการออกอากาศ
โฆษณาท่ีมีปjญหาทางกฎหมาย ซ่ึงอาจจะต�องกําหนดกรอบเวลาว:าจะย�อนกลับมา
ให�พิจารณาได�เม่ือใด เนื่องจากหลักฐานครั้งนี้องค!การอาหารและยา (อย.) ได�แจ�งว:า
ผิดกฎหมาย ดังนั้นนอกจากผิดเง่ือนไขใบอนุญาตแล�ว ยังผิดตามประกาศ กสทช. 
เรื่องการเอาเปรียบฯ ซ่ึงก็เคยมีแนวทางการดําเนินการอยู:แล�ว   
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาผังรายการหลักตั้งแต�เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เปfนต.นไปของช�อง
รายการ 3 HD : ปส. ๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด ให�ปฏิบัติตาม
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ โดยให�แสดง
เอกสาร หลักฐาน การบริการจัดการ การจัดทําผังรายการ รวมตลอดจนสิทธิ         
ในการหารายได�ของบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด ด�วยตนเองจากการบริหารจัดการ
ข�างต�น พร�อมท้ังหลักฐานการแยกเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ!ช:องรายการ 3 HD ออกจาก
สถานีโทรทัศน!ไทยทีวีสีช:อง ๓ ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร!เทนเม�นต! จํากัด ต้ังแต:
วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปGนต�นไป ท้ังนี้ หากบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด 
ไม:ดําเนินการ ให�ดําเนินการใช�มาตรการทางปกครองตามลําดับต:อไป 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาผังรายการหลักต้ังแต:เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เปGนต�นไปของช:องรายการ 3 HD 

 
 
 
 
 
 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโครงข�าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ระดับท.องถ่ินของ
บริษัท เอฟโอที เอ็มเอส โอ จํากัด (ช่ือเดิม บริษัท ไอซีทีวี จํากัด) : ปส. ๓  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�บริษัท เอฟโอที เอ็มเอส โอ จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท ไอซีทีวี จํากัด) 

ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน 
ของบริษัท เอฟโอที เอ็มเอส โอ จํากัด นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ   

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เอฟโอที เอ็มเอส โอ จํากัด  
(ชื่อเดิม บริษัท ไอซีทีวี จํากัด) เพ่ือทราบผลการพิจารณา ตามข�อ ๑. และให�
ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟ�าส:วนภูมิภาค และแจ�ง
ผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๑๕ วัน 
นับแต:วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการเก่ียวกับค:าธรรมเนียม 
ในการประกอบกิจการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจ�งผลการ
ดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง
จากสํานักงาน กสทช. 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ินของบริษัท เอฟโอที เอ็มเอส โอ จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท ไอซีทีวี จํากัด)   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : บริษัท แม็กซ�มีเดีย ดิจิตอล วิช่ัน จํากัด ช�องรายการ Unity TV โฆษณา

ผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีอาจเข.าข�ายการกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู.บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งทางปกครองตักเตือน
บริษัท แม็กซ!มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด ช:องรายการ Unity TV ให�ระงับการกระทําท่ี
เปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติ
การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร เคลียร!วิส
(Klearvis) ผลิตภัณฑ!อาหาร หลินจือโกะ และผลิตภัณฑ!อาหาร ถ่ังเฉ�าสกัด       
อ. วิโรจน! จดทะเบียนชื่อ คอร!ด้ี พลัส (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) ตามมาตรา ๓๑ 
แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบ



 ๑๐ 
 

ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือ หากบริษัท แม็กซ!มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด ฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล:าว กสทช.จะดําเนินการปรับทางปกครองเปGนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม:ได�
ปฏิบัติตามคําสั่ง ตามมาตรา ๗๗ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๘ และข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได�มีการโฆษณาในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!นั้นหรือ
ผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปGนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ 
สถิติ หรือข�อมูลอันไม:เปGนความจริงหรือเกินความจริง ซ่ึงเปGนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภค    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง  บริษัท แม็กซ!มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด ช:องรายการ Unity TV 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีอาจเข�าข:ายการกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : กรณีบริษัท ทีวีดี เซอร�วิสเซส จํากัด ช�องรายการ TVD MONO 1 โฆษณา

ผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีอาจเข.าข�ายการกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู.บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั ่งปกครองตักเตือน 
บริษัท ทีวีดี เซอร!วิสเซส จํากัด ช:องรายการ TVD MONO 1 ให�ระงับการกระทํา
ท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติ
การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร อัลติเมท คอลลาเจน 
ผลิตภัณฑ!อาหาร อินคา ออยส! (ผลิตภัณฑ!อาหารน้ํามันถ่ัวดาวอินคา) ตราเปGนเอก 
และผลิตภัณฑ!เครื่องสําอางจันจิราแฮร! Tonic และจันจิรา Serum ตามมาตรา 
๓๑ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ 
(๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือ หากบริษัท ทีวีดี เซอร!วิสเซส จํากัด ช:องรายการ TVD MONO 1 ฝ�าฝ�น
หรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล:าว กสทช.จะดําเนินการปรับทางปกครองเปGนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกว ันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาท่ียังไม:ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  ตามมาตรา ๗๗ แห:งพระราชบัญญัติองค!กร



 ๑๑ 
 

จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และข�อ ๘ ประกอบข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได�มีการโฆษณาในสาระสําคัญ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ!นั้นหรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะ
เปGนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิด
ความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรือ
อ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม:เปGนความจริงหรือเกินความจริง  
ซ่ึงเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภค    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง  กรณีบริษัท ทีวีดี เซอร!วิสเซส จํากัด ช:องรายการ TVD 
MONO 1 โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีอาจเข�าข:ายการกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : เรื่องร.องเรียนกรณีขอให.สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการกระทําของบริษัท ทรู 

วิช่ันส� กรุEป จํากัด  ท่ีระงับสัญญาณการให.บริการโทรทัศน�บอกรับสมาชิก โดย
ไม�แจ.งให.ทราบล�วงหน.า (เลขท่ี ๑๐๘/๒๕๖๐) : บส. 

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้  
๑. รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการ

กระทําของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด  ท่ีระงับสัญญาณการให�บริการ
โทรทัศน!บอกรับสมาชิก โดยไม:แจ�งให�ทราบล:วงหน�า (เลขท่ี ๑๐๘/๒๕๖๐) 
เนื่องจากได�รับการแก�ไขจากผู�ประกอบการและผู�ร�องยินดียุติเรื่อง  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด 
เพ่ือขอให�ปฏิบัติตามข�อ ๑๕ และข�อ ๓๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร:งครัด 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง  เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการกระทําของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด  ท่ีระงับสัญญาณการ
ให�บริการโทรทัศน!บอกรับสมาชิก โดยไม:แจ�งให�ทราบล:วงหน�า (เลขท่ี ๑๐๘/๒๕๖๐)   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีสังเกตว:า เนื่องจากเอกสารสรุปข�อวิเคราะห! ในข�อ ๕.๔ เขียน
ระบุว:า  การกระทําดังกล:าวเข�าข:ายเปGนการกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภค    
ตามข�อ ๕ (๗) แต:เนื่องจากบริษัทได�แก�ไขแล�วและมีการเยียวยาแล�ว ผู�ร�องเรียนยินดี
ยุติเรื่องร�องเรียน เห็นว:าถ�าเปGนกรณีการเอาเปรียบผู�บริโภคจะไม:สามารถยุติเรื่องได� 
จําเปGนต�องมีการเตือนผู�รับใบอนุญาตในประเด็นห�ามกระทําการท่ีเปGนการ      



 ๑๒ 
 

เอาเปรียบผู�บริโภคด�วย อย:างไรก็ตามสํานักงาน กสทช. ยืนยันกรณีร�องเรียนนี้ว:า       
ไม:เข�าข:ายกรณีการเอาเปรียบผู�บริโภค 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : บริษัท เอส อาร� เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ BT บันเทิงไทย 

โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหารและผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางที่อาจเข.าข�ายการ
กระทําที ่เปfนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : บส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งทางปกครองตักเตือน
บริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช:องรายการ BT บันเทิงไทย      
ให�ระงับการกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริม
อาหาร เอสที. เพอริส ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ลูทินาร! ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร 
หลินจือ-ถ่ังเช:า ครูบุญเลิศ ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร เมก�า-ไวท! (สารสกัดมะเขือเทศ
คอลลาเจนจากปลาและโปรตีนสกัดจากถ่ัวเหลือง) (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) 
(MEGA-VITE (TOMATO EXTRACT, FISH COLLAGEN AND ISOLATEDSOY 
PROTEIN) (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)) ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ชา
สมุนไพรเห็ดหลินจือ ผสมใบหม:อน ผสมเจียวกู:หลาน ผสมใบบัวบก ผสมใบเตย
หอม (ตราฝูฉา) Ganoderma Lucidum (Lingzhi or Reishi) Plus Milberry 
LeafPlus Jiaogulan Plus Asiatic Pennywort Plus Pandanus Herbal Tea 
(FUCHA Brand) และผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง Delsy Super Solution Serum 
ตามมาตรา ๓๑ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ หากบริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)       
ช:องรายการ BT บันเทิงไทย ฝ�าฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล:าว กสทช.          
จะดําเนินการปรับทางปกครองเปGนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครอง
อีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม:ได�ปฏิบัติตามคําสั ่ง  
ตามมาตรา ๗๗ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข�อ ๘ ประกอบข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ เนื่องจาก
บริษัทฯ ได�มีการโฆษณาในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!นั้นหรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใด
ท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปGนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการ
หรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ



 ๑๓ 
 

บริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม:เปGนความจริงหรือเกินความจริง ซ่ึงเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภค    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง  บริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช:องรายการ BT 
บันเทิงไทย โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารและผลิตภัณฑ!เครื่องสําอางที่อาจ 
เข�าข:ายการกระทําที่เปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การพิจารณาคําร.องขอเปล่ียนแปลงข.อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได.รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๒ สถานี) : ปส. ๑ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน  กสทช.  กสทช.

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ และ กสทช. พลโท ดร. 
พีระพงษ!ฯ )  มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  โดยอน ุญาตให�
เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๒ สถานี)  

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง  การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จํานวน ๑๒ สถานี) 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๑๒๖ ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นและยืนยันความเห็นตามบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๗๐           
ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑  บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๗๓ ลงวันท่ี ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๑๐๑ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๑ และบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๑๒๔ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เนื่องจากผมเห็นว:า กสทช. จําเปGนต�องให�ความสําคัญกับนโยบายกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซ่ึงข�อมูลในปjจจุบันของสํานักงาน 
กสทช.  ระบุว:า ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ
เอฟ.เอ็ม รวม ๕,๗๕๙ สถานี แบ:งเปGนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และสถานี
วิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี ซ่ึงส:งผลให�เกิดประเด็นปjญหาการกํากับดูแล
ตามมาในหลายด�าน และในกรณีนี้ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ได�ยื่นขอเปลี่ยนแปลงการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง อาทิ การขอ



 ๑๔ 
 

ย�ายหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส:ง และท่ีต้ังสายอากาศ และการ
ขอเปลี่ยนแปลงกําลังส:งของสถานี  การขอเปลี่ยนแปลงความสูงของ
สายอากาศอันเปGนสาระสําคัญในการประกอบกิจการการพิจารณาอนุญาตใน
กรณีดังกล:าวจะก:อให�เกิดช:องทางในการแสวงหาประโยชน!ในทางธุรกิจตามมา 
กสทช. จึงต�องมีมาตรการควบคุมหรือกํากับดูแลอย:างเข�มงวด เพ่ือให�สามารถ
บริหารจัดการคลื่นความถ่ีท่ีมีอยู:อย:างจํากัดได�อย:างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล�องตามวัตถุประสงค!และเจตนารมณ!ของกฎหมายได�  

   เม่ือพิจารณาประกอบกับแนวทางการแก�ไขปjญหาการรบกวนโดยใช�
เ ง่ือนไขทางวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�ร:วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว:าง
ประเทศ (ITU) จัดทําข้ึน ซ่ึงชี้ว:าสถานีวิทยุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ในประเทศไทย        
มีจํานวนมากเกินกว:าจะอนุญาตให�ประกอบกิจการได� กสทช. จึงสมควรมี
มาตรการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการท่ีเข�มข�นข้ึน หากไม: มี
มาตรการกํากับอย:างเข�มงวดหรือยังคงผ:อนผันให�ประกอบกิจการโดยไม:มีแผน
ควบคุม หรือกํากับปริมาณสถานีให�อยู:ในจํานวนท่ีเหมาะสม ย:อมเปGนการยาก
ท่ีจะนําไปสู:การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ืออนุญาตให�ประกอบกิจการกระจายเสียงใน
ระบบ เอฟ.เอ็ม. ในอนาคตได� 

   ดังนั้น ผมจึงเห็นว:าการอนุญาตให�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในระบบ เอฟ.เอ็ม. ท่ีผ:านมาเปGนระยะเวลาหกปsนั้นมีระยะเวลาพอสมควรแล�ว 
กสทช. จําต�องพิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการท่ีเข�มข�นมากข้ึน 
เพ่ือให� กสทช. สามารถกํากับดูแลและอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีท่ีมีอยู:อย:าง
จํากัดเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงตามเจตนารมณ!ของพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติมได�โดยเร็ว”  

 ๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๘๐ ลงวันท่ี ๖ สงิหาคม ๒๕๖๑          
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี ้
“เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเปGนในส:วน
ของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู�มีอํานาจอาจไม:มีประเด็น แต:ในส:วนของการ
เปลี่ยนแปลงกําลังส:งออกอากาศ ความสูงของสายอากาศ ความถ่ี ตลอดจนท่ีต้ัง 
อาจเปGนเรื่องท่ีไม:สมควรอนุญาต เนื่องจากเปGนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท:านั้น        
ซ่ึงผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว:า การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเปGนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควรจะต�องมีการ
ทบทวน เนื ่องจากได �ดํา เน ินการมา เป Gนระยะเวลานานพอสมควร 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทาง
ธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนด 



 ๑๕ 
 

วิธีการจัดสรรเอาไว�ว:าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ี
จะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปjญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว:าทิศทางการ
กํากับดูแลท่ีแน:แท�ควรเปGนเช:นไร” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐: การย่ืนคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท เม.กกะมีเดีย 

แอดเวอร�ไทซ่ิง จํากัด  สถานี วทท. ซิตี้ไลฟl เชียงใหม� รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๒๐๐ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  โดยอนุญาต
ให�บริษัท เม�กกะมีเดีย แอดเวอร!ไทซ่ิง จํากัด สถานี วทท. ซิต้ีไลฟ� เชียงใหม: รหัส
สถานี ๑๒๕๒๐๒๐๐ ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยกําหนดให�มีระยะเวลาการทดลอง ๖ เดือน  
นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากพบประวัติการออกอากาศโดยไม:ได�รับอนุญาต ท้ังนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พร�อมแจ�งเง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ ให�แก:บริษัท เม�กกะมีเดีย        
แอดเวอร!ไทซ่ิง จํากัด  ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด  

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

 
หมายเหตุ             ๑.ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของบริษัท เม�กกะมีเดีย แอดเวอร!ไทซ่ิง จํากัด  สถานี วทท. ซิต้ีไลฟ� เชียงใหม: 
รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๒๐๐ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง  

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๘๑ ลงวันท่ี ๖ สงิหาคม ๒๕๖๑          
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี ้
“ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว:า จําเปGนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากเปGนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปGนระยะเวลานาน โดยมีการ
ต:ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย:างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะ
สําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปGนการเฉพาะว:าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการ
ต:ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท:ากับเปGนการต:ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล:าวอย:างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปjญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการ



 ๑๖ 
 

กํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม:ใช:
ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต:ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการเปGนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการยื่นล:าช�าหรือแม�แต:
กรณีท่ีมีการกระทําความผิดเช:นในรายนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑:ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตการให.บริการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .... : ปส.๒ 
    
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
โดยเห็นชอบในหลักการร:างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต
การให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ....   ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําร:างประกาศ กสทช.ฯ ไปจัดรับฟjงความคิดเห็นของผู�มีส:วนได�เสียและ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�เปGนไปตามมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต:อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง ร:าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต
การให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด.านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ร�างประกาศหลักเกณฑ�การอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรและ

ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ : บท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟjงความคิดเห็นสาธารณะต:อร:างประกาศหลักเกณฑ!

การอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุ
คมนาคมประจําเรือ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร:ในเว็บไซต!ของ
สํานักงาน กสทช. ต:อไป 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร:างประกาศหลักเกณฑ!การอบรมและสอบ 
เพ่ือรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ  ท้ังนี้ 
ให�นําประกาศฯ เสนอประธาน กสทช. เ พ่ือพิจารณาลงนามก:อนนําไป               
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต:อไป 

 



 ๑๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่ อง ร: างประกาศหลักเกณฑ!การอบรมและสอบเพ่ือรับ
 ประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒: ขอความเห็นชอบและข้ึนทะเบียนรายช่ือผู.ไกล�เกล่ียชุดใหม� จากทะเบียน

รายช่ือเดิมท่ีเหลืออยู� : รท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม โดยเห็นชอบการข้ึนทะเบียนรายชื่อผู�ไกล:เกลี่ยจากทะเบียนรายชื่อเดิม 
จํานวน ๒๗ ราย ต:อไปอีก ๒ ปs นับจากวันท่ีเลขาธิการ กสทช.  ลงนามในคําสั่งแต:งต้ัง 
ท้ังนี้ ตามระเบียบ กสทช. ว:าด�วยการไกล:เกลี่ยข�อพิพาทระหว:างผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕  
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปDดเผยความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติท่ีประชุม 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง  
 

หมายเหตุ             ๑.ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ และข้ึนทะเบียนรายชื่อผู�ไกล:เกลี่ย
ชุดใหม: จากทะเบียนรายชื่อเดิมท่ีเหลืออยู:  

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๘๒ ลงวนัท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี ้
“โดยหลักเม่ือระเบียบ กสทช. ว�าด�วยการไกล�เกลี่ยฯ ยังคงมีผลบังคับใช� ผมก็
ไม�ขัดข�องท่ีจะมีการข้ึนทะเบียนรายชื่อผู�ไกล�เกลี่ย แต�สํานักงาน กสทช. ควรท่ี
จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการไกล�เกลี่ยท่ีถูกแยก
ออกมาจากการกระบวนการแก�ไขป0ญหาเรื่องร�องเรียนตามปกติมาเป2นเชิง
รูปแบบพิธีการว�ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย�างไร โดยเฉพาะเม่ือ
เปรียบเทียบต�นทุนดําเนินการกับผลประโยชน5ท่ีเกิดจากการไกล�เกลี่ย อีกท้ัง 
ความนิยมท่ีจะใช�บริการของผู�เก่ียวข�องก็มีน�อยมาก ดังท่ีพบว�าในระยะเวลา
กว�า ๕ ป7ท่ีได�ดําเนินการมานั้น ต้ังแต�ระยะแรกก็มีเรื่องร�องเรียนท่ีเข�าสู�
กระบวนการไกล�เกลี่ยเฉลี่ยเพียงเดือนละ ๑ – ๒ กรณี และในระยะหลังเหลือ
เพียงเฉลี่ยเดือนละ ๑ กรณี นอกจากนี้ในการดําเนินการเรื่องร�องเรียนของฝ0=ง
กิจการกระจายเสียงฯ ก็มิได�แยกการไกล�เกลี่ยออกจากกระบวนการจัดการ
เรื่องร�องเรียนโดยรวม ซ่ึงตามพระราชบัญญัติองค5กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
ฉบับท่ี ๒ ได�กําหนดไม�ให�แยกกิจการในการกํากับดูแลแล�ว และขณะนี้ 
สํานักงาน กสทช. อยู�ระหว�างการปรับโครงสร�างเพ่ือรองรับการหลอมรวม
ดังกล�าว ดังนั้นจึงเห็นควรมีการประเมินและทบทวนเรื่องนี้อย�างจริงจัง เพ่ือ
ไม�ให�มีการดําเนินงานท่ีไร�ประสิทธิภาพดํารงอยู�ต�อไป และไม�เกิดสภาพลักลั่น
ในการดําเนินงานด�านการจัดการเรื่องร�องเรียนของสํานักงาน กสทช.” 



 ๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓: การคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบไม�เต็มกลุ�มกรณี
เปfนกลุ�มเลขหมายท่ีมีผู.ใช.บริการ ของบริษัท เดอะไวท�สเปซ จํากัด : จท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม โดยอนุญาตให�รับคืนกลุ:มเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีว:างท่ีมิได�มีการใช�งาน จํานวน ๓๒๗,๕๕๙ เลขหมาย ของ
บริษัท เดอะไวท!สเปซ จํากัด โดยให�มีผลสมบูรณ!เม่ือ กสทช. มีมติและสํานักงาน 
กสทช. ได�รับหนังสือยืนยันยอมรับเง่ือนไขตามท่ี กสทช. กําหนด ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑   

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปDดเผยความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติท่ีประชุม 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
แบบไม:เต็มกลุ:มกรณีเปGนกลุ:มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ ของบริษัท เดอะไวท!สเปซ 
จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๘๓ ลงวนัท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี ้
“ถึงแม�ว:าผมจะไม:เห็นด�วยกับแนวทางการคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับ
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม:เต็มกลุ:ม กรณีเปGนกลุ:มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ 
ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพราะใน
เชิงฐานอํานาจทางกฎหมายยังไม:อาจรับคืนได� และในทางปฏิบัติจริงก็จะมี
ปjญหาหลายประการตามมา เนื่องจากการรับคืนตามแนวทางดังกล:าวอยู:บน
ฐานการรับรู�ตามการแจ�งของผู�ให�บริการท่ีประสงค!จะคืนเลขหมายเท:านั้น โดย
เลขหมายท้ังหมดยังคงเปDดใช�งานอยู:ในอุตสาหกรรม และเปDด office data ใน
นามของผู�ให�บริการรายเดิม ดังนั้นในการรับคืนจึงจะประสบปjญหาท้ังในเรื่อง
การตรวจสอบความถูกต�องของจํานวนเลขหมายท่ีคืน การจําแนกรายละเอียด
ของเลขหมายส:วนท่ีคืนออกจากส:วนท่ียังใช�งาน ตลอดจนการไม:อาจควบคุมมิให�
เกิดการนําเลขหมายส:วนท่ีส:งคืนไปใช�งาน อีกท้ัง การคืนเลขหมายท่ีไม:เต็มกลุ:ม
กรณีเปGนกลุ:มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ ในลักษณะท่ีมีจํานวนมากนี้ ผมได�เคย
ต้ังข�อสังเกตไว�แล�วว:า อาจสะท�อนถึงปjญหาเรื่องการขอรับจัดสรรเลขหมายโดย
ไม:มีประสิทธิภาพของผู� ให�บริการ และท่ีสําคัญคือ อาจแสดงให�เห็นถึง
พฤติการณ!การใช�งานเลขหมายในลักษณะท่ีมีการเลือกบางเลขหมายออกให� 
บริการก็เปGนได� ซ่ึงเปGนเรื่องท่ีไม:ควรจะปล:อยให�เกิดข้ึน แต:อย:างไรก็ตาม        
ในเม่ือแนวทางการคืนเลขหมายดังกล:าวได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม 
กสทช. แล�ว ดังนั้น เพ่ือให�เกิดความเปGนธรรมกับผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ทุกราย ไม:ให�เกิดการเลือกปฏิบัติต:อรายหนึ่งรายใด และไม:ปล:อยให�ผู� ให�       
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีต�องแบกรับภาระค:าธรรมเนียมในส:วนของเลขหมาย 



 ๑๙ 
 

ท่ีมิได�ใช�งาน ผมจึงเห็นชอบการรับคืนเลขหมายฯ ของบริษัท เดอะไวท!สเปซ จํากัด 
จํานวน ๓๒๗,๕๕๙ เลขหมาย โดยมีเง่ือนไขในการรับคืนตามท่ีมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ กําหนด ท้ังนี้ เห็นควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะต�อง
เร:งรัดในการจัดให�มีบุคคลท่ีสาม (Third Party) ตรวจสอบความถูกต�องของ
การส:งคืนเลขหมายครั้งนี้ด�วย รวมท้ังเร:งรัดการปรับปรุงและจัดทําระบบ
รองรับของอุตสาหกรรมให�แล�วเสร็จภายใน ๔ เดือน ซ่ึงเปGนแนวทางท่ีถูกต�อง
มากท่ีสุดในการท่ีจะตอบโจทย!เรื่องการคืนเลขหมายท่ีไม:เต็มกลุ:มกรณีเปGน
กลุ:มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ ได�อย:างเหมาะสมในระยะยาว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔: การคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบไม�เต็มกลุ�มกรณี

เปfนกลุ�มเลขหมายท่ีมีผู.ใช.บริการ ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จํากัด  : จท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม โดยอนุญาตให�รับคืนกลุ:มเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีว:างท่ีมิได�มีการใช�งาน จํานวน ๑๙,๑๙๙,๑๖๔ เลขหมาย ของ
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด โดยให�มีผลสมบูรณ!เม่ือ กสทช. มีมติ
และสํานักงาน กสทช. ได�รับหนังสือยืนยันยอมรับเง่ือนไขตามท่ี กสทช. กําหนด ตามมติ
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑   

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปDดเผยความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติท่ีประชุม 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔  เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบ
ไม:เต็มกลุ:มกรณีเปGนกลุ:มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส  
คอมมูนิเคชั่น จํากัด   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๘๔ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี้ 
“ถึงแม�ว:าผมจะไม:เห็นด�วยกับแนวทางการคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับ
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม:เต็มกลุ:ม กรณีเปGนกลุ:มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ 
ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพราะใน
เชิงฐานอํานาจทางกฎหมายยังไม:อาจรับคืนได� และในทางปฏิบัติจริงก็จะมี
ปjญหาหลายประการตามมา เนื่องจากการรับคืนตามแนวทางดังกล:าวอยู:บน
ฐานการรับรู�ตามการแจ�งของผู�ให�บริการท่ีประสงค!จะคืนเลขหมายเท:านั้น โดย
เลขหมายท้ังหมดยังคงเปDดใช�งานอยู:ในอุตสาหกรรม และเปDด office data  
ในนามของผู�ให�บริการรายเดิม ดังนั้นในการรับคืนจึงจะประสบปjญหาท้ังใน
เรื่องการตรวจสอบความถูกต�องของจํานวนเลขหมายท่ีคืน การจําแนก
รายละเอียดของเลขหมายส:วนท่ีคืนออกจากส:วนท่ียังใช�งาน ตลอดจนการ        



 ๒๐ 
 

ไม:อาจควบคุมมิให�เกิดการนําเลขหมายส:วนท่ีส:งคืนไปใช�งาน อีกท้ัง การคืน
เลขหมายท่ีไม:เต็มกลุ:มกรณีเปGนกลุ:มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ ในลักษณะท่ีมี
จํานวนมากนี้  ผมได�เคยต้ังข�อสังเกตไว�แล�วว:า อาจสะท�อนถึงปjญหาเรื่องการขอรับ
จัดสรรเลขหมายโดยไม:มีประสิทธิภาพของผู� ให�บริการ และท่ีสําคัญคือ        
อาจแสดงให�เห็นถึงพฤติการณ!การใช�งานเลขหมายในลักษณะท่ีมีการเลือกบาง 
เลขหมายออกให�บริการก็เปGนได� ซ่ึงเปGนเรื่องท่ีไม:ควรจะปล:อยให�เกิดข้ึน        
แต:อย:างไรก็ตาม ในเม่ือแนวทางการคืนเลขหมายดังกล:าวได�รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุม กสทช. แล�ว ดังนั้น เพ่ือให�เกิดความเปGนธรรมกับผู�ให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีทุกราย ไม:ให�เกิดการเลือกปฏิบัติต:อรายหนึ่งรายใด และไม:
ปล:อยให�ผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีต�องแบกรับภาระค:าธรรมเนียมในส:วนของ
เลขหมายท่ีมิได�ใช�งาน ผมจึงเห็นชอบการรับคืนเลขหมายฯ ของบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑๙,๑๙๙,๑๖๔ เลขหมาย       
โดยมีเง่ือนไขในการรับคืนตามท่ีมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ กําหนด 
ท้ังนี้ เห็นควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะต�องเร:งรัดในการจัดให�มีบุคคลท่ีสาม 
(Third Party) ตรวจสอบความถูกต�องของการส:งคืนเลขหมายครั้งนี้ด�วย 
รวมท้ังเร:งรัดการปรับปรุงและจัดทําระบบรองรับของอุตสาหกรรมให�แล�วเสร็จ
ภายใน ๔ เดือน ซ่ึงเปGนแนวทางท่ีถูกต�องมากท่ีสุดในการท่ีจะตอบโจทย!เรื่อง
การคืนเลขหมายท่ีไม:เต็มกลุ:มกรณีเปGนกลุ:มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ ได�อย:าง
เหมาะสมในระยะยาว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท เทสโก. คาร�ด เซอร�วิสเซส จํากัด  ขออนุญาตให.บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 

ซิสเทม จํากัด บริษัท  เทสโก. ไลฟl แอสชัวรันส� โบรคเกอร� จํากัด และบริษัท 
เทสโก. เจเนอรัล อินชัวรันส� โบรคเกอร� จํากัด ใช.เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๗๑๒ ร�วมกัน : จท. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น 

๔ หลัก หมายเลข ๑๗๑๒ ร:วมกับบริษัท เทสโก� คาร!ด เซอร!วิสเซส จํากัด  ท้ังนี้ 
ให�บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด และ บริษัท เทสโก� คาร!ด เซอร!วิสเซส จํากัด  
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม โดยเคร:งครัดต:อไป 

๒. ไม:อนุญาตให�บริษัท เทสโก� ไลฟ� แอสชัวรันส! โบรคเกอร! จํากัด และบริษัท         
เทสโก� เจเนอรัล อินชัวรันส! โบรคเกอร! จํากัด ใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๗๑๒ ร:วมกับบริษัท เทสโก� คาร!ด เซอร!วิสเซส จํากัด  

 
 
 



 ๒๑ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท เทสโก� คาร!ด เซอร!วิสเซส จํากัด  ขออนุญาตให� บริษัท 
เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด บริษัท  เทสโก� ไลฟ� แอสชัวรันส! โบรคเกอร! 
จํากัด และบริษัท เทสโก� เจเนอรัล อินชัวรันส! โบรคเกอร! จํากัด ใช�เลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๑๒ ร:วมกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ :  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลานําส�งรายงาน

บัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปWบัญชี ๒๕๖๐ : นท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม โดยอนุญาตให�บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขยาย
ระยะเวลานําส:งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปsบัญชี 
๒๕๖๐ ออกไปอีก ๔๕ วัน นับจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งมติท่ีประชุม กสทช. จาก
สํานักงาน กสทช. 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปDดเผยความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติท่ีประชุม 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง  
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยาย
ระยะเวลานําส:งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปsบัญชี 
๒๕๖๐ 

 ๒.  กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๕๘๕ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี้ 
“เหตุผลของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในการขอขยายระยะเวลา
นําส:งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปsบัญชี ๒๕๖๐ 
เนื่องจากงบการเงินสําหรับปsสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ของบริษัทฯ         
ท่ีใช�กระทบยอดและเปGนฐานข�อมูลในการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทฯ  
ยังไม:ได�รับการลงนามรับรองจาก สตง. โดยอยู:ระหว:าง สตง. ตรวจสอบ ทําให�
ไม:สามารถนําส:งรายงานบัญชีแยกประเภทฯ ของปsบัญชี ๒๕๖๐ ได�ตาม
กําหนดเวลา เปGนเหตุผลท่ีสามารถรับฟjงได� ดังนั้น จึงไม:ขัดข�องท่ีจะอนุญาตให�
บริษัทฯ ขยายระยะเวลาการนําส:งรายงานฯ ไปอีก ๔๕ วัน นับจากวันท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งมติท่ีประชุม กสทช. ตามข�อเสนอของสํานักงาน กสทช. อย:างไรก็ตาม 
ผมมีข�อสังเกตเพ่ิมเติมว:า บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปGนผู�รับใบอนุญาต        
ท่ีต�องได�รับการตรวจสอบบัญชีจาก สตง. เช:นเดียวกัน แต:กลับไม:มีการยื่นขอ
ขยายระยะเวลาการนําส:งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม       
แต:อย:างใด” 

 



 ๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง ข.อกําหนดด.านวิชาชีพวิศวกรสําหรับผู.รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
๑. เห็นชอบในหลักการร:างประกาศ กสทช. เรื่อง ข�อกําหนดด�านวิชาชีพวิศวกร

สําหรับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม  ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. นําร:างประกาศ กสทช. เรื่อง ข�อกําหนดด�านวิชาชีพวิศวกร
สําหรับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ไปจัดประชุม
รับฟjงความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให�เปGนไปตามมาตรา ๒๘ แห:งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต:อไป  

๒. เห็นชอบแนวทางการรับฟjงความคิดเห็นสาธารณะต:อร:างประกาศ กสทช. 
เรื่อง ข�อกําหนดด�านวิชาชีพวิศวกรสําหรับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง ข�อกําหนดด�านวิชาชีพวิศวกร
สําหรับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘:  บริษัท กรุงเทพธนาคม จาํกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสาม  : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม แก:บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปs นับแต:วันท่ี กสทช.มีมติ ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไข
เช:นเดียวกับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามรายอ่ืนท่ีให�บริการ
ในลักษณะเดียวกัน  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘  บริษัท กรุงเทพธนาคม จาํกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม  

 
 
 
 



 ๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙: แนวทางการเลือกช�องความถ่ีย�าน ๑๘๐๐ MHz สําหรับผู.ได.รับใบอนุญาตให.
ใช.คล่ืนความถ่ี : ปท. ๑   
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 

 ๑.๑ หากผู�มีสิทธิเลือกช:องความถ่ีก:อน (ผู�ท่ีชนะการประมูลด�วยการประมูลสูงสุด) 
เปGนผู�ท่ีไม:ได�ถือครองคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz อยู:เดิม จะต�องไม:เลือกช:อง
ความถ่ีท่ีทําให�ผู�ถือครองคลื่น ๑๘๐๐ MHz รายเดิม และเปGนผู�ชนะการ
ประมูลในครั้งนี้ ไม:สามารถใช�คลื่นความถ่ีท่ีเรียงติดกับคลื่นความถ่ีเดิมได�  

๑.๒ หากผู�มีสิทธิเลือกช:องความถ่ีก:อนเปGนผู�ท่ีถือครองคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 
เดิมอยู:ก:อนแล�ว และไม:สามารถเลือกช:องความถ่ีใหม:ให�เรียงติดกับคลื่น
ความถ่ีเดิมได� ให�ผู�ท่ีใช�งานคลื่นความถ่ีดังกล:าว สามารถย�ายการใช�งาน
คลื่นความถ่ีตามสิทธิท้ังหมดไปยังช:วงความถ่ีท่ีว:างพอสําหรับตนเองได�  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. เพ่ิมข�อกําหนดอีกข�อหนึ่งว:าภายหลังจากผู�ชนะ
การประมูลดังกล:าวข�างต�นได�เลือกช:องความถ่ีเรียบร�อยแล�ว สํานักงาน กสทช. 
จะได�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต:อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙  เรื่อง แนวทางการเลือกช:องความถ่ีย:าน ๑๘๐๐ MHz สําหรับ ผู�ได�รับ
ใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐: บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการ Internet of Thing 

(IoT) ภายใต.ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท. ๑ 
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ิมบริการ Internet of 

Thing (IoT) ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี 
๓ก/๔๘/๐๐๒  

๒. เห็นชอบให�ปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๒ ในส:วนบริการท่ีเพ่ิมเติมของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาการอนุญาตเท:าใบอนุญาตเดิม 
(หมดอายุวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘) 

 
 
 
 



 ๒๔ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิม
บริการ Internet of Thing (IoT) ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม 

๒. กสทช.ประวิทย!ฯ  มีข�อสังเกตให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาว:าในอนาคตจะ
ขีดวงกํากับ IOT อย:างไรบ�าง หรือไม:กํากับอะไรบ�าง เพราะมิฉะนั้นจะเกิด
ปjญหาในการกํากับ IOT ซ่ึงอาจจะทําให�อุตสาหกรรมเกิดการติดขัดข้ึนมา 
กรณีนี้บริษัทฯ ยื่นขออนุญาตเพราะมีใบอนุญาตอยู:เดิม แต:ในอนาคตจะต�อง
ออกใบอนุญาตหรือไม: จําเปGนต�องกําหนดให�ชัดเจน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑:  การกําหนดท�าทีเบ้ืองต.นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�า

ด.วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย 
(JTC) ครั้งท่ี ๓๓ ในประเด็นด.านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฝtายไทย
ว�าด.วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุฯ  คภ.  
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบการ
กําหนดท:าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร:วมทางเทคนิคว:าด�วยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุ ตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๓  
(The 33rd Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common Border – 
JTC) ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม   
 

หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๑  เรื่อง การกําหนดท:าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร:วม
ทางเทคนิคว:าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-
มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๓ ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
 
 
 



 ๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ขอรับนโยบายเรื่องการกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมสําหรับการลงทะเบียนผู.ใช.บริการ
โทรศัพท�เคล่ือนท่ี : จท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมสํ าหรับการลงทะเบียนผู� ใช�บริ การ

โทรศัพท!เคลื่อนท่ี  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. ดังนี้ 
 ๑.๑ ผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีทุกรายจะต�องควบคุมจํานวนการลงทะเบียน

ผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของตน ในกรณีบุคคลธรรมดา ให�มีจํานวน
ไม:เกิน ๕ เลขหมายต:อหนึ่งผู�ใช�บริการ ท้ังนี้ หากผู�ใช�บริการประสงค!ท่ีจะ
ลงทะเบียนเกินกว:าจํานวนท่ีกําหนดไว� ให�ไปลงทะเบียน ณ ศูนย!ให�บริการ
ของผู� ให� บริ การโทรศัพท! เคลื่ อน ท่ี เท: านั้ น  แ ละ ให� ผู� ใ ห� บ ริ ก า ร
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีรายงานต:อสํานักงาน กสทช. 

 ๑.๒ ให�มีข�อกําหนดในสัญญาระหว:างผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีกับตัวแทน
จําหน:ายท่ีมีหน�าท่ีและความรับผิดในฐานะตัวการตัวแทน ซ่ึงผู�ให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีมีหน�าท่ีต�องรับผิดชอบในทางแพ:งต:อผู�ใช�บริการและ
บุคคลภายนอกในการกระทําของตัวแทนจําหน:ายด�วย 

      ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. รายงานผลการดําเนินงานให�ท่ีประชุม กสทช. 
ทราบเปGนระยะๆ  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมไปศึกษาประเด็น  
ข�อกฎหมายท่ีให�อํานาจในการจํากัดสิทธิกําหนดจํานวนเลขหมายสําหรับการ
ลงทะเบียนต:อผู�ใช�บริการ และนําไปจัดรับฟjงความเห็นสาธารณะ ในเรื่องการ
กําหนดจํานวนการลงทะเบียนท่ีเหมาะสม และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต:อไป  

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒  เรื่อง ขอรับนโยบายเรื่องการกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมสําหรับการ
ลงทะเบียนผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :     เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ :    การขออนุญาตให.บริการ WiFi ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) : 

กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ   ปท. ๒ 
  
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานกรณีการขออนุญาต

ให�บริการ WiFi บนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และนําเสนอ        
ท่ีประชุมพิจารณาต:อไป  

 



 ๒๖ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ ขอให�สํานักงาน กสทช. นาํประเด็นเรื่องการผลักดันแก�ไขกฎหมาย
ในส:วนท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีบนเครื่องบินไปพิจารณาและ
ดําเนินการด�วย 

  
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

พร�อมกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปDดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ น.       

 
 
 

 
 


