
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๑๓ มิถุนายน 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. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๗. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม 
 

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

๑. นายเฉลิมชัย  ก8กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส;วน  
   รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส;วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส;วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส;วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 
 



๒ 

 

๖. นางนภาพร  เก;งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๙. นางสาวนลินทิพย! เลิศไพบูลย! นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวอุไรวรรณ เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ;มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
๑. นายจิตรนรา  นวรัตน! อนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
๒. นายเสน;ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๓. นายกีรติ  อาภาพันธุ! ผู�อํานวยการสํานักค;าธรรมเนียมและอัตราค;าบริการใน 

 กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๔. นายปริตา  วงศ!ชุตินาท  ผู�อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ

โทรทัศน! 
๕. นายนิพนธ!  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ช๒  

รักษาการในตําแหน;งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๖. นางสาวชนัณภัสร! วานิกานุกูล ผู�อํานวยการส;วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ ผู�อํานวยการส;วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๘. นายศุภกาญจน!  บุญจันทร! วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู�อํานวยการส;วน

สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  
๙. นางธันยพร เปาทอง นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู�อํานวยการส;วน 

 สํานักส;งเสริมการแข;งขันและกํากับดูแลกันเอง  
๑๐. นายอรรถชัย  แมนมนตรี วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู�อํานวยการส;วน  

สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยกีระจายเสยีงและโทรทัศน! 
๑๑. นางสาวบุษบา  อํานวยพรสกุล       วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๒. นางสาวธัญธารีย!  สุธีวราสิทธิ์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักส;งเสริมการแข;งขันและกํากับดูแลกันเอง 
๑๓. นายศักด์ิดา  มะเกลี้ยง เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักค;าธรรมเนียมและอัตรา 

                                                   ค;าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๑๔. นายจีรภัทร!  งามนิล ลูกจ�าง สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
 
 



๓ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล;าวเปFดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
 
                        ๑. เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ประธาน กสทช. ได�เดินทางไปเปGนประธานใน

พิธีเปFดสํานักงาน กสทช. เขต ๑๖ (ราชบุรี) ซ่ึงเปGนอาคารพาณิชย!ให�เช;า ณ ตําบล
เจดีย!หัก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี            
๕ จังหวัด ได�แก; จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม ท้ังนี้ ในทุกพ้ืนท่ีท่ีสํานักงาน กสทช. ไปเปFด
สํานักงาน กสทช. เขต ท่ีเปGนอาคารให�เช;า ในขณะนี้ได�ประสานงานกับจังหวัด
ให�จัดหาท่ีราชพัสดุเพ่ือใช�เปGนสถานท่ีราชการ โดยได�รับการตอบรับด�วยดี 
ขอให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือติดตามความคืบหน�าในเรื่องดังกล;าวต;อไปด�วย  

 ๒. ในวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. และ กสทช. มีกําหนดการจะเดินทาง
ไปบันทึกเทปรายการเพ่ือถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ�าอยู;หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี ๑๐ สําหรับ
รายละเอียดและกําหนดการ สํานักงาน กสทช. จะแจ�งให�ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

                    
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒     :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันจันทร�ท่ี ๒๑       

พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันจันทร!ท่ี ๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ แจ�งว;าไม;ขอร;วมพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากไม;ได�เข�าร;วม

ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ :   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  
  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๓๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 



๔ 

 

หมายเหตุ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ แจ�งว;าไม;ขอร;วมพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากไม;ได�เข�า
ร;วมประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๓๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๓๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

 เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน        
๑๕ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ� (Final Report) โครงการวิจัยเพ่ือศึกษาการ

จัดทําหลักเกณ�การคํานวณค�าตอบแทนสําหรับผู-ท่ีถูกเรียกคืนคล่ืนความถ่ี : คภ. 
  
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ! (Final Report) โครงการวิจัยเพ่ือศึกษา

การจัดทําหลักเกณฑ!การคํานวณค;าตอบแทนสําหรับผู�ท่ีถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ี 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

         
หมายเหตุ ๑. กสทช.ประวิทย! ขอให�สํานักงาน กสทช. นํารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ! 

(Final Report) โครงการวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดทําหลักเกณฑ!การคํานวณ
ค;าตอบแทนสําหรับผู�ท่ีถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ี ไปใช�ประกอบในการจัดทําร;าง
ประกาศในการเรียกคืนคลื่นความถ่ี ท้ังนี้ ในตัวรายงานมีข�อเสนอให�มีการ
วางแผนจัดสรรคลื่นความถ่ีล�วงหน�า 5 ป" เพ่ือจะได�วางแผนเรียกคืนคลื่นได� 
ซ่ึงควรต�องพิจารณาดําเนินการ นอกจากนี้ เห็นควรให�พิจารณาว;ารายงาน
ดังกล;าวมีส;วนใดท่ีจะเปFดเผยสาธารณะได�บ�าง ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว;าจะ
นําข�อสังเกตไปดําเนินการต;อไป 

 ๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ  ได�กล;าวถึงรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ! (Final 
Report) โครงการวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดทําหลักเกณฑ!การคํานวณค;าตอบแทน
สําหรับผู�ท่ีถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ี ว;าเปGนการศึกษากรณีคลื่น ๖๙๘-๗๙๐MHz   
๒๓๐๐ MHz –๒๔๐๐ MHz และ ๒๕๐๐-๒๖๙๐ MHz  ซ่ึงผู�ศึกษาใช�รูปแบบ
เดียวกัน ในขณะท่ีคลื่นท้ังสามช;วงมีบริบทท่ีแตกต;าง และการรับฟ̀งความคิดเห็น
ส;วนใหญ;เปGนการรับฟ̀งจากผู�ประกอบกิจการด�านโทรคมนาคม ซ่ึงในป̀จจุบัน 
คลื่นความถ่ี ๗๐๐ MHz นํามาใช�ในกิจการโทรทัศน!  จึงจําเปGนต�องพิจารณา
ในมิติท่ีกระทบผู� ท่ี เ ก่ียวข�องด�านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน!ด�วย  
นอกจากนี้การศึกษายังไม;ครอบคลุมผู�ท่ีเก่ียวข�องด�านอุตสาหกรรมโทรทัศน!ท่ี



๕ 

 

ได�รับผลกระทบอย;างแท�จริง ดังนั้นเพ่ือให�รายงานมีความสมบูรณ!ควรให�ไป 
รับฟ̀งความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู� ท่ีเ ก่ียวข�อง และผู� ท่ีได�รับผลกระทบใน
อุตสาหกรรมโทรทัศน!แล�วนําเสนอ กสทช. เพ่ือเปGนส;วนประกอบของรายงาน
ฉบับสมบูรณ! ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ชี้แจงเพ่ิมเติมว;าจะได�มอบหมายให�คณะทํางาน
ไปชี้แจงรายละเอียดต;อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน!  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี  

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : ปส. ๑ 
  
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙  ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ระหว;างวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต;ออายุ
การทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม;ปรากฏประวัติว;ามีการ
ออกอากาศขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๗๑ สถานี ตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จํานวน ๖๐ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จํานวน ๙ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน    จํานวน ๒ สถานี 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ  มีข�อสังเกตเรื่องการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจว;านโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เปGนเพียงมาตรการชั่วคราว แต;กลับถูกใช�มาเปGนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุดและไม;เปGนการสมควร 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปGนการเฉพาะ ว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เม่ือมีการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท;ากับเปGนการต;ออายุการใช�คลื่น
ความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล;าวอย;างจริงจัง ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว;าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต;อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ :    ผลการดําเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให-บริการโครงข�ายโทรทัศน�

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ� : จส. 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ดังนี้ 

 



๖ 

 

๑. รับทราบรายงานผลการดําเนินการเพ่ือให�บริการโครงข;ายโทรทัศน! ท่ีใช�คลื่นความถ่ี
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ!  

๒.  มอบหมายให�คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก�ไขป̀ญหาการรบกวน
วิทยุการบิน ดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริงเรื่องความคืบหน�าของการดําเนินงาน
เพ่ือให�บริการโครงข;ายโทรทัศน! ท่ีใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
กรมประชาสัมพันธ! และรายงานให�ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบต;อไป   

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ ต้ังข�อสังเกตว;า กรณีเป,นผลการดําเนินงานของโครงข�าย       

ซ่ึงโดยสรุปเข�าใจว�ายังไม�เคยปรับ แต�ขณะนี้มีการรายงานว�าดําเนินการครบถ�วน
ตามเง่ือนไขแล�ว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการดําเนินการตามแผนเยียวยาผู-ใช-บริการภายหลังส้ินสุดการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง และการขอคงสิทธิในการเปMน
ผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท เอ็มคอนซัลท� 
เอเซีย จํากัด : ปท. ๒ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามแผนเยียวยาผู�ใช�บริการภายหลังสิ้นสุดการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง และการขอคงสิทธิในการเปGน
ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท เอ็มคอนซัลท! 
เอเซีย จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : วันท่ียกเลิกรายบริการภายใต-ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) : ปท. ๒  จท.  
  

มติท่ีประชุม รับทราบวัน ท่ียกเลิ กการให�บริ การขายส; งและบริการขายต; อบริ การ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข;ายเสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO-
Medium MVNO ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
เลขท่ี ๑/๕๒/๐๑๐ และวันท่ีสิ้นสุดการได�รับอนุญาตให�ใช�งานเลขหมายโทรศัพท!
สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท 
สามารถ ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ โดยมีผลต้ังแต;วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : รายงานการมอบอํานาจช�วงให-ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด-านกิจการโทรคมนาคม 
แทน กสทช. ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ : มท.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการมอบอํานาจให�ดําเนินคดีต;อศาลปกครองในด�านกิจการ

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : สถิติเรื่องร-องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตั้งแต� พ.ศ. 

๒๕๕๕ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๑ : กส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ต้ังแต; 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ให�คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�องเร;งพิจารณา
ดําเนินการเรื่องร�องเรียนให�เสร็จโดยเร็ว  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  :  การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑  
  

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว;างวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่น
ต;ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม;ปรากฏประวัติว;า
มีการออกอากาศขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๔๒ สถานี 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จํานวน ๒๗ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จํานวน ๙ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน    จํานวน ๖ สถานี 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจว;านโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เปGนเพียงมาตรการชั่วคราว แต;กลับถูกใช�มาเปGนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุดและไม;เปGนการสมควร 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปGนการเฉพาะ ว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล     

 ดังนั้น เม่ือมีการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท;ากับเปGนการต;ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล;าวอย;างจริงจัง ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว;าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการ
ต;อไป 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  :  การเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของผู-ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๔ สถานี : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม   รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :  การเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของผู-ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๙ สถานี : ปส.๑  
 

มติท่ีประชุม   รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๙ สถานี ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ :   รายงานผลการทดสอบการใช-งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให-

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

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมี

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : สรุปผลการย่ืนชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปQ ๒๕๖๐ (กิจการโทรทัศน�

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล): นส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบสรุปผลการยื่นชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปm ๒๕๖๐ (กิจการโทรทัศน!

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ :  ข-อร-องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand”  
 เม่ือวันท่ี  ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๑  ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล

ช�องสถานีโทรทัศน� สปริงนิวส� (ช�อง ๑๙) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เจาะลึกท่ัวไทย Inside 

Thailand” เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางช;องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลช;องสถานีโทรทัศน! สปริงนิวส! (ช;อง ๑๙) อาจมีเนื้อหาไม;เหมาะสม 



๙ 

 

เนื่องจากไม;เข�าข;ายเปGนการกระทําท่ีขัดต;อมาตรา ๓๗ แห;ง พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ :  ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุZป จํากัด แก-ไขโดยการเปล่ียนแปลง

ระบบการเช่ือมต�อสัญญาณจากระบบจานรับสัญญาณดาวเทียมเปMนระบบ
เคเบิลใยแก-ว (เลขท่ี ๔๙๙/๒๕๕๙) : บส.  

   
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด แก�ไขโดย

การเปลี่ยนแปลงระบบการเชื ่อมต;อส ัญญาณจากระบบจานร ับสัญญาณ
ดาวเทียมเปGนระบบเคเบิลใยแก�ว (เลขท่ี ๔๙๙/๒๕๕๙) ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ :  ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด แก-ไขให-สามารถรับชมโทรทัศน�

ผ�านจานรับสัญญาณดาวเทียมได-ตามปกติ (เลขท่ี ๑๒๖/๒๕๖๐) : บส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด แก�ไขให�
สามารถรับชมโทรทัศน!ผ;านจานรับสัญญาณดาวเทียมได�ตามปกติ (เลขท่ี ๑๒๖/๒๕๖๐) 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ  ต้ังข�อสังเกตว;า เรื่องร�องเรียนนี้เปGนกรณีท่ีผู�บริโภคซ้ือกล;อง

แล�วใช�รับชมทีวีช;องดิจิตอลไม;ได� แต;ทางบริษัทท่ีขายกล;องก็บอกว;าไม;เก่ียว เปGนเรื่อง
ของการปรับระบบสัญญาณดาวเทียมกับเป,นเรื่องของช�องต�างๆ นานา ดังนั้น    
คงต�องขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณากํากับดูแลในกรณีท่ีมีการปรับปรุงระบบ
การส;งสัญญาณไม;ว;าจะดาวเทียมหรือวิธีการอ่ืนใดซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต;อการ
รับชมอาจจะต�องให�ผู�ประกอบกิจการมีการแจ�งเตือนผู�บริโภค เพ่ือมิให�เกิด            
ข�อพิพาทท่ีไม;อาจหาผู�รับผิดชอบได�เช;นนี้ ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว;าจะนํา
ข�อสังเกตไปดําเนินการต;อไป 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

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

ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑: การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
(๑๕ 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 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)  มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๑๕ สถานี)          
โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปm นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร�อมแจ�งเง่ือนไข
ในการทดลองประกอบกิจการ ให�แก;ผู�ยื่นคําขอฯ ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี  ๕.๑.๑ การ พิจารณา คําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๑๕ สถานี) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๕๘  ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปGนเพียงมาตรการ
ชั่วคราว แต;กลับถูกใช�มาเปGนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�
เปGนการเฉพาะว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท;ากับเปGนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป̀ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ใช;ใช�มาตรการ



๑๑ 

 

ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปGนการท่ัวไป แม�แต;ในกรณีท่ีมีการยื่นคําขอล;าช�าหรือเกินกว;ากรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาคําขอต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของห-างหุ-นส�วนจํากัด 
โฟกัส มีเดีย กรุZป จํานวน ๓ 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 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�รับคําขอต;ออายุการทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส;วนจํากัด 

โฟกัส มีเดีย กรุ8ป จํานวน ๓ สถานี   ได�แก; สถานีวิทยุกระจายเสียงดีไลท!พลัส 
รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๑๒๑  สถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ;งดีไลท! รหัสสถานี 
๑๓๕๒๐๐๒๗ และสถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ;งเมืองไทย รหัสสถานี 
๑๓๕๒๐๐๑๓ 

๒. ให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
เนื่องจากพฤติการณ!ท่ีทําให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด โฟกัส มีเดีย กรุ8ป ไม;อาจยื่นคํา
ขอต;ออายุการทดลองประกอบกิจการก;อนวันท่ีใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได�นั้น 
เปGนพฤติการณ!พิเศษท่ีห�างฯ ไม;สามารถดําเนินการตามกรอบระยะเวลาท่ี
ประกาศกําหนดได�โดยสิ้นเชิง ซ่ึงห�างฯ มิได�มีเจตนายื่นคําขอล;าช�าตามนัยของ
กฎหมาย 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ออกหนังสือรับรองสิทธิการออกอากาศใน
ระหว;างการพิจารณาต;ออายุการทดลองประกอบกิจการให�แก;ห�างฯ จํานวน ๓ สถานี 
ตามข�อ ๑ และแจ�งผลการพิจารณาให�ห�างฯ รับทราบ 

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

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ การพิจารณาคําขอต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ของห�างหุ�นส;วนจํากัด โฟกัส มีเดีย กรุ8ป จํานวน ๓ สถานี   

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๕๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน  
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“๑. นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปGนเพียง
มาตรการชั่วคราว แต;กลับถูกใช�มาเปGนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุ



๑๒ 

 

การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับ
กิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรร
คลื่นความถ่ีเอาไว�เปGนการเฉพาะว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต;อ
อายุการทดลองประกอบกิจการก็เท;ากับเปGนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล;าวอย;างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป̀ญหา-อุปสรรค และกําหนด
แนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการ
ทางธุรกิจ ไม;ใช;ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มี
การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการเปGนการท่ัวไป แม�แต;ในกรณีท่ีมีการ
ยื่นคําขอล;าช�าหรือเกินกว;ากรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
   ๒. กรณีการยื่นคําขอต;ออายุการทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส;วน
จํากัด โฟกัส มีเดีย กรุ8ป ท่ีไม;อาจดําเนินการก;อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นสุด 
ตามกรอบระยะเวลาท่ีประกาศกําหนด มีสาเหตุมาจากการท่ีระยะเวลาสิ้นสุด
การอนุญาตครั้งก;อนหน�าเกิดข้ึนกระชั้นชิด จึงเปGนกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. 
ควรต�องเร;งรัดกระบวนการออกใบอนุญาตให�กระชับเวลารวดเร็วข้ึน 
ขณะเดียวกันก็อาจเปGนกรณีท่ีสะท�อนด�วยว;า มาตรการลดระยะเวลาของ
ใบอนุญาตจาก ๑ ปm เหลือ ๖ เดือนในกรณีการยื่นคําขอล;าช�า ได�ก;อให�เกิด
ป̀ญหาลักษณะงูกินหาง จึงควรต�องทบทวนนโยบายในภาพรวมดัง
ความเห็นตามข�อ ๑.” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓  : การพิจารณาสิทธิการย่ืนคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๔๑ 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 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�สิทธิในการเปGนผู�มีสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๔ สถานี  ในกรณีท่ีหนึ่ง (ตามเอกสารแนบ ๕ ลําดับท่ี  ๑ - ๔)  ตามข�อ ๗ 
ของประกาศฯ สิ้นสุดลงทันที นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากไม;ได�ยื่นแบบ           
คําขอและเอกสารประกอบคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให�
ถูกต�องครบถ�วนภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด อนึ่ง หากสถานีรายใด             
ในจํานวน ๔ สถานี สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได�ว;าได�ยื่นคําขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอถูกต�องครบถ�วนภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ให�สามารถแสดงเอกสารหลักฐานดังกล;าวต;อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในกําหนด



๑๓ 

 

ระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต;วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง โดยไม;สามารถขยายกําหนดเวลา
ได�อีก  และให�นําเสนอ กสทช. เพ่ือพิจารณาเปGนรายกรณีไป 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�สถานี จํานวน ๖๕ สถานี ท่ีไม;พบ
แบบคําขอและเอกสารประกอบคําขอฯ ในกรณีท่ีสอง (ตามเอกสารแนบ ๕ 
ลําดับท่ี ๕ - ๖๙) แสดงเอกสารหลักฐานว;าได�มีการยื่นแบบคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอถูกต�องตามข�อ ๘ ของประกาศฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�
หรือไม; ท้ังนี้ โดยให�แสดงเอกสารหลักฐานดังกล;าวได�ภายใน ๓๐ วัน นับแต;วันท่ี
ได�รับคําสั่ง โดยไม;สามารถขยายกําหนดเวลาได�อีก  อนึ่ง หากพ�นกําหนดระยะเวลา
ดังกล;าว  สถานีใดไม;สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได�ว;ามีการยื่นแบบคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอไว�ถูกต�องครบถ�วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให�
สํานักงาน กสทช. รวบรวมรายชื่อสถานีดังกล;าว เพ่ือพิจารณาตัดสิทธิการเปGนผู�มี
สิทธิยื่นคําขอตามข�อ ๗ ของประกาศฯ ต;อไป 

๓. เห็นชอบให�สิทธิในการเปGนผู�มีสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จํานวน ๗๑ สถานี ในกรณีท่ีสาม (ตามเอกสารแนบ ๕ ลําดับท่ี ๗๐ - ๑๔๐) ตามข�อ 
๗ ของประกาศฯ สิ้นสุดลงทันที นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ อนึ่ง หากสถานีรายใด
ในจํานวน ๗๑ สถานีสามารถแสดงเอกสารหลักฐานได�ว;าได�ยื ่นคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอถูกต�องครบถ�วน ภายในระยะเวลาท่ี กสทช. 
กําหนด ให�สามารถแสดงเอกสารหลักฐานดังกล;าวต;อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายใน
กําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต;วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง โดยไม;สามารถขยาย
กําหนดเวลาได�อีก และให�นําเสนอต;อ กสทช. เพ่ือพิจารณาเปGนรายกรณีไป 

๔. กรณีบริษัท เท่ียงธรรม เอ็นเตอร! เทนเมนท! จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง
สบายดี เรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๕๖๙ คลื่นความถ่ี ๙๙.๓๕ จังหวัด
ปทุมธานี (ตามเอกสารแนบ ๕ ลําดับท่ี ๑๔๑) เห็นชอบให�มีการดําเนินการ
เก่ียวกับกรณีการโต�แย�งสิทธิให�เปGนท่ียุติ ก;อนท่ีจะจัดทําข�อเท็จจริงกรณีโต�แย�ง
สิทธิท่ีได�ยุติแล�วพร�อมเอกสารหลักฐานการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง เสนอให�คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด�านกิจการ
กระจายเสียง พิจารณาต;อไป 

๕. เห็นชอบให�สิทธิในการเปGนผู�มีสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง สก.วท. ชุมชนคนรักถ่ิน รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๓๖๑ 
และสถานีวิทยุกระจายเสียงสนับสนุนธุรกิจชุมชน รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๐๓๘ 
สิ้นสุดลงทันที นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี 
๒๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการยังมิได�พิจารณาให�สิทธิในการ
เปGนผู�มีสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามข�อ ๗ ของ
ประกาศฯ สิ้นสุดลง 

๖. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งสถานีวิทยุกระจายเสียง  ตามข�อ ๑. – ๕. 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาต;อไป  



๑๔ 

 

๗. ให�สํานักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค สํานักงาน กสทช. 
ภาค ๑ - ๔ ตรวจสอบการดําเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข�อ ๑. – ๔. 
หากพบว;ามีการออกอากาศโดยไม;ได�รับอนุญาตจาก กสทช. ให�ดําเนินการ
บังคับใช�กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล;าวโดยเร็วต;อไป  

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

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓ การพิจารณาสิทธิการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๔๑ สถานี 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๖๐ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปGนเพียงมาตรการ
ชั่วคราว แต;กลับถูกใช�มาเปGนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�
เปGนการเฉพาะว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท;ากับเปGนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป̀ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ใช;ใช�มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปGนการท่ัวไป แม�แต;ในกรณีท่ีมีการยื่นคําขอล;าช�าหรือเกินกว;ากรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณากรณีการเรียกเก็บเงินเพ่ิมจากห-างหุ-นส�วนจํากัด คล่ืนสีขาว  ซ่ึงเปMนผู-ย่ืน

คําขอทดลองประกอบกิจการตามข-อ ๙ วรรคส่ีของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) : 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 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)  เห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! กรณีการเรียกเก็บเงินเพ่ิมจากห�างหุ�นส;วนจํากัด คลื่นสีขาว ซ่ึง
เปGนผู�ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 



๑๕ 

 

๑. เห็นชอบให�การรับรองสิทธิการออกอากาศในระหว;างการพิจารณาให�แก;          
ห�างหุ�นส;วนจํากัด คลื่นสีขาว สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นสีขาว (รหัสสถานี 
๑๔๕๒๐๒๖๒) และสถานีวิทยุกระจายเสียงบ�านดอยเทวดา (รหัสสถานี 
๑๔๕๔๐๐๘๙) เปGนรายสถานี หากมีการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาของ
สถานีตามภาคผนวก ก แนบท�ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ จนครบถ�วนแล�ว   โดยให�ออกอากาศได�นับแต;วัน ท่ี เอกสาร
ประกอบการพิจารณาครบถ�วน ท้ังนี้ จนกว;าคณะกรรมการหรือพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีจะมีคําสั่งไม;อนุญาต หรือมีคําสั่งเปGนอย;างอ่ืน   

๒. เห็นชอบไม;เรียกเก็บเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) จาก       
ห�างหุ�นส;วนจํากัด คลื่นสีขาว เนื่องจากผู�ยื่นคําขอมิได�เจตนายื่นคําขอล;าช�า
ตามนัยของกฎหมาย และกรณีท่ีมีการเรียกเก็บเงินเพ่ิมจํานวน ๔๔,๐๐๐ บาท 
จากห�างหุ�นส;วนจํากัด คลื่นสีขาว โดยเข�าใจข�อเท็จจริงผิดหลงนั้น ห�างหุ�นส;วน
จํากัด คลื่นสีขาว สามารถติดตามขอรับเงินเพ่ิมจํานวนดังกล;าวคืนจาก
สํานักงาน กสทช. ได� 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส;วนจํากัด  คลื่นสีขาว เพ่ือทราบ 
ผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และข�อ ๒ 

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

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช.  วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณากรณีการเรียกเก็บเงินเพ่ิมจาก
ห�างหุ�นส;วนจาํกัด คลื่นสีขาว ซ่ึงเปGนผู�ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตาม  
ข�อ ๙  วรรคสี่ของ ประกาศ กสทช.  เรื่อง  หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง (ฉบับท่ี ๒) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑  ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“๑. นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปGนเพียงมาตรการ
ชั่วคราว แต;กลับถูกใช�มาเปGนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�
เปGนการเฉพาะว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท;ากับเปGนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป̀ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี



๑๖ 

 

ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ใช;ใช�มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปGนการท่ัวไป แม�แต;ในกรณีท่ีมีการยื่นคําขอล;าช�าหรือเกินกว;ากรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ๒. กรณีการยื่นคําขอต;ออายุการทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส;วน
จํากัด คลื่นสีขาว ท่ีไม;อาจดําเนินการก;อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นสุด ตามกรอบระยะเวลา
ท่ีประกาศกําหนด มีสาเหตุมาจากการท่ีระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตครั้งก;อนหน�า
เกิดข้ึนกระชั้นชิด จึงเปGนกรณีท่ีสํานักงาน กสทช. ควรต�องเร;งรัดกระบวนการ
ออกใบอนุญาตให�กระชับเวลารวดเร็วข้ึน ขณะเดียวกันก็อาจเปGนกรณีท่ี
สะท�อนด�วยว;า มาตรการลดระยะเวลาของใบอนุญาตจาก ๑ ปm เหลือ ๖ เดือน
ในกรณีการยื่นคําขอล;าช�า ได�ก;อให�เกิดป̀ญหาลักษณะงูกินหาง จึงควรต�อง
ทบทวนนโยบายในภาพรวมดังความเห็นตามข�อ ๑.” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบกรณีการออกอากาศรายการ “ข�าวเช-าช�องวัน” 

เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช�อง One (ช�อง ๓๑) อาจมีเนื้อหาท่ีไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม               เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการตรวจสอบพบกรณีการ
ออกอากาศรายการ “ข;าวเช�าช;องวัน” เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ทางช;องรายการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช;อง One (ช;อง ๓๑)  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี 
จํากัด ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช;อง ONE (ช;อง ๓๑) เพ่ือขอความร;วมมือให�ใช�ความระมัดระวังใน
การออกอากาศเนื้อหารายการ โดยให�มีการรับฟ̀งความเห็นรอบด�านและเสนอ
ข�อเท็จจริงท่ีถูกต�องครบถ�วน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบกรณีการออกอากาศรายการ 
“ข;าวเช�าช;องวัน” เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ทางช;องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ช;อง One (ช;อง ๓๑) อาจมีเนื้อหาท่ีไม;เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : บันทึกความเข-าใจ (MoU) ระหว�างสํานักงาน กสทช. ร�วมกับ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย 

(Victoria University) เมืองเมลเบิร�น ประเทศออสเตรเลีย : กสทช. พลโท 
ดร. พีระพงษ�ฯ  

 
 



๑๗ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข�าใจ (MoU) ระหว;างสํานักงาน กสทช. ร;วมกับ 
มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย (Victoria University) เมืองเมลเบิร!น ประเทศออสเตรเลีย 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๖  เรื่อง บันทึกความเข�าใจ (MoU) ระหว;างสํานักงาน กสทช. ร;วมกับ 
มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย (Victoria University) เมืองเมลเบิร!น ประเทศออสเตรเลีย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  สําหรับผู-ทดลอง

ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธรุกิจ ซ่ึงได-รับอนญุาตมากกว�า ๑ สถานี
ข้ึนไป (ข-อมูล ณ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : 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 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ต;ออายุ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบ
กิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับอนุญาตมากกว;า ๑ สถานีข้ึนไป 
ของนิติบุคคล จํานวน ๕๑ ราย จํานวน ๑๒๘ สถานี โดยให�มีระยะเวลาการ
อนุญาต ๑ ปm เท;ากันทุกกรณี นับจากวันท่ีใบอนุญาตใบสุดท�ายของผู�ทดลอง
ประกอบกิจการแต;ละรายสิ้นสุดลง  

 
 อนึ่ง  ท่ีประชุมเสียงน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ )  ขอสงวนความเห็นในประเด็นการอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็น
จัดส;งให�ในภายหลัง 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับ
ผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับอนุญาตมากกว;า 
๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๖๒  ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑  ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว;า จําเปGนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปGนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต;ออายุกัน



๑๘ 

 

เรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปGนมาตรการถาวรไปแล�ว 
โดยเฉพาะในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว;าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล นั้น เห็นควรจะต�องมีการ
ประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย 
ป̀ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ :  การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง 
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
   (๘ สถานี) : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม ๑. 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) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสี ยง สํ าหรับผู� ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๘ สถานี) โดย
กําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปm นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพร�อมแจ�ง
เง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ ให�แก;ผู�ยื่นคําขอฯ ปฏิบัติตามโดย
เคร;งครัดต;อไป 

๒. มอบหมายให�คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน!ทบทวนแนวทางการอนุญาตทดลองประกอบกิจการของ
สถานีวิทยุประเภทบริการทางธุรกิจให�มีหลักเกณฑ!ท่ีเข�มงวดข้ึน แล�วนําเสนอ
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ)  ขอสงวน
ความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี  ๕.๑.๘  เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาต
สิ้นสุดลง (๘ สถานี)  

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๐๓ ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๑  ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี้ 



๑๙ 

 

 “ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาในวาระนี้ และขอยืนยันความเห็นตามความใน
บันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๙๓ ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ บันทึกท่ี สทช. 
๑๐๐๓.๘/๖๗ ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ และบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๘๐    
ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยเห็นว;า กสทช. จําเปGนต�องให�ความสําคัญ
กับนโยบายกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง เนื่องจาก
ข�อมูลในป̀จจุบันของสํานักงาน กสทช. ระบุว;า ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐   
มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม รวม ๕,๗๕๙ สถานี แบ;งเปGนสถานี
วิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และสถานีวิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี  จึงส;งผลให�เกิด
ประเด็นป̀ญหาการกํากับดูแลตามมาในหลายด�าน และในกรณีนี้ ผู�ทดลอง
ประกอบกิจการไม;สามารถยื่นต;ออายุใบอนุญาตได�ก;อนวันท่ีใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดลงตามประกาศหลักเกณฑ!กําหนด ผมจึงเห็นว;าควรพิจารณาทบทวน
กระบวนการให�อนุญาตให�เข�มงวดมากข้ึน ประกอบกับกระบวนการอนุญาตให�
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม ท่ีผ;านมาเปGน
ระยะเวลา หกปmนั้นมีระยะเวลาพอสมควรแล�ว กสทช. จําต�องพิจารณากําหนด
แนวนโยบายและมาตรการท่ีเข�มข�นมากข้ึน เพ่ือให� กสทช. สามารถกํากับดูแล
และอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีท่ีมีอยู;อย;างจํากัดเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
ตามเจตนารมณ!ของพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมได�โดยเร็ว” 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๖๓  ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑  ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปGนเพียงมาตรการ
ชั่วคราว แต;กลับถูกใช�มาเปGนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�
เปGนการเฉพาะว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท;ากับเปGนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป̀ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ใช;ใช�มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปGนการท่ัวไป แม�แต;ในกรณีท่ีมีการยื่นคําขอล;าช�าหรือเกินกว;ากรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด” 

 
 
 



๒๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การพิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของห-างหุ-นส�วนจํากัด พี-พาวเวอร� 
มีเดีย จํานวน ๓ สถานี กรณีตรวจสอบพบการออกอากาศขัดต�อเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ : 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 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) เห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.  อนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีงแก;ห�างหุ�นส;วนจํากัด 

พี-พาวเวอร! มีเดีย  จํานวน ๓ สถานี  โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ 
๖ เดือน นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ  

๒. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. กําหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข�อ ๓๑(๒) ของ
ประกาศกํากับฯ  ฉบับท่ี ๒ โดยให�ออกคําสั่งทางปกครองตักเตือนให�ห�างหุ�นส;วน
จํากัด พี-พาวเวอร! มีเดีย ดําเนินการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงให�ถูกต�องตาม
เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๓. มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)  บันทึกประวัติ
การฝxาฝyนเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงน้ําใส 
เรดิโอ รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๕๒๗ และสถานีวิทยุกระจายเสียงต�นอ�อ เรดิโอ 
Station ๑ รหัสสถานี  ๑๓๕๒๐๕๒๖ ในระบบฐานข�อมูล เพ่ือใช�เปGนข�อมูล
ประกอบการพิจารณาดําเนินการในส;วนท่ีเก่ียวข�องต;อไป  

๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและสิทธิในการ
ฟ{องคดีปกครองให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด พี-พาวเวอร! มีเดีย ทราบ 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ)  ขอสงวนความเห็น ในประเด็นการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็น
จัดส;งให�ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การพิจารณาต;ออายุการทดลองประกอบกิจการของ
ห�างหุ�นส;วนจํากัด พี-พาวเวอร! มีเดีย  จํานวน ๓ สถานี กรณีตรวจสอบพบการ
ออกอากาศขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๖๔  ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑  ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปGนเพียงมาตรการ
ชั่วคราว แต;กลับถูกใช�มาเปGนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�



๒๑ 

 

เปGนการเฉพาะว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท;ากับเปGนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป̀ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ใช;ใช�มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปGนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการยื่นล;าช�าหรือแม�แต;กรณีท่ีมีการกระทํา
ความผิดเช;นในรายนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐:ของดออกอากาศช่ัวคราว สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค ๙ จํานวน  

๓ สถานี : ปส. ๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. อนุญาตให�สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค ๙  งดออกอากาศชั่วคราว จํานวน 

๓ สถานี  ดังนี้ 
 ๑.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค ๙ จังหวัดสตูล ระบบเอฟเอ็ม  
           ความถ่ี ๙๑.๗๕ MHz  
 ๑.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค ๙ จังหวัดนราธิวาส ระบบเอฟเอ็ม  
           ความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz  
 ๑.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค ๙ จังหวัดพัทลุง ระบบเอฟเอ็ม  
           ความถ่ี ๙๐.๗๕ MHz 
๒. ให�มีหนังสือแจ�งสํานักงานตํารวจแห;งชาติเพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ 

และให�แจ�งความคืบหน�าเม่ือสถานีฯ สามารถดําเนินการออกอากาศได�
ตามปกติเรียบร�อยแล�ว รวมท้ังขอความร;วมมือในกรณีต�องการพักหรือหยุด
การให�บริการในครั้งต;อไป ให�มีหนังสือแจ�ง กสทช. ก;อนทําการพักหรือหยุด
การให�บริการไม;น�อยกว;า ๑๕ วัน ก;อนวันท่ีเริ่มพักหรือหยุดการให�บริการ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐  เรื่อง  ของดออกอากาศชั่วคราว สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธร
ภาค ๙ จํานวน ๓ สถาน ี

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ให�สํานักงาน กสทช. พิจารณากําหนดกรอบระยะเวลา
ในการมีหนังสือแจ�งให�สํานักงาน กสทช. ทราบ กรณีท่ีเครื่องส;งชํารุดทําให� 
ไม;สามารถออกอากาศได�ตามปกติ ซ่ึงไม;ใช;กรณีท่ีจะทราบล;วงหน�าและแจ�ง
ล;วงหน�าตามท่ีประกาศกําหนดได� ดังนั้นอาจจะเปGนกรณีท่ีต�องกําหนดกรอบ
เวลาการแจ�งว;าให�ทําภายในก่ีวันภายหลังจากเกิดเหตุ 



๒๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๑: บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ขอช้ีแจงข-อกําหนดของลิขสิทธิ์การถ�ายทอด 
  การแข�งขันกีฬาเอเชียนเกมส� ครั้งท่ี ๑๘ : ปส.๒  
    
มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางการตอบหนังสือของบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ฉบับลงวันท่ี 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ!ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
รายการโทรทัศน!สําคัญท่ีให�เผยแพร;ได�เฉพาะในบริการโทรทัศน!ท่ีเปGนการท่ัวไป 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การเผยแพร;กิจการโทรทัศน!ท่ี
ให�บริการเปGนการท่ัวไป    

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาความเหมาะสมในการถ;ายทอดการ
แข;งขันกีฬาเอเชียนเกมส! ครั้งท่ี ๑๘ ของบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด 
ภายใต�บริการโทรทัศน!ท่ีเปGนการท่ัวไป ว;าสอดคล�องตามข�อ ๓ ของประกาศ 
Must Have หรือไม; โดยให�คํานึงถึงความหลากหลายของประเภทกีฬาท่ีมีการ
แข;งขัน จํานวนรายการกีฬาท่ีนักกีฬาไทยเข�าแข;งขัน และรายการกีฬาท่ีมี
ความสําคัญซ่ึงได�รับความสนใจจากประชาชนส;วนใหญ;ของประเทศด�วย 
เพ่ือให�ประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทัศน!สําคัญ ภายใต�การให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีเปGนการท่ัวไป โดยครบถ�วนและท่ัวถึง 

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. เชิญบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด  เพ่ือชี้แจงให�เกิด
ความเข�าใจเก่ียวกับการถ;ายทอดการแข;งขันกีฬาเอเชียนเกมส! ครั้งท่ี ๑๘ เพ่ือให�
สอดคล�องตามหลักเกณฑ!ของประกาศ Must Have และประกาศ Must carry 

  อนึ่ง กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ มีข�อสังเกตโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให� 
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑  เรื่อง บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ขอชี้แจงข�อกําหนดของ
ลิขสิทธิ์การถ;ายทอดการแข;งขันกีฬาเอเชียนเกมส! ครั้งท่ี ๑๘ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๐๓ ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน  
๒๕๖๑  ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี้ 
“ผมมีข�อสังเกตในการพิจารณาวาระนี้ และขอยืนยันความเห็นตามความใน 
บันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๐๑ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กล;าวคือ ในกรณีท่ี
บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด มีหนังสือชี้แจงข�อกําหนดและลิขสิทธิ์ในการ
ถ;ายทอดและแพร;เสียงแพร;ภาพการแข;งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส! ครั้งท่ี ๑๘ ต;อ
สํานักงาน กสทช. นั้น แม�จะยังไม;เข�าข;ายเปGนการขออนุญาตตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!รายการโทรทัศน!สําคัญท่ีให�เผยแพร;ได�เฉพาะในบริการ
โทรทัศน!ท่ีเปGนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือประกาศ  Must Have ก็ตาม แต;
การพิจารณาในชั้นนี้ผมมีความเห็นเบ้ืองต�นสองประเด็น ดังนี้ 



๒๓ 

 

๑. การพิจารณาอนุญาตตามประกาศ  Must Have สะท�อนป̀ญหาเก่ียวกับ
หลักการของประกาศมาต้ังแต;ต�น ซ่ึงผมมีความเห็นไว�ตามบันทึกท่ี สทช. 
๑๐๐๓.๘/๑๔๓ ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กล;าวคือ การกําหนดให�
รายการโทรทัศน!ตามภาคผนวกของประกาศถือเปGนรายการโทรทัศน!ท่ี
สามารถให�บริการแก;ประชาชนได�ภายใต�การให�บริการโทรทัศน!ท่ีเปGนการ
ท่ัวไปเท;านั้นเปGนการกําหนดเง่ือนไขไว�โดยไม;จําเปGน และเปGนการจํากัด
การแข;งขันก;อให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบระหว;างผู�ให�บริการต;าง 
Platform   

๒. การพิจารณาอนุญาตตามแนวทางของประกาศ Must Have ท่ีผ;านมาเปGน
กรณีตัวอย;างท่ีทําให�เห็นว;า แม�จะกําหนดให�รายการโทรทัศน!ตาม
ภาคผนวกของประกาศถือเปGนรายการโทรทัศน!ท่ีสามารถให�บริการแก;
ประชาชนได�ภายใต�การให�บริการโทรทัศน!ท่ีเปGนการท่ัวไปเท;านั้น แต;ใน
ข�อเท็จจริงมีการพิจารณาอนุญาตให�เผยแพร;รายการดังกล;าวเพ่ิมเติมใน 
Platform อ่ืนด�วย ซ่ึงส;งผลให�ผู�ประกอบการไม;สามารถคาดการณ!ถึง  
ความแน;นอนในการเสนอให�คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตตามประกาศได� 
ท้ังยังก;อให�เกิดข�อวิพากษ!วิจารณ!เก่ียวกับการใช�ดุลพินิจของคณะกรรมการ   
ในการพิจารณาแต;ละครั้ง”  

    
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒: แนวทางการกําหนดอายุใบอนุญาตสําหรับผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก  กรณีฝiาฝjนต�อเง่ือนไขท่ีกําหนดไว-ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
และวิธีการอนุญาตการให-บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๕  และ
เง่ือนไขแนบท-ายใบอนุญาต : ปส. ๒  
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. เห็นชอบแนวทางการกําหนดอายุใบอนุญาตสําหรับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก กรณีฝxาฝyนต;อเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๕ และเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต โดยนําประวัติการฝxาฝyนเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว�ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการ
ให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และเง่ือนไขแนบท�าย
ใบอนุญาตมาเปGนเหตุพิจารณากําหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ดังนี้ 



๒๔ 

 

 ๑.๑ กรณีท่ีมีคําสั่งทางปกครองว;า ผู�รับใบอนุญาตมีการกระทําท่ีฝxาฝyนต;อ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
เง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต ให�ได�รับใบอนุญาตเท;าท่ีไม;เกินกว;าอายุ
ใบอนุญาตท่ีเคยได�รับในครั้งก;อน 

 ๑.๒ กรณีท่ีมีคําสั่งทางปกครองว;า ผู�รับใบอนุญาตมีการกระทําท่ีฝxาฝyนต;อ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
เง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตในลักษณะเดียวกันซํ้าอีก ให�การกําหนดอายุ
ใบอนุญาตในครั้งถัดไปมีอายุใบอนุญาตเท;ากับการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก 
ตามข�อ ๑๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕  

 อนึ่ง   กรณีประเด็นเสนอเรื่อง การพิจารณาอนุญาตให�บริษัท ท็อปไลน! แชนแนล จํากัด 
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ี
ไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ  ท็อปไลน! ทีวี  ให�สํานักงาน 
กสทช. แยกเรื่อง เปGนอีกวาระหนึ่งและนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต;อไป 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๒  เรื่อง  แนวทางการกําหนดอายุใบอนุญาตสําหรับผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!  
ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีฝxาฝyนต;อเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว;า ตามแนวทางท่ี
เสนอมานี้เปGนกรณีการกําหนดระยะเวลาการต;ออายุท่ีสั้นลงหากมีการกระทํา
ความผิด แต;ถึงอย;างไรก็เปGนแนวทางท่ียังมุ;งต;ออายุให� ซ่ึงเห็นว;า หากเปGน
กรณีการกระทําผิดท่ีรุนแรงหรือซํ้าซากจนถึงข้ันท่ีต�องมีการลงโทษด�วยการพัก
ใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามท่ีกําหนดในกฎหมาย ก็จะต�องดําเนินการใน
ระดับนั้นด�วย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓: ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียง    
และกิจการโทรทัศน� : สส. 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี ้

 ๑. เห็นชอบสรุปผลการประชุมรับฟ̀งความคิดเห็นสาธารณะต;อร;างประกาศ กสทช.  
                                    เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  และ

ผลการพิจารณาของ กสทช. ต;อร;างประกาศ ดังกล;าว  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไป
เผยแพร;ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 



๒๕ 

 

 ๒.  เห็นชอบร;างประกาศ  กสทช. เรื่อง  มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นาํประกาศฯ ดังกล;าว 
เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก;อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ แจ�งว;าไม;ขอร;วมลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเปGนระเบียบวาระท่ี
เพ่ิงแจก ซ่ึงยังไม;มีโอกาสได�อ;านก;อนการพิจารณา 

 
หมายเหตุ                ในการประชุม กสทช. ครัง้ท่ี ๑๑/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓   เรื่อง  ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลการรวมธุรกิจ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔: ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส�งวิทยุกระจายเสียง 
   ระบบดิจิตอล : ทส.  

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยเห็นชอบให�ชะลอการดําเนินการรับฟ̀งความคิดเห็นสาธารณะต;อร;าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส;งวิทยุกระจายเสียงระบบ
ดิจิตอล ออกไปจนกว;า กสทช. จะกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนอย;างเปGนรูปธรรม 

 ๒. มอบอํานาจให�คณะอนุกรรมการด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
เปGนผู�พิจารณาให�ความเห็นชอบในเรื่องการขอชะลอการดําเนินงานของ
สํานักงาน กสทช. ท่ีได�กําหนดไว�เปGนตัวชี้วัด (KPI) ของสํานักต;างๆ ของปm ๒๕๖๑ 
ออกไปในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปGน 

 
หมายเหตุ                 ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔  เรื่อง ร;าง ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส;ง
วิทยุกระจายเสียง ระบบดิจิตอล 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว;า ในเม่ือท่ีประชุม 
กสทช. ยังไม;เคยพิจารณาให�ไปดําเนินการรับฟ̀งความคิดเห็นสาธารณะต;อร;าง
ประกาศนี้ ดังนั้นการมีมติให�ชะลอจึงเปGนกรณีท่ีอาจจะไม;เหมาะสมและชวน
สับสน อีกท้ังในการชะลอก็ควรต�องมีเหตุท่ีชัดเจนว;าเพ่ือการใดหรือด�วยเหตุใด 
ตลอดจนมีกรอบระยะเวลาของการชะลอท่ีชัดเจนด�วย อนึ่ง กรณีท่ีเรื่องใดอาจ
มีผลกระทบต;อตัวชี้วัด (KPIs) ของสํานักงานนั้น หากเปGนเรื่องท่ีนโยบายยังมี
ความสับสนหรือไม;ตกผลึก ก็ควรท่ีจะนําเสนอเรื่องดังกล;าวให�ท่ีประชุม 
กสทช. กําหนดเปGนแนวนโยบายท่ีชัดเจนเสียก;อน เพ่ือให�เส�นทางการปฏิบัติไม;
เกิดความสับสนหรือเกิดภาวะละล�าละลัง 

 



๒๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕: ร�างบันทึกข-อตกลงความร�วมมือ เรื่อง ความร�วมมือในการทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ระหว�างสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ และกองทัพบก : 
จส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบร;างบันทึกข�อตกลงความร;วมมือ เรื่อง ความร;วมมือในการทดลอง
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ระหว;างสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ และ
กองทัพบก 

 อนึ่ง กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชยัฯ  มีข�อสังเกตโดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕  เรื่อง  ร;างบันทึกข�อตกลงความร;วมมือ เรื่อง ความร;วมมือใน
การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล  ระหว;างสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม
แห;งชาติ และกองทัพบก 

 ๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๔/๐๖๗ ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๑  ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี้ 

 “ผมมีข�อสังเกตประกอบการลงมติว;า การพิจารณาเพ่ือดําเนินการทดลอง
ทดสอบออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล จําเปGนต�องพิจารณา
อย;างรอบคอบในทุกมิติ โดยเฉพาะการศึกษาเพ่ือหาข�อสรุปเ ก่ียวกับ
ผลกระทบในด�านต;างๆ ท้ังด�านสังคม ความม่ันคง เศรษฐกิจ และผลกระทบ
ต;อผู�ประกอบการวิทยุในป̀จจุบันท่ีมีอยู;เปGนจํานวนมาก  ซ่ึงยังไม;มีการจัดระเบียบ
ให�เกิดความชัดเจน ท้ังระบบการออกใบอนุญาตท่ียังใช�ระบบทดลองมาเปGน
เวลานาน รวมถึงการกํากับดูแลด�านเนื้อหารายการก็ยังเปGนป̀ญหาท่ีไม;สามารถ
ทําได�อย;างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ผมจึงเห็นว;าหากจะดําเนินการทดลอง
ทดสอบออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ในขณะท่ีกิจการวิทยุ
ป̀จจุบันยังมีป̀ญหาค;อนข�างมาก กสทช. ควรจะต�องมีข�อสรุปเก่ียวกับ
ผลกระทบทางสังคมโดยรวม และมีแนวทางในการกํากับดูแลกิจการวิทยุท้ัง
ระบบอย;างชัดเจน และมีประสิทธิภาพเสียก;อน” 

๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๐๓ ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน  
๒๕๖๑  ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี้ 

 “ผมมีข�อสังเกตในพิจารณาวาระนี้ และขอยืนยันความเห็นตามความในบันทึก
ท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๙๓ ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กล;าวคือ การดําเนินการ
ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล โดยความร;วมมือ



๒๗ 

 

ระหว;างสํานักงาน กสทช. กับกองทัพบกในครั้งนี้นั้น ผมเห็นว;า กสทช. 
จําเปGนต�องศึกษาและพิจารณาเปรียบเทียบกับการให�อนุญาตโครงข;ายทีวี
ดิจิตอลเพ่ือให�บริการช;องรายการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินท่ีผ;านมา
ด�วย เนื่องจากแนวทางการให�อนุญาตโครงข;ายแบบเดิมก;อให�เกิดป̀ญหา
อุปสรรคหลายด�าน ท้ังในข้ันตอนนโยบายและข้ันตอนปฏิบัติ กสทช. จึงควร
ต�องระมัดระวังต;อแนวทางการให�อนุญาตโครงข;ายวิทยุดิจิตอลในครั้งนี้ ซ่ึงผม
เห็นว;าการดําเนินการในลักษณะโครงข;ายเดียวและมีหน;วยงานกลางเปGน
ผู�รับผิดชอบจะเปGนประโยชน!ต;อการกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุ
ดิจิตอลในอนาคต อีกท้ังการจัดทําโครงข;ายกระจายสัญญาณวิทยุดิจิตอล
ภาคพ้ืนดินต�องใช�งบประมาณลงทุนเปGนจํานวนมาก หน;วยงานซ่ึงได�รับ
อนุญาตให�ทดลองจึงมีแนวโน�มท่ีจะได�รับอนุญาตให�บริการโครงข;ายวิทยุ
ดิจิตอลในอนาคตได� ดังนั้น การให�กองทัพบกเปGนหน;วยงานดําเนินการทดลอง
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลจึงควรต�องพิจารณาให�รอบคอบ 
และไม;ก;อให�เกิดป̀ญหาซํ้าซากแบบเดียวกับโครงข;ายโทรทัศน!ดิจิตอลท่ีผ;านมา  

  นอกจากนี้ หากพิจารณาในด�านเนื้อหารายการท่ีจะนํามาออกอากาศใน
ข้ันตอนการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล กรณีท่ีมีการ
นําเนื้อหาของวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มของเครือข;ายวิทยุกองทัพบก
มาออกอากาศนั้น อาจเข�าข;ายว;าเปGนการประกอบกิจการท่ีขัดหรือแย�งกับ
กฎหมายได� เนื่องจากผังรายการวิทยุกระจายเสียงของเครือข;ายวิทยุ
กองทัพบกในป̀จจุบันเปGนการประกอบกิจการท่ีมีการโฆษณาหารายได� ซ่ึง
ยังคงมีสิทธิประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได�ตามบทเฉพาะกาลของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๑  ประกอบกับพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม รวมถึงคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห;งชาติ ท่ี ๗๖/๒๕๕๙  
เรื่อง มาตรการส;งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ ดังนั้น กรณีท่ีมีการนําผัง
รายการดังกล;าวมาออกอากาศในข้ันตอนทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิตอลจึงจําเปGนต�องพิจารณาว;าเปGนการประกอบกิจการท่ีก;อให�เกิด
รายได�หรือไม; อันจะเปGนประเด็นป̀ญหาในข�อกฎหมายท่ีต�องนํามาพิจารณา
ประกอบต;อไป”  

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๖: การตอบข-อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ�และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย� สภานิติบัญญัติแห�งชาติ : ผส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๒๘ 

 

โดยเห็นชอบร;างหนังสือตอบข�อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ!และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย! สภานิติบัญญัติแห;งชาติ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖  เรื่อง การตอบข�อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ!และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย! สภานิติบัญญัติแห;งชาติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗: เรื่องร-องเรียน ขอให-ตรวจสอบรายการสมุนไพรวัยทองเบลล�า ออกอากาศผ�าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร คล่ืนความถ่ี AM ๘๗๓ KHz โฆษณา
อวดอ-างสรรพคุณเกินจริง (เลขท่ี ๙/๒๕๖๑) : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�กรุงเทพมหานคร 
(สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร คลื่นความถ่ี AM ๘๗๓ KHz) ระงับการ
กระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ!
เสริมอาหารคลอโรฟmน;า ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร พรมมิ แซนทีน  ผลิตภัณฑ!เสริม
อาหารตรา เบลล;า ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารไวต�าเซล โกลด! หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมี
ข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปGนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือ
สินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
บริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม;เปGนความจริงหรือเกินความจริง ซ่ึงเปGนการทําให�เข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!เสริมอาหารดังกล;าว อันเปGนความผิดตามมาตรา ๔๑ 
แห;งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเข�าข;ายเปGนการออกอากาศรายการท่ี
มีเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบต;อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือมีผลกระทบต;อสุขภาพของประชาชนอย;างร�ายแรง ตามมาตรา ๓๗ 
แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๑ ท้ังนี้ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือฉบับนี้ อนึ่ง หากกรุงเทพมหานคร 
(สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร คลื่นความถ่ี AM ๘๗๓ KHz) ฝxาฝyนหรือไม;
ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว กสทช. มีอํานาจปรับไม;เกินห�าล�านบาท และปรับอีก          
วันละไม;เกินหนึ่งแสนบาท ตลอดระยะเวลาท่ียังมิได�ปฏิบัติตามคําสั่ง ตามมาตรา ๗๗ 
แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  และข�อ ๘ ประกอบ



๒๙ 

 

ข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕     

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง เรื่องร�องเรียน ขอให�ตรวจสอบรายการสมุนไพรวัยทองเบลล;า 
ออกอากาศผ;านสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร คลื่นความถ่ี AM ๘๗๓ KHz 
โฆษณาอวดอ�างสรรพคุณเกินจริง (เลขท่ี ๙/๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘: ผลการจัดให-มีบริการโทรทัศน�ท่ีมีบริการล�ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง หรือ

เสียงบรรยายภาพ ปQ ๒๕๖๐ ของผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน� สําหรับการให-บริการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล : บส.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งตักเตือนทางปกครองให�สถานีวิทยุ

โทรทัศน!กองทัพบก (ช;อง ททบ. ๕) และบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 
จํากัด (ช;อง NOW) ซ่ึงเปGนผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน! สําหรับการให�บริการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล ให�ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตฯ และประกาศท่ีเก่ียวข�องอย;างเคร;งครัด  โดยให�
จัดส;งรายงานผลการจัดให�มีบริการโทรทัศน!ท่ีมีบริการล;ามภาษามือ  คําบรรยาย
แทนเสียง หรือเสียงบรรยายภาพ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ตามเง่ือนไข
แนบท�ายใบอนุญาตให� ใช�คลื่นความ ถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน!            
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ           
ข�อ ๑๐ (๒) ประกอบกับข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และ
วิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศท่ี
เก่ียวข�องอย;างเคร;งครัด 

๒. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งตักเตือนทางปกครองให�บริษัท อมรินทร! 
เทเลวิชั่น จํากัด (ช;อง Amarin TV HD) บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดคาสต้ิง 
จํากัด (ช;อง NOW) บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด (ช;อง เวิร!คพอยท! ทีวี) 
บริษัท ไบรท! ทีวี จํากัด (ช;อง Bright TV) และบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด! 
บรอดคาสต้ิง จํากัด (ช;อง PPTV) ซ่ึงเปGนผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน! สําหรับการให�บริการโทรทัศน!ในระบบ
ดิจิตอล จัดทําบริการโทรทัศน!ท่ีมีบริการล;ามภาษามือ คําบรรยายเปGนอักษรวิ่ง 
หรือคําบรรยายเปGนเสียง ไม;ครบ ๖๐ นาทีต;อวัน ในปm ๒๕๖๐ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 



๓๐ 

 

ประเภทธุรกิจระดับชาติ ข�อ ๑๐ (๒) ประกอบกับข�อ ๑๙ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศท่ีเก่ียวข�องอย;างเคร;งครัด 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘  เรื่อง ผลการจัดให�มีบริการโทรทัศน!ท่ีมีบริการล;ามภาษามือ คําบรรยาย
แทนเสียง หรือเสียงบรรยายภาพ ปm ๒๕๖๐ ของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน! สําหรับการให�บริการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว;า ขอยืนยันความเห็น
ตามท่ีเคยเสนอไว� ว�าควรต�องพิจารณาว�ากรณีเหล�านี้จะสามารถใช�เงินกองทุน  กทปส. 
ในการอุดหนุนได�หรือไม� เนื่องจากเป,นเรื่องประโยชน4สาธารณะ  จึงขอฝากให�
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการด�วย 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๙: การลดหย�อนหรือยกเว-นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปQ (จํานวน ๓ บริษัท) : นส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบอัตราการลดหย;อนค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปmของบริษัท กอฟ ทู 

โกลบอล จํากัด ช;องรายการ K-STATION (เค-สเตชั่น) เลขท่ีใบอนุญาต B๑-         
S๒๑๐๔๐-๐๓๘๓-๕๖ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๙ อัตราลดหย;อนตาม
เกณฑ!ระเบียบ ร�อยละ ๑๕.๐๐   

๒.  ไม;อนุญาตให�บริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด ช;องรายการโทรทัศน!สปริงนิวส! 
เลขท่ีใบอนุญาต B๑-S๒๐๐๓๑-๐๐๑๘-๕๗ ได�รับสิทธิลดหย;อนหรือยกเว�น
ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปm สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๙ เนื่องจากมี
สัดส;วนรายการท่ีเปGนข;าวสารหรือสาระท่ีเปGนประโยชน!ต;อสาธารณะตลอดท้ังปm 
ไม;ถึงเกณฑ!ได�รับสิทธิลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปm  

๓. ไม;อนุญาตให�บริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด ช;องรายการ  Voice TV เลขท่ีใบอนุญาต         
B๑-S๒๐๐๓๑-๐๐๑๖-๕๗ ได�รับสิทธิลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปm สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๙ เนื่องจากมีสัดส;วน
รายการท่ีเปGนข;าวสารหรือสาระท่ีเปGนประโยชน!ต;อสาธารณะตลอดท้ังปm ไม;ถึง
เกณฑ!ได�รับสิทธิลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปm 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปm 
(จํานวน ๓ บริษัท)  

 



๓๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๒๐: การปรับปรุงอัตราค�าเช�าใช-โครงข�ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลให-สอดคล-องกับ
มาตรา ๔๒ แห�ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ : นส. 

       
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบข�อเสนออัตราค;าเช;าใช�บริการโครงข;ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิทัลของสถานีโทรทัศน!กองทัพบก ช;องรายการประเภทความคมชัดปกติ 
(SD) ๓.๕๐ ล�านบาท/เดือน และช;องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 
๑๐.๕๐ ล�านบาท/เดือน 

๒. เห็นชอบข�อเสนออัตราค;าเช;าใช�บริการโครงข;ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิทัลขององค!กรกระจายเสียงและแพร;ภาพสาธารณะแห;งประเทศไทย ช;อง
รายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) ๓.๖๐ ล�านบาท/เดือน และช;องรายการ
ประเภทความคมชัดสูง (HD) ๑๐.๘๐ ล�านบาท/เดือน 

๓. เห็นชอบข�อเสนออัตราค;าเช;าใช�บริการโครงข;ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 
ของกรมประชาสัมพันธ! ช;องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) ๓.๖๐ ล�านบาท/เดือน 
และช;องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) ๑๐.๘๐ ล�านบาท/เดือน 

๔. อัตราค;าเช;าใช�บริการโครงข;ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ตามข�อ ๑-๓ 
ให�ใช�บังคับเปGนระยะเวลา ๒ ปm โดยให�สอดคล�องกับแนวทางดําเนินงานด�าน
การสนับสนุนค;าใช�จ;ายในการเช;าใช�โครงข;ายโทรทัศน!ประเภทใช�คลื่นความถ่ี
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ตามคําสั่งหัวหน�า คสช. ท่ี ๙/๒๕๖๑ และให�
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการทบทวนอัตราค;าเช;าใช�บริการโครงข;ายฯ ให�
เปGนไปอย;างสมเหตุสมผลและเปGนธรรมตามข�อเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือ
ตามท่ี กสทช. กําหนด 

๕. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ติดตามเร;งรัดบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 
ให�จัดส;งข�อมูลพร�อมหลักฐานแบบข�อเสนอให� กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต;
วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง เพ่ือให�เปGนไปตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้หาก บริ ษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)                  
ไม;ดําเนินการจัดส;งข�อมูลให�สํานักงาน กสทช. ภายในระยะเวลาดังกล;าวข�างต�น กสทช. 
จะพิจารณากําหนดอัตราค;าเช;าใช�โครงข;ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลท่ี
เหมาะสมให�แก;บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ต;อไป 

อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  ขอสงวนความเห็นโดยจัดทําบันทึกความเห็น
จัดส;งให�ในภายหลัง  

 



๓๒ 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๐  เรื่อง การปรับปรุงอัตราค;าเช;าใช�โครงข;ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิทัลให�สอดคล�องกับมาตรา ๔๒ แห;ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑  ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๑ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๐๓ ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน  
๒๕๖๑  ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี้ 

 “ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ และขอยืนยันความเห็นตามความ
ในบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑๐๑ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องจาก
เห็นว;าการพิจารณามีมติเห็นชอบอัตราค;าเช;าใช�โครงข;ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลตามท่ีผู�ให�บริการโครงข;ายแต;ละรายเสนอมานั้นยังไม;สะท�อน
ถึงการกําหนดค;าตอบแทนการใช�โครงข;ายท่ีสมเหตุสมผลและเปGนธรรมต;อ
ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลท่ีขอใช�
หรือเชื่อมต;อโครงข;ายฯ ตามนัยของมาตรา ๔๒ แห;งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑  

  ในกรณีนี้ผมขอยืนยันข�อเสนออัตราค;าเช;าใช�โครงข;ายตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการประเมินมูลค;าคลื่ นความ ถ่ีและกําหนดโครงสร�าง
ค;าธรรมเนียมและบริการด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ซ่ึงได�
พิจารณาปรับปรุงค;าใช�โครงข;ายฯ เนื่องจากพิจารณาตามหลักการพ้ืนฐาน
สะท�อนต�นทุนการประกอบกิจการ (Cost Orientation) โดยมาตรฐานการ
คํานวนต�นทุนส;วนเพ่ิมเฉลี่ยระยะยาว (Long Run Average Incremental 
Cost) และได�ดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ และครั้งท่ี 
๑๐/๒๕๖๑ อย;างรอบคอบและรัดกุมแล�ว กล;าวคือ เปGนการพิจารณาโดยยึด
หลักในการพิจารณาจากข�อมูลข�อเท็จจริงตามท่ีผู�ให�บริการโครงข;ายแต;ละราย  
ได�นําส;งข�อมูลการลงทุนและค;าใช�จ;ายในการดําเนินงาน เพ่ือให�สํานักงาน 
กสทช. ตรวจสอบตามกฎหมาย ตลอดจนการเปFดโอกาสให�ผู�บริการโครงข;าย
แต;ละราย ชี้แจงข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมต;อคณะอนุกรรมการฯ แล�ว ซ่ึงเม่ือได�
พิจารณารายละเอียดต�นทุนของผู�ให�บริการโครงข;ายทุกราย จึงพบว;าสามารถ
ปรับลดต�นทุนในบางรายการตามท่ีผู�ให�บริการโครงข;ายเสนอมาได� อาทิ ด�าน
จํานวนบุคลากร ค;าใช�จ;ายในการบํารุงรักษา และ Upgrade Software จนได�
อัตราค;าเช;าโครงข;ายท่ีเหมาะสม ตัวอย;างเช;นผู�ให�บริการโครงข;ายโดย
กองทัพบกสามารถกําหนดราคาค;าบริการโครงข;ายในระดับ SD ได�ไม;เกิน ๓.๔ 
ล�านบาท/เดือน และ HD ได�ไม;เกิน ๑๐.๒๐ ล�านบาท/เดือน เพราะอยู;บน
พ้ืนฐานข�อเท็จจริงของต�นทุนซ่ึงบริการสองโครงข;ายในเวลาเดียวกัน ซ่ึงจะทํา
ให�ต�นทุนลดตํ่าลงจากการประหยัดโดยขนาด (Economy of Scale) ยิ่งไป
กว;านั้นโครงข;ายกองทัพบกยังมีลูกค�าเต็มโครงข;าย จึงทําให�มีต�นทุนค;าเสีย
โอกาสน�อยกว;าโครงข;ายอ่ืนท้ังหมด อนึ่งการต้ังราคาให�แตกต;างกันดังกล;าวจะ



๓๓ 

 

เกิดประโยชน!เพ่ือป{องกันการโยกย�ายโครงข;ายของผู�ประกอบการทีวีดิจิตอล
รายเล็กในอนาคตอีกด�วย ท้ังนี้การกําหนดอัตราค;าเช;าใช�โครงข;ายดังกล;าวยัง
อยู;บนหลักการท่ีผู�รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลต�องชําระค;าเช;าใช�โครงข;ายทันที 
การกําหนดโครงสร�างราคาตามอนุกรรมการประเมินมูลค;าคลื่นฯ จึงเปGนการ
พิจารณาอย;างรอบคอบแล�วในการแก�ไขป̀ญหาข�อขัดแย�ง (ป̀จจุ บันมี
ผู�ประกอบการทีวีดิจิตอลประมาณ ๑๓ ช;องรายการ ท่ีไม;ได�ชําระเงินค;าเช;าใช�
โครงข;ายทําให�เกิดป̀ญหาเงินทุนไม;หมุนเวียนในระบบ) ระหว;างผู�ประกอบการ
ทีวีดิจิตอลและผู�ให�บริการโครงข;ายท่ีมีอยู; 

  ดังนั้น ผมจึงเห็นว;าข�อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินมูลค;า
คลื่นความถ่ีฯ เปGนไปอย;างรัดกุมรอบคอบและเปGนการแก�ไขป̀ญหาจาก
หลักการท่ีถูกต�อง เพ่ือให�การปรับปรุงราคาค;าเช;าใช�โครงข;ายมีผลในทันทีและ
ไม;กระทบต;อผู�ประกอบการทีวีดิจิตอลตามท่ีผมได�เปFดเผยความเห็นไว�ตาม
บันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/ ๑๙๖ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ บันทึกท่ี สทช. 
๑๐๐๓.๘/๒๕๕ ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๒๙ 
ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ เพ่ือให�การเรียกเก็บค;าตอบแทนการใช�หรือ
เชื่อมต;อโครงข;ายเปGนไปอย;างสมเหตุสมผลและเปGนธรรม ท้ังต;อเจ�าของ
โครงข;ายและผู�รับใบอนุญาตท่ีขอใช�หรือเชื่อมต;อโครงข;ายตามท่ีกฎหมาย
กําหนด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑:การพิจารณาอุทธรณ�คําส่ังเห็นชอบการยกเลิกการให-บริการโครงข�ายโทรทัศน�

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : มส. 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการพิจารณาอุทธรณ!คําสั่ง
เห็นชอบการยกเลิกการให�บริการโครงข;ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. เห็นชอบไม;รับอุทธรณ!ของบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด ไว�พิจารณา 

เนื่องจากเปGนคําสั่งทางปกครองของ กสทช. หากบริษัทฯ ไม;พอใจในคําสั่งดังกล;าว 
จะต�องใช�สิทธิโต�แย�ง คัดค�าน โดยการฟ{องต;อศาลปกครอง จะอุทธรณ!ต;อ 
กสทช. ไม;ได� ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๔  มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๘๗ แห;ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   

๒. รับทราบการขยายระยะเวลาในการยุติการให�บริการโครงข;าย Mux ระหว;าง
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กับบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑  เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ!คําสั่งเห็นชอบการยกเลิกการให�บริการ
โครงข;ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 



๓๔ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒   : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.    
 ด-านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑:  ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ

อุปกรณ� ด-านความเข-ากันได-ทางแม�เหล็กไฟฟqา : ทท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!
เห็นชอบในหลักการร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ! ด�านความเข�ากันได�ทางแม;เหล็กไฟฟ{า และเห็นชอบ   
แนวทางการจัดให�มีการรับฟ̀งความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช.            
นําร;างประกาศฯ ดังกล;าว ไปรับฟ̀งความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให�เปGนไปตาม
มาตรา ๒๘ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก;อน
นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๑  เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ! ด�านความเข�ากันได�ทางแม;เหล็กไฟฟ{า 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒:  ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ

อุปกรณ� ด-านความปลอดภัยทางไฟฟqา: ทท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!
เห็นชอบในหลักการร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ! ด�านความปลอดภัยทางไฟฟ{า  และเห็นชอบแนวทางการจัด
ให�มีการรับฟ̀งความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําร;างประกาศฯ 
ดังกล;าว ไปรับฟ̀งความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให�เปGนไปตามมาตรา ๒๘ แห;ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก;อนนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต;อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๒   เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ! ด�านความปลอดภัยทางไฟฟ{า 

 
 



๓๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การให-ความเห็นชอบบันทึกสรุปผลการประชุมประสานงานคล่ืนความถ่ีกิจการ
ดาวเทียมระดับปฏิบัติการระหว�าง บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท 
New Skies Satellite B.V และ บริษัท China Satellite Communication     
Co. Ltd : คภ. นย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
บันทึกสรุปผลการประชุมประสานงานคลื่นความถ่ีกิจการดาวเทียมระดับ
ปฏิบัติการระหว;าง บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท New Skies 
Satellite B.V และ บริษัท China Satellite Communication Co. Ltd โดยกําหนด
เง่ือนไขดังนี้ 

 ๑. เปGนการให�ความเห็นชอบเพ่ือให�การประสานงานคลื่นความถ่ีกับข;ายงาน
ดาวเทียมข�างเคียงให�ได�ข�อยุติและเปGนไปเพ่ือรักษาสิทธิในวงโคจรดาวเทียม  
ณ ตําแหน;งวงโคจร ๕๐.๕ องศาตะวันออก ของประเทศไทยเท;านั้น 

 ๒. มิใช;เปGนการให�สิทธิแก; บมจ. ไทยคม ในการนําเอกสารข;ายดาวเทียม (filing) 
ท่ีตําแหน;งวงโคจร ๕๐.๕ องศาตะวันออก ไปใช�งานเพ่ือจัดส;งดาวเทียมข้ึน
ให�บริการในอนาคต 

๓. หากรัฐบาลเรียกคืนสิทธิการใช�งานข;ายงานดาวเทียม ณ ตําแหน;งวงโคจร 
๕๐.๕ องศาตะวันออก ในกรณีท่ีมีความประสงค!จะนําดาวเทียมข้ึนใช�งานใน
อนาคต และได�มีการมอบหมายสิทธิหรืออนุญาตการให�ใช�สิทธิแก;หน;วยงาน
อ่ืน ประเทศไทยขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาทบทวน (review) หรือแก�ไข
ปรับปรุง (revision) ข�อตกลงตามบันทึกสรุปผลการประชุมประสานงานคลื่น
ความถ่ีกิจการดาวเทียมระดับปฏิบัติการดังกล;าวข�างต�น   

 ท้ังนี้ เพ่ือให�เปGนไปตามมติคณะรัฐมนตรี (วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ และ วันท่ี ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐) และนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินการเพ่ือรักษาสิทธิในวง
โคจรดาวเทียมท่ีตําแหน;ง ๕๐.๕ องศาตะวันออก 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๓  เรื่อง การให�ความเห็นชอบบันทึกสรุปผลการประชุมประสานงาน
คลื่นความถ่ีกิจการดาวเทียมระดับปฏิบัติการระหว;าง บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
กับ บริษัท New Skies Satellite B.V และ บริษัท China Satellite Communication  
Co. Ltd 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : ข-อเสนอการใช-บริการข-ามโครงข�ายโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายในประเทศของบริษัท 

ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ชท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๓๖ 

 

๑. เห็นชอบข�อเสนอการใช�บริการข�ามโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการ
ข�ามโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และเม่ือบริษัทฯ ได�ลงนามในสัญญาแล�ว
ให�ดําเนินการให�เปGนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�ามโครงข;าย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร;งครัดต;อไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ ข�อเสนอการใช�บริการข�ามโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : ข-อเสนอการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

: ชท.  
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงแก�ไขข�อเสนอการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที 
(มหาชน) เก่ียวกับอัตราค;าตอบแทนการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม ในช;วง
ระยะเวลาต้ังแต;วันท่ี ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  เพ่ือให�บริษัทฯ 
สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคมกับผู�รับ
ใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคมต;อไปได� ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้  ให�บริษัทฯ 
ดําเนินการเปFดเผยข�อเสนอการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคมเปGนการท่ัวไปผ;าน
ทางเว็บไซต!ของตนเอง ภายใน ๑๕ วัน นับแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากสํานักงาน 
กสทช. เพ่ือให�เปGนไปตามนัยข�อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และ
เชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ ข�อเสนอการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : สัญญาการใช-บริการข-ามโครงข�ายโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายในประเทศ ระหว�าง

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 
จํากัด : ชท. 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)  มีมติเห็นชอบตามผลการ



๓๗ 

 

พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญาการใช�บริการข�ามโครงข;าย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ ระหว;างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด และในส;วนท่ีเก่ียวข�องกับการเข�าใช�
โครงข;ายโทรคมนาคมไร�สายนอกเหนือประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�าม
โครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องนําส;ง
สัญญาการใช�โครงข;ายโทรคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต;อ
โครงข;ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖         

 อนึ่ง  ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ)  ขอสงวนความเห็นโดยจัดจะทํา
บันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช.  วาระท่ี ๕.๒.๖ สัญญาการใช�บริการข�ามโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ภายในประเทศ   ระหว;างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  และบริษัท แอดวานซ! 
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด   

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๖๕  ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑  ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“ผมไม;เห็นด�วยกับข�อเสนอของสํานักงาน กสทช. ท่ีว;า จะกําหนดให�ผู�รับ
ใบอนุญาตท่ีทําสัญญาใช�บริการข�ามโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี (Roaming) 
ต�องดําเนินการทําสัญญาใช�โครงข;ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ร;วมด�วย เนื่องจาก
พิจารณาแล�วเห็นว;า ตามข�อ ๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�
บริการข�ามโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุไว�
ชัดเจนแล�วว;า การใช�บริการข�ามโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศให�
เปGนไปตามหลักเกณฑ!และวิธีการของประกาศดังกล;าว โดยไม;อยู;ภายใต�บังคับ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายฯ ในส;วนท่ีเก่ียวกับ
การใช�โครงข;ายโทรคมนาคม ประกอบกับแนวทางกํากับดูแลท่ีผ;านมาก็ได�
พิจารณาบริการข�ามโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแยกออกจากการใช�โครงข;าย
โทรคมนาคมโดยท่ัวไป ยกตัวอย;างเช;น กรณีการพิจารณาสัญญาการใช�บริการ
ข�ามโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีระหว;าง บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บจก. 
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น ในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ก็ได�มีมติให�ผู�รับใบอนุญาตต�องไปดําเนินการ
ปรับปรุงสัญญาการใช�บริการข�ามโครงข;ายฯ ท้ังการเปFดเผยสัญญา          
การเพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับอัตราค;าตอบแทน รวมท้ังแก�ไขชื่อสัญญา ให�
สอดคล�องกับประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�ามโครงข;ายฯ โดยมิได�
เก่ียวข�องกับประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายฯ แต;อย;างใด  
ในการนี้ หากสํานักงาน กสทช. ระบุชัดเจนแล�วว;า บริการดังกล;าวเปGนบริการ
ข�ามโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี บริการดังกล;าวก็ย;อมตกอยู;ในบังคับของ



๓๘ 

 

ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�ามโครงข;ายฯ เท;านั้น การดําเนินการ
ของสํานักงาน กสทช. โดยใช�หลักว;า หากสัญญาการใช�บริการข�ามโครงข;ายฯ 
มีเนื้อหาบางส;วนไม;สอดคล�องตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�าม
โครงข;ายฯ แล�วก็ให�ไปใช�ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต;อโครงข;ายฯ 
แทนในส;วนนั้น ย;อมไม;สอดคล�องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข�องและแนวปฏิบัติใน
การกํากับดูแลท่ีผ;านมา อีกท้ังแนวทางดังกล;าวยังอาจนําไปสู;ป̀ญหาในการ
กํากับดูแลในอนาคตได�”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การขอความเห็นชอบร�างสัญญาให-บริการโทรคมนาคมระหว�างประเทศของ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒ ฉบับ: มท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบร;างสัญญาให�บริการโทรคมนาคมระหว;างประเทศของบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒ ฉบับ  ได�แก; ๑) ร;างสัญญาให�บริการ
โทรคมนาคมระหว;างประเทศ ระหว;างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) กับบริษัท MYANMA POSTS AND TELECOMMUNICATION (MPT) 
และระหว;างบริษัท  กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท Telecom 
International Myanmar Company Limited (Mytel) ท้ังนี้ ตามมาตรา ๕๔ 
แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ
ข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่อง
กับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐต;างประเทศ องค!การระหว;าง
ประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู;ในต;างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และให�บริษัทฯ จัดส;งสําเนา
สัญญาท่ีทํากับต;างประเทศให�สํานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต;วันทํา
สัญญาหรือความตกลงดังกล;าว ท้ังนี้ ตามข�อ ๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง การขอ
ความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํา
กับรัฐต;างประเทศ องค!การระหว;างประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู;ในต;างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๗  เรื่อง การขอความเห็นชอบร;างสัญญาให�บริการโทรคมนาคมระหว;างประเทศ
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒ ฉบับ 

 
 
 



๓๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : การขอความเห็นชอบแบบสัญญาให-บริการโทรคมนาคมของบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต            
คอร�ปอเรช่ัน จํากัด : มท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบแบบสัญญา
ให�บริการโทรคมนาคมของบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด  ท้ังนี้ โดยให�แก�ไข
แบบสัญญาให�บริการโทรคมนาคมตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง การขอความเห็นชอบแบบสัญญาให�บริการโทรคมนาคมของบริษัท ทร ู
อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชัน่ จาํกัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙  :  บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด ขอเพ่ิมเติมจุดเช่ือมต�อและปรับปรุงข-อมูลการเช่ือมต�อ

โครงข�ายโทรคมนาคม  เพ่ือให-บริการวงจรเช�าส�วนบุคคลระหว�างประเทศ  (IPLC) 
และบริการวงจรเช�าเสมือนส�วนบุคคลระหว�างประเทศ (International IP-VPN) : ปท.๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.  อนุญาตให�บริษัท จสัเทล เน็ทเวิร!ค จํากัด  เพ่ิมเติมจุดเชื่อมต;อและปรับปรุงข�อมูล

การเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม  เพ่ือให�บริการวงจรเช;าส;วนบุคคลระหว;าง
ประเทศ (IPLC)  และบริการวงจรเช;าเสมือนส;วนบุคคลระหว;างประเทศ 
(International  IP-VPN)  ภายใต�เง่ือนไขการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๒/๐๐๓   

๒.  เห็นชอบให�ปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๒/๐๐๓  ของบริษัท จสัเทล เน็ทเวิร!ค จํากัด ให�สอดคล�อง
ตามมติข�อ ๑. 

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๙   เรื่อง บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร!ค จํากัด ขอเพ่ิมเติมจุดเชื่อมต;อและปรับปรุง
ข�อมูลการเชื่อมต;อโครงข;ายโทรคมนาคม เพ่ือให�บริการวงจรเช;าส;วนบุคคลระหว;าง
ประเทศ (IPLC) และบริการวงจรเช;าเสมือนส;วนบุคคลระหว;างประเทศ (International IP-
VPN)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐: นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ�  ร-องเรียนบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด 
(มหาชน) กรณีประสบป}ญหาไม�ได-รับเงินค�าประกันการใช-โทรศัพท�เคล่ือนท่ีคืน : รท.  

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให� บริษัท แอดวานซ! 
อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด (มหาชน) ดําเนินการชําระค;าเสียประโยชน!ในอัตราเท;ากับ



๔๐ 

 

ดอกเบ้ียท่ีผู� ให�บริการคิดจากผู� ใช�บริการ กรณีผู� ใช�บริการผิดนัดไม;ชําระ
ค;าธรรมเนียมหรือค;าบริการให�แก;ผู�ให�บริการ ตามข�อ ๓๔ ของประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จากเงินต�นจํานวน 
๓,๐๐๐ บาท โดยให�คิดค;าเสียประโยชน!ดังกล;าว นับแต;วันท่ีประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช�บังคับ จนกว;าจะ
ชําระเงินต�นเสร็จสิ้น  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๐  เรื่อง นางสาววนิดา เตมียะจรัสวงศ!  ร�องเรียนบริษัท แอดวานซ! 
อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด (มหาชน) กรณีประสบป̀ญหาไม;ได�รับเงินค;าประกันการใช�
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีคืน     

          
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑:ว�าท่ีร-อยตรี เสกสรร ไกรยา ร-องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบป}ญหา 
   จากการไม�ได-รับบริการครบถ-วนตามโปรโมช่ันท่ีสมัครไว- : รท. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ซ่ึงเห็นสอดคล�องกับคณะอนุกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม โดยผู�ร�องเรียนมีสิทธิใช�บริการรายการ
ส;งเสริมการขายแฮปปm�เบอร!คนโปรดได� ท้ังนี้เง่ือนไขเปGนไปตามรายการส;งเสริมการ
ขายท่ีกําหนด ซ่ึงเปGนไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข�อ ๘ และบริษัทฯ ได�ดําเนินการเยียวยาแก�ไขป̀ญหา โดย
คืนเงินค;าสมัครใช�บริการแฮปปm�เบอร!คนโปรดจํานวน ๕๐ บาท และค;าใช�บริการ
จากการใช�งานแฮปปm�เบอร!คนโปรดจากวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  ถึงวันสิ้นสุดการสมัครใช�
งานเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  จํานวน ๘๖.๕๑ บาท ไปยังเลขหมาย ๐๘ ๙๔๕๖ 
๙๔๔๔ ให�แก;ผู�ร�องเรียนเรียบร�อยแล�ว  เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง ว;าท่ีร�อยตรี เสกสรร ไกรยา  ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด กรณีประสบป̀ญหา จากการไม;ได�รับบริการครบถ�วนตามโปรโมชั่นท่ีสมัครไว�ได� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒: การคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีไม�เต็มกลุ�มกรณีเปMนกลุ�ม        

เลขหมายท่ีมีผู-ใช-บริการ : จท. 
    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน  กสทช.  กสทช.

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)  มีมติดังนี้ 

 



๔๑ 

 

 ๑. เห็นชอบแนวทางการพิจารณารับคืนเลขหมายโทรศัพท!สํ าหรับบริ การ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม;เต็มกลุ;มกรณีเปGนกลุ;มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ  ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม     
โดยให�กําหนดเง่ือนไขการรับคืนกลุ;มเลขหมายดังกล;าวเพ่ิมเติม ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑  ผู�ส;งคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม;เต็มกลุ;มกรณี 

เปGนกลุ;มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ (ผู�ส;งคืนเลขหมายฯ) จะต�องชําระค;าธรรมเนียม
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของแต;ละเดือนให�
ครบถ�วนจนกว;าการคืนเลขหมายจะมีผลสมบูรณ! และจะต�องวางหนังสือคํ้า
ประกัน (Bank Guarantee) ของค;าธรรมเนียมเลขหมายตามจํานวนท่ีส;งคืน
ให�แก;สํานักงาน กสทช. เปGนระยะเวลา ๔ เดือน เพ่ือเปGนหลักประกันในการ
ดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกําหนดให�ครบถ�วน โดยสํานักงาน กสทช. จะคืน
หนังสือคํ้าประกันดังกล;าวภายหลังจากท่ีผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีทุกราย 
บริษัท ศูนย!ให�บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท! จํากัด และสํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการจัดทําระบบเพ่ือรองรับการคืนเลขหมายฯ แล�วเสร็จและ
พร�อมใช�งาน 

๑.๒  ให�สํานักงาน กสทช. จัดให�มีบุคคลท่ีสาม (Third Party) ตรวจสอบรายละเอียด
ของเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีส;งคืนให�กับ
สํานักงาน กสทช. โดยหากสํานักงาน กสทช. หรือบุคคลท่ีสาม (Third 
Party) ตรวจสอบแล�วพบว;า ผู�ส;งคืนเลขหมายฯ แจ�งรายละเอียดของ      
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีส;งคืนให�กับสํานักงาน 
กสทช. ไม;ถูกต�องหรือไม;ครบถ�วน จะถือว;าการส;งคืนเลขหมายฯ ดังกล;าว
เปGนอันสิ้นผลนับแต;วันท่ีผู�ส;งคืนเลขหมายมีหนังสือยืนยันยอมรับเง่ือนไข
และสํานักงาน กสทช. จะส;งคืนกลุ;มเลขหมายฯ กลับไปยังผู�ส;งคืนเลขหมายฯ 
ต;อไป โดยผู�ส;งคืนเลขหมายฯ จะต�องดําเนินการชําระค;าธรรมเนียม       
เลขหมายกลุ;มท่ีส;งคืนดังกล;าวย�อนหลังนับต้ังแต;วันท่ีผู�ส;งคืนเลขหมายมี
หนังสือยืนยันยอมรับเง่ือนไข และจะต�องชําระค;าปรับทางปกครองตาม
ข้ันตอนของกฎหมายตามมาตรา ๖๖ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมท้ังมีความรับผิดทางอาญาตามท่ี
กําหนดไว�ในมาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา ๖๘ แห;งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ด�วย 

๑.๓  ผู�ส;งคืนเลขหมายฯ จะต�องดําเนินการจัดทําระบบเพ่ือให�สามารถนําเลขหมาย
ท่ีสํานักงาน กสทช. รับคืนไว�มาจัดสรรให�กับผู�ให�บริการรายอ่ืนได�ในอนาคต 
โดยหากมีบริษัทในเครือของผู�ส;งคืนเลขหมายฯ มายื่นขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
จะมีการจัดสรรกลุ;มเลขหมายดังกล;าวให�กับบริษัทในเครือก;อนลําดับแรก 
ท้ังนี้ ระบบดังกล;าวจะต�องสามารถบริหารจัดการร;วมกับระบบฐานข�อมูล



๔๒ 

 

ของสํานักงาน กสทช. ได� เพ่ือให�เกิดการบริหารจัดการเปGนไปอย;างมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได� และนําไปใช�ให�เกิดประโยชน!สูงสุด 

๑.๔  ผู�ส;งคืนเลขหมายฯ จะต�องรับผิดชอบค;าใช�จ;ายท่ีสํานักงาน กสทช. จะต�อง
ใช�ในการตรวจสอบรายละเอียดเลขหมายท่ีมีการส;งคืนและเตรียมสําหรับ
การบริหารจัดการกลุ;มเลขหมายดังกล;าวในอนาคต  

๑.๕  เร;งรัดทุกฝxายท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วยผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีทุกราย 
และบริษัท ศูนย!ให�บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท! จํากัด ดําเนินการ
จัดทําระบบเพ่ือรองรับการส;งคืนกลุ;มเลขหมายท่ีไม;เต็มกลุ;มกรณีท่ีมี
ผู�ใช�บริการ ตามแนวทางและวิธีการท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยจะต�อง
เปGนระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการ
ผลกระทบต;อผู�ใช�บริการได� ให�แล�วเสร็จภายในไม;เกิน ๔ เดือน นับแต;วันท่ี 
กสทช. มีมติ  

   ท้ังนี้ โดยให�ใช�แนวทางการพิจารณารับคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม;เต็มกลุ;มกรณีเปGนกลุ;มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการดังกล;าว
ข�างต�นกับผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย 

๒. อนุมัติให�รับคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีว;างท่ีมิได�มี
การใช�งาน จํานวน ๙,๒๕๐,๐๗๔ เลขหมาย โดยให�มีผลสมบูรณ!ก็ต;อเม่ือ
สํานักงาน กสทช. ได�รับหนังสือยืนยันยอมรับเง่ือนไขตามท่ี กสทช. กําหนดในข�อ ๑. 
ท้ังนี้ หากสํานักงาน กสทช. ไม;ได�รับหนังสือยืนยันยอมรับเง่ือนไขดังกล;าว 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต;วันท่ีบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ได�รับหนังสือฉบับนี้ จะถือว;าการส;งคืนเปGนอันสิ้นผล และจะต�องชําระ
ค;าธรรมเนียมเลขหมายให�ครบถ�วนตามข�อ ๗๓ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมต;อไป 

 
  

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง และ กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีข�อสังเกต 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง    
 

 

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๒  เรื่อง  การคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
ท่ีไม;เต็มกลุ;มกรณีเปGนกลุ;มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๗๓ ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุมดังนี้ 
“๑.การพิจารณารับคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการเคลื่อนท่ีท่ีไม;เต็มกลุ;ม

กรณีเปGนกลุ;มเลขหมายท่ีมีผู� ใช�บริการ ดําเนินการตามแนวปฏิบั ติ 
หลักเกณฑ!วิธีการคืน และการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดให�มี



๔๓ 

 

การดําเนินการปรับปรุงโครงข;ายให�รองรับกับแนวปฏิบัติดังกล;าว เพ่ือให�
การบริหารจัดการเลขหมายเปGนไปอย;างมีประสิทธิภาพ 

๒. ในการพิจารณาของสํานักงาน กสทช. ได�เสนอให� กสทช. ไม;รับคืนเลขหมาย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม;เต็มกลุ;ม ซ่ึงสอดคล�องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการ
เลขหมายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๑ และ
ความเห็นของอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  

๓. ท้ังนี้ การพิจารณาเห็นชอบให�มีการคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการ
เคลื่อนท่ีท่ีไม;เต็มกลุ;มกรณีเปGนกลุ;มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ เม่ือยังไม;มีการ
ดําเนินการปรับปรุงระบบโครงข;ายให�รองรับ จึงไม;เปGนไปตามมติ กสทช. 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ และอาจขัดต;อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
จัดสรรและบริการเลขหมายโทรคมนาคม ข�อ ๒๖”  

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๔๖๖ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายรายงานการประชุมดังนี้ 
“ถึงแม�ผมจะเห็นด�วยว;า ไม;ควรปล;อยให�ผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีต�อง
แบกรับภาระค;าธรรมเนียมในส;วนของเลขหมายท่ีมิได�ใช�งาน แต;การจะรับ
คืนเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม;เต็มกลุ;ม กรณีเปGนกลุ;มเลขหมายท่ีมี
ผู�ใช�บริการ นั้น ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๐ ได�ให�ความเห็นชอบแนวปฏิบัติหลักเกณฑ!วิธีการคืนและจัดสรรเลขหมาย
ลักษณะดังกล; า ว ไว� แล� ว  พร� อม ท้ั ง กํ าหนด เ ง่ื อน ไข ให� ผู� ให� บริ ก าร
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีทุกรายและบริษัท ศูนย!ให�บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท! 
จํากัด ดําเนินการปรับปรุงและจัดทําระบบเพ่ือรองรับการส;งคืนกลุ;มเลขหมายท่ี
ไม;เต็มกลุ;มกรณีท่ีมีผู�ใช�บริการ โดยจะต�องเปGนระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการผลกระทบต;อผู�ใช�บริการ (หากมี) ได� 
ดังนั้นเม่ือระบบท่ีจะรองรับดังกล;าวยังไม;แล�วเสร็จ การรับคืนก็จะประสบ
ป̀ญหาในเรื่องการปFด office data ท่ีไม;อาจดําเนินการได� การรับคืนจะเปGน
เพียงการท่ีสํานักงาน กสทช. รับรู�จากการแจ�งของผู�ให�บริการท่ีประสงค!จะ
คืนเลขหมายว;ามีเลขหมายใดท่ีไม;ได�ใช�งานและไม;ต�องชําระค;าธรรมเนียม
เท;านั้น โดยในทางปฏิ บั ติ  เลขหมายท้ังหมดยังคงเปFดใช�งานอยู; ใน
อุตสาหกรรม และเปFด office data ในนามของผู�ให�บริการนั้น ดังนั้นในการ
รับคืนจึงจะประสบป̀ญหาท้ังในเรื่องการตรวจสอบความถูกต�องของจํานวน
เลขหมายท่ีคืน การจําแนกรายละเอียดของเลขหมายส;วนท่ีคืนออกจากส;วน
ท่ียังใช�งาน ตลอดจนการไม;อาจควบคุมมิให�เกิดการนําเลขหมายส;วนท่ีส;งคืน
ไปใช�งาน 

ด�วยเหตุนี้ผมจึงเห็นว;า ข�อเสนอของสํานักงาน กสทช. ท่ีให� กสทช. มีมติ
เร;งรัดการดําเนินการปรับปรุงและจัดทําระบบรองรับให�แล�วเสร็จภายใน ๔ เดือน 
จึงเปGนแนวทางท่ีถูกต�องในการท่ีจะตอบโจทย!เรื่องนี้ได� ซ่ึงหาก กสทช. เร;ง



๔๔ 

 

พิจารณาเรื่องนี้และมีมติในประเด็นดังกล;าวตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอใน
โอกาสแรก บัดนี้ก็จะคงเหลือระยะเวลาอีกเพียง ๒ เดือนเศษท่ีระบบจะแล�ว
เสร็จ อันจะทําให�การรับคืนเปGนไปได�อย;างสมบูรณ!และน;าจะเกิดความ
ราบรื่นในทุกมิติ ส;วนความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
ท่ีเสนอให�รับคืนเลขหมายลักษณะดังกล;าวมาก;อน โดยกําหนดเง่ือนไขให�         
ผู�ส;งคืนเลขหมายต�องมีการวางหลักประกัน ซ่ึงจะเปGนส;วนท่ีถูกยึดเอาไว�ใน
กรณีตรวจสอบพบในภายหลังว;าการคืนเลขหมายไม;เปGนไปตามคําขอหรือ
ตามท่ีได�รับอนุญาต ผมเห็นว;า หลักประกันและเง่ือนไขต;างๆ ท่ีกําหนดข้ึน
นั้นไม;ใช;ส;วนท่ีเปGนสาระสําคัญ ประเด็นสําคัญอยู;ท่ีการตรวจสอบว;าจะทําได�
อย;างถูกต�องครบถ�วนหรือไม; และใช�ระยะเวลายาวนานเท;าใด ท้ังนี้ หากมีระบบรองรับ 
ประเด็นป̀ญหาเรื่องการตรวจสอบก็จะได�ข�อยุติ มาตรการและเง่ือนไขต;างๆ ท่ี
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ แท�จริ งแล�วจึ งเปGนเพียง      
มาตรการสําหรับสถานการณ!ชั่วคราวในระยะเปลี่ยนผ;านขณะท่ีระบบยังไม;
แล�วเสร็จเท;านั้น แต;ในระยะยาวแล�ว หากอุตสาหกรรมมีระบบท่ีรองรับให�
การคืนเลขหมายไม;เต็มกลุ;มเปGนการคืนมาจริงๆ คือมีการปFด office data 
ของผู�ให�บริการลงได� ก็ไม;มีความจําเปGนต�องใช�มาตรการและเง่ือนไขเหล;านี้
แต;อย;างใด 

อนึ่ง ในส;วนของการจัดสรรเลขหมายท่ีไม�เต็มกลุ�ม กรณีเป,นกลุ�มเลขหมายท่ี
มีผู� ใช�บริการ ในอนาคต ตามท่ีได�มีการกําหนดแนวทางไว�อยู;แล�วว;า         
จะจัดสรรคืนไปยังผู�ยื่นขอรับการจัดสรรท่ีเปGนบริษัทในเครือเดียวกับบริษัทท่ี
คืนมานั้นเปGนลําดับความสําคัญแรก อย;างไรก็ตาม หากเกิดกรณีการคืนกลุ;ม 
เลขหมายท่ีไม;เต็มกลุ;มจํานวนมากๆ ดังในรายของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ย;อมทําให�อาจเกิดช;องโหว;ในแง;ของการสร�าง
หลักประกันการมีเลขหมายสํารองสําหรับการใช�ในอนาคตให�แก;บริษัทใน
เครือ ซ่ึงจะส;งผลให�เกิดความได�เปรียบอย;างมากในสภาวะท่ีเกิดการขาด
แคลนเลขหมาย ดังนั้นจึงเปGนประเด็นท่ีจะต�องพิจารณาโดยละเอียด
รอบคอบท้ังในการรับคืนและการจัดสรรต;อไปในอนาคต ซ่ึงในประเด็นเรื่อง
การคืนเลขหมายท่ีไม;เ ต็มกลุ;มกรณีเป,นกลุ�มเลขหมายท่ีมีผู� ใช�บริการ        
ในลักษณะท่ีมีจํานวนมากนั้น ผมได�เคยต้ังข�อสังเกตไว�แล�วว;า อาจสะท�อนถึง
ป̀ญหาเรื่องการขอรับจัดสรรเลขหมายโดยไม;มีประสิทธิภาพของผู�ให�บริการ 
และท่ีสําคัญคือ อาจแสดงให�เห็นถึงการใช�งานเลขหมายในลักษณะท่ีมีการ
เลือกบางเลขหมายออกให�บริการหรือไม; ซ่ึงเปGนเรื่องท่ีไม;ควรจะปล;อยให�
เกิดข้ึน”  

 

 



๔๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓: บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� 
   ประจําท่ีเพ่ิมเติม : จท.   
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!ประจําท่ีเพ่ิมเติม จํานวน ๖๘,๐๐๐ เลขหมาย ให�แก;บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส 
เน็ทเวอร!ค จํากัด โดยแยกเปGนพ้ืนท่ีให�บริการกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 
๕๐,๐๐๐ เลขหมาย และในพ้ืนท่ีให�บริการจํานวน ๘ จังหวัด ประกอบด�วยจังหวัด
ชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ! จังหวัดนครสวรรค! จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกระบ่ี จํานวน 
๑๘,๐๐๐ เลขหมาย 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๓  เรื่อง บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!ประจําท่ีเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑: การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปQ ๒๕๖๑ (ระหว�างเดือนกรกฎาคม-

เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนการประชุม กสทช. ประจําปm ๒๕๖๑ (ระหว;างเดือนกรกฎาคม-เดือน

ธันวาคม ๒๕๖๑) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๓.๑  เรื่อง การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปm ๒๕๖๑ (ระหว;างเดือน
กรกฎาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ

ของสํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงาน
ภายในของสํานักงาน กสทช. : ยย.  นย. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ

ของสํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ออกไปอีก ๑ ปm หรือจนกว;า กสทช. ชุด
ป̀จจุบันจะพ�นวาระการดํารงตําแหน;ง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 



๔๖ 

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  
วาระท่ี ๕.๓.๒  เรื่อง การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการพิจารณาปรบัปรุง
ระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ :  การพิจารณาส�งเสริมและสนับสนุนเงินทุน โครงการประเภทท่ี ๒ กรณีทําความ

ตกลงกับหน�วยงานของรัฐ “โครงการประกวดร-องเพลงลูกทุ�งชิงแชมป�ประเทศไทย”
ของกรมประชาสัมพันธ� : ทบ. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบข�อเสนอ
การส;งเสริมและสนับสนุนเงินทุน โครงการประเภทท่ี ๒ “โครงการประกวดร�องเพลง
ลูกทุ;งชิงแชมป�ประเทศไทย” ของกรมประชาสัมพันธ! สํานักนายกรัฐมนตรี ภายใต�
วงเงินงบประมาณไม;เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เสนอ  โดยให�กรมประชาสัมพันธ!นําเรื่อง
กราบบังคมทูลเพ่ือทูลเกล�าฯ  ถวายงบประมาณจํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามสิบล�านบาท) เพ่ือทรงพระราชทานให�แก;กรมประชาสัมพันธ!นําไปใช�
ดําเนินการในโครงการตามวัตถุประสงค!ของโครงการต;อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๓.๓  เรื่อง การพิจารณาส;งเสริมและสนับสนุนเงินทุน โครงการประเภทท่ี ๒ 
กรณีทําความตกลงกับหน;วยงานของรัฐ “โครงการประกวดร�องเพลงลูกทุ;งชิงแชมป�
ประเทศไทย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔     : เรื่องค-างการพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 
ประจําปQ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ : ทบ. 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ เห็นชอบร;างขอบเขตงานโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปm ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ 

จํานวน ๔ โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได�แก; 
๑) โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ!ตรวจสอบสายสื่อสาร งบประมาณ 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



๔๗ 

 

๒) โครงการทดลองภาคสนาม (Field Trial) การป{องกันการรบกวนคลื่นความถ่ี
ต;อระบบคมนาคมขนส;งทางราง ย;านความถ่ี ๙๐๐ MHz งบประมาณ 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓) โครงการศึกษาและวิจัยในการจัดทําแบบจําลองการสร�างต�นแบบเมือง
นวัตกรรมอัจฉริยะ The Intelligent Innovative Mixed Use Senior 
District (IIMSD) โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี            
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับวิถีชีวิตร;วมสมัยของผู�พิการและ
ผู�สูงอายุ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๔) โครงการศึกษาผลกระทบต;อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม;เหล็กไฟฟ{า 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ เห็นชอบให�นําเงินงบประมาณส;วนท่ีเหลือจากกรอบวงเงินการจัดสรร
โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปm ๒๕๖๑ ไปใช�จัดสรรเพ่ิมเติมให�กับโครงการ
ประเภทท่ี ๑ ประจําปm ๒๕๖๑ ในรอบท่ี ๑ ท่ีประกาศกรอบการจัดสรรไว�แล�ว
จํานวน ๓๐๐ ล�านบาท 

๒. เห็นชอบให�ถอนโครงการจัดต้ังศูนย!พัฒนาและถ;ายทอดเทคโนโลยี มุ;งพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาผลงานด�านนวัตกรรมและการถ;ายทอด
ความรู� งบประมาณ ๗๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ออกไปจากการพิจารณา ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๔.๑  เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ สําหรับโครงการ
ประเภทท่ี ๒ ประจําปm ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต;อโครงการท่ีเสนอเปGนรายโครงการ เพ่ือให�ทางกองทุนฯ 
นําไปพิจารณาปรับปรุง TOR ให�มีความรอบคอบรัดกุมเพ่ิมข้ึน เพ่ือให�เกิดผลผลิต
ท่ีดีท่ีสุด ดังนี้ ๑. โครงการวิจัยพัฒนาอุปกรณ4สายสื่อสาร มีข�อสังเกตในส�วนของ
การกําหนดผลงานท่ีต�องนําส�ง ซ่ึงงวด ๑ - ๕ กําหนดส�งเพียงรายงาน จนถึงงวดท่ี ๖ 
จึงให�ส�งอุปกรณ4ต�นแบบ ท้ังท่ีโครงการเป,นโครงการวิจัยพัฒนาอุปกรณ4สาย
สื่อสาร ซ่ึงควรมีการส�งผลงานต�นแบบให�เห็นความก�าวหน�าในงวดต�างๆ บ�าง 
ไม�ใช�รองวดสุดท�ายทีเดียว ซ่ึงหากเกิดป@ญหาอุปสรรค จะทําให�ไม�ได�ผลงานใน
ส�วนท่ีเป,นหัวใจของโครงการเลย ๒. โครงการทดลองภาคสนามปBองกันการ
รบกวนคลื่นระบบคมนาคมขนส�งทางรางย�านความถ่ี 900 MHz มีข�อสังเกตใน
ลักษณะเดียวกับโครงการท่ี ๑ ว�าควรต�องมีการกระจายให�ส�งอุปกรณ4หรือโมเดล
อุปกรณ4ในงวดงานต�างๆ อย�างเหมาะสม เนื่องจากลักษณะของโครงการมีการ
กําหนดให�จัดหาอุปกรณ4ต�างๆ โดยเฉพาะวงจรกรองสัญญาณหรือตัว filter ด�วย 
๓. โครงการวิจัยพัฒนาแบบจําลองการสร�างต�นแบบเมืองอัจฉริยะ แต�กําหนดผล
ท่ีคาดว�าจะได�รับเป,นเพียงระดับแนวคิด แนวทาง และข�อเสนอเชิงนโยบาย ดังนั้น



๔๘ 

 

จึงไม�ชัดเจนว�าผลลัพธ4ของโครงการจะได�แบบจําลองสําหรับการสร�างต�นแบบ
เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะจริงหรือไม� ท้ังนี้ควรต้ังชื่อโครงการให�สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค4และผลท่ีคาดว�าจะได�รับด�วย รวมถึงสอดคล�องกับงบประมาณท่ีจะ
จัดสรรออกไป เช�น หากผลลัพธ4เป,นเพียงระดับของแนวคิด แนวทาง ข�อเสนอเชิง
นโยบาย งบประมาณท่ีต้ังไว�ก็จัดว�าสูงเกินไป ๔. โครงการสร�างศูนย4พัฒนา
ถ�ายทอดเทคโนโลยีมุ�งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านนวัตกรรมและการถ�ายทอด
ความรู� โครงการนี้งบประมาณค�อนข�างสูง แต�ว�าตัวชี้วัดความสําเร็จเป,นเชิง
ปริมาณ อย�างเช�นจํานวนนวัตกร จํานวนผลงาน ฯลฯ จึงควรเพ่ิมเติมตัวชี้วัด
ความสําเร็จเชิงคุณภาพ และควรมีเกณฑ4ในการกรองท่ีชัดเจนว�านวัตกรหรือ
นวัตกรรมใดเป,นผลผลิตของโครงการ มีการวัดผลท่ีชัดเจน ๕. โครงการศึกษา
ผลกระทบต�อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม�เหล็กไฟฟBา ในส�วนขอบเขตงาน
โครงการข�อแรกระบุว�าเป,นเพียงการศึกษาผลงานวิจัย และข�อสองกําหนดให�มี
การจัดทําแผนการศึกษาระยะ ๑๐ ป" แต�ข�อ ๓ ก็กําหนดว�าให�ศึกษาผลกระทบ
โดยออกแบบวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย ดังนั้นจึงเป,นขอบเขตท่ีมีระดับ
อันแตกต�างหลากหลายชวนสับสน นอกจากนั้นโครงการยังมีขอบเขตงานท่ีสําคัญ
อีกส�วนเป,นเรื่องการประชาสัมพันธ4 จึงมีประเด็นว�า หากการศึกษาเป,นเพียง
ระดับของการศึกษางานวิจัยอีกทอดหนึ่ง แต�มิใช�การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ
โดยตรง เนื้อหาท่ีจะประชาสัมพันธ4ออกไปได�ก็คงไม�เกิดประโยชน4เท�าไร และไม�
ตรงกับสิ่งท่ีสาธารณะต�องการรับรู� การประชาสัมพันธ4อาจกลายเป,นจุดอ�อน
มากกว�าจุดแข็ง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
 
 - ไม;มี –  
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑     

ให�ท่ีประชุมทราบ พร�อมกล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปFดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.  
 


