
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๓๐ พฤษภาคม 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. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๖. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู/ไม�เข/าประชุม 
 

๑. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! ติดภารกิจ 
 
ผู/เข/าร�วมประชุม 
 

๑. พลโท ฤทธิชัย  เถาทอง ผู�ช8วยเลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจ/าหน/าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก:กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส8วน  
   รักษาการในตําแหน8งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส8วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส8วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางนภาพร  เก8งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖.   นางสาวสชุญา  สดศรี       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



 ๒ 
 

๗. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวนลินทิพย!  เลิศไพบูลย! นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวพยุงทรัพย!  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ8มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 

ผู/ช้ีแจง 
 

๑. นางสาวอัจฉรา  ปEณยวณิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๒. นางสาวมณีรัตน!  กําจรกิจการ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการในตําแหน8งผู�อํานวยการสํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน! และรักษาการในตําแหน8ง
ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข8าย 
สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๓. นางรมิดา  จรินทิพย!พิทักษ! ผู�อํานวยการสํานักส8งเสริมการแข8งขันและกํากับดูแลกันเอง 
   และรักษาการในตําแหน8งผู�อํานวยการสํานักคุ�มครองผู�บริโภค 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน!  
๔. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู�อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม   
๕. นายนิพนธ!  จงวิชิต ผู�เชี่ยวชาญ (ช ๒)  
  รักษาการในตําแหน8งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๖. นางสาวชนัณภัสร!  วานิกานุกูล ผู�อํานวยการส8วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นายตรี  บุญเจือ ผู�อํานวยการส8วน  
  สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๘. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู�อํานวยการส8วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข8าย  
  สิ่งอํานวยความ และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๙. นายศุภกาญจน!  บุญจันทร! วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู�อํานวยการส8วน 
  สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม   
๑๐. นายประยุทธ  เตือนขุนทด นิติกรปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
๑๑. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
๑๒. นายยิ่งศักด์ิ  บุญธรรม นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข8าย 
  สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๑๓. นางสาวสุรางคนา  ด8านพิทักษ! นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง  สํานักทรัพยากรบุคคล 
  



 ๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล8าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เปJนประธานในพิธีเปHด
สํานักงาน กสทช. เขต ๓๕ (นครสวรรค!) และสํานักงาน กสทช. เขต ๑๕ (อ8างทอง) 
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ท้ัง ๒ เขตมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบเขตละ ๔ จังหวัด นอกจากนี้ 
ยังมีสํานักงาน กสทช. เขต จังหวัดราชบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี ท่ียังไม8ได�ทํา
พิธีเปHดอย8างเปJนทางการ   

๒. เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เปJนประธานในพิธีการรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ! ชั้นสายสะพาย ประจําปM ๒๕๖๐ ซ่ึงผู�ท่ีได�รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ! ชั้นสายสะพาย เปJนอนุกรรมการในคณะต8างๆ 
ของ กสทช. ท้ังนี้ ในส8วนของกรรมการ กสทช. สํานักงาน กสทช. กําลังดําเนินการ
ปรับปรุงการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ! ซ่ึงอาจจะต�องขอเปJนกรณีพิเศษ 

๓. เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สํานักงาน กสทช. มีการจัดการประมูลเลขหมาย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปJนเลขหมายสวย จํานวน ๒๕๙ เลขหมาย ซ่ึงมีผู�สนใจ
ประมูลเลขหมายรวมท้ังสิ้น ๒๘ เลขหมาย คิดเปJนเงินท่ีได�จากการประมูลรวม 
๑๔,๖๕๔,๗๗๑ บาท โดยรายได�หลังหักค8าใช�จ8าย สํานักงาน กสทช. จะนําส8ง
เปJนรายได�แผ8นดิน ท้ังนี้ เลขหมายท่ีมีการประมูลราคาสูงสุดคือ ๐๙๒ ๕๕๕ ๕๕๕๕ 
ในราคา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รองลงมาเปJนหมายเลข ๐๙๓ ๖๖๖ ๖๖๖๖   
ในราคา ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และสํานักงาน กสทช.  
ท่ีช8วยดําเนินการเปJนไปด�วยความเรียบร�อย  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีบันทึก ท่ี สทช. ๑๐๐๑.๑/๕๖๖ ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ แจ�งว8าขอรับทราบรายงานการประชุม เนื่องจากไม8ได�เข�าร8วมการประชุม   
ในครั้งดังกล8าว  

 
 



 ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑  

 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๙ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑   : รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป< ๒๕๖๐ 

ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ภบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

ประจําปM ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้  ตามข�อ ๑๙ (๗) 
ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานผลการตรวจสอบภายใน พบว8ายังมี

ปEญหาเดิมๆ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบภายในรายงานมาหลายปM อาจจะต�อง
กําหนดกรอบว8าปEญหาเดิมท้ังหลายจะสามารถแก�ไขปรับปรุงให�เสร็จภายในก่ีปM 
หรือก่ีรอบการตรวจ เพราะปEญหาท่ีรายงานส8วนใหญ8เกินครึ่งก็เปJนปEญหาเดิมท้ังสิ้น 
ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว8าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต8อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : ทท. มท. คท. 
   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต8งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ กรณีการทดสอบ การจดทะเบียน และการรับรอง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓   : รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข/อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน 
  เมษายน ๒๕๖๑ : รท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล8เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วย     
การไกล8เกลี่ยข�อพิพาทระหว8างผู�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม    
และผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๕ 
 

หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ ต้ังข�อสังเกตว8า สถิติการไกล8เกลี่ยในแต8ละปMมีจํานวนค8อนข�างน�อย 
โดยในปM พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกรณีไกล8เกลี่ยเพียง ๗ ราย ส8วนปM พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ๗ ราย
เช8นกัน และปM พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการไกล8เกลี่ยแล�วเพียง ๓ รายเท8านั้น ท้ังนี้ 
เลขาธิการ กสทช. รับว8าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต8อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔   : รายงานการมอบอํานาจช�วงให/ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด/านกิจการโทรคมนาคม 

แทน กสทช. ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการมอบอํานาจให�ดําเนินคดีต8อศาลปกครองในด�านกิจการ

โทรคมนาคม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑๑ คดี ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕   : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข/องภายหลัง 

การควบรวมกิจการระหว�างบริษัท ไทม� ดอทคอม อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด 
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (ครั้งท่ี ๔) : วท.   

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต8อตลาดท่ีเก่ียวข�อง

ภายหลังการควบรวมกิจการระหว8างบริษัท ไทม! ดอทคอม อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด 
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ครั้งที่ ๔) ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว8า รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบ

ต8อตลาดท่ีเก่ียวข�องภายหลังการควบรวมกิจการ มีประโยชน!ในทางการกํากับดูแล
ค8อนข�างมาก ดังนั้น ขอให�สํานักงาน กสทช. ศึกษาในรายละเอียดและตรวจสอบ
ว8ามีการกระจุกตัวของตลาด และมีการกีดกันการแข8งขันโดยการต้ังราคาค�าส8ง
บริษัทในเครือกับบริษัทนอกเครือแตกต8างกันหรือไม8/อย8างไร ท้ังนี้ เลขาธิการ 
กสทช. รับว8าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต8อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖   : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู/กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
: คส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�อง ประจําเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗   : การแจ/งเปล่ียนแปลงผู/อํานวยการสถานีของบริษัท เอซี เทเลวิช่ัน จํากัด  
  ช�องรายการ Five Channel : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท เอซี เทเลวิชั่น จํากัด  

ช8องรายการ Five Channel จากเดิมนางสาวเมลดา ศรุบวรเดช  เปลี่ยนเปJน 
นางสาวกรชนก สิงห!ไพศาล  โดยมีผลต้ังแต8วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : ร/องเรียนกรณี ขอให/บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุOป จํากัด คิดค�าบริการตั้งแต�รอบบิล

เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๒,๘๑๑.๖๐ บาท ตามแพ็กเกจเดิม 
(เลขท่ี ๑๐๕/๒๕๖๐) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ:ป จํากัด คิดค8าบริการ

ต้ังแต8รอบบิลเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๒,๘๑๑.๖๐ บาท   
ตามแพ็กเกจเดิม (เลขท่ี ๑๐๕/๒๕๖๐) เนื่องจากผู�ร�องเรียนยินดียุติเรื่องร�องเรียน
ที่ได�รับการแก�ไขแล�วจากผู �ประกอบกิจการ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) แจ/งข/อมูลเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ิมเติม 
 ภายหลังการจัดตั้งบริษัท โครงข�ายบรอดแบนด�แห�งชาติ (NBN Co) : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบข�อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

ภายหลังการจัดต้ังบริษัท โครงข8ายบรอดแบนด!แห8งชาติ (NBN Co) ตลอดจนรายงาน
ความคืบหน�าการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร!และแผนธุรกิจของบริษัท ทีโอที จํากัด  
(มหาชน) พร�อมท้ังข�อมูลในการโอนย�ายทรัพย!สินให�บริษัท โครงข8ายบรอดแบนด!แห8งชาติ 
(NBN Co) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง การแจ�งข�อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการ

ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ภายหลังการจัดต้ังบริษัท โครงข8ายบรอดแบนด!
แห8งชาติ (NBN Co) โดยขอให�สํานักงาน กสทช. ติดตามว8าจะต�องมีการทบทวนผู�มี
อํานาจเหนือตลาดหรือไม8 หรือสภาพตลาดเม่ือมีการโอนโครงข8ายให�เปJนของ 
NBN Co แล�ว จะต�องมีการปรับปรุงเง่ือนไขใบอนุญาตของแต8ละรายหรือไม8/อย8างไร 
เนื่องจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อาจจะไม8เหลือโครงข8ายและต�องไป
ปรับปรุงเง่ือนไขกับบริษัท โครงข8ายบรอดแบนด!แห8งชาติ (NBN Co) แทน ท้ังนี้ 
เลขาธิการ กสทช. รับว8าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต8อไป  

 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 
ประจําเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๖๑ – เดือนเมษายน ๒๕๖๑ : กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ�ฯ 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ! 

มานะกิจ) ประจําเดือนกุมภาพันธ! ๒๕๖๑ – เดือนเมษายน ๒๕๖๑ จํานวน ๓ ท8าน 
ได�แก8 นายสมัคร  เชาวภานันท!  นายสุนทร  เหมทานนท! และนายภาณุ ต8อตระกูล    
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว8าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช8วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
(พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  : รายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาส ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ 
 มีนาคม ๒๕๖๑ : ลย. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาส ๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ เพ่ือให�เปJนไปตามข�อ ๘๓ ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วยการรับ 
การจ8าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานการเงินของสํานักงาน กสทช.ว8า    

มีหนี้หลักจํานวนเกือบ ๗๙๐ ล�านบาท คือหนี้ค8าธรรมเนียมเลขหมาย ซ่ึงเกิน 
๗๓๐ วัน หรือ ๒ ปM รองลงมาคือหนี้ค8าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ
ทางด�านกิจการกระจายเสียง จํานวน ๖๗ ล�านบาท ซ่ึงก็เกิน ๒ ปMเช8นเดียวกัน 
ดังนั้น อาจจะต�องพิจารณาว8าจะสามารถเร8งรัดได�อย8างไรก8อนท่ีจะขาดอายุความ 
ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว8าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต8อไป  

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒  : รายงานฉบับสมบูรณ�โครงการจัดจ/างท่ีปรึกษาเพ่ือทบทวนร�างแผนพัฒนากิจการ
 กระจายเสียงและรายงานประเมินผลกระทบต�อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง 
 (RIA) : จส. 
   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานฉบับสมบูรณ!โครงการจัดจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือทบทวนร8างแผนพัฒนา

กิจการกระจายเสียงและรายงานประเมินผลกระทบต8อแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง 
(RIA) และให�สํานักงาน กสทช. นําเผยแพร8ทาง Website ของสํานักงาน กสทช. 
ในส8วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว8า ข�อเสนอของท่ีปรึกษาซ่ึงมีข�อมูลว8าถ�าปรับการ

ส8งสัญญาณวิทยุเปJนระบบวิทยุดิจิตอลจะออกอากาศได�เพ่ิมข้ึนอย8างน�อย ๓ เท8า    
คือ ๑.๕ MHz ได� ๑๘ สถานี และเปlาหมายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคมระบุว8า จะต�องให�มีระบบวิทยุดิจิตอลภายใน ๓ ปM ดังนั้น อาจจะต�อง



 ๘ 
 

พิจารณาว8าจะสามารถดําเนินการอย8างไรเพ่ือให�สามารถเริ่มให�บริการดิจิตอลภายใน 
๓ ปM แต8ในระหว8างนั้นอาจจะค8อยๆ ลดในส8วนของแอนะล็อกไป ซ่ึงจะต�องดู
ผลกระทบในส8วนของรายเก8าและรายใหม8ให�เปJนธรรม ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. 
อาจจะต�องเร8งเตรียมการ มิฉะนั ้นอาจจะไม8เปJนไปตามแผนพัฒนาดิจิทัล       
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงถ�าหากปรับเปJนระบบดิจิตอลและสามารถส8งได�ท้ังเสียง 
และข�อมูลก็จะดีกว8าระบบแอนะล็อกแบบเดิม ซ่ึงเปJนระบบรับฟEงทางเดียวและเปJน
ข�อมูลอย8างเดียว ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว8าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต8อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓  : รายงานผลการทดสอบการใช/งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให/
 เปล่ียนแปลงการใช/งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ 
 (จํานวน ๒ สถานี) : ปส.๑  
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมี

มติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ 
(จํานวน ๒ 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 ๔.๑๔  : รายงานสรุปผลการแก/ไขป]ญหาเรื่องร/องเรียนของผู/รับใบอนุญาตตามประกาศ 
   กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร/องเรียนเก่ียวกับการประกอบ 
   กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข/อ ๒๗ (๒) : รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการแก�ไขปEญหาเรื่องร�องเรียนของผู�รับใบอนุญาต     

ตามข�อ ๒๗ (๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่อง
ร�องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจําเดือน
กรกฎาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 

หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว8า สถิติเรื่องร�องเรียนด�านกิจการโทรคมนาคม     
ซ่ึงผู�รับใบอนุญาตต�องดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลต8อ กสทช. จากสถิติเห็นว8า 
บมจ. ทีโอที เปJนอันดับหนึ่ง ๒,๓๐๐ กว8ารายต8อปM แต8ข�อเท็จจริงมีเรื่องร�องเรียน
มาท่ีสํานักงาน กสทช. บมจ. ทีโอที ไม8ใช8อันดับหนึ่ง ซ่ึงแสดงว8าผู�ประกอบการ
รายอ่ืนๆ อาจจะรายงานข�อร�องเรียนตํ่ากว8าความเปJนจริง เพราะเม่ือเปรียบเทียบ
แล�ว บมจ. ทีโอที ค8อนข�างเปJนลําดับท�ายๆ ในการร�องเรียนมาท่ีสํานักงาน กสทช. 
และจํานวนผู�ใช�บริการก็มีน�อยกว8าผู�ประกอบการรายอ่ืนมาก ดังนั้น ขอให�กําชับ
ผู�ประกอบการทุกรายให�รายงานตามข�อเท็จจริง ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว8า 
จะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต8อไป  



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕  : สถิติเรื่องร/องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตั้งแต� 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเมษายน ๒๕๖๑ :  กส. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

และผลการดําเนินการ ตั้งแต8 พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเมษายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ี 
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการพิจารณาเรื่องร�องเรียนให�แล�วเสร็จโดยเร็ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๒๕ 
 เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต8ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ระหว8างวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑    
ถึงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นขอต8ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่น
เอกสารครบถ�วน และไม8ปรากฏประวัติว8ามีการออกอากาศขัดต8อเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๑๑๐ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จํานวน ๗๘ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จํานวน ๒๓ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน  จํานวน ๙ สถานี  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต8ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจว8าควรจะต�องมีการประเมินผล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและทบทวนนโยบายดังกล8าว 
เนื่องจากเปJนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปJนระยะเวลานานเกินสมควรแล�ว 
โดยเฉพาะในส8วนของการทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ นั้น 
เม่ือมีการต8ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ ก็เท8ากับเปJนการต8ออายุ
การใช�คลื่นความถ่ีออกไปอย8างไม8มีท่ีสิ้นสุด ท้ังๆ ท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปJนการเฉพาะว8าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ท้ังนี้ 
เลขาธิการ กสทช. รับว8าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต8อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗  : การเปล่ียนแปลงผู/อํานวยการสถานีของผู/ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๑๒ สถานี : ปส.๑ 
  
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๒ สถานี ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ : การเปล่ียนแปลงผู/อํานวยการสถานีของผู/ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๓๙ สถานี : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๓๙ สถานี      
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล 
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ : การแจ/งเปล่ียนแปลงกรรมการผู/มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท อาร�เอส  
 จํากัด (มหาชน) : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท  

อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ : การแจ/งเปล่ียนแปลงกรรมการผู/มีอํานาจกระทําการแทนและผู/อํานวยการสถานี
 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ช�องรายการ GMM25 : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู� มี อํานาจกระทําการแทนและ

ผู�อํานวยการสถานีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ช8องรายการ GMM25 
 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ : การแจ/งเปล่ียนแปลงกรรมการผู/มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท แฟนทีวี จํากัด    
 : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท 

แฟนทีวี จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๙/๒๕๖๑ : มส. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๙/๒๕๖๑ ตามผลการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. ดังนี้ 

 ๑. รับทราบการมอบอํานาจให�ประธาน กสทช. หรือ กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน! 
หรือผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! เปJนผู�รับผิดชอบ
ดําเนินคดีแทน กสทช. โดยการมอบอํานาจให�ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน! ให�มีอํานาจดําเนินการยื่นคําร�องขอขยายระยะเวลาในการยื่น
คําให�การ คําให�การเพ่ิมเติม และคําร�องใดๆ ท่ีเก่ียวข�องกับกิจการดังกล8าวเท8านั้น 



 ๑๑ 
 

เว�นแต8ในกรณีท่ีประธาน กสทช. หรือ กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน! ไม8อยู8
หรือไม8สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� หรือกรณีจําเปJนเร8งด8วน จึงให�มีอํานาจ
ดําเนินการอ่ืนใดในการดําเนินคดีปกครองแทน กสทช. ได�  

 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดทําคําให�การการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี  
๒๙/๒๕๖๑ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ : ร/องเรียนกรณีขอให/บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุOป จํากัด ปรับลดค�าบริการรอบบิล
 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีท่ีไม�สามารถรับชมรายการโทรทัศน�ได/  
 (เลขท่ี ๒/๒๕๖๑) : บส.  
  
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ:ป จํากัด ปรับลด

ค8าบริการรอบบิลเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีท่ีไม8สามารถรับชมรายการโทรทัศน!ได� 
(เลขท่ี ๒/๒๕๖๑) เนื่องจากผู�ร�องเรียนยินดียุติเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับการแก�ไขแล�ว 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ : ร/องเรียนกรณีขอให/บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุOป จํากัด ยกเว/นค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ
 หลังจากยกเลิกการใช/บริการกล�องรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๖/๒๕๖๑)  : บส. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ:ป จํากัด ยกเว�น

ค8าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการกล8องรับสัญญาณดาวเทียม 
(เลขท่ี ๖/๒๕๖๑) เนื่องจากผู�ร�องเรียนยินดียุติเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับการแก�ไขแล�ว 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ : ร/องเรียนกรณีขอให/บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุOป จํากัด ยกเว/นค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ
 หลังจากยกเลิกการใช/บริการ (เลขท่ี ๑๒๒/๒๕๖๐) : บส. 
          
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ:ป จํากัด ยกเว�น

ค8าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการ (เลขท่ี ๑๒๒/๒๕๖๐) 
เนื่องจากผู�ร�องเรียนยินดียุติเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับการแก�ไขแล�ว ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว8า เรื่องร�องเรียนกรณีนี้ เปJนกรณีเก่ียวกับการ

ให�บริการ Bundle ระหว8างกิจการโทรคมนาคมกับกิจการกระจายเสียง จึงมี
ประเด็นว8า สํานักงาน กสทช. มีแนวทางการพิจารณาดําเนินการในลักษณะใด 
เพราะกรณีนี้ที ่ยกเลิกเพราะบริการโทรคมนาคมใช�บริการไม8ได�จึงยกเลิก   



 ๑๒ 
 

ทําให�มีปEญหาลุกลามไปด�านกิจการกระจายเสียง ดังนั้น อาจจะต�องพิจารณาว8ากรณี
ที่เปJนลักษณะ Bundle Package และที่เปJน Convergence จะดําเนินการ
ในลักษณะไหนอย8างไร ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว8าจะนําข�อสังเกต ไปดําเนินการ
ต8อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปbนของตนเอง 
 ฉบับท่ี ๓/๒๕๖๑ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม8มีโครงข8าย
 เปJนของตนเอง ฉบับท่ี ๓/๒๕๖๑ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ี
 สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ  มีข�อสังเกตเรื่องรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ท่ีไม8มีโครงข8ายเปJนของตนเอง โดยขอให�สํานักงาน กสทช. วิเคราะห!สาเหตุท่ีทําให�
สิ้นสุดการบริการจริงๆ มิใช8เพียงแจ�งว8าไม8ชําระค8าธรรมเนียม หรือไม8เปHดบริการ    
แต8ขอให�วิเคราะห!ข�อเท็จจริงในทางธุรกิจว8าสภาพตลาดไปได�หรือไม8ได�อย8างไร 
และขอฝากในส8วนท่ีไม8มีโครงข8ายซ่ึงอาจจะต�องปรับวิธีการออกใบอนุญาตเพ่ือให�
เปJนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพราะถ�าหาก
ผู�ประกอบการได�ดําเนินการตามเง่ือนไขแล�ว สํานักงาน กสทช. ก็มีหน�าท่ีจะต�อง
ให�ใบอนุญาต ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว8า จะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต8อไป  

    
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๗  : รายงานผลการเปรียบเทียบปรับของคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิด 
 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการเปรียบเทียบปรับของคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดี

ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
จํานวน ๖ ราย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช .  ประว ิทย !ฯ  ม ีข �อส ัง เกตเรื่องรายงานผลการเปรียบเทียบปรับของ

คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ซ่ึงมีกรณีท่ีเปรียบเทียบปรับไม8ได�เนื่องจากขาดอายุความ 
เพราะกรณีนี้มีอายุความ ๑ ปM ดังนั้น ขอให�สํานักงาน กสทช. เร8งพิจารณาดําเนินการ 
เพราะถ�าหากเกิน ๑ ปM ก็จะเปรียบเทียบปรับไม8ได� ทําให�คดีขาดอายุความไป    
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ขอรับข�อสังเกตท้ังหมดไปแจ�งสายงานและสํานักท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการต8อไป  

 
 



 ๑๓ 
 

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

ด/านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ

บริการทางธุรกิจ ซ่ึงได/รับอนุมัติให/เปล่ียนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ของกลุ�มคนคนแม�สันเมืองยาว ลําปาง สถานี
วิทยุกระจายเสียงคนแม�สัน-เมืองยาว รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๐๑๙ : 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. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!        
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑) อนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ แก8ห�างหุ�นส8วนจํากัด ลําพูนลําปาง   

 ๒) อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง จากเดิม วิทยุกระจายเสียง
คนแม8สัน-เมืองยาว เปลี่ยนเปJน ลานนาเรดิโอ  

 ๓) เห็นชอบให�ผู�ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แจ�งเปลี่ยนแปลง
ข�อมูลใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให�สอดคล�อง
กับประเภทและข�อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุมัติ 
โดยให�เปลี่ยนแปลงภายใน ๓๐ วัน นับแต8วันที่ได�รับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พร�อมท้ังกําหนดเง่ือนไข     
การทดลองประกอบกิจการและเปลี่ยนแปลงข�อมูลในใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ 
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของผู�ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พร�อมมีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงทราบต8อไป            

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นส8งให�ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับอนุมัติให�เปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของกลุ8มคนคนแม8สันเมืองยาว
ลําปาง สถานีวิทยุกระจายเสียงคนแม8สัน-เมืองยาว รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๐๑๙ 



 ๑๔ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๒๙ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

     “ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว8า จําเปJนจะต�องมีการประเมินผล  
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปJนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต8ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปJนมาตรการถาวรไปแล�ว 
โดยเฉพาะในส8วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว8าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล  

         ในกรณีการขอเปลี่ยนประเภทบริการจากบริการสาธารณะ/บริการชุมชน
มาเปJนการประกอบกิจการธุรกิจเช8นกรณีนี้ จึงถือเปJนการเปลี่ยนแปลงสิทธิ 
อันเปJนสาระสําคัญ ซ่ึงไม8ควรท่ีจะอนุญาตให�ทําได� เพราะลําพังการให�สิทธิ   
ในการทดลองเดิมคงอยู8ไปเรื่อยๆ ก็เปJนปEญหาในตัวเองอยู8แล�ว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การอนุญาตให/บริษัท ยูนิเวอร�แซล มีเดีย เอ็นเตอร�เทนเม/นท� จํากัด ประกอบกิจการ

เพ่ือให/บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Time TV 
: ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการ 
Time TV แก8บริษัท ยูนิเวอร!แซล มีเดีย เอ็นเตอร!เทนเม�นท! จํากัด โดยให�มี
อายุใบอนุญาต ๕ ปM นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน  กสทช.  
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการ  
ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท ยูนิ เวอร!แซล มีเดีย  
เอ็นเตอร!เทนเม�นท! จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ยูนิเวอร!แซล มีเดีย เอ็นเตอร!เทนเม�นท! 
จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช8องรายการ Time TV 



 ๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ไม�นําส�งข/อมูลเพ่ือใช/ทบทวนอัตราค�าตอบแทน
การเช�าใช/โครงข�ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล : นส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 

ให�นําส8งข�อมูลพร�อมเอกสารหลักฐานตามแบบฟอร!มท่ีกําหนดภายใน ๗ วัน 
นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง หากไม8ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
สํานักงาน กสทช. จะใช�ข�อมูลท่ีมีอยู8ประกอบการพิจารณากําหนดอัตรา
ค8าตอบแทนการเช8าใช�โครงข8ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ต8อไป 

 ๒. ให�สํานักงาน กสทช. เร8งดําเนินการพิจารณาทบทวนอัตราค8าตอบแทนการ 
เช8าใช�โครงข8ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ให�เปJนไปตามมาตรา ๔๒ 
แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๑ โดยเร็ว  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ไม8นําส8งข�อมูลเพ่ือใช�ทบทวน
อัตราค8าตอบแทนการเช8าใช�โครงข8ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําร/องขอเปล่ียนแปลงข/อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได/รับ
 อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๐ สถานี) : 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. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๗ สถานี 

 ๒. ไม8รับเรื่องไว�พิจารณาการเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ี
ได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ สถานี  

 ๓. เห็นชอบให�กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมแก8ผู�ได�รับอนุญาตให�เปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี 
ท่ีต้ังเครื่องส8งและท่ีต้ังสายอากาศในกรณีท่ีต้ังใหม8อยู8ในพ้ืนท่ีท่ีเปJนกรรมสิทธิ์
ของผู�มีอํานาจกระทําการแทนในนิติบุคคล/กลุ8มคน ว8าไม8อาจเปJนเหตุแห8งการ
ยื่นคําร�องได� อีก ท่ีจะขอเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส8งและท่ีต้ัง
สายอากาศไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในท่ีต้ังแห8งอ่ืน พร�อมท้ังมี
หนังสือแจ�งผู�ได�รับอนุญาตเพ่ือให�ได�ทราบถึงเง่ือนไขดังกล8าว 



 ๑๖ 
 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นส8งให�ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี 
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จํานวน ๑๐ สถานี) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๓๐ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

  “เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเปJนในส8วน
ของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู�มีอํานาจอาจไม8มีประเด็น แต8ในส8วนของการ
เปลี่ยนแปลงกําลังส8งออกอากาศ ความสูงของสายอากาศ ความถ่ี ตลอดจนท่ีต้ัง 
อาจเปJนเรื่องท่ีไม8สมควรอนุญาต เนื่องจากเปJนการเปลี่ยนแปลงของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท8านั้น ซ่ึงการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปJนนโยบายการกํากับดูแล 
ท่ีสมควรจะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปJนระยะเวลานาน
พอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาตในส8วนของการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว8าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้น        
จึงสมควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปEญหา-อุปสรรค และแนวทาง    
การกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ  
ว8าทิศทางการกํากับดูแลท่ีแน8แท�ควรเปJนเช8นไร” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู/ทดลอง 
  ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
  (๑๑ สถานี) : 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. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาต
สิ้นสุดลง (๑๑ สถานี) โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปM นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พร�อมแจ�งเง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ ให�แก8ผู�ยื่นคําขอฯ ถือปฏิบัติ
โดยเคร8งครัด 



 ๑๗ 
 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส8งให�ในภายหลัง 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๑๑ สถานี) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๓๑ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ ดังนี้ 

  “นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปJนเพียงมาตรการ
ชั่วคราว แต8กลับถูกใช�มาเปJนระยะเวลานาน โดยมีการต8ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย8างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�
เปJนการเฉพาะว8าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต8ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท8ากับเปJนการต8ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลกระทบและทบทวนนโยบายดังกล8าว         
อย8างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปEญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทาง    
การกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 
ไม8ใช8ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต8ออายุ  
การทดลองประกอบกิจการเปJนการท่ัวไป แม�แต8ในกรณีท่ีมีการยื่นคําขอล8าช�า
หรือเกินกว8ากรอบระยะเวลาท่ีกําหนด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖  :  การพิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
 ห/างหุ/นส�วนจํากัด อีเก้ิล เออีซี กรุOป กรณีเปbนห/างหุ/นส�วนร/าง : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง      

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และการสิ้นสุดการอนุญาตให�ทํา ให�ใช�เครื่อง
วิทยุคมนาคม และให�ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง นับแต8วันท่ี
ห�างหุ�นส8วนสิ้นสภาพนิติบุคคล (๒๕ เมษายน ๒๕๖๐) ตามมาตรา ๑๒๗๓/๓ 
แห8งประมวลกฎหมายแพ8งและพาณิชย!  

 ๒. ไม8รับคําขอต8ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส8วนจํากัด 
อีเก้ิล เออีซี กรุ:ป ไว�พิจารณา เนื่องจากห�างหุ�นส8วนสิ้นสภาพนิติบุคคล ตามมาตรา 
๑๒๗๓/๓ แห8งประมวลกฎหมายแพ8งและพาณิชย! ส8งผลให�ขาดคุณสมบัติ  
การเปJนผู�ทดลองประกอบกิจการ ตามภาคผนวก ค ของประกาศ กสทช. เรื่อง 



 ๑๘ 
 

หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยห�างหุ�นส8วนจํากัด อีเก้ิล เออีซี กรุ:ป สามารถยื่นหนังสือต8อสํานักงาน กสทช. 
เพ่ือขอคืนเงินค8าดําเนินการพิจารณาการทดลองประกอบกิจการ เม่ือวันท่ี ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ได� ท้ังนี้ ไม8ตัดสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
ตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งให�จดชื่อ   
ห�างหุ�นส8วนกลับคืนเข�าสู8ทะเบียนตามมาตรา ๑๒๗๓/๔ แห8งประมวล
กฎหมายแพ8งและพาณิชย!แล�ว ห�างหุ�นส8วนจํากัด อีเก้ิล เออีซี กรุ:ป อาจยื่นคําขอ 
ให� พิจารณาใหม8 ได�ตามหลักเกณฑ!และระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด         
ตามมาตรา ๕๔ แห8งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 ๓. ให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด อีเก้ิล เออีซี กรุ:ป ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!
ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลายหรือจําหน8าย จ8าย โอน เครื่องวิทยุกระจายเสียง
ให�แก8บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช�เครื่องวิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
ฉบับลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต8วันท่ี
ได�รับทราบคําสั่ง หากฝ�าฝ�น สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการตามกฎหมาย
อย8างเคร8งครัด  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การพิจารณาต8ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห�างหุ�นส8วนจํากัด อีเก้ิล เออีซี กรุ:ป กรณีเปJนห�างหุ�นส8วนร�าง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗  : การพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนของผู/ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 ประเภทกิจการบริการชุมชน ท่ีขอรับการสนับสนุน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
 หลักเกณฑ�การส�งเสริมชุมชนท่ีมีความพร/อม และสนับสนุนผู/ประกอบกิจการ
 กระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๒ สถานี : ปส.๑ 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ

ชุมชน จํานวน ๑๒ สถานี ท่ียื่นคําขอรับการสนับสนุน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การส8งเสริมชุมชนท่ีมีความพร�อม และสนับสนุนผู�ประกอบกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได�รับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เปJนจํานวนเงิน ๑,๐๒๔,๖๑๔ บาท   

 ๒. เห็นชอบให�จัดพิธีการมอบเงินแก8ผู�คําขอรับการสนับสนุน จํานวน ๑๒ สถานี   
ตามข�อ ๑ เพ่ือเปJนแบบอย8างแก8ผู�ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
กิจการบริการชุมชน ให�มีการบริหารจัดการสถานีเปJนไปอย8างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือประโยชน!แก8คนในชุมชนและประเทศชาติต8อไป 



 ๑๙ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนของผู�ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการชุมชน ท่ีขอรับการสนับสนุน ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การส8งเสริมชุมชนท่ีมีความพร�อม และสนับสนุนผู�ประกอบ
กิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๒ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุญาตให/บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุOป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให/บริการ

โทรทัศน� ท่ีไม�ใช/ค ล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปbนครั้งแรก       
ช�องรายการ True4K : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท ทรู วิชั่นส! 
กรุ:ป จํากัด ช8องรายการ True4K โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปM นับแต8
วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไข 
การเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ:ป จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

 ๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ:ป จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปJนครั้งแรก       
ช8องรายการ True4K              

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให/กรมประชาสัมพันธ� ประกอบกิจการเพ่ือให/บริการโทรทัศน�      

ท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการสถานีโทรทัศน�สันติสุข : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก8กรมประชาสัมพันธ! 
ช8องรายการสถานีโทรทัศน!สันติสุข โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปM 



 ๒๐ 
 

นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ให�กรมประชาสัมพันธ! ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

 ๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให�กรมประชาสัมพันธ! ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการสถานีโทรทัศน!สันติสุข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การอนุญาตให/บริษัท มีเดียเพล็กซ� อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด ประกอบกิจการ

เพ่ือให/บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปbนครั้งแรก 
 จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท มีเดียเพล็กซ! 
อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด จํานวน ๒ ช8องรายการ ได�แก8 ๑) ช8องรายการ ดีทีวี 107 
และ ๒) ช8องรายการ Classic Movies โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปM 
นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�ง
เง่ือนไขการเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก ให�บริ ษัท มีเดียเพล็กซ!  อินเตอร! เนชั่นแนล จํากัด ถือปฏิบั ติ  
โดยเคร8งครัด 

 ๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท มีเดียเพล็กซ! อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอ
เปJนครั้งแรก จํานวน ๒ ช8องรายการ 



 ๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การอนุญาตให/บริษัท ดาราเดล่ีทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให/บริการโทรทัศน� 
ท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ daradaily TV : ปส.๒ 

 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท 
ดาราเดลี่ทีวี จํากัด ช8องรายการ daradaily TV โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปM 
นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท ดาราเดลี่ทีวี จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

 ๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ดาราเดลี่ทีวี จํากัด ประกอบกิจการ
เพื่อให�บริการโทรทัศน! ที่ไม8ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการ 
daradaily TV 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การอนุญาตให/บริษัท อาร�ดี เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให/บริการโทรทัศน�
ท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ RD cable TV : ปส.๒ 

 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท อาร!ดี 
เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ช8องรายการ RD cable TV โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปM 
นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท อาร!ดี เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

 ๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 



 ๒๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท อาร!ดี เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ที่ไม8ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการ 
RD cable TV          

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให/บริษัท เสียงประชาชนไทย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให/บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ 13 สยามไทย 
: ปส. ๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท 
เสียงประชาชนไทย จํากัด ช8องรายการ 13 สยามไทย โดยกําหนดให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปM นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ี   
ไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท เสียงประชาชนไทย จํากัด    
ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

 ๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เสียงประชาชนไทย จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการ 13 สยามไทย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การอนุญาตให/บริษัท อินเตอร� ไลน� เอนเทอร�เทนเม/นท� จํากัด ประกอบกิจการ

เพ่ือให/บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช�องรายการ 
: ปส. ๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท อินเตอร! ไลน! 
เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด จํานวน ๒ ช8องรายการ ได�แก8 ๑) ช8องรายการ 



 ๒๓ 
 

แอคชั่น และ ๒) ช8องรายการ มังกร โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปM 
นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท อินเตอร! ไลน! เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด  
ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

 ๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท อินเตอร! ไลน! เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จํานวน ๒ ช8องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : บริษัท มีเดียเพล็กซ� อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด ขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ

AIS DOONEE Channel (เอไอเอส ดูนี่ แชนแนล) : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท มีเดียเพล็กซ! อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด เปลี่ยนแปลง
ชื่อช8องรายการจาก AIS DOONEE Channel (เอไอเอส ดูนี่  แชนแนล) 
เปJนชื่อช8องรายการ DOONEE SERIES 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม  

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง บริษัท มีเดียเพล็กซ! อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด    
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช8องรายการ AIS DOONEE Channel (เอไอเอส ดูนี่ แชนแนล) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตให/บริการเนื้อหารายการโทรทัศน�

บนอากาศยาน : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม ๑.  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว8าในกรณีการให�บริการเนื้อหารายการโทรทัศน!       

บนอากาศยาน เพ่ือให�บริการสื่อสาระบันเทิงแก8ผู�โดยสารระหว8างเท่ียวบิน 
ด�วยเนื้อหารายการโทรทัศน!จากภาคพ้ืนผ8านโครงข8ายสื่อสารผ8านดาวเทียม  
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปJนกิจการท่ีไม8ถือเปJนการประกอบกิจการ



 ๒๔ 
 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห8งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑     

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดรับฟEงความคิดเห็นในรูปแบบ
เฉพาะกลุ8ม (Focus Group) เรื่องการกําหนดลักษณะกิจการท่ีไม8ถือเปJนการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามมาตรา ๗ วรรคสอง        
แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!    
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือนําไปจัดทําร8างประกาศ กสทช. ต8อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตให�บริการเนื้อหา
รายการโทรทัศน!บนอากาศยาน 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให/บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี ระดับท/องถ่ิน
ของห/างหุ/นส�วนจํากัด ยโสธร สมาร�ท ช/อยส� : ปส.๓   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด ยโสธร สมาร!ท ช�อยส! ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ  

 ๒.  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส8วนจํากัด ยโสธร สมาร!ท 
ช�อยส! เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิล  
ท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟlาส8วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอน
สายเคเบิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต8วันท่ีได�ดําเนินการ  
แล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
โครงข8ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต8วันท่ีได�รับ
หนังสือแจ�ง ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส8วนจํากัด ยโสธร สมาร!ท ช�อยส! ไม8ดําเนินการ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดอาจเปJนผลให�ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน ต8อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ินของห�างหุ�นส8วนจํากัด ยโสธร สมาร!ท ช�อยส! 

 



 ๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน� เพ่ือให/บริการ
โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี ระดับท/องถ่ิน
ของบริษัท แวลิด เทคโนโลยี จํากัด : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�บริษัท แวลิด เทคโนโลยี จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับ
กิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ  

 ๒.  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท แวลิด เทคโนโลยี จํากัด    
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลท่ีมีการ
พาดสายไว�กับการไฟฟlาส8วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิล
ให�สํานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต8วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ 
รวมท้ังให�ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข8าย
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน 
กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�
คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ินของบริษัท แวลิด เทคโนโลยี จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให/บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ของ

บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จํากัด : ปส.๓      
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑.  อนุญาตให�บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จํากัด ผู�รับอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน เพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให�บริการ
โครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอกะทู� (เพ่ิมเติม) อําเภอถลาง 
และอําเภอเมืองภูเก็ต จํานวน ๒๖ เส�นทาง  

 ๒. อนุญาตให�บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จํากัด สามารถดําเนินการขออนุญาต
พาดสายเคเบิลกับการไฟฟlาส8วนภูมิภาค ผู�รับใบอนุญาตให�บริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกด�านกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับการขยายพ้ืนท่ีการ
ให�บริการตามท่ีได�รับอนุญาตตามข�อ ๑  

  



 ๒๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให�บริการโครงข8ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน!ของบริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จํากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ :  การทบทวนมติเพิกถอนคําส่ังพักใช/ใบอนุญาตฯ และการพักใช/ใบอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให/บริการโครงข�ายกระจายเสียง  
หรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี กรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายป< รอบบัญชีป< ๒๕๕๙ : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�เพิกถอนคําสั่งการพักใช�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการ 
ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี บริษัท ขอนแก8นเคเบ้ิลเน็ทเวิร!ค จํากัด เลขที่ใบอนุญาต 
B1-N21133-0022-56 โดยให�มีผลย�อนหลังไปตั้งแต8วันที่ กสทช. มีมติ     
(การประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑)  

 ๒. เห็นชอบให�พักใช�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!  
เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
บริษัท ขอนแก8นเคเบิ้ลทีวี จํากัด เลขที่ใบอนุญาต B1-N21133-0143-56 
กรณีไม8ชําระค8าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปM รอบบัญชีปM ๒๕๕๙ หรือชําระไม8ครบถ�วน 
เปJนระยะเวลา ๓๐ วัน นับต้ังแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
มีหนังสือแจ�งผู�รับใบอนุญาตฯ เร8งรัดชําระหนี้ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน   
นับแต8วันที่ได�รับหนังสือแจ�ง หากฝ�าฝ�นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่ง กสทช. 
ให�สํานักงาน กสทช. เสนอมาตรการทางปกครองท่ีสูงข้ึนต8อคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาลงโทษทางปกครองต8อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง การทบทวนมติเพิกถอนคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตฯ 
และการพักใช�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือ
ให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
กรณีไม8ชําระค8าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปM รอบบัญชีปM ๒๕๕๙ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว8า กรณีนี้เปJนกรณีท่ี
ปรากฎข�อเท็จจริงภายหลังว8ามีความผิดหลงของชื่อนิติบุคคลเนื่องจากมีความ
คล�ายคลึงกัน ดังนั้น ในอนาคตขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบความถูกต�อง
ของเอกสารให�รอบคอบก8อนออกคําสั่งทางปกครอง  

  



 ๒๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : ข/อร/องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง รักเชียงใหม� ๕๑ 
คล่ืนความถ่ี ๙๒.๕๐ MHz ประเภทกิจการบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม� 
มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
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. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการ
ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงรักเชียงใหม8 ๕๑ คลื่นความถ่ี ๙๒.๕๐ MHz 
ประเภทกิจการบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม8 มีเนื้อหาไม8เหมาะสม ตามเอกสารท่ี 
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�กําหนดโทษทางปกครอง โดยให�พักใช�
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียง         
รักเชียงใหม8 ๕๑ คลื่นความถ่ี ๙๒.๕๐ MHz ประเภทกิจการบริการชุมชน เปJนเวลา  
๓๐ วัน นับต้ังแต8วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง ท้ังนี้ โดยอาศัยอํานาจตามข�อ ๒๐ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๑๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๖๔ (๒) (๓) 
แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑    

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การลงโทษ ว8าควรท่ีจะดําเนินการเปJนข้ันตอน โดยในชั้นนี้เห็นควรให�พักการ
ออกอากาศรายการไปก8อน หากมีการกระทําฝ�าฝ�นอีกจึงให�พักใช�ใบอนุญาตต8อไป   

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
รักเชียงใหม8 ๕๑ คลื่นความถี่ ๙๒.๕๐ MHz ประเภทกิจการบริการชุมชน              
จังหวัดเชียงใหม8 มีเนื้อหาไม8เหมาะสม   

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : ข/อร/องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ตรงไปตรงมา” และรายการ “คิดเพ่ือไทย” 

เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม และวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ทางช�องรายการ 24TV 
(ย่ีสิบส่ีทีวี) มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

  
มติท่ีประชุม               เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการออกอากาศรายการ 
“ตรงไปตรงมา” และรายการ “คิดเพ่ือไทย” เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม และวันท่ี ๕ 
เมษายน ๒๕๖๑ ทางช8องรายการ 24TV (ยี่สิบสี่ทีวี) มีเนื้อหาไม8เหมาะสม     
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�กําหนดโทษทางปกครอง 
โดยให�พักใช�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน!       
เพื่อให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม8ใช�คลื่นความถ่ี
แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการ 24TV เปJนเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต8วันที่ได�



 ๒๘ 
 

รับทราบคําสั่ง ทั้งนี้ โดยอาศัยอํานาจตามข�อ ๒๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�บริการกระจายเสียง  หรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกอบมาตรา ๑๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๖๔ (๒) (๓) แห8งพระราชบัญญัติ      
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 อนึ่ง กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ แจ�งว8าไม8ขอร8วมลงมติในวาระนี้    
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ตรงไปตรงมา” 
และรายการ “คิดเพ่ือไทย” เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม และวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
ทางช8องรายการ 24TV (ยี่สิบสี่ทีวี) มีเนื้อหาไม8เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : ร/องเรียนกรณี น.ส.ดวงพร โลหิเสน ขอให/ตรวจสอบสถานีวิทยุ SMILE  

F.M. ๑๐๑.๐๐ MHz บริเวณพื้นที่ อ. เมือง จ. ขอนแก�น และสถานีวิทยุ 
PEAK F.M. ๙๒.๐๐ MHz อ. เมือง จ. ขอนแก�น โฆษณาผลิตภัณฑ�ยาเกินจริง 
(เลขท่ี ๑/๒๕๖๑) : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.          

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบสถานีวิทยุ SMILE F.M. 

๑๐๑.๐๐ MHz บริเวณพื้นที่ อ. เมือง จ. ขอนแก8น และสถานีวิทยุ PEAK 
F.M. ๙๒.๐๐ MHz อ. เมือง จ. ขอนแก8น โฆษณาผลิตภัณฑ!ยาเกินจริง (เลขท่ี 
๑/๒๕๖๑) เนื่องจากปรากฏข�อเท็จจริงว8า ในระหว8างที่ตรวจสอบ สถานีฯ 
ไม8ได�มีการออกอากาศตามท่ีมีการร�องเรียน 

๒. ให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (บส.) ส8งเรื่องให�
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ตรวจสอบข�อเท็จจริงและ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
และการออกอากาศของสถานีวิทยุ PEAK F.M. ๙๒.๐๐ MHz อ. เมือง จ. ขอนแก8น 
ว8าเปJนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม8 

  

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่องร�องเรียนกรณี น.ส.ดวงพร โลหิเสน ขอให�
ตรวจสอบสถานีวิทยุ SMILE  F.M. ๑๐๑.๐๐ MHz บริเวณพ้ืนท่ี อ. เมือง     
จ. ขอนแก8น และสถานีวิทยุ PEAK F.M. ๙๒.๐๐ MHz อ. เมือง จ. ขอนแก8น 
โฆษณาผลิตภัณฑ!ยาเกินจริง (เลขท่ี ๑/๒๕๖๑)  

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว8า กรณีร�องเรียนนี้
ตรวจสอบไม8พบการกระทําความผิดเนื่องจากเปJนการตรวจสอบเม่ือพ�น
กําหนดระยะเวลาการเก็บหลักฐานแล�ว ดังนั้นจึงฝากให�สํานักงาน กสทช. 
ปรับปรุงกระบวนการทํางานในอนาคต เม่ือได�รับเรื่องร�องเรียนก็ขอให�แจ�งขอ
หลักฐานจากทางสถานีมาโดยทันที อย8างน�อยให�มีหลักฐานมาเก็บไว�ก8อน  



 ๒๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : ร/องเรียนกรณีขอให/บริษัท ทรูวิช่ันส� กรุOป จํากัด แก/ไขให/สามารถรับชมโทรทัศน�
 ผ�านจานรับสัญญาณดาวเทียมได/ตามปกติ พร/อมปรับปรุงคุณภาพการให/บริการ
 ของเจ/าหน/าท่ีให/บริการข/อมูลทางโทรศัพท�ให/กับผู/ร/องด/วย (เลขท่ี ๓๘๒/๒๕๕๙) : บส.    
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรูวิชั่นส! กรุ:ป จํากัด แก�ไขให�

สามารถรับชมโทรทัศน!ผ8านจานรับสัญญาณดาวเทียมได�ตามปกติ พร�อมปรับปรุง
คุณภาพการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีให�บริการข�อมูลทางโทรศัพท!ให�กับผู�ร�องด�วย 
(เลขท่ี ๓๘๒/๒๕๕๙) เนื่องจากข�อเท็จจริงปรากฏว8า ในข้ันตอนของการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก โดยยกเลิก
สัญญาฉบับท่ี ๑ และเข�าทําสัญญาฉบับท่ี ๒ ผู�ร�องเรียนอาจเกิดความสับสน 
ในเงื่อนไขของการให�บริการตามสัญญาฉบับที่ ๒ จึงให�สํานักงาน กสทช.
มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรูวิชั่นส! กรุ:ป จํากัด เพ่ือให�ปฏิบัติตามข�อ ๘ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยก8อนเข�าทําสัญญา บริษัทฯ ต�องแจ�งรายละเอียดการ
ให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิกเพ่ือให�ผู�บริโภคหรือผู�ใช�บริการทราบ
อย8างชัดเจน และใช�เปJนข�อมูลประกอบการตัดสินใจเข�าทําสัญญาด�วย  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนเพ่ือทราบผลการ
พิจารณาตามข�อ ๑ ท้ังนี้ ผลการพิจารณาของ กสทช. ย8อมไม8เปJนการตัดสิทธิ
ของผู�ร�องเรียนท่ีจะใช�สิทธิทางศาลเพ่ือเรียกร�องค8าเสียหายหรือค8าทดแทนอ่ืน
ใดตามกฎหมายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีอยู8ในอํานาจของ กสทช. และไม8เปJนการ
ตัดสิทธิของผู�ร�องเรียนท่ีจะเสนอเรื่องดังกล8าวต8อสํานักงานคณะกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ือให�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต8อไป   

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรูวิชั่นส! กรุ:ป จํากัด 
แก�ไขให�สามารถรับชมโทรทัศน!ผ8านจานรับสัญญาณดาวเทียมได�ตามปกติ     
พร�อมปรับปรุงคุณภาพการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีให�บริการข�อมูลทางโทรศัพท!
ให�กับผู�ร�องด�วย (เลขท่ี ๓๘๒/๒๕๕๙) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว8า นอกเหนือจาก 
การแจ�งบริษัทฯ ให�ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาฯ แล�ว 
ควรแจ�งให�ปรับปรุงเรื ่องใบแจ�งค8าบริการด�วย เนื่องจากตามข�อเท็จจริง        
ผู�ร�องเรียนรายนี้ประสบปEญหาการไม8ได�รับใบแจ�งค8าบริการในส8วนทรูวิชั่นส! 
และสํานักงาน กสทช. ก็ตรวจพบว8า ก8อนเดือนมีนาคมมีใบแจ�งใบสุดท�ายมา 
ซ่ึงแต8เดิมบริการดังกล8าวเปJนบริการฟรี ไม8มีการคิดเงิน และไม8เคยมีใบแจ�ง
ค8าบริการ แต8แล�ววันดีคืนดีกลับส8งใบแจ�งว8ามีค8าบริการ ๑๕๐ กว8าบาท
แต8ลดหย8อนให� แล�วหลังจากนั้นก็มีใบแจ�งค8าบริการ ๓๐๐ กว8าบาท โดยลดให� 



 ๓๐ 
 

๔๐ กว8าบาท คงเหลือ ๒๙๙ บาท ซ่ึงจากการสอบถามบริษัทฯ ในท่ีประชุม
ร8วม ๓ ฝ�าย บริษัทฯ ก็ไม8ได�ตอบประเด็นนี้ให�ชัดเจน ดังนั้นจึงควรมีการ
ปรับปรุงระบบการแจ�งค8าบริการให�ชัดเจนและถูกต�องด�วย 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ :  การฝ~าฝ�นคําส่ังทางปกครองของบริษัท อาร�เอส จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ 2 

กรณีโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) : บส. 

 
มติท่ีประชุม               เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการฝ�าฝ�นคําสั่งทางปกครอง 
ของบริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ 2 กรณีโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพ     
ท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให�ปรับทางปกครองต8อบริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) 
ช8องรายการ 2 เปJนเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
เปJนเวลา ๑ วัน (๑๗ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙) โดยให�ชําระค8าปรับภายใน ๓๐ วัน   
นับแต8วันท่ีได�รับคําสั่ง ท้ังนี้ หากบริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ 2  
ฝ�าฝ�นไม8มาชําระค8าปรับภายในเวลาท่ีกําหนดดังกล8าว กสทช. จะพิจารณาใช�
มาตรการบังคับทางปกครองข้ันท่ีสูงข้ึนต8อไป ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง การฝ�าฝ�นคําสั่งทางปกครองของบริษัท อาร!เอส จํากัด 
(มหาชน) ช8องรายการ 2 กรณีโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : บริษัท ซี–คอน ซิตี้กรุOป จํากัด ช�องรายการ C-CON CHANNEL โฆษณาผลิตภัณฑ�

เสริมอาหารท่ีอาจเข/าข�ายการกระทําท่ีเปbนการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งคําสั่งทางปกครองให�บริษัท ซี–คอน 

ซิตี้กรุ:ป จํากัด ช8องรายการ C-CON CHANNEL ระงับการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร NK Booster ผลิตภัณฑ!เสริม
อาหาร S-Srim coffee และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร Collafirm Ping หรือ
ผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปJนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด



 ๓๑ 
 

ในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปJนความจริงหรือเกินความจริง ตามมาตรา ๓๑ 
แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทันที      
ท่ีได�รับหนังสือฉบับนี้ ท้ังนี้ หากบริษัทฯ ช8องรายการ C-CON CHANNEL ฝ�าฝ�น
หรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. มีอํานาจปรับไม8เกินห�าล�านบาท    
และปรับอีกวันละไม8เกินหนึ่งแสนบาท ตลอดระยะเวลาท่ียังมิได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
ตามมาตรา ๗๗ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และข�อ ๘ ประกอบข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕     

       อนึ ่ง การโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารดังกล8าวของบริษัทฯ เปJนการ
โฆษณาอวดอ�างสรรพคุณผลิตภัณฑ!เสริมอาหารทางวิทยุโทรทัศน!โดยใช�
ข�อความท่ีขัดแย�งหรือไม8เปJนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๐๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เรื่อง ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร (ฉบับท่ี ๒) และถือเปJนการโฆษณาคุณประโยชน! 
คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุโทรทัศน!โดยไม8ได�รับอนุญาตให�
โฆษณา ซ่ึงอาจส8งผลให�ผู�บริโภคท่ีหลงเชื่อคําโฆษณาดังกล8าวละเลยการดูแล
รักษาสุขภาพและเสียโอกาสท่ีจะได�รับการรักษาอย8างถูกต�อง การโฆษณา
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร NK Booster ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร S-Srim coffee 
และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร Collafirm Ping ในรายการเอ็กซ!เรย!พิชิตกรรม 
ของบริษัทฯ จึงเปJนการทําให�เข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!เสริม
อาหารดังกล8าว อันเปJนความผิดตามมาตรา ๔๑ แห8งพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ การโฆษณาผลิตภัณฑ!ดังกล8าวของบริษัทฯ จึงเข�าข8ายเปJนการ
ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบต8อความสงบเรียบร�อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต8อสุขภาพของประชาชนอย8าง
ร�ายแรง ตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑    

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) พิจารณาดําเนินการกรณีบริษัท ซี–คอน ซิต้ีกรุ:ป จํากัด 
ช8องรายการ C-CON CHANNEL โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร NK Booster 
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร S-Srim coffee และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร Collafirm 
Ping ท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ในส8วนอ่ืนตามกฎหมายท่ีอยู8ในอํานาจหน�าท่ีของ อย. 
เพ่ือประโยชน!ในการคุ�มครองผู�บริโภคต8อไป  

 



 ๓๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง บริษัท ซี–คอน ซิตี้กรุ:ป จํากัด ช8องรายการ C-CON CHANNEL 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีอาจเข�าข8ายการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : การพิจารณารายการค�าใช/จ�ายท่ีเกิดจากประกาศ กสทช. เรื่อง การส�งเสริม

 และคุ/มครองสิทธิของคนพิการให/เข/าถึงหรือรับรู/และใช/ประโยชน�จากรายการของ
กิจการโทรทัศน� มาหักลดหย�อนการนําส�งเงินรายป<เข/ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
ของบริษัท ทรูโฟร�ยู สเตช่ัน จํากัด : ชส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 โดยเห็นว8าการดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส8งเสริมและคุ�มครอง

สิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการของกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม8ใช8การดําเนินการเพ่ือให�ผู�พิการสามารถเข�าถึงบริการ
โทรทัศน!ท่ีให�บริการเปJนการท่ัวไป ตามนัยประกาศหลักเกณฑ!การเผยแพร8กิจการ
โทรทัศน! ท่ีให�บริการเปJนการท่ัวไป ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
เผยแพร8กิจการโทรทัศน!ท่ีให�บริการเปJนการท่ัวไป ดังนั้น จึงไม8เข�าเกณฑ!การ
ลดหย8อนตามประกาศหลักเกณฑ!และวิธีการนําส8งเงินรายปMเข�ากองทุนวิจัย    
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม      
เพ่ือประโยชน!สาธารณะ ของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง การพิจารณารายการค8าใช�จ8ายท่ีเกิดจากประกาศ กสทช. 
เรื่อง การส8งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�
ประโยชน!จากรายการของกิจการโทรทัศน! มาหักลดหย8อนการนําส8งเงินรายปMเข�า
กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ของบริษัท ทรูโฟร!ยู สเตชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : การพิจารณาการขอยกเว/นการนําส�งเงินรายป<เข/ากองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ
ของสมาคมเคเบิลทีวีแห�งประเทศไทย : ชส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 โดยเห็นชอบให�ยกคําร�องการขอยกเว�นการนําส8งเงินรายปMเข�ากองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ ของสมาคมเคเบิลทีวีแห8งประเทศไทย ท้ังนี้ เพ่ือให�เปJนไปตามประกาศ 



 ๓๓ 
 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการนําส8งเงินรายปMเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ 
ของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน! 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง การพิจารณาการขอยกเว�นการนําส8งเงินรายปMเข�ากองทุน
 วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
 เพ่ือประโยชน!สาธารณะของสมาคมเคเบิลทีวีแห8งประเทศไทย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : การพิจารณาแนวทางดําเนินการเก่ียวกับการย่ืนแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ 
 ขององค�การบริหารส�วนตําบลละงู ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบกําหนดเง่ือนไขและข้ันตอนการแสดงความประสงค!ขอออกอากาศ (MOU) 

และการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการขององค!การบริหารส8วนตําบลละงู ดังนี้ 
 ๑.๑ ให�ดําเนินการยื่นแบบแสดงความประสงค!ของการออกอากาศ (MOU) 

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห8งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
เง่ือนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ และประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในการ
ออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห8งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗  

 ๑.๒ ให�ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการและเอกสารประกอบการพิจารณา
ตามภาคผนวก ก แนบท�ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ พร�อมรายงานผลการดําเนินการและแสดงสําเนาเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวข�องต8อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ณ สํานักงาน กสทช. ส8วนกลาง  

  อนึ่ง องค!การบริหารส8วนตําบลละงู จะต�องดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
ในข�อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให�แล�วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง
ผลการพิจารณา หากฝ�าฝ�นไม8ดําเนินการตามข้ันตอนและภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดข�างต�น จะถือว8าไม8ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการต8อไป และให�สิทธิ
ในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) จะสิ้นสุดลงทันที นับแต8วันท่ีครบกําหนดการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขดังกล8าว   



 ๓๔ 
 

 ๒. เห็นชอบให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
อันเนื่องมาจากการยื่นคําขอตามข�อ ๑.๒ ด�วยเหตุท่ีการดําเนินการดังกล8าว
เปJนการปฏิบัติตามเง่ือนเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงมิใช8กรณีการยื่นคําขอ
ล8าช�าตามนัยของกฎหมาย  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งองค!การบริหารส8วนตําบลละงู   
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และข�อ ๒ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง การพิจารณาแนวทางดําเนินการเก่ียวกับการยื่นแบบ
คําขอ ทดลองประกอบกิจการขององค!การบริหารส8วนตําบลละงู ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว8า กรณีท่ีมีการอ�าง
ว8าความล8าช�าเกิดจากกระบวนการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เห็นควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะดําเนินการประสานงาน
ภายในระหว8างสํานักท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเปJนการยืนยันข�อมูล การให�ความ
เห็นชอบจะได�มีน้ําหนักความน8าเชื่อถือท่ีสุด 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของกลุ�มคน
 คนสร/างสรรค�เกษตรกรไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงคนสร/างสรรค�เกษตรกรไทย
 (รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๒๒) : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียง

คนสร�างสรรค!เกษตรกรไทย (รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๒๒) แก8กลุ8มคนคน
สร�างสรรค!เกษตรกรไทย โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน 
นับต้ังแต8วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากปรากฏประวัติการดําเนินการท่ีขัดต8อเง่ือนไข
การทดลองประกอบกิจการในเรื่องการออกอากาศหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

๒. เห็นชอบให�กําหนดเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการเพ่ิมเติม ให�กลุ8มคนคน
สร�างสรรค!เกษตรกรไทย ดําเนินการแก�ไขข�อมูลการได�รับอนุญาตใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคมให�ถูกต�องและสอดคล�องกับเง่ือนไขการ
ทดลองประกอบกิจการท่ีได�รับอนุญาต โดยจะต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 
๙๐ วัน นับต้ังแต8วันท่ีได�รับแจ�งสิทธิการทดลองประกอบกิจการ ท้ังนี้ การฝ�าฝ�นไม8
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถือเปJนการกระทําท่ีขัดต8อเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ และมีผลกระทบต8อการพิจารณาต8ออายุการทดลองประกอบกิจการ
และการกําหนดระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการในการต8ออายุใบอนุญาตรอบถัดไป  



 ๓๕ 
 

๓. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข�อ ๓๑ (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�มีหนังสือแจ�ง
คําสั่งทางปกครองเพ่ือตักเตือนให�กลุ8มคนคนสร�างสรรค!เกษตรกรไทย 
ดําเนินการแก�ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมายและเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการต8อไป 

๔. มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงบันทึกประวัติ  
การฝ�าฝ�นเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการในระบบฐานข�อมูล เพ่ือใช�
ประกอบการพิจารณาดําเนินการในส8วนท่ีเก่ียวข�องต8อไป 

๕. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
(คส.) ดําเนินการบังคับใช�กฎหมาย กรณีตรวจพบการฝ�าฝ�นออกอากาศสถานี
วิทยุกระจายเสียงคนสร�างสรรค!เกษตรกรไทย (รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๒๒) 
ภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง   

๖. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและสิทธิในการ
ฟlองคดีปกครองให�กลุ8มคนคนสร�างสรรค!เกษตรกรไทยทราบต8อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่อง การพิจารณาคําขอต8ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการของกลุ8มคนคนสร�างสรรค!เกษตรกรไทย สถานีวิทยุกระจายเสียง
คนสร�างสรรค!เกษตรกรไทย (รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๒๒) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว8า ควรจะต�องมีการ
ดําเนินการกับกรณีการออกอากาศหลังสิ้นสุดใบอนุญาตให�เปJนไปตามกฎหมายด�วย 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย� 
 ๑๒ ราศี สถานีวิทยุกระจายเสียงคนพลังงาน (รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๐๑๓) : ปส.๑  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุ มั ติ ให� ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิ ทยุ กระจายเสี ยง สถานี

วิทยุกระจายเสียงคนพลังงาน (รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๐๑๓) แก8มูลนิธิพระมหาธาตุ
เจดีย! ๑๒ ราศี โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน 
นับต้ังแต8วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากปรากฏประวัติการดําเนินการท่ีขัดต8อ
เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการในเรื่องการหารายได�จากการโฆษณา 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและสิทธิในการ
ฟlองคดีปกครองให�มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย! ๑๒ ราศี ทราบต8อไป 

 
 



 ๓๖ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง การพิจารณาคําขอต8ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการมูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย! ๑๒ ราศี สถานีวิทยุกระจายเสียงคน
พลังงาน (รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๐๑๓) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว8า กรณีนี้มีการ
กระทําผิดเรื่องการโฆษณาหารายได� ซ่ึงถ�ายังทําอยู8ก็ย8อมเข�าข8ายเปJนการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ดังนั้นควรจะต�องมีการดําเนินการ 
ให�เข�มงวดตามกฎหมายด�วย 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของวัดบ/านใหม�พัฒนา
 (ดอยเทพนิมิต) สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ
 (รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๓๘๕) : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. ไม8อนุญาตให�วัดบ�านใหม8พัฒนา (ดอยเทพนิมิต) ได�รับการต8ออายุการทดลอง

ประกอบก ิจการ สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ     
(รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๓๘๕) เนื่องจากไม8ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาต    
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให�ถูกต�องภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
ซ่ึงเปJนการกระทําท่ีขัดต8อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการส8งคืนแบบรับรองการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการและเอกสารประกอบการขอต8ออายุใบอนุญาต
ท้ังหมดให�แก8วัดบ�านใหม8พัฒนา (ดอยเทพนิมิต) ท้ังนี้ หากวัดบ�านใหม8พัฒนา  
(ดอยเทพนิมิต) ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอยู8ต8อไป ให�ดําเนินการยื่น
คําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) และดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ให�แล�วเสร็จในคราวเดียวกัน ท้ังนี้ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน 
นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งผลการพิจารณาจากสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ หาก 
วัดบ�านใหม8พัฒนา (ดอยเทพนิมิต) ไม8ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   
จะถือว8าไม8ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต8อไป และให�สิทธิในการยื่น
คําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต8วันท่ีครบกําหนด  

 



 ๓๗ 
 

 ๓. ให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
(ฉบับท่ี ๒) อันเนื่องมาจากการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการในข�อ ๒.   
ด�วยเหตุท่ีการยื่นคําขอดังกล8าวเปJนการปฏิบัติตามเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการกําหนดภายหลังกระบวนการพิจารณาคําขอต8ออายุใบอนุญาต
แล�วเสร็จ ซ่ึงผู�ยื่นคําขอมิได�มีเจตนายื่นคําขอล8าช�าตามนัยของกฎหมาย 

๔. มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง บันทึกประวัติ  
การฝ�าฝ�นเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของวัดบ�านใหม8พัฒนา (ดอยเทพนิมิต) 
ในระบบฐานข�อมูล เพ่ือใช�ประกอบการพิจารณาดําเนินการในส8วนท่ีเก่ียวข�องต8อไป 

๕. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและสิทธิในการ
ฟlองคดีปกครองให�วัดบ�านใหม8พัฒนา (ดอยเทพนิมิต) ทราบต8อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๓๒ เรื่อง การพิจารณาคําขอต8ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ของวัดบ�านใหม8พัฒนา (ดอยเทพนิมิต) สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา 
เฉลิมพระเกียรติ (รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๓๘๕) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุOป จํากัด ขออนุญาตถ�ายทอดสดรายการแข�งขันฟุตบอลโลก 

๒๐๑๘ รอบสุดท/าย : ปส.๒ 
 
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. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!        
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. เห็นชอบการกําหนดหลักการของข�อยกเว�นตามข�อ ๔ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!รายการโทรทัศน!สําคัญท่ีให�เผยแพร8ได�เฉพาะในบริการ
โทรทัศน!ท่ีเปJนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

 ๑.๑ การถ8ายทอดสดรายการโทรทัศน!สําคัญภายใต�การให�บริการโทรทัศน!ใน
ช8องอ่ืนใดเพ่ือเพ่ิมทางเลือกการรับชมให�กับประชาชน นอกเหนือจากการ
เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการโทรทัศน!สําคัญผ8านบริการ
โทรทัศน!ท่ีเปJนการท่ัวไป  

 ๑.๒ กรณีการถ8ายทอดสดรายการโทรทัศน!สําคัญภายใต�การให�บริการโทรทัศน!  
ท่ีเปJนการท่ัวไป ในระบบความคมชัดท่ีแตกต8างจากมาตรฐานความคมชัด
ท่ีได�รับอนุญาต เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการรับชมรายการโทรทัศน!สําคัญ
ให�กับประชาชน จะต�องไม8กระทบต8อมาตรฐานความคมชัดในการ
ให�บริการของผู�ให�บริการโครงข8ายโทรทัศน!ท่ีให�บริการแก8ผู�ให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีเปJนการท่ัวไป 



 ๓๘ 
 

 ๒. รับทราบการถ8ายทอดสดรายการแข8งขันฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ รอบสุดท�าย  
ครบท้ัง ๖๔ คู8 ระหว8างวันท่ี ๑๔ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของบริษัท 
ทรู วิชั่นส! กรุ:ป จํากัด เพ่ือให�ประชาชนคนไทยท้ังประเทศได�รับชมโดยไม8มี
ค8าใช�จ8ายแต8อย8างใด ผ8านช8องรายการบริการโทรทัศน!ท่ีเปJนการท่ัวไป (Digital TV) 
จํานวน ๓ ช8องรายการ ได�แก8 ช8องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก 
(ช8องหมายเลข ๑) ช8องรายการ อมรินทร! ทีวี เอชดี (AMARIN TV HD) 
(ช8องหมายเลข ๓๔) และช8องรายการ True4U (ทรูโฟร!ยู) (ช8องหมายเลข ๒๔)  

 ๓. เห็นชอบการขอยกเว�นการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
รายการโทรทัศน!สําคัญท่ีให�เผยแพร8ได�เฉพาะในบริการโทรทัศน!ท่ีเปJนการ
ท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ:ป จํากัด ดังนี้ 

 ๓.๑ เห็นชอบให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ:ป จํากัด ถ8ายทอดสดและการเผยแพร8
รายการซํ้า รายการถ8ายทอดสดรายการแข8งขันฟุตบอลโลก ๒๐๑๘   
รอบสุดท�าย ครบท้ัง ๖๔ คู8 ผ8านโครงข8ายและช8องรายการโทรทัศน!แบบ
บอกรับสมาชิกท่ีบริษัทฯ ได�รับอนุญาตจาก กสทช. ท้ังในระบบดาวเทียม 
(Satellite) ระบบเคเบิล (Cable TV) และระบบไอพีทีวี ( IPTV)  
โดยรายการแข8งขันจํานวน ๕๖ คู8 ให�สามารถถ8ายทอดสดผ8านช8องรายการ 
True Sport HD 3 ในระบบ HD และช8องรายการ True4K ในระบบ 4K 
(UHD : Ultra High Definition) เม่ือได�รับใบอนุญาตให�ประกอบกิจการ
โทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จาก กสทช. แล�ว 
สําหรับรายการแข8งขันอีกจํานวน ๘ คู8 ให�สามารถถ8ายทอดสดผ8านช8อง
รายการ True Sport HD 2 ในระบบ HD เพ่ือเพ่ิมทางเลือกการรับชม
ให�กับประชาชน นอกเหนือจากการเข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!จาก
รายการโทรทัศน!สําคัญ ผ8านบริการโทรทัศน!ท่ีเปJนการท่ัวไป    

 ๓.๒ เห็นชอบให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ:ป จํากัด ถ8ายทอดสดรายการแข8งขัน
ฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ รอบสุดท�าย ในระบบความคมชัดสูง (HD : High Definition) 
ผ8านช8องรายการบริการโทรทัศน!ท่ีเปJนการท่ัวไป ช8องรายการ True4U (ทรูโฟร!ยู) 
(ช8องหมายเลข ๒๔) (เฉพาะในการถ8ายทอดสดรายการแข8งขันฟุตบอลโลก 
๒๐๑๘ รอบสุดท�ายเท8านั้น) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการรับชมรายการโทรทัศน!
สําคัญให�กับประชาชน ท้ังนี้ จะต�องไม8กระทบต8อมาตรฐานความคมชัดใน
การให�บริการของผู�ให�บริการโครงข8ายโทรทัศน!ท่ีให�บริการแก8ผู�ให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีเปJนการท่ัวไป  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
 บันทึกความเห็นส8งให�ในภายหลัง 
 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๓ เรื่อง บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ:ป จํากัด ขออนุญาตถ8ายทอดสด
รายการแข8งขันฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ รอบสุดท�าย 



 ๓๙ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ ดังนี้ 

 “ผมเห็นชอบด�วยกับมติท่ีประชุมเสียงข�างมากในส8วนของมติข�อ ๑. และ ๒. 
รวมท้ังข�อ ๓.๑ แต8สําหรับข�อ ๓.๒ นั้น เนื่องจากเปJนประเด็นท่ีกระทบต8อ
เง่ือนไขการประมูลคลื่นความถ่ีกิจการโทรทัศน! ซ่ึงถึงแม�ว8าตามข�อ ๑๔ (๒๗) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๑๘ ของเง่ือนไขแนบท�าย
ใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จะระบุว8า “ในกรณีท่ีมีเหตุสําคัญ     
หรือจําเปJนเพ่ือคุ�มครองประโยชน!สาธารณะ หรือกฎหมายหรือพฤติการณ!
เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการมีอํานาจแก�ไขเพ่ิมเติมขอบเขตและเง่ือนไข   
ในการอนุญาตได�ตามความจําเปJน” อันเปJนการให�อํานาจคณะกรรมการท่ีจะ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการอนุญาตได�ก็ตาม แต8ก็ยังมีประเด็นท่ีต�อง
พิจารณาด�วยว8า กรณีนี้เข�าข8ายเปJนเหตุสําคัญและจําเปJนหรือไม8 อีกท้ังเง่ือนไข
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้นส8งผลกระทบมากน�อยเพียงใดต8อผู�รับอนุญาตรายอ่ืน 
โดยเฉพาะผู�รับอนุญาตท่ีได�รับอนุญาตออกอากาศในระบบความคมชัดสูง  
(HD : High Definition) ซึ่งต�องประมูลคลื่นความถี่ในราคาที่สูงกว8าผู�รับ
อนุญาตท่ีได�รับอนุญาตออกอากาศในระบบความคมชัดปกติ (SD : Standard 
Definition) นอกจากนี้ยังมีประเด็นว8า การเปลี่ยนแปลงการถ8ายทอดสดจาก
ระบบ SD เปJน HD นั้นกระทบต8อปริมาณคลื่นความถ่ีท่ีต�องใช�หรือไม8 เหล8านี้
นับเปJนประเด็นท่ีมีความละเอียดอ8อน จึงสมควรท่ีจะต�องพิจารณาด�วยความ
รอบคอบและมีการตรวจสอบข�อมูลท่ีเก่ียวข�องให�เกิดความกระจ8างในทุกประเด็น  

       อนึ่ง มติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ท่ีมีการพิจารณาเรื่องดังกล8าวนี้ในครั้งแรก คือในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได�มีมติในประเด็น
เรื่องมาตรฐานการถ8ายทอดสดไว�ว8า “การถ8ายทอดสดให�เปJนไปตามมาตรฐาน
ความคมชัดท่ีได�รับอนุญาต” ดังนั้น การท่ีท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ครั้งท่ี 
๑๖/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติในประเด็นดังกล8าวในแนวทาง
ท่ีแตกต8างออกไปนั้น ได�มีกระบวนการทบทวนมติหรือพิจารณาใหม8 ด�วย
เหตุผลท่ีชัดเจนอย8างไรหรือไม8” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔ : รับทราบการชําระค�าธรรมเนียมและการบังคับตามคําส่ังทางปกครอง      

กรณีการไม�ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป< : ปส.๒. ปส.๓  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  



 ๔๐ 
 

 ๑. รับทราบการชําระค8าธรรมเนียมของบริษัท ก�านบุญ สมไพรงาม จํากัด     
ช8องรายการ LAMKONG CHANNEL ใบอนุญาตเลขท่ี  B1-S21040-0659-56   

 ๒. เห็นชอบการบังคับคําสั่ งทางปกครอง กรณีการไม8ชําระค8าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปM โดยกําหนดให�เม่ือผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน!ได�ดําเนินการชําระค8าธรรมเนียมใบอนุญาตและพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีได�รับทราบผลการชําระค8าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปMเรียบร�อยแล�ว 
ให�ผลของคําสั่งทางปกครองท่ีสั่งให�พักใช�ใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการไม8
ชําระค8าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล8าวระงับลงทันที 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๔ เรื่อง รับทราบการชําระค8าธรรมเนียม และการบังคับตามคําสั่ง
ทางปกครอง กรณีการไม8ชําระค8าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปM 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๕ : การขอหารือแนวทางการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�การเผยแพร�
กิจการโทรทัศน�ท่ีให/บริการเปbนการท่ัวไป : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบการแจ�งตอบข�อหารือการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห8งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ!การเผยแพร8กิจการโทรทัศน!ท่ีให�บริการเปJนการท่ัวไป ของผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ดังนี้ 

 ๑.๑ ผู�รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี มีหน�าท่ีต�อง
ปฏิบัติตามข�อ ๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การเผยแพร8
กิจการโทรทัศน!ท่ีให�บริการเปJนการท่ัวไป และข�อ ๓ (๘) ของเง่ือนไขแนบท�าย
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โครงข8ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่น
ความถ่ี ในการส8งผ8านสัญญาณการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
ท่ีเปJนการท่ัวไป โดยต�องให�สมาชิกได�รับบริการโทรทัศน!ท่ีเปJนการท่ัวไป
ได�โดยตรงอย8างต8อเนื่อง และไม8มีการเปลี่ยนแปลง ทําซํ้า ดัดแปลง     
ผังรายการหรือเนื้อหารายการ เพ่ือเปJนการคุ�มครองสิทธิของประชาชนให�
สามารถเข�าถึงบริการข�อมูล ข8าวสารสาระท่ีมีประโยชน!อย8างเท8าเทียม
และท่ัวถึงในทุกช8องทาง ซ่ึงถือเปJนบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใน
กิจการโทรทัศน!อันเปJนบริการสาธารณะของรัฐประเภทหนึ่ง ประกอบกับ



 ๔๑ 
 

ศาลปกครองสูงสุดได�มีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงท่ี อ.๒๑๕/๒๕๕๗ 
โดยวินิจฉัยว8าประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคมแห8งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ!รายการโทรทัศน!
สําคัญท่ีให�เผยแพร8ได�เฉพาะในบริการโทรทัศน!ท่ีเปJนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไม8ได�มีข�อจํากัดสิทธิของผู�มีสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์แต8อย8างใด ผู�มีสิทธิ 
ในงานอันมีลิขสิทธิ์สามารถนํารายการดังกล8าวไปเผยแพร8ต8อสาธารณะ
โดยวิธีการใดๆ หรือช8องทางใดก็ได� หากแต8วิธีการหรือช8องทางการ
เผยแพร8ดังกล8าวมีบทบัญญัติของกฎหมายใดควบคุม ผู�มีสิทธิในงานอันมี
ลิขสิทธิ์ก็ต�องดําเนินการตามหลักเกณฑ!ของกฎหมายท่ีกําหนด ในกรณีนี้ 
การเผยแพร8ทางโทรทัศน! อยู8ภายใต�พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การออก
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคมแห8งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ!รายการโทรทัศน!สําคัญท่ีให�
เผยแพร8ได�เฉพาะในบริการโทรทัศน!ท่ีเปJนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงอาศัย
อํานาจตามกฎหมายดังกล8าวในการจํากัดการเผยแพร8รายการของ    
ผู�รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!โดยมิได�เปJนการ
ห�ามมิให�แสวงหาประโยชน!หรือเผยแพร8 จึงไม8ขัดหรือแย�งกับมาตรา ๑๕ 
วรรคหนึ่ง (๒) แห8งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ในกรณีของ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคมแห8งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ!การเผยแพร8กิจการโทรทัศน!ท่ี
ให�บริการเปJนการท่ัวไป เปJนประกาศ กสทช. ท่ีมีวัตถุประสงค!ในการ
กําหนดวิธีการหรือช8องทางการเผยแพร8รายการโทรทัศน!ภายในประเทศไทย
ของผู�รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และเปJนการ
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ เช8นกัน ดังนั้น ประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคมแห8งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ!การเผยแพร8กิจการโทรทัศน!ท่ี
ให�บริการเปJนการท่ัวไป จึงไม8ขัดหรือแย�งกับมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) 
แห8งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 ๑.๒ ผู�รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี มีหน�าท่ีต�อง
ตรวจสอบและควบคุมการออกอากาศการให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน!ท่ีเปJนการท่ัวไป ให�ออกอากาศเฉพาะในประเทศไทย  



 ๔๒ 
 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! 
เน็ทเวอร!ค จํากัด บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ:ป 
จํากัด เพ่ือปฏิบัติตามข�อ ๑.๑ และมีหนังสือแจ�งบริษัท บีอีซี เวิลด! จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือให�ทราบถึงสิทธิและหน�าท่ีของผู�รับอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!  
ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ตามข�อ ๑. 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๕ เรื่อง การขอหารือแนวทางการดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม
แห8งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ!การเผยแพร8กิจการโทรทัศน!ท่ีให�บริการเปJนการท่ัวไป 

 ๒. ประธาน กสทช. ขอให�ทบทวนเรื่องหลักเกณฑ! Must Carry ซ่ึง กสทช. พลโท 
 ดร. พีระพงษ!ฯ แจ�งว8าขอรับไปพิจารณา   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๖ : กรณีบริษัท อาร�.เอส.เทเลวิช่ัน จํากัด ช�องรายการ 8 โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ  

ท่ีอาจเข/าข�ายการกระทําท่ีเปbนการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท อาร!.เอส.
เทเลวิชั่น จํากัด ช8องรายการ 8 ระงับการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารหรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปJนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า โดยหลอกลวงหรือ
กระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดย
การใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปJนความจริงหรือ
เกินความจริง ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!การจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และถือเปJนการออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบต8อ
ความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต8อสุขภาพ
ของประชาชนอย8างร�ายแรง ตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือฉบับนี้ 
หากบริษัทฯ ช8องรายการ 8 ฝ�าฝ�นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะ
ดําเนินการปรับทางปกครองเปJนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีก
วันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา ๗๗ 
แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามข�อ ๘     



 ๔๓ 
 

และข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๖ เรื่อง กรณีบริษัท อาร!.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด ช8องรายการ 8 โฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีอาจเข�าข8ายการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๗ : กรณีบริษัท สปริงนิวส� เทเลวิช่ัน จํากัด ช�องรายการ สถานีโทรทัศน� สปริงนิวส�
 โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหารและผลิตภัณฑ�เครื่องสําอาง ท่ีอาจเข/าข�าย 
 การกระทําท่ีเปbนการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
 โทรทัศน� : บส. ผส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. มอบหมายสํานักงาน กสทช. มีคําสั่งปรับทางปกครอง บริษัท สปริงนิวส! 

เทเลวิชั่น จํากัด ช8องรายการสถานีโทรทัศน! สปริงนิวส! เปJนจํานวนเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ียังมิได�
ปฏิบัติตามคําสั่ง (จํานวน ๒ วัน) (ณ วันท่ี ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) รวมเปJนเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากกระทําการฝ�าฝ�นไม8ปฏิบัติตามคําสั่ง
ให�ระงับการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
ท้ังนี้ ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๗๗ แห8งพระราชบัญญัติองค!การจัดสรร 
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๘ และข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให�ชําระค8าปรับภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีได�รับ
หนังสือ ท้ังนี้ หากบริษัทฯ ฝ�าฝ�นไม8มาชําระค8าปรับภายในเวลาท่ีกําหนด กสทช. 
จะพิจารณาใช�มาตรการบังคับทางปกครองท่ีสูงข้ึนต8อไป 

 ๒. รับทราบกรณีบริษัทฯ ช8องรายการ โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร โกตุ 
โกล8าคริสตัลเฮิร!บ (Crystal Herbs) ซ่ึงเปJนการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ในลักษณะเปJนการจูงใจ
ให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความ
เข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรือ
อ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปJนความจริงหรือเกินความจริง 
ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห8งชาติ    



 ๔๔ 
 

เรื่อง การกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเปJนการกระทําความผิดก8อนได�รับคําสั่ง
เตือนให�ระงับการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน! จึงไม8อาจมีคําสั่งระงับการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภค 
หรือพิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครองได�  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๗ เรื่อง กรณีบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด ช8องรายการ 
สถานีโทรทัศน! สปริงนิวส! โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ!
เครื่องสําอาง ท่ีอาจเข�าข8ายการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๘ : ข/อร/องเรียนกรณีขอให/ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “The Daily Dose”    

เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ
“Wake Up News” เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง VOICE TV (ช�อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม�
เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 โดยเห็นชอบให�มีคําสั่งทางปกครองแจ�งบริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด ให�ระงับการ

ออกอากาศรายการ "The Daily Dose” และรายการ “Wake Up News”    
เปJนระยะเวลา ๓ วัน นับต้ังแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง และให�แก�ไขปรับปรุงเนื้อหา
รายการมิให�เปJนการขัดต8อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ เง่ือนไขใบอนุญาต ประกาศ คสช. 
และข�อตกลงท่ีเก่ียวข�องต8อไป เนื่องจากการออกอากาศรายการ The Daily Dose 
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และรายการWake Up News เมื่อวันที่ ๓  
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางสถานีโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช8องรายการ 
VOICE TV มีลักษณะเปJนการต�องห�ามมิให�ออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี 
๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการให�ความร8วมมือต8อการ
ปฏิบัติงานของ คสช. และการเผยแพร8ข�อมูลข8าวสารต8อสาธารณะ ประกอบกับ
ประกาศ คสช. ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องแก�ไข
เพ่ิมเติมประกาศ คสช. ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ อีกท้ังเปJนการขัดต8อข�อกําหนดในบันทึก
ข�อตกลง ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว8างสํานักงาน กสทช. กับบริษัท วอยซ! 
ทีวี จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ช8องรายการ 
VOICE TV  ท้ังนี้ โดยอาศัยอํานาจตามข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕     

 



 ๔๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๘ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ     
“The Daily Dose” เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และการตรวจสอบพบการ
ออกอากาศรายการ “Wake Up News” เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช8องรายการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช8อง VOICE TV (ช8อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม8เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด/านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๑ ของบริษัท ทรูโฟร�ยู  
 สเตช่ัน จํากัด : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�รับคืน         
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๑ ของบริษัท ทรูโฟร!ยู สเตชั่น จํากัด
ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต8วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เปJนต�นไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๑ 
 ของบริษัท ทรูโฟร!ยู สเตชั่น จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก   
 : จท  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๖ ให�แก8บริษัท ไซมิส 
แอสเสท จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต8อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การขอความเห็นชอบร�างสัญญาให/บริการ International Telecommunications 

Services Agreement (ITSA) ระหว�าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) กับบริษัท S and BTS Global KK : มท.   

 



 ๔๖ 
 

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

 ๑. เห็นชอบร8างสัญญาให�บริการ International Telecommunications Services 
Agreement (ITSA) ระหว8างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
กับบริษัท S and BTS Global KK   

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�แก8บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ 
และให�บริษัทฯ จัดส8งสําเนาสัญญาท่ีทํากับต8างประเทศให�แก8สํานักงาน กสทช. 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต8วันทําสัญญาหรือความตกลงดังกล8าว ท้ังนี้ ตามมาตรา ๕๔ 
วรรคสอง แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข�อ ๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอัน
เก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาลต8างประเทศ 
องค!การระหว8างประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู8ในต8างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การขอความเห็นชอบร8างสัญญาให�บริการ International 
Telecommunications Services Agreement (ITSA) ระหว8างบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท S and BTS Global KK 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : นายชัยยุทธ พะตัน ร/องเรียนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 

กรณีประสบป]ญหาถูกคิดค�าบริการโทรศัพท�ข/ามแดนระหว�างประเทศผิดพลาด
และการให/ข/อมูลไม�ถูกต/องครบถ/วน : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายชัยยุทธ พะตัน ร�องเรียนบริษัท ทรู มูฟ เอช         
ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด กรณีประสบปEญหาถูกคิดค8าบริการโทรศัพท!
ข�ามแดนระหว8างประเทศผิดพลาดและการให�ข�อมูลไม8ถูกต�องครบถ�วน  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ได�พิสูจน!ข�อเท็จจริง  
เพ่ือยืนยันความถูกต�องของการเรียกเก็บค8าบริการ ภายใน ๖๐ วัน ตามข�อ ๒๒ 
ของประกาศ กทช. เรื ่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล�ว แต8เง่ือนไขการใช�บริการและรายละเอียดการใช�บริการท่ี
บริษัทฯ แสดงในเว็บไซต!ไม8ชัดเจนเพียงพอท่ีจะให�ผู�ร�องเรียนทราบและใช�เปJน
ข�อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข�าทําสัญญาและเลือกใช�บริการได�อย8าง
ถูกต�อง ตามข�อ ๖ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และเม่ือผู�ร�องเรียนสมัครใช�บริการโทรศัพท!     
ข�ามแดนระหว8างประเทศในอัตราค8าบริการโทรออกและรับสายนาทีละ ๓๓ บาท 
ตามท่ีปรากฏรายละเอียดในเว็บไซต!ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสิทธิเรียก



 ๔๗ 
 

เก็บค8าบริการโทรศัพท!ข�ามแดนระหว8างประเทศจากผู�ร�องเรียนในอัตรา
ค8าบริการโทรออกและรับสายนาทีละ ๓๓ บาท ตามคําขอของผู�ร�องเรียน  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ให�ปรับปรุงการโฆษณาอัตราค8าบริการโทรศัพท!ข�ามแดน
ระหว8างประเทศบนเว็บไซต!และโบรชัวร!รายการส8งเสริมการขาย โดยให�ระบุ
อัตราค8าบริการข้ันตํ่าและอัตราค8าบริการข้ันสูงของบริการ และให�ระบุอัตรา
ค8าบริการของเครือข8ายผู�ให�บริการท่ีชัดเจนข้ึน  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง นายชัยยุทธ พะตัน ร�องเรียนบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด กรณีประสบปEญหาถูกคิดค8าบริการโทรศัพท!ข�ามแดน
ระหว8างประเทศผิดพลาดและการให�ข�อมูลไม8ถูกต�องครบถ�วน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : นายวีระศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ร/องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบป]ญหา

คุณภาพสัญญาณอินเทอร�เน็ตผ�านโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายหลังมีการใช/บริการอินเทอร�เน็ต
ครบตามรายการส�งเสริมการขายท่ีสมัครของเลขหมาย ๐๙ ๕๔๕๙ ๕๖๔๖ ไม�ดี 
ไม�สามารถใช/บริการได/ตามรายการส�งเสริมการขายท่ีสมัครใช/บริการ : รท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายวีระศักด์ิ วรฤทธิ์เรืองอุไร ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปEญหาคุณภาพสัญญาณอินเทอร!เน็ตผ8านโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายหลังมี
การใช�บริการอินเทอร!เน็ตครบตามรายการส8งเสริมการขายท่ีสมัครของเลขหมาย 
๐๙ ๕๔๕๙ ๕๖๔๖ ไม8ดี ไม8สามารถใช�บริการได�ตามรายการส8งเสริมการขายท่ี
สมัครใช�บริการ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให�บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพสัญญาณอินเทอร!เน็ตผ8านโทรศัพท!เคลื่อนท่ีให�ผู�
ร�องเรียนสามารถใช�บริการได�ตามปกติ ท้ังนี้ เพ่ือให�เปJนไปตามข�อ ๑๓ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง นายวีระศักด์ิ วรฤทธิ์เรืองอุไร ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปEญหาคุณภาพสัญญาณอินเทอร!เน็ตผ8านโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายหลัง 
มีการใช�บริการอินเทอร!เน็ตครบตามรายการส8งเสริมการขายท่ีสมัครของเลขหมาย 

 ๐๙ ๕๔๕๙ ๕๖๔๖ ไม8ดี ไม8สามารถใช�บริการได�ตามรายการส8งเสริมการขาย     
 ท่ีสมัครใช�บริการ 
 
 
 



 ๔๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : นางกุลธิดา เล/าชัยวัฒน� ร/องเรียนบริษัท ทริปเป�ลที อินเทอร�เน็ต จํากัด กรณีประสบ
ป]ญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณอินเทอร�เน็ตไม�ดี ไม�สามารถใช/บริการได/อย�างปกติ : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนางกุลธิดา เล�าชัยวัฒน! ร�องเรียนบริษัท ทริปเปHลที 
อินเทอร!เน็ต จํากัด กรณีประสบปEญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณอินเทอร!เน็ตไม8ดี 
 ไม8สามารถใช�บริการได�อย8างปกติ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. บริษัท ทริปเปHลที อินเทอร!เน็ต จํากัด ได�ดําเนินการแก�ไขคุณภาพการให�บริการ
อินเทอร!เน็ตให�แก8ผู�ร�องเรียนจนสามารถใช�บริการได�ตามปกติแล�ว แต8หาก    
ผู�ร�องเรียนประสบปEญหาในการใช�บริการอีก บริษัทฯ จะต�องดําเนินการแก�ไข
คุณภาพการให�บริการอินเทอร!เน็ตให�แก8ผู�ร�องเรียน เพ่ือให�สามารถใช�งานได�
ตามปกติ และเยียวยาความเสียหายให�กับผู�ร�องเรียน ท้ังนี้ เพ่ือให�เปJนไปตาม
มาตรฐานการให�บริการต8อไป  

 ๒. สําหรับกรณีท่ีผู�ร�องเรียนต�องการให�บริษัทฯ ชดเชยคืนเงินค8าใช�บริการจํานวน 
๒ ปMครึ่ง นั้น เนื่องจากผู�ร�องเรียนมีการใช�งานอินเทอร!เน็ตตามท่ีบริษัทฯ 
ให�บริการตลอดมา แม�จะมีเหตุขัดข�องเปJนครั้งคราว แต8บริษัทฯ ก็ได�แก�ไขและ
ได�ชดเชยค8าใช�บริการให�แก8ผู�ร�องเรียนแล�ว ดังนั้น จึงถือว8าเปJนการเยียวยา
ให�แก8ผู�ร�องเรียนแล�ว   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม  

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง นางกุลธิดา เล�าชัยวัฒน! ร�องเรียนบริษัท ทริปเปHลที 
อินเทอร!เน็ต จํากัด กรณีประสบปEญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณอินเทอร!เน็ตไม8ดี 
ไม8สามารถใช�บริการได�อย8างปกติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การเพ่ิมการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส�งบริการ บริการโทรศัพท�ประจําท่ี 

(รหัสบริการ ๓ - ๒ - ๑) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ิมการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ประเภทขายส8งบริการ บริการโทรศัพท!ประจําท่ี (รหัสบริการ ๓ - ๒ - ๑) ภายใต�
เงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๒ ซ่ึงเปJนไปตามขอบเขตท่ีได�รับอนุญาต  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง การเพ่ิมการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส8งบริการ 
บริการโทรศัพท!ประจําท่ี (รหัสบริการ ๓ - ๒ - ๑) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) 



 ๔๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : ข/อเสนอการใช/โครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัท ราช โอแอนด�เอ็ม จํากัด : ชท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช�โครงข8ายโทรคมนาคมของบริษัท ราช โอแอนด!เอ็ม จํากัด ท้ังนี้
เพ่ือให�บริษัท ราช โอแอนด!เอ็ม จํากัด สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช�
โครงข8ายโทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข8ายโทรคมนาคมต8อไปได�  
โดยให�บริษัท ราช โอแอนด!เอ็ม จํากัด เปHดเผยข�อเสนอการใช�โครงข8ายโทรคมนาคม
ดังกล8าวเปJนการท่ัวไป ผ8านทางเว็บไซต!ของบริษัทฯ ภายในสิบห�าวันนับแต8วันท่ี
ได�รับหนังสือแจ�งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต8อโครงข8ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข8ายโทรคมนาคมของบริษัท 
ราช โอแอนด!เอ็ม จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙  : การจัดให/มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห�างไกล (Zone C) จํานวน
 ประมาณ ๑๕,๗๓๒ หมู�บ/าน : ถท. 
  
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการประกวดราคาโครงการจัดให�มีบริการ

อินเทอร!เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห8างไกล (Zone C) ไปพลางก8อน อนึ่ง หาก
คณะรัฐมนตรีได�มีมติมอบหมายให�กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
ดําเนินการจัดให�มีบริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูงเพิ่มเติมในพื้นที่ Zone C 
จํานวน ๑๕,๗๓๒ หมู8บ�าน แทนสํานักงาน กสทช. ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ยกเลิกการประกวดราคาดังกล8าวต8อไป ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. ใช�ขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการ
จัดให�มีบริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนท่ีห8างไกล (Zone C) ตามรูปแบบท่ี ๓ 
โดยจัดให�มีบริการครบท้ัง ๕ บริการ ได�แก8 ๑) Wi-Fi สาธารณะประจําหมู8บ�าน 
๒) บริการสัญญาณอินเทอร!เน็ตความเร็วสูง ณ โรงเรียน ๓) บริการสัญญาณ
อินเทอร!เน็ตความเร็วสูง ณ โรงพยาบาลส8งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) 
๔) ศูนย!บริการอินเทอร!เน็ตสาธารณะ (USO Net) และ ๕) ห�องบริการ
อินเทอร!เน็ตประจําโรงเรียน (USO Wrap) โดยจะดําเนินการให�บริการ
ต8อเนื่องตลอดระยะเวลา ๕ ปM   

    
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
 วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง การจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในพื้นที่ห8างไกล 
 (Zone C) จํานวนประมาณ ๑๕,๗๓๒ หมู8บ�าน 



 ๕๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ
โทรศัพท�เคล่ือนท่ีเพ่ิมเติม : จท. 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื ่อนที่เพิ่มเติม จํานวน 
๑,๕๓๐,๐๐๐ เลขหมาย ให�แก8บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ทั้งนี้ ให�บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต8อไป 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ขอส�งคืนเลขหมาย

โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีไม�เต็มกลุ�มกรณีเปbนกลุ�มเลขหมาย 
ท่ีมีผู/ใช/บริการ : จท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. นําเรื่องบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด ขอส8งคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม8เต็มกลุ8ม
กรณีเปJนกลุ8มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม พิจารณาให�ความเห็นก8อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช.    
เพ่ือพิจารณาต8อไป  

  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด      
ขอส8งคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม8เต็มกลุ8มกรณี 
เปJนกลุ8มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒  : วิธีการรับฟ]งความคิดเห็นสาธารณะต�อ (ร�าง) หลักเกณฑ�และวิธีการนําค�าใช/จ�าย  

ท่ีเกิดข้ึนจากภารกิจด/านโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ มาหักลดหย�อน 
จากรายได/ท่ีต/องการจัดสรรเพ่ือนําไปใช/ในการจัดให/มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม : ถท.   

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ   
วิธีและประเด็นการรับฟEงความคิดเห็นสาธารณะต8อร8างหลักเกณฑ!และวิธีการ   
นําค8าใช�จ8ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด�านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน!สาธารณะ 
มาหักลดหย8อนจากรายได�ท่ีต�องการจัดสรรเพ่ือนําไปใช�ในการจัดให�มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม  



 ๕๑ 
 

หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง วิธีการรับฟEงความคิดเห็นสาธารณะต8อ (ร8าง) หลักเกณฑ!
และวิธีการนําค8าใช�จ8ายท่ีเกิดข้ึนจากภารกิจด�านโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!
สาธารณะ มาหักลดหย8อนจากรายได�ท่ีต�องการจัดสรรเพ่ือนําไปใช�ในการจัดให�มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : การสนับสนุนโครงการส�งเสริมการเข/าถึงข/อมูลข�าวสารท่ีเปbนประโยชน�ต�อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ�านโครงข�ายโทรคมนาคม ภายใต/แผนการจัดให/มีบริการ
โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) : ถท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. นําเรื่องการสนับสนุนโครงการส8งเสริมการเข�าถึงข�อมูล

ข8าวสารท่ีเปJนประโยชน!ต8อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ8านโครงข8ายโทรคมนาคม 
ภายใต�แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช�จ8ายตาม
วัตถุประสงค!ตามมาตรา ๕๒ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ      
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ก8อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต8อไป    

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง การสนับสนุนโครงการส8งเสริมการเข�าถึงข�อมูล
ข8าวสารท่ีเปJนประโยชน!ต8อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ8านโครงข8าย
โทรคมนาคม ภายใต�แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและบริการ
เพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว8า ควรมีการสื่อสาร
ให�ชัดเจนด�วยว8า กรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให� ดศ. ดําเนินการ กสทช. ก็จะยุติ
การดําเนินการ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : การสนับสนุนโครงการศูนย�ถ�ายทอดการส่ือสารแห�งประเทศไทย (Thai 

Telecommunication Relay Service : TTRS) ภายใต/แผนการจัดให/มีบริการ
โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) :  ถท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. นําเรื่องการสนับสนุนโครงการศูนย!ถ8ายทอด

การสื่อสารแห8งประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service : TTRS) 
ภายใต�แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม    
เ พ่ือประโยชน!สาธารณะ เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นเ ก่ียวกับการจัดสรร



 ๕๒ 
 

เงินกองทุนเพ่ือใช�จ8ายตามวัตถุประสงค!ตามมาตรา ๕๒ แห8งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก�ไขเพิ่มเติม ก8อนนําเสนอ
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต8อไป    

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง การสนับสนุนโครงการศูนย!ถ8ายทอดการสื่อสารแห8งประเทศไทย 
(Thai Telecommunication Relay Service : TTRS) ภายใต�แผนการจัดให�มี
บริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด/วยการพัฒนาบุคลากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  : นย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร8างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และ

กิจการโทรคมนาคมแห8งชาติ ว8าด�วยการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําระเบียบดังกล8าวเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือลงนามก8อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�
ต8อไป 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ร8างระเบียบ กสทช. ว8าด�วยการพัฒนาบุคลากร    
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว8า กรณีมีการเหมา
ค8าพาหนะนอกพ้ืนท่ีเปJนจํานวน ๑,๐๐๐ บาท นั้น อาจจะต�องมีการกําหนด
หลักของการกระจายพ้ืนท่ีด�วย มิเช8นนั้น สําหรับพ้ืนท่ีห8างไกลมากๆ ย8อมไม8ได�
รับความเปJนธรรม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการต�อสัญญาจ/างพนักงาน
 ตามสัญญาจ/าง : บย.   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบร8างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการต8อสัญญาจ�างพนักงาน
ตามสัญญาจ�าง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล8าว
เสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก8อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต8อไป 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่องร8างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
ต8อสัญญาจ�างพนักงานตามสัญญาจ�าง 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว8า การนําเสนอเรื่องนี้
ค8อนข�างล8าช�า เนื่องจากตามข�อมูลระบุว8าสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนหน�าแล�ว 



 ๕๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาแต�งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร/างศูนย�การเรียนรู/  
 ของสํานักงาน กสทช. : ผชพ. นายพากเพียรฯ วย.   
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�แต8งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร�างศูนย!การเรียนรู�       

ของสํานักงาน กสทช. โดยมีองค!ประกอบและอํานาจหน�าที่ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติหน�าที่ ๑ ปM หรือจนกว8า 
กสทช. ชุดปEจจุบันจะพ�นวาระการดํารงตําแหน8ง ซ่ึงเปJนการใช�อํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้  โดยให�อนุกรรมการ
ได�รับค8าตอบแทนเปJนเบ้ียประชุมตามข�อ ๑๖ (๒) ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วย 
การแต8งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ8ายค8าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 ๑.  ประธาน กสทช. ท่ีปรึกษา   
๒.  พลอากาศเอก ไพโรจน!  รัตนพล ประธานอนุกรรมการ 
๓.  พลเอก อภิชัย  ทรงศิลป� อนุกรรมการ 
๔.  นายสุรินทร!  จิรวิศิษฏ! อนุกรรมการ 
๕.  นางสาวนงนารถ  เพชรสม อนุกรรมการ 
๖.  ผู�ช8วยศาสตราจารย! ประเสริฐ  อัครประถมพงศ! อนุกรรมการ 
๗.  นางศรีวิการ!  เมฆธวัชชัยกุล อนุกรรมการ 
๘.  นายแพทย!วิชัย  โชควิวัฒน อนุกรรมการ 
๙.  นายโภไคย  ศรีรัตโนภาส อนุกรรมการ  
๑๐. นายเพชร  สัจจชลพันธ! อนุกรรมการ  
๑๑. ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๒. พนักงานสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ ผู�ช8วยเลขานุการ 
๑๓. พนักงานสถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ ผู�ช8วยเลขานุการ 
 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต8งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร�างศูนย!การ
เรียนรู�ของสํานักงาน กสทช. ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ   
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาแต8งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร�าง
 ศูนย!การเรียนรู�ของสํานักงาน กสทช. 
 
 
 



 ๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การพิจารณาส�งเสริมและสนับสนุนเงินทุน โครงการประเภทท่ี ๒ กรณีทําความตกลง
 กับหน�วยงานของรัฐ “โครงการประกวดร/องเพลงลูกทุ�งชิงแชมป�ประเทศไทย” 
 ของกรมประชาสัมพันธ� : ทบ.  
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งกรมประชาสัมพันธ! เพ่ือขอให�จัดส8ง

เอกสารรายละเอียดเพ่ิมเติม “โครงการประกวดร�องเพลงลูกทุ8งชิงแชมป�ประเทศไทย” 
เพ่ือใช�เปJนข�อมูลประกอบการพิจารณาของท่ีประชุม กสทช. ต8อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณาส8งเสริมและสนับสนุนเงินทุน โครงการประเภทท่ี ๒ 
กรณีทําความตกลงกับหน8วยงานของรัฐ “โครงการประกวดร�องเพลงลูกทุ8งชิงแชมป�
ประเทศไทย” ของกรมประชาสัมพันธ! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕  : การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ�าย ของสํานักงาน กสทช. ประจําป< ๒๕๖๑ : ยย.  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ8ายของสํานักงาน กสทช. ประจําปM ๒๕๖๑ จํานวน 

๕,๘๗๖.๓๖๐ ล�านบาท ท่ีผ8านการพิจารณาให�ความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ เพ่ือดําเนินการตามแผนงานและโครงการ
ตามยุทธศาสตร!ของสํานักงาน กสทช. ประกอบด�วย 

 ๑. รายจ8ายสําหรับการดําเนินงานท่ีจําเปJนและรายจ8ายท่ีผูกพันต8อเนื่องมาจากปMก8อน 
จํานวนท้ังสิ้น ๓,๘๒๐.๐๖๐ ล�านบาท  

 ๒. งบประมาณรายจ8ายแผนงาน/โครงการใหม8 งบกลางและเงินจัดสรรเข�ากองทุน 
จํานวนท้ังสิ้น ๒,๐๕๖.๓๐๐ ล�านบาท ประกอบด�วย 

 ๒.๑ งบประมาณรายจ8ายแผนงาน/โครงการใหม8 จํานวน ๑,๙๓๐.๓๕๑ ล�านบาท 
 ๒.๒ งบกลางของสํานักงาน กสทช. จํานวน ๗๐.๙๔๙ ล�านบาท  
 ๒.๓ เงินจัดสรรเข�ากองทุน จํานวน ๕๕.๐๐๐ ล�านบาท  
 ๓. อนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ8ายจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ

นานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018” จํานวน ๓๕.๐๐๐ ล�านบาท 
ตามกรอบวงเงินเท8าเดิมท่ีเคยสนับสนุนในปM ๒๕๖๐ ให�แก8กระทรวงดิจิทัล    
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดสรรงบประมาณจากเงินงบกลางของสํานักงาน 
กสทช. ประกอบด�วย  

 ๓.๑ สนับสนุนการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” จํานวน 
๒๐.๐๐๐ ล�านบาท  

 ๓.๒ จัดนิทรรศการของสํานักงาน กสทช. ในงาน “Digital Thailand Big 
Bang 2018” จํานวน ๑๕.๐๐๐ ล�านบาท 

 ๔. รับทราบข�อเสนอแนะของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ 
ในการพิจารณางบประมาณรายจ8าย ประจําปM ๒๕๖๑ จํานวน ๒,๐๕๖.๓๐๐ ล�านบาท  
ของท่ีประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 



 ๕๕ 
 

ที่ประชุมเห็นด�วยกับการนําเสนองบประมาณรายจ8ายประจําปM ๒๕๖๑ 
ของสํานักงาน กสทช. ซ่ึงประกอบด�วย งบประมาณแผนงานและโครงการใหม8 
งบประมาณสําหรับเงินจัดสรรเข�ากองทุน และเงินงบกลาง พร�อมมีข�อเสนอแนะ 
ให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอการจัดทํางบประมาณรายจ8ายประจําปMให�เปJนไป 
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดตามปฏิทินงบประมาณรายจ8ายในปMต8อๆ ไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ8ายของสํานักงาน กสทช. 
ประจําปM ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  :   เรื่องค/างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 

และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 
ประจําป< ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ : ทบ. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปM ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ ออกไป ตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให�กรรมการ กสทช. ทุกท8านได�ศึกษาในรายละเอียด
เอกสารดังกล8าว และให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต8อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
 - ไม8มี -  
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

พร�อมกล8าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล8าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.       
 
 


