
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๑๑ เมษายน 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 
๖. นางนภาพร  เก;งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 

 

๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวนลินทิพย!  เลิศไพบูลย! นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๑. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ;มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู.ช้ีแจง 
 

๑. นางสาวอัจฉรา  ปEณยวณิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๒. นางยุพา  ทรัพย!ยิ่ง ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๓. นายพงษ!ศักด์ิ  ทรัพยาคม ผู�อํานวยการสํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน!    
๔. นายนิพนธ!  จงวิชิต ผู�เชี่ยวชาญ (ช ๒)  
  รักษาการในตําแหน;งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๕. นางสาวชนัณภัสร!  วานิกานุกูล ผู�อํานวยการส;วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๖.   นางพรพิพา  ตันติพัฒนะมนตรี ผู�อํานวยการส;วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๗. นายประวิทย!  สันธนะวิทย! นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู�อํานวยการส;วน 
  สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๘.  นางชาลินี  วังโพธิ์สพ  นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักทรัพยากรบุคคล  
๙. นาวาอากาศตรี สมชาย  เกตุไหม นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๐. นายคธาพล  รพีฐิติธรรม นิติกรปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๑๑. นางสาวลักษมี  นุตตะโร  นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๑๒. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๑๓. นายสรรเสริญ  สงวนศักด์ิ บริษัท ทริส คอร!ปอเรชั่น กํากัด 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล;าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 
                   ๑. เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร�อมด�วย กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ  

กสทช. รศ.ประเสริฐฯ กสทช. ประวิทย!ฯ และเลขาธิการ กสทช. รวมท้ังผู�บริหาร
สํานักงาน กสทช. ได�ไปร;วมพิธีเปHดศูนย!บริการอินเทอร!เน็ต (USO Net) ภายใต�
การดําเนินโครงการจัดให�มีสัญญาณโทรศัพท!เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร!เน็ต
ความเร็วสูงในพ้ืนท่ีชายขอบ ณ โรงเรียนบ�านปQาลาน ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม; ซ่ึงได�รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
ร;วมเปTนประธานในพิธีเปHดศูนย!ฯ ดังกล;าว ซ่ึงเปTนการดําเนินงานตามแผนแม;บท
ต้ังแต;ปU ๒๕๕๕ – ปEจจุบัน โดยได�รับความชื่นชมและปรับทัศนคติของรัฐบาล   
ท่ีมีต;อโครงการเน็ตประชารัฐได�ในระดับหนึ่ง โดยศูนย!บริการอินเทอร!เน็ตนี้จะ
เปHดทําการประมาณ ๘๐๐ แห;ง จากจํานวนท้ังสิ้น ๓,๙๒๐ หมู;บ�านตามโครงการ 
ในการนี้สํานักงาน กสทช. ได�ลงนามในสัญญาตรวจรับงานงวดท่ี ๑ เรียบร�อยแล�ว 
สําหรับ บมจ. ทีโอที ขณะนี้ยังไม;ได�ดําเนินการ 

                   ๒. เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร�อมด�วย กสทช. รศ.ประเสริฐฯ 
กสทช. ประวิทย!ฯ และ เลขาธิการ กสทช. ได�ร;วมพิธีรับมอบการชําระเงินค;าประมูล
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๙๐๐ MHz (งวดท่ี ๒) จากบริษัท 
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ณ ห�องรับรองชั้น ๑ อาคารอํานวยการ 
จํานวนเงิน ๔,๓๐๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท   

                   ๓. เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เข�าร;วมชมงาน Huawei Mobile 
Thailand Congress 2018 ซ่ึงจัดข้ึนระหว;างวันท่ี ๒๖ มีนาคม – ๕ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ อาคาร G Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยได�รับฟEง
การบรรยายสรุปเรื่องแนวโน�มของเทคโนโลยีดิจิทัล ไอซีที และการพัฒนาของ 5G 
ซ่ึงประธาน กสทช. และ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ เคยได�รับเชิญไปดูงานท่ีประเทศญ่ีปุQน 
เข�าใจว;าในการพัฒนาระบบให�สมบูรณ!จะต�องใช�เวลาประมาณ ๒ ปU แต;ประเด็นท่ีน;า
ห;วงใยของ กสทช. คือยังไม;มีคลื่นท่ีจะมารองรับเทคโนโลยี 5G ซ่ึงก็ต�องเปTน
หน�าท่ีของสํานักงาน กสทช. ท่ีจะแต;งต้ังคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางใน
อนาคตว;าจะใช�คลื่นใดและจะนําคลื่นนั้นมาใช�ได�อย;างไร จึงขอฝากเลขาธิการ 
กสทช. ในการดําเนินการต;อไป  

                   ๔. เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เปTนประธานในพิธีเปHด
สํานักงาน กสทช. เขต ๒๕ (นครพนม) ซึ่งเปTนสํานักงานเขตที่ตั้งขึ้นใหม;     
ตามโครงการของประธาน กสทช. (พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี) ที่ต�องการ
ขยายการบริการของสํานักงาน กสทช. เพ่ือให�การบริการได�อย;างท่ัวถึง ท้ังนี้ 
ปEจจุบันการแบ;งเขตของสํานักงาน กสทช. ได�แบ;งตามแนวทางของทหาร     
เพ่ือไม;ให�เกิดความสับสน อาทิ เลขหมายท่ีกําหนด ข้ึนต�นด�วยเลข ๑ ภาคกลาง 
ขึ้นต�นด�วยเลข ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ึนต�นด�วยเลข ๓ ภาคเหนือ   
และข้ึนต�นด�วยเลข ๔ ภาคใต�  



๔ 

 

                    ๕. ในช;วงบ;ายวันนี้ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. สํานักงาน กสทช.จะจัดพิธี
สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต! ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ ประกอบด�วย 
พิธีสงฆ! พิธีสรงน้ําพระพุทธรูปประจําสํานักงาน อังคารพระธรรมวิสุทธิมงคล  
พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ พระบรมรูปพระบรมวงศานุวงศ!
ด�านการสื่อสาร หากกรรมการท;านใดไม;ติดภารกิจขอเชิญเข�าร;วมในพิธี 

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 

รับข�อสั่งการของประธาน กสทช. เรื่องการแต;งต้ังคณะทํางานเตรียมการเพ่ือรองรับ
เทคโนโลยี 5G ไปพิจารณาดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันศุกร�ท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันศุกร!ท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันศุกร�ท่ี ๒๓ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันศุกร!ท่ี ๒๓ 

มีนาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�)  

ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑ :  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ                       
   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน!)  

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

 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานการมอบอํานาจช�วงให.ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด.านกิจการ 
โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจําเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๖๑ : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการมอบอํานาจให�ดําเนินคดีต;อศาลปกครองในด�านกิจการ

โทรคมนาคม ประจําเดือนกุมภาพันธ! ๒๕๖๑ จํานวน ๑ คดี ท้ังนี้ ตามมติ       
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานความม่ันคงในพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต. : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานความม่ันคงในพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางาน

ความม่ันคงในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต� ซ่ึงควรจะต�องรายงานให�
กรรมการทราบอย;างน�อยทุกปU เพราะวาระนี้เปTนการรายงานภาพรวมระหว;าง   
ปU ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ รวมท้ังเรื่องการต;ออายุคณะทํางานฯ ดังนั้น ขอให�สํานักงาน กสทช. 
ปรับปรุงการรายงานผลการดําเนินงานให�ทันต;อเหตุการณ! ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช.  
รับว;าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต;อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : รายงานผลการทดสอบการใช.งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติ

ให.เปล่ียนแปลงการใช.งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ 
(จํานวน ๓ สถานี) : ปส.๑ 

     
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ   

มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ  
และมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงข�อมูลในระบบฐานข�อมูล
กระจายเสียงและโทรทัศน! จํานวน ๓ สถานี ตามมติคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานผลการดําเนินการตามแผนรองรับเพ่ือคุ.มครองผู.ใช.บริการภายหลัง
 การส�งมอบการให.บริการโทรศัพท�พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีเขตโทรศัพท�นครหลวงของ
 บริษัท ทรู คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ให.แก�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  :  ปท.๑ 
 
 



๖ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามแผน
รองรับเพ่ือคุ�มครองผู�ใช�บริการภายหลังการส;งมอบการให�บริการโทรศัพท!พ้ืนฐาน
ในพื้นที่เขตโทรศัพท!นครหลวงของบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : สรุปการเข.าร�วมประชุม CSTB Telecom and Media 2018 ณ กรุงมอสโค 

ประเทศรัสเซีย ระหว�างวันท่ี ๒๙ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบสรุปผลการเข�าร;วมประชุม CSTB Telecom and Media 2018 

ของ กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ระหว;างวันท่ี ๒๙ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ 
ณ กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําเผยแพร;ทาง 
Website ของสํานักงาน กสทช. ในส;วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : สถิติเรื่องร.องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตั้งแต� 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงกุมภาพันธ� ๒๕๖๑ :  กส. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

ต้ังแต; พ.ศ. ๒๕๕๕ - กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�องดําเนินการพิจารณา
เรื่องร�องเรียนให�แล�วเสร็จโดยเร็ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : ข.อร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
 บมจ. อสมท. (คล่ืนเมืองไทยแข็งแรง) คลื่นความถี่ FM ๙๙.๐๐ MHz 
 รายการ Sport Guide ออกอากาศเปbนประจําทุกวันจันทร�ถึงวันศุกร�ตั้งแต�เวลา 
 ๑๖.๑๐ – ๑๘.๐๐ น. มีการใช.คําพูดไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของสถานี

วิทยุกระจายเสียง บมจ. อสมท. (คลื่นเมืองไทยแข็งแรง) คลื่นความถ่ี FM ๙๙.๐๐ MHz  
รายการ Sport Guide ออกอากาศเปTนประจําทุกวันจันทร!ถึงวันศุกร!ต้ังแต;เวลา  
๑๖.๑๐ – ๑๘.๐๐ น. มีการใช�คําพูดไม;เหมาะสม ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 
 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : ข.อร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการสืบจากข�าว”    
 เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางสถานี
 วิทยุกระจายเสียงคล่ืนข�าว News Network คล่ืนความถ่ี FM ๑๐๐.๕๐ MHz 
 อาจมีเนื้อหาท่ีไม�เหมาะสม : ผส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการสืบจากข;าว” 

เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงคลื่นข;าว News Network คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๕๐ MHz 
อาจมีเนื้อหาท่ีไม;เหมาะสม ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการตรวจสอบการออกอากาศ “รายการสืบจากข;าว” ว;า 

ท่ีประชุม กสทช. ครั้งก;อนเพ่ิงพิจารณากรณีร�องเรียนรายการดังกล;าวไป โดยมีมติ
ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือขอความร;วมมือ ขอให�สถานีดําเนินการให�ถูกต�อง 
และในครั้งนี้ก็เปTนกรณีร�องเรียนอีกกรณีหนึ่งของเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
๒๕๖๐ แต;สํานักงาน กสทช. เสนอให�ยุติเรื่อง ซ่ึงจะต�องพิจารณาให�ดีว;าถ�าหากยัง
มีการออกอากาศท่ีอาจจะไม;เหมาะสมก็ต�องขอความร;วมมืออีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงยังคง
ไม;ถึงข้ันต�องลงโทษก็ได� แต;ควรท่ีจะต�องย้ําให�เห็นว;าไม;เหมาะสม ท้ังนี้ เลขาธิการ 
กสทช. รับว;าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต;อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : ข.อร.องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “นิวดีไลท�” ทางสถานีโทรทัศน�
 กองทัพบกช�อง ๕ อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “นิวดีไลท!”         

ทางสถานีโทรทัศน!กองทัพบกช;อง ๕ อาจมีเนื้อหาไม;เหมาะสม ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง   
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  : รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมใหญ�ระดับโลกว�าด.วย 
 วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ขององค�การโทรคมนาคมแห�งเอเชียและแปซิฟlก 
 ครั้งท่ี ๓ (APG19 - 3) : คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ�ฯ คภ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมใหญ;ระดับโลก 

ว;าด�วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ขององค!การโทรคมนาคมแห;งเอเชียและ
แปซิฟHก ครั้งท่ี ๓ (APG19 - 3) ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเผยแพร;ทาง 
Website ต;อไป ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   



๘ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒  : รายงานผลการทดสอบการใช.งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติ   

ให.เปล่ียนแปลงการใช.งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ 
(จํานวน ๒ สถานี) : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ    

 มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ 
(จํานวน ๒ สถานี) และมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงข�อมูล
ในระบบฐานข�อมูลกระจายเสียงและโทรทัศน! ท้ังนี้ ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!       
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓  : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู.กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๑  
: คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี
 ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๗ มีนาคม 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 ๑๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม;ปรากฏประวัติว;ามีการออกอากาศขัดต;อเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ จํานวน ๑๕๐ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จํานวน ๑๐๖ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จํานวน ๒๖ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน  จํานวน ๑๘ สถานี  
 
 



๙ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ว;า ควรจะต�องมีการประเมิน 
ผลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและทบทวนนโยบายดังกล;าว 
เนื่องจากเปTนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปTนระยะเวลานานเกินสมควรแล�ว 
โดยเฉพาะในส;วนของการทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ นั้น 
เม่ือมีการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ ก็เท;ากับเปTนการต;ออายุ
การใช�คลื่นความถ่ีออกไปอย;างไม;มีท่ีสิ้นสุด ท้ังๆ ท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปTนการเฉพาะ ว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ท้ังนี้ 
เลขาธิการ กสทช. รับว;าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต;อไป         

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของผู.ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 จํานวน ๑๐ สถานี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๐ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนฮักดี โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด ไชยทอง มีเดีย 
 ๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง คู;บุญคนแสนดี โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด พูลกิจรุ;งเรือง 
 ๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนบ�านกลาง โดยบริษัท ลิ้มประเสริฐ เรดิโอ จํากัด  
 ๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนทับสะแก โดยบริษัท ลิ้มประเสริฐ เรดิโอ จํากัด 
 ๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง ทีเอ็มเรดิโอสเตชั่น วิทยุ อ. ท;าม;วง โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด   

ทีเอ็มเรดิโอสเตชั่นเน็ทเวิร!ค 
 ๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง โกลเด็นเวฟ (GOLDENWAVE) โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด 

โกลเด็นเวฟ ๙๑.๔ มีเดีย 
 ๗. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักสุขภาพ โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด สุดใจ 
 ๘. สถานีวิทยุกระจายเสียง สหนันทบุรี โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด ก;อน;านวัฒนากิจ 
 ๙. สถานีวิทยุกระจายเสียง ตะวันใหม; เรดิโอ โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด ตะวันใหม; ๙๙๙ 
 ๑๐. สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาชนคนกันทรลักษ! โดยห�างหุ�นส;วนจํากัด โชคพิชิต ๒๐๐๘  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖  : กรณีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอข�าวผ�านส่ือโทรทัศน� : ผส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบข�อเสนอแนะกรณีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอข;าว   

ผ;านสื่อโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : ร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาละคร

เรื่อง “นาคิน” ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง 3 HD 
(หมายเลขช�อง ๓๓) เนื่องจากมีเนื้อหาท่ีไม�เหมาะสม : ผส. 

 



๑๐ 

 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสม

ของเนื้อหาละครเรื่อง “นาคิน” ทางช;องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช;อง 3 HD (หมายเลขช;อง ๓๓) เนื่องจากมีเนื้อหาที่ไม;เหมาะสม ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง   
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘  : เรื่องร.องเรียนกรณีพนักงานของบริษัท ทรู วิช่ันส� จํากัด ให.ข.อมูลเก่ียวกับ

รายการส�งเสริมการขายติดตั้งโทรศัพท�พ้ืนฐานแถม ทรูวิช่ันส� ฟรี ๖ เดือน  
เม่ือครบกําหนดผู.ร.องได.แจ.งยกเลิก ทรูวิช่ันส� ปรากฏว�าพนักงานแจ.งว�าหาก
ยกเลิกใช.บริการก�อน ๑ ปs จะต.องเสียค�าใช.จ�าย ซ่ึงผู.ร.องเห็นว�าไม�เปbนธรรม 
(เลขท่ี ๘๕/๒๕๖๐) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีพนักงานของบริษัท ทรู วิชั่นส! จํากัด ให�ข�อมูล

เก่ียวกับรายการส;งเสริมการขายติดต้ังโทรศัพท!พ้ืนฐานแถมทรูวิชั่นส!ฟรี ๖ เดือน 
เม่ือครบกําหนดผู�ร�องได�แจ�งยกเลิกทรูวิชั่นส! ปรากฏว;าพนักงานแจ�งว;า หากยกเลิก
ใช�บริการก;อน ๑ ปU จะต�องเสียค;าใช�จ;าย ซ่ึงผู�ร�องเห็นว;าไม;เปTนธรรม (เลขท่ี ๘๕/๒๕๖๐) 
เนื่องจากผู�ร�องเรียนยินดียุติเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับการแก�ไขแล�วจากผู�ประกอบกิจการ 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต;อเรื่องร�องเรียนกรณีนี้ว;า ในแง;ของการร�องเรียน

ถือว;าได�ยุติเรื่องไปแล�ว แต;ยังมีประเด็นท่ีสํานักงาน กสทช. ชี้ว;าการกระทํานั้น
เปTนการกระทําท่ีน;าจะเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคตามประกาศในส;วนกิจการ
กระจายเสียงฯ ดังนั้น ขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาว;า แม�ว;าเรื่องร�องเรียน  
จะยุติแล�ว แต;ในเรื่องท่ีเปTนการเอาเปรียบจะมีมาตรการดําเนินการอย;างไรต;อไป 
ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว;าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต;อไป 

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  

มะลิสุวรรณ) ระหว�างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ : กสทช. พันเอก 
ดร. เศรษฐพงค�ฯ  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก ดร. 

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



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�) 
ไตรมาสท่ี ๑ ประจําปs ๒๕๖๑ (ระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑) : กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย 

จิตรภาษ!นันท!) ไตรมาสท่ี ๑ ประจําปU ๒๕๖๑ (ระหว;างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) จํานวน ๓ ท;าน ได�แก; พลตํารวจโท มาโนช ไกรวงศ! 
นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห! และนายสุชาติ ขวัญเกื้อ ทั้งนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง   
ของระเบียบ กทช. ว;าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช;วยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ 

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

ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําร.องขอเปล่ียนแปลงข.อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได.รับ
 อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๕ 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) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ สถานี 

 ๒. ไม;อนุมัติให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๒ สถานี  

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จํานวน ๕ สถานี) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๑๗ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 



๑๒ 

 

 “การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการนี้เปTนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควร
จะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปTนระยะเวลานานพอสมควร 
ซ่ึงการอนุญาตในส;วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว;าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมีการศึกษา
สรุปผลดี-ผลเสีย ปEญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน
สําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว;าทิศทางการกํากับดูแล
ที่แน;แท�ควรเปTนเช;นไร ไม;ใช;ใช�มาตรการในลักษณะชั ่วคราวไปเรื ่อยๆ          
ท้ังท่ีควรใช�ในช;วงเปลี่ยนผ;านเท;านั้น” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : พิจารณาให.สิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุ
 คนเมืองกบินทร� ความถ่ี ๑๐๑.๒๕ MHz รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๐๐๕ ส้ินสุดลง   
 : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส;วนจํากัด 

กบินทร! เรดิโอ ตามประกาศ กสทช. ว;าด�วยหลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และหลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลงทันที นับแต;วันท่ีเกินระยะเวลาหกเดือน
ของการยื่นต;ออายุทดลองประกอบกิจการเปTนต�นไป  

๒. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
นับแต;วันท่ีเกินระยะเวลาหกเดือนของการยื่นต;ออายุทดลองประกอบกิจการ 
(วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑) เปTนต�นไป เนื่องจากสิทธิในการยื่นคําขอทดลอง
ประกอบกิจการสิ้นสุดลง  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส;วนจํากัด กบินทร! เรดิโอ 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และข�อ ๒ พร�อมแนวทางปฏิบัติสําหรับผู�
ไม;มีสิทธิทดลองประกอบกิจการ   

๔. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี ทั้งนี้ หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการ
ตามกฎหมายต;อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง พิจารณาให�สิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของสถานีวิทยุคนเมืองกบินทร! ความถ่ี ๑๐๑.๒๕ MHz รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๐๐๕ 
สิ้นสุดลง 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาคําร.องขอเปล่ียนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการจาก
 ประเภทกิจการบริการชุมชน เปbนประเภทกิจการบริการทางธุรกิจของกลุ�มคน
 สถานีวิทยุคนเทคโน คล่ืน FM ๙๑.๗๕ MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเทคโน  
 รหัสสถานี ๐๖๕๔๐๐๑๑ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

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

 ๑. อนุมัติให�กลุ;มคนสถานีวิทยุคนเทคโน คลื่น FM ๙๑.๗๕ MHz สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงคนเทคโน รหัสสถานี ๐๖๕๔๐๐๑๑ เปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการ จากประเภทกิจการบริการชุมชน เปTนประเภทกิจการ
บริการทางธุร กิจ โดยให� ดําเนินการยื่น คําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พร�อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอ ตามประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให�ครบถ�วนภายใน ๙๐ วัน 
นับแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งผลการพิจารณา ดังนี้ 

 ๑.๑ มีผู�มีสิทธิยื่นคําขอ (สมาชิกในกลุ;มคนเดิม) เปTนหุ�นส;วนหรือผู�ถือหุ�น
มากกว;าก่ึงหนึ่ง และมีอํานาจลงนามกระทําการผูกพันนิติบุคคลท่ียื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 ๑.๒ ให�ผู�มีสิทธิยื่นคําขอ (สมาชิกในกลุ;มคนเดิม) ทุกรายท่ีเปTนหุ�นส;วนหรือ
เปTนผู�ถือหุ�น มีสัดส;วนการถือหุ�นในสัดส;วนท่ีเท;ากัน รวมกันไม;น�อยกว;า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนหุ�นท้ังหมดของนิติบุคคลท่ียื่นคําขอรับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 ๑.๓ ไม;เปTนนิติบุคคลท่ีเคยยื่นคําทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
หรือเคยได�รับอนุญาตให�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง      
อยู;ก;อนแล�ว  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งกลุ;มคนสถานีวิทยุคนเทคโน 
คลื่น FM ๙๑.๗๕ MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเทคโน เพ่ือทราบผลการ
พิจารณาตามข�อ ๑ พร�อมแจ�งเง่ือนไขการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 

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

  
 



๑๔ 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการจากประเภทกิจการบริการชุมชน เปTนประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
ของกลุ;มคนสถานีวิทยุคนเทคโน คลื่น FM ๙๑.๗๕ MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง  
คนเทคโน รหัสสถานี ๐๖๕๔๐๐๑๑ 

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. ขอฝากคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!     
ให�พิจารณากรอบแนวทางการดําเนินงานและหลักเกณฑ!การพิจารณา
เปลี่ยนแปลงประเภทกิจการบริการชุมชน 

 ๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๑๘ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

  “ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว;า จําเปTนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปTนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต;ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปTนมาตรการถาวรไปแล�ว 
โดยเฉพาะในส;วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว;าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล ขณะท่ีในส;วนของบริการสาธารณะ
และบริการชุมชนอาจจะไม;ต�องมีการประมูลคลื่นความถ่ี ในกรณีการขอเปลี่ยน
ประเภทบริการจากบริการสาธารณะ/บริการชุมชนมาเปTนการประกอบกิจการ
ธุรกิจเช;นกรณีนี้ จึงถือเปTนการเปลี่ยนแปลงสิทธิอันเปTนสาระสําคัญ ซ่ึงไม;ควร
ท่ีจะอนุญาตให�ทําได� เพราะลําพังการให�สิทธิในการทดลองเดิมคงอยู;ไปเรื่อยๆ 
ก ็เปTนปEญหาในตัวเองอยู;แล�ว” 

 ๔. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๗๐ ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

  “ผมขอยืนยันตามความเห็นตามบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๖๑ ลงวันท่ี ๕ 
เมษายน ๒๕๖๑ ซ่ึงได�เปHดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันจันทร!ท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจาก 
ผมเห็นว;า กสทช. จําเปTนต�องให�ความสําคัญกับนโยบายกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียง ซ่ึงข�อมูลในปEจจุบันของสํานักงาน กสทช. ระบุว;า 
ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม.     
รวม ๕,๗๕๙ สถานี แบ;งเปTนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และสถานีวิทยุทดลอง 
๕,๔๔๖ สถานี ซ่ึงส;งผลให�เกิดประเด็นปEญหาการกํากับดูแลตามมาในหลายด�าน 
และในกรณีนี้ ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ได�ยื่นขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการ จากประเภทกิจการบริการชุมชน เปTนประเภท



๑๕ 

 

กิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงหาก กสทช. เห็นชอบจะเปTนการยืดอายุการทดลอง
ประกอบกิจการออกไปโดยไม;มีจุดสิ้นสุด  

   เม่ือพิจารณาประกอบกับแนวทางการแก�ไขปEญหาการรบกวนโดยใช�เง่ือนไข
ทางวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�ร;วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว;างประเทศ (ITU) 
จัดทําข้ึน ซ่ึงชี้ว;าสถานีวิทยุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ในประเทศไทยมีจํานวนมาก
เกินกว;า ท่ีจะอนุญาตให�ประกอบกิจการได� กสทช. จึงสมควรมีมาตรการ 
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ ท่ีเข�มข�นข้ึน หากไม;มีมาตรการกํากับ
อย;างเข�มงวดหรือยังคงผ;อนผันให�ประกอบกิจการโดยไม;มีแผนควบคุม     
หรือกํากับปริมาณสถานีให�อยู;ในจํานวนท่ีเหมาะสม ย;อมเปTนการยากท่ีจะ
นําไปสู;การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ืออนุญาตให�ประกอบกิจการกระจายเสียง   
ในระบบ เอฟ.เอ็ม. ในอนาคตได�     

   ผมจึงเห็นว;า การอนุญาตให�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
ในระบบ เอฟ.เอ็ม. ท่ีผ;านมาเปTนระยะเวลาหกปUนั้น มีระยะเวลาพอสมควรแล�ว 
กสทช. จําต�องพิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวข�องอย;างชัดเจน 
เพ่ือให� กสทช. สามารถกํากับดูแลและอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีท่ีมีอยู;อย;างจํากัด
เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงตามเจตนารมณ!ของพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมได�โดยเร็ว”   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
 บริการทางธุรกิจ กรณีได.รับอนุมัติให.เปล่ียนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
 กิจการวิทยุกระจายเสียง ของกลุ�มคนกลุ�มรักท.องถ่ิน สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุ 
 “หนองฮี เรดิโอ” รหัสสถานี ๐๗๕๔๐๐๒๘ : ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ แก;ห�างหุ�นส;วนจํากัด 
หนองฮี กรุ8ป โดยมีอายุใบอนุญาต ๖ เดือน นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากมี
ประวัติการออกอากาศท่ีขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําเง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ 
ให�แก;ห�างหุ�นส;วนจํากัด หนองฮี กรุ8ป เพ่ือให�ปฏิบัติตามโดยเคร;งครัด  

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



๑๖ 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ กรณีได�รับอนุมัติให�เปลี่ยนแปลงประเภท
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของกลุ;มคนกลุ;มรักท�องถ่ิน 
สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุ “หนองฮี เรดิโอ” รหัสสถานี ๐๗๕๔๐๐๒๘ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๑๙ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

  “ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว;า จําเปTนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปTนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต;ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปTนมาตรการถาวรไปแล�ว 
โดยเฉพาะในส;วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว;าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล ขณะท่ีในส;วนของบริการสาธารณะ
และบริการชุมชนอาจจะไม;ต�องมีการประมูลคลื่นความถ่ี ในกรณีการขอเปลี่ยน
ประเภทบริการจากบริการสาธารณะ/บริการชุมชนมาเปTนการประกอบกิจการ
ธุรกิจเช;นกรณีนี้ จึงถือเปTนการเปลี่ยนแปลงสิทธิอันเปTนสาระสําคัญ ซ่ึงไม;ควร
ท่ีจะอนุญาตให�ทําได� เพราะลําพังการให�สิทธิในการทดลองเดิมคงอยู;ไปเรื่อยๆ 
ก็เปTนปEญหาในตัวเองอยู;แล�ว” 

 ๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๗๐ ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

  “ผมขอยืนยันตามความเห็นตามบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๖๑ ลงวันท่ี ๕ 
เมษายน ๒๕๖๑ ซ่ึงได�เปHดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันจันทร!ท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจาก 
ผมเห็นว;า กสทช. จําเปTนต�องให�ความสําคัญกับนโยบายกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียง ซ่ึงข�อมูลในปEจจุบันของสํานักงาน กสทช. ระบุว;า 
ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม.     
รวม ๕,๗๕๙ สถานี แบ;งเปTนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และสถานีวิทยุทดลอง 
๕,๔๔๖ สถานี ซ่ึงส;งผลให�เกิดประเด็นปEญหาการกํากับดูแลตามมาในหลายด�าน 
และในกรณีนี้ ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ได�ยื่นขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการ จากประเภทกิจการบริการชุมชน เปTนประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงหาก กสทช. เห็นชอบจะเปTนการยืดอายุการทดลอง
ประกอบกิจการออกไปโดยไม;มีจุดสิ้นสุด  

   เม่ือพิจารณาประกอบกับแนวทางการแก�ไขปEญหาการรบกวนโดยใช�เง่ือนไข
ทางวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�ร;วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว;างประเทศ (ITU) 



๑๗ 

 

จัดทําข้ึน ซ่ึงชี้ว;าสถานีวิทยุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ในประเทศไทยมีจํานวนมาก
เกินกว;า ท่ีจะอนุญาตให�ประกอบกิจการได� กสทช. จึงสมควรมีมาตรการ 
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ ท่ีเข�มข�นข้ึน หากไม;มีมาตรการกํากับ
อย;างเข�มงวดหรือยังคงผ;อนผันให�ประกอบกิจการโดยไม;มีแผนควบคุม     
หรือกํากับปริมาณสถานีให�อยู;ในจํานวนท่ีเหมาะสม ย;อมเปTนการยากท่ีจะ
นําไปสู;การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ืออนุญาตให�ประกอบกิจการกระจายเสียง   
ในระบบ เอฟ.เอ็ม. ในอนาคตได�     

   ผมจึงเห็นว;า การอนุญาตให�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
ในระบบ เอฟ.เอ็ม. ท่ีผ;านมาเปTนระยะเวลาหกปUนั้น มีระยะเวลาพอสมควรแล�ว 
กสทช. จําต�องพิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวข�องอย;างชัดเจน 
เพ่ือให� กสทช. สามารถกํากับดูแลและอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีท่ีมีอยู;อย;างจํากัด
เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงตามเจตนารมณ!ของพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมได�โดยเร็ว”   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การอนุญาตให.บริษัท ดีทีวี เซอร�วิส จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท ดีทีวี 
เซอร!วิส จํากัด จํานวน ๒ ช;องรายการ ได�แก; ๑) ช;องรายการ LAO PSTV 
และ ๒) ช;องรายการ LNTV3 โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปU นับแต;วันท่ี  
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไข
การเปTนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�บริษัท ดีทีวี เซอร!วิส จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ดีทีวี เซอร!วิส จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช;องรายการ 



๑๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การอนุญาตให.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ โทร ทั ศน� 
ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ BTU CHANNEL : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ช;องรายการ BTU CHANNEL โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปU     
นับแต;วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปTนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การอนุญาตให�มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกอบกิจการ
เพื่อให�บริการโทรทัศน!ที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ 
BTU CHANNEL   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การอนุญาตให.บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.
 บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ สถานี 
 NEWS 1 : ปส.๒ 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท 
เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด ช;องรายการ สถานี NEWS 1 โดยให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปU นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปTนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ี
ไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด 
ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 



๑๙ 

 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระที่ ๕.๑.๗ เรื ่อง การอนุญาตให�บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช;องรายการ สถานี NEWS 1 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุมัติผังรายการ ประจําปs ๒๕๖๑ ของผู.รับใบอนุญาตประกอบกิจการ    

เพ่ือให.บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม (จํานวน 
๓๐ ราย ๘๒ ช�องรายการ)  : ปส.๒  

  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน% ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 1. อนุมัติผังรายการ ประจําปU ๒๕๖๑ ของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๓๐ ราย 
๘๒ ช;องรายการ 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
เพื่อให�บริการโทรทัศน!ที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ดําเนินการ
แจ�งเปลี่ยนแปลงผังรายการให�เป/นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ%
การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน% พ.ศ. 2556 
อย5างเคร5งครัด และกําชับช5องรายการท่ีมีประวัติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการ
คุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน% ให�ระมัดระวัง
การออกอากาศโดยไม5ให�มีรายการท่ีมีเนื้อหากระทบต5อผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน% 

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน% 
(ปส.2) จัดส5งผังรายการ ประจําปU ๒๕๖๑ ให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน% (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการการโฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ   
และพัฒนาผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน% (ผส.) เพ่ือใช�ในการ
ติดตามกํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งเตือนผู�รับใบอนุญาตฯ 
ท่ีไม;ดําเนินการนําส5งผังรายการ ประจําปU ๒๕๖๑ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ%การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน% 



๒๐ 

 

พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ%การจัดทําผังรายการ
สําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน% (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.255๗   
จํานวน ๑๑ ราย ๑๕ ช5องรายการ ให�นําส5งผังรายการ ประจําปU ๒๕๖๑  
และแบบแสดงข�อมูลสิทธิการเผยแพร5รายการและข�อมูลทรัพย%สินทางปDญญา 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต5วันท่ีได�รับหนังสือ หากฝFาฝGนหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่ง 
กสทช. จะใช�มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒,๐๐๐ บาท ต5อใบอนุญาต
ตลอดระยะเวลาท่ีไม5ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุมัติผังรายการ ประจําปU ๒๕๖๑ ของผู�รับใบอนุญาต
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
 เพ่ิมเติม (จํานวน ๓๐ ราย ๘๒ ช;องรายการ)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : ข.อร.องเรียนกรณีขอให.สํานักงาน กสทช. กําชับส่ือวิทยุกระจายเสียงและ
 โทรทัศน�ใช.คําสุภาพในการออกอากาศ : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 โดยให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ผู�รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช;อง เวิร!คพอยท!ทีวี (ช;อง ๒๓) 
เพ่ือขอความร;วมมือให�ระมัดระวังเรื่องการใช�ถ�อยคําในการออกอากาศรายการ 
ด�วยการใช�ถ�อยคําท่ีสุภาพ   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. กําชับสื่อวิทยุ 
 กระจายเสียงและโทรทัศน!ใช�คําสุภาพในการออกอากาศ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : ข.อร.องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ทุบโตyะข�าว” 
 เม่ือวันอังคารท่ี ๑๓ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน 
 ในระบบดิจิตอล ช�อง Amarin TV HD (ช�อง ๓๔) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท อมรินทร! เทเลวิชั่น จํากัด ผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช;องรายการ 
Amarin TV HD (ช;อง ๓๔) เพ่ือขอความร;วมมือให�ระมัดระวังในการออกอากาศ
เนื้อหารายการ โดยให�มีการรับฟEงความเห็นรอบด�าน และเปHดโอกาสให�ทุกฝQาย   
ได�มีโอกาสโต�แย�งชี้แจงข�อเท็จจริง  



๒๑ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“ทุบโต8ะข;าว” เม่ือวันอังคารท่ี ๑๓ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ทางช;องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช;อง Amarin TV HD (ช;อง ๓๔) อาจมีเนื้อหาไม;เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : เรื่องร.องเรียน กรณี บจ. อาร�ดี เคเบ้ิล ทีวี ออกอากาศภาพยนตร�โดยไม�ได.รับ

อนุญาตจากตัวแทนลิขสิทธิ์ : คส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบให�ดําเนินคดีอาญากับบริษัท อาร!ดี เคเบ้ิล ทีวี จํากัด และนางดอกไม� สมผล 

ในฐานะกรรมการผู�จัดการ ในความผิดฐานร;วมกันประกอบกิจการโทรทัศน! 
โดยไม;ได�รับอนุญาต ตามมาตรา ๖๖ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. เห็นชอบให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งทางปกครองให�บริษัท อาร!ดี เคเบ้ิล ทีวี จํากัด 
เพ่ือให�ระงับการกระทําท่ีฝQาฝ�นหรือไม;ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน!สําหรับให�บริการโครงข;าย
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ฝQาฝ�นจะดําเนินการ 
ตามมาตรา ๕๗ (๓) แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ บังคับค;าปรับทางปกครองต้ังแต;ห�าแสนบาท  
แต;ไม;เกินห�าล�านบาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง เรื่องร�องเรียน กรณี บจ. อาร!ดี เคเบ้ิล ทีวี ออกอากาศ
 ภาพยนตร!โดยไม;ได�รับอนุญาตจากตัวแทนลิขสิทธิ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพของบริษัท สปริงนิวส� เทเลวิช่ัน จํากัด ช�องรายการ 

สถานีโทรทัศน� สปริงนิวส�   : บส. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) มีมติเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช.  
มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั ่น จํากัด ช;องรายการ 
สถานีโทรทัศน! สปริงนิวส! ระงับการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือโฆษณา
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร คอร!ดี้พลัส และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร Lingzhi Go 
หลินจือโกะ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปTนการ 



๒๒ 

 

จูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความ  
เข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม;เปTนความจริงหรือเกินความจริง   
ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปTนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือฉบับนี้ หากบริษัทฯ ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! สปริงนิวส! 
ฝQาฝ�นหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว กสทช. มีอํานาจปรับไม;เกินห�าล�านบาท 
และปรับอีกวันละไม;เกินหนึ่งแสนบาท ตลอดระยะเวลาท่ียังมิได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
ตามมาตรา ๗๗ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
และข�อ ๘ ประกอบกับข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปTนการ   
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕    

 ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ) มีมติเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช.  
มีหนังสือแจ�งบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! สปริงนิวส! 
เพื่อขอความร;วมมือให�ใช�ความระมัดระวังในการเผยแพร;ออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ!อาหารและยามิให�เปTนการขัดต;อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ 
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ! ประกาศ และมติท่ีประชุม กสทช.  
ท่ีกําหนดเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยเคร;งครัด 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื ่อง การโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพของบริษัท 
สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! สปริงนิวส!   

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. ขอฝากคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!   
เรื่องขอให�กําหนดมาตรการเพ่ือให�ผู�ประกอบการเก่ียวกับเรื่องโฆษณามีการ
ดูแลกันเอง     

 ๓. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๔๒ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ ดังนี้ 

  “กระผมมีข�อสงวนต;อระเบียบวาระดังกล;าว โดยยืนยันความเห็นตามมติของ
อนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! และควรคํานึงถึงความจําเปTนของอุตสาหกรรมโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลท่ีอยู;ในภาวะเริ่มต�น ซ่ึงจําเปTนต�องสร�างความเข�าใจให�แก;
ผู�ประกอบการมากกว;าการลงโทษในทันที” 

      

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : กรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท� จํากัด 
ช�องรายการ นิวทีวี (NEW TV)  : บส. 

 



๒๓ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) มีมติเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช.  
มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท! จํากัด ช;องรายการ นิวทีวี 
(NEW TV) ระงับการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ!
เสริมอาหาร คอร!ดี้ พลัส และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร พรีม ยูซี-ทู พลัส อความิน 
หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปTนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด        
ในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม;เปTนความจริงหรือเกินความจริง ตามมาตรา ๓๑ 
แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ
ฉบับนี้ หากบริษัทฯ ช;องรายการ นิวทีวี (NEW TV) ฝQาฝ�นหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล;าว กสทช. มีอํานาจปรับไม;เกินห�าล�านบาทและปรับอีกวันละไม;เกินหนึ่งแสนบาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังมิได�ปฏิบัติตามคําสั่ง ตามมาตรา ๗๗ แห;งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และข�อ ๘ ประกอบกับข�อ ๙ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕    
ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ) มีมติเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. 
มีหนังสือแจ�งบริษัท ดีเอ็น  บรอดคาสท! จํากัด ช;องรายการ นิวทีวี (NEW TV) 
เพื่อขอความร;วมมือให�ใช�ความระมัดระวังในการเผยแพร;ออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ!อาหารและยามิให�เปTนการขัดต;อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ   
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ! ประกาศ และมติท่ีประชุม กสทช.  
ท่ีกําหนดเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยเคร;งครัด  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง กรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพของบริษัท ดีเอ็น 
บรอดคาสท! จํากัด ช;องรายการ นิวทีวี (NEW TV)   

 ๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๔๒ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ ดังนี้ 

  “กระผมมีข�อสงวนต;อระเบียบวาระดังกล;าว โดยยืนยันความเห็นตามมติของ
อนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! และควรคํานึงถึงความจําเปTนของอุตสาหกรรมโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลท่ีอยู;ในภาวะเริ่มต�น ซ่ึงจําเปTนต�องสร�างความเข�าใจให�แก;
ผู�ประกอบการมากกว;าการลงโทษในทันที” 



๒๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : บริษัท ไบรท� ทีวี จํากัด ช�องรายการ ไบรท� ทีวี (Bright TV) โฆษณาผลิตภัณฑ�
สุขภาพท่ีอาจเข.าข�ายเปbนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน�  : บส. 
    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) มีมติเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช.  
มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท ไบรท! ทีวี จํากัด ช;องรายการ ไบรท! ทีวี 
(Bright TV) ระงับการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ!
เสริมอาหาร คอร!ดี้ พลัส หรือผลิตภัณฑ!อื่นใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระ          
ในลักษณะเปTนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง 
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น  
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม;เปTนความจริง
หรือเกินความจริง ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือฉบับนี้ หากบริษัทฯ ฝQาฝ�นหรือไม;ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล;าว กสทช. มีอํานาจปรับไม;เกินห�าล�านบาท และปรับอีกวันละไม;เกิน   
หนึ ่งแสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได�ปฏิบัติตามคําสั่ง ตามมาตรา ๗๗ 
แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และข�อ ๘ ประกอบกับ
ข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕    
ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ) มีมติเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช.
มีหนังสือแจ�งบริษัท ไบรท! ทีวี จํากัด ช;องรายการ ไบรท! ทีวี (Bright TV) เพ่ือขอความ
ร;วมมือให�ใช�ความระมัดระวังในการเผยแพร;ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!
อาหารและยามิให�เปTนการขัดต;อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ถือปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ! ประกาศ และมติท่ีประชุม กสทช. ท่ีกําหนดเก่ียวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยเคร;งครัด 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง บริษัท ไบรท! ทีวี จํากัด ช;องรายการ ไบรท! ทีวี (Bright TV) 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีอาจเข�าข;ายเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 ๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๔๒ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ ดังนี้ 



๒๕ 

 

  “กระผมมีข�อสงวนต;อระเบียบวาระดังกล;าว โดยยืนยันความเห็นตามมติของ
อนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! และควรคํานึงถึงความจําเปTนของอุตสาหกรรมโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลท่ีอยู;ในภาวะเริ่มต�น ซ่ึงจําเปTนต�องสร�างความเข�าใจให�แก;
ผู�ประกอบการมากกว;าการลงโทษในทันที” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ� วิช่ัน จํากัด ช�องรายการเนชั่น (Nation TV) โฆษณา

ผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีอาจเข.าข�ายเปbนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� : บส. 

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

พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) มีมติเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช.  
มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด ช;องรายการ เนชั่น 
(Nation TV) ระงับการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ!
เสริมอาหาร คอร!ดี้ พลัส หรือผลิตภัณฑ!อื่นใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระ 
ในลักษณะเปTนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง 
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น  
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม;เปTนความจริง
หรือเกินความจริง ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือฉบับนี้ หากบริษัทฯ ฝQาฝ�นหรือไม;ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล;าว กสทช. มีอํานาจปรับไม;เกินห�าล�านบาทและปรับอีกวันละไม;เกิน    
หนึ่งแสนบาท ตลอดระยะเวลาท่ียังมิได�ปฏิบัติตามคําสั่ง ตามมาตรา ๗๗       
แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และข�อ ๘ ประกอบกับ
ข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕    
ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ) มีมติเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช.    
มีหนังสือแจ�งบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด ช;องรายการ เนชั่น (Nation TV) 
เพ่ือขอความร;วมมือให�ใช�ความระมัดระวังในการเผยแพร;ออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ!อาหารและยามิให�เปTนการขัดต;อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ  
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ! ประกาศ และมติท่ีประชุม กสทช.    
ท่ีกําหนดเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยเคร;งครัด 

 
 



๒๖ 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด ช;องรายการ เนชั่น 
(Nation TV) โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีอาจเข�าข;ายเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภค  
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!   

 ๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๔๒ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ ดังนี้ 

  “กระผมมีข�อสงวนต;อระเบียบวาระดังกล;าว โดยยืนยันความเห็นตามมติของ
อนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! และควรคํานึงถึงความจําเปTนของอุตสาหกรรมโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลท่ีอยู;ในภาวะเริ่มต�น ซ่ึงจําเปTนต�องสร�างความเข�าใจให�แก;
ผู�ประกอบการมากกว;าการลงโทษในทันที” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : เรื่องร.องเรียนกรณีขอให.บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุyป จํากัด ยกเลิกการใช.บริการ 

True Vision พร.อมยกเว.นค�าปรับจํานวน ๒,๕๐๐ บาท กรณียกเลิกสัญญาการใช.
บริการก�อนกําหนดครบ ๑ ปs ให.กับผู.ร.องเรียนด.วย (เลขท่ี ๔๖๐/๒๕๕๙) :  บส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ยกเลิก

การใช�บริการ True Vision พร�อมยกเว�นค;าปรับจํานวน ๒,๕๐๐ บาท กรณียกเลิก
สัญญาการใช�บริการก;อนกําหนดครบ ๑ ปU ให�กับผู�ร�องเรียน (เลขท่ี ๔๖๐/๒๕๕๙)
เนื่องจากไม;เปTนการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคตามข�อ ๕(๗) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕       

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด    
เพ่ือขอให�ปฏิบัติตามข�อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา     
การให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร;งครัด  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งผู�ร�องเรียนว;า หากไม;พอใจในการแก�ไข
ปEญหาและหากประสงค!จะดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ หรือกรณี
เรียกร�องขอค;าชดเชยซ่ึงไม;อยู;ในอํานาจของ กสทช. ผู�ร�องเรียนสามารถนํา
เรื่องดังกล;าวเข�าสู;การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 
(สคบ.) เพ่ือให�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต;อไป หรือผู�ร�องเรียนอาจใช�สิทธิ
ในทางศาลในการเรียกร�องค;าเสียหายได� 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด 
ยกเลิกการใช�บริการ True Vision พร�อมยกเว�นค;าปรับจํานวน ๒,๕๐๐ บาท



๒๗ 

 

กรณียกเลิกสัญญาการใช�บริการก;อนกําหนดครบ ๑ ปU ให�กับผู�ร�องเรียนด�วย         
(เลขท่ี ๔๖๐/๒๕๕๙)      

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ขอให�สํานักงาน กสทช. ติดตามผลต;อไปด�วยว;า บริษัทฯ  
ได�ดําเนินการตามข�อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร;งครัดหรือไม;  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : เรื่องร.องเรียนกรณีขอให.บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุyป จํากัด แก.ไขให.สามารถรับชม

ช�องรายการโทรทัศน�ได.ตามโปรโมช่ันท่ีสมัครใช.บริการไว. (เลขท่ี ๑๒๐/๒๕๖๐) :  บส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.          

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด แก�ไข

ให�สามารถรับชมช;องรายการโทรทัศน!ได�ตามโปรโมชั่นท่ีสมัครใช�บริการไว� 
(เลขท่ี ๑๒๐/๒๕๖๐) เนื่องจากผู�ร�องเรียนยินดียุติเรื่อง  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั ่นส! กรุ8ป จํากัด 
เพ่ือขอให�ปฏิบัติตามข�อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปTนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยเคร;งครัด  

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด 
แก�ไขให�สามารถรับชมช;องรายการโทรทัศน!ได�ตามโปรโมชั่นท่ีสมัครใช�บริการไว� 
(เลขท่ี ๑๒๐/๒๕๖๐)    

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ขอให�สํานักงาน กสทช. ติดตามผลต;อไปด�วยว;า บริษัทฯ  
ได�ดําเนินการตามข�อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปTนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕    
โดยเคร;งครัดหรือไม; 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) แจ.งยืนยันการยุติการให.บริการโครงข�ายโทรทัศน�

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลกับบริษัท สปริงนิวส� เทเลวิช่ัน จํากัด : จส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการยุติการให�บริการตามสัญญาให�บริการโครงข;ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน   

ในระบบดิจิตอล ระหว;างบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กับบริษัท สปริงนิวส!     
เทเลวิชั่น จํากัด โดยจะต�องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 



๒๘ 

 

 ๑.๑ ให�บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) มีหนังสือแจ�งบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น 
จํากัด ผู�เช;า เรื่องการบอกเลิกสัญญา ท้ังนี้ ให�การยกเลิกสัญญามีผล
สมบูรณ!เม่ือพ�นกําหนด ๓๐ วัน นับแต;วันท่ีบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น 
จํากัด ได�รับหนังสือบอกเลิกสัญญา  

 ๑.๒ ให�บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ดําเนินการประชาสัมพันธ!การเปลี่ยนแปลง
โครงข;ายโทรทัศน!ท่ีบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด ใช�ในการออกอากาศ 
ผ;านสื่อต;างๆ ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เพ่ือให�ประชาชนรับทราบ
ล;วงหน�าก;อนวันท่ีหยุดการให�บริการโครงข;ายโทรทัศน! เปTนระยะเวลา
ไม;น�อยกว;า ๑๕ วัน และหลังจากวันท่ีหยุดให�บริการโครงข;ายโทรทัศน! 
เปTนระยะเวลาไม;น�อยกว;า ๑๕ วัน   

 ๒. ให�บริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด ดําเนินการติดต;อขอใช�บริการโครงข;าย
โทรทัศน!กับผู�ให�บริการโครงข;ายโทรทัศน!รายอ่ืน พร�อมแจ�ง กสทช. เพ่ือขอ
ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีภายใน ๓๐ วัน นับแต;
วันท่ีได�รับแจ�งการบอกเลิกสัญญาจากบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) อนึ่ง ในกรณี
ท่ีบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด ไม;สามารถขอใช�บริการโครงข;ายโทรทัศน!
ได�ทันภายในระยะเวลาดังกล;าวและจําเปTนต�องพักหรือหยุดการออกอากาศ
เปTนการชั่วคราว ให�บริษัทฯ ดําเนินการยื่นเรื่องขอความเห็นชอบจาก กสทช. 
เพ่ือขอพักหรือหยุดการให�บริการโทรทัศน!เปTนการชั่วคราวล;วงหน�า ท้ังนี้     
ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาความเสียหายตามท่ี กสทช. กําหนด   

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด เพื่อทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. 
และข�อ ๒.  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) แจ�งยืนยันการยุติการให�บริการ
โครงข;ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลกับบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสําหรับผู.ทดลอง

ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได.รับใบอนุญาตมากกว�า  
๑ สถานีข้ึนไป (ข.อมูล ณ วันท่ี ๒๗ มีนาคม 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



๒๙ 

 

กิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว;า ๑ สถานีข้ึนไป 
ของนิติบุคคล จํานวน ๓๖ ราย รวม ๗๕ สถานี ซ่ึงได�ยื่นต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการถูกต�องครบถ�วนทุกสถานีแล�ว โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปU 
เท;ากันทุกสถานี นับจากวันท่ีใบอนุญาตใบสุดท�ายของผู�ทดลองประกอบกิจการ 
แต;ละรายสิ้นสุดลง  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับ
ใบอนุญาตมากกว;า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๒๐ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ ดังนี้ 

 “การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการนี้เปTนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควร
จะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปTนระยะเวลานานพอสมควร 
ซ่ึงการอนุญาตในส;วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว;าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมีการศึกษา
สรุปผลดี-ผลเสีย ปEญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน
สําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว;าทิศทางการกํากับดูแล
ที่แน;แท�ควรเปTนเช;นไร ไม;ใช;ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ   
ท้ังท่ีควรใช�ในช;วงเปลี่ยนผ;านเท;านั้น” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : พิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห.างหุ.นส�วนจํากัด 

เอ็กซิสท� มีเดีย กรุyป จํานวน ๔ 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) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�ต;ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน   
๔ สถานี ของห�างหุ�นส;วนจํากัด เอ็กซิสท! มีเดีย กรุ8ป โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปU 
เท;ากันทุกสถานี นับจากวันท่ีใบอนุญาตใบสุดท�ายของห�างหุ�นส;วนจํากัด เอ็กซิสท! 
มีเดีย กรุ8ป สิ้นสุดลง  



๓๐ 

 

 ๒. เห็นชอบให�ยกเว�นเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
ในการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการคราวถัดไป เนื่องจากพฤติการณ!ท่ี 
ทําให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด เอ็กซิสท! มีเดีย กรุ8ป ไม;อาจกระทําการภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายนั้น เปTนพฤติการณ!พิเศษท่ีทําให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด      
เอ็กซิสท! มีเดีย กรุ8ป ไม;สามารถดําเนินการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ตามกรอบระยะเวลาท่ีประกาศกําหนดได�โดยสิ้นเชิง  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส;วนจํากัด เอ็กซิสท! 
มีเดีย กรุ8ป เพ่ือทราบผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ  

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นส;งให�ในภายหลัง 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง พิจารณาต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส;วนจํากัด เอ็กซิสท! มีเดีย กรุ8ป จํานวน ๔ สถานี 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๒๑ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ ดังนี้ 

 “การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการนี้เปTนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควร
จะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปTนระยะเวลานานพอสมควร 
ซ่ึงการอนุญาตในส;วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว;าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมีการศึกษา
สรุปผลดี-ผลเสีย ปEญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน
สําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว;าทิศทางการกํากับดูแล
ที่แน;แท�ควรเปTนเช;นไร ไม;ใช;ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ   
ท้ังท่ีควรใช�ในช;วงเปลี่ยนผ;านเท;านั้น” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร กรมส�งเสริมการเกษตร ระบบ เอ.เอ็ม. 

คล่ืนความถ่ี ๑๓๘๖ kHz ขอเปล่ียนแปลงความสูงสายอากาศ : ปส.๓  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยอนุญาตให�สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร กรมส;งเสริมการเกษตร   
ปรับลดความสูงของสายอากาศจากเดิม ๑๑๒ เมตร เปTนความสูง ๕๕ เมตร 
พิกัดท่ีตั้งละติจูด ๑๔.๐๑๗๑๒๑ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๗๒๙๒๓๑ องศาตะวันออก 
ณ ท่ีต้ังอยู; ณ ศูนย!วิจัยข�าวปทุมธานี กรมส;งเสริมการเกษตร อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี โดยจะต�องปฏิบัติให�ครบถ�วนตามเง่ือนไข ดังนี้ 



๓๑ 

 

 ๑. ความถ่ีออกอากาศ ๑๓๘๖ kHz 
 ๒. ระบบการออกอากาศ เอ.เอ็ม. ท้ังนี้คุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืนๆ ให�เปTนไปตาม 

แผนจัดสรรความถ่ีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. แห;งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ๓. การแพร;กระจายคลื่นของสายอากาศ แบบรอบทิศทาง (Omni-Directional) 
 ๔. กําลังส;งเครื่องส;ง (Transmitter Output Power) ไม;เกิน ๑๐ kW 
 ๕. กําลังส;งออกอากาศโมโนโพลประสิทธิผล (Effective Monopole Radiated 

Power : EMRP) ไม;เกิน ๑๖ kW โดยจะต�องมีพ้ืนท่ีการให�บริการท่ีครอบคลุม
พ้ืนท่ีการให�บริการเดิม  

 ๖. ความสูงของสายอากาศ ๕๕ เมตร โดยวัดจากระดับพ้ืนดิน 
        อนึ่ง ในการส;งสัญญาณการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง          

เพ่ือการเกษตร กรมส;งเสริมการเกษตร ระบบ เอ.เอ็ม. คลื่นความถ่ี ๑๓๘๖ kHz 
จะต�องไม;มีผลกระทบต;อกลุ;มผู�รับฟEงเป�าหมายเดิมในการได�รับฟEงข;าวสาร  
โดยให�กําหนดระยะเวลาการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการเปTน
ระยะเวลา ๖ เดือน หากพบผลกระทบ ให�หน;วยงานรายงานต;อ กสทช. เพ่ือทําการ
กําหนดมาตรการเพ่ิมเติมต;อไป  

 ๗. ให�กรมส;งเสริมการเกษตร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ! 
วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ี กสทช. จะประกาศกําหนดในภายหลัง รวมท้ังกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข�อง     

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร กรมส;งเสริมการเกษตร 
ระบบ เอ.เอ็ม. คลื่นความถ่ี ๑๓๘๖ kHz ขอเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : ข.อร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการตรงไปตรงมา”  

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ที่ไม�ใช.คลื่น      
ช�อง TV24 ท่ีผู.ดําเนินรายการใช.คําพูดไม�เหมาะสม : ผส.   

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  กรณีขอให�ตรวจสอบการ
ออกอากาศ “รายการตรงไปตรงมา” เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ทางช;อง
รายการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่น ช;อง TV24 ท่ีผู�ดําเนินรายการใช�คําพูดไม;เหมาะสม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่ง
ทางปกครองแจ�งบริษัท เดโมเครซ่ี นิวส! เน็ตเวิร!ค จํากัด เพ่ือขอให�ระงับการออกอากาศ 
“รายการตรงไปตรงมา” เปTนระยะเวลา ๑๕ วัน นับต้ังแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง 
ทั้งนี้ ตามข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต
ให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากการออกอากาศ
รายการตรงไปตรงมา ทางช;องรายการ TV24 เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ 



๓๒ 

 

เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. มีลักษณะเปTนการต�องห�ามมิให�ออกอากาศตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห;งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗   
เรื่อง การให�ความร;วมมือต;อการปฏิบัติงานของ คสช. และการเผยแพร;ข�อมูลข;าวสาร
ต;อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศ คสช. ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ อีกท้ัง
เปTนการขัดต;อข�อกําหนดในบันทึกตกลง ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว;าง
สํานักงาน กสทช. กับบริษัท เดโมเครซ่ี นิวส! เน็ตเวิร!ค จํากัด ผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการ
ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ช;องรายการ TV24    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการ
ตรงไปตรงมา” เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ทางช;องรายการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่น      
ช;อง TV24 ท่ีผู�ดําเนินรายการใช�คําพูดไม;เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : ข.อร.องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ทุบโตyะข�าว”  

เม่ือวันอังคารท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน 
ในระบบดิจิตอล ช�อง Amarin TV HD (ช�อง ๓๔) มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.   

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการตรวจสอบพบการ
ออกอากาศรายการ “ทุบโต8ะข;าว” เม่ือวันอังคารท่ี ๒๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ทางช;อง
รายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช;อง Amarin TV HD (ช;อง ๓๔)       
มีเนื้อหาไม;เหมาะสม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให� 
สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งทางปกครองแจ�งบริษัท อมรินทร! เทเลวิชั่น จํากัด 
เพ่ือขอให�ระงับการออกอากาศรายการ “ทุบโต8ะข;าว” เปTนระยะเวลา ๑ วัน 
ท้ังนี้  ตามข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต
ให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให�บริษัทฯ ได�ปรับปรุง
กระบวนการและเนื้อหารายการให�เปTนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องต;อไป เนื่องจาก
การออกอากาศรายการ “ทุบโต8ะข;าว” เม่ือวันอังคารท่ี ๒๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑   
ทางช;องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช;อง Amarin TV HD (ช;อง ๓๔)   
มีการนําเสนอข;าวซ่ึงเปTนเนื้อหาท่ีอาจเปTนการฝQาฝ�นต;อมาตรา ๒๗ แห;งพระราชบัญญัติ  

 คุ�มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีผลกระทบต;อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรม 
อันดีของประชาชน รวมท้ังมีผลให�เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชน
อย;างร�ายแรง อันเปTนการฝQาฝ�นมาตรา ๓๗ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยท่ีบริษัท อมรินทร! เทเลวิชั่น จํากัด 
ไม;ปฏิบัติหน�าที่ในการตรวจสอบเนื้อหารายการดังกล;าว ตามข�อ ๑๔ (๑๑) 



๓๓ 

 

ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ก;อนจะมีการเผยแพร;ออกอากาศเนื้อหารายการ
ดังกล;าว อันเปTนการไม;ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต 

  
  หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“ทุบโต8ะข;าว” เม่ือวันอังคารท่ี ๒๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ทางช;องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดิน ในระบบดิจิตอล ช;อง Amarin TV HD (ช;อง ๓๔) มีเนื้อหาไม;เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : การยุติความตกลงระหว�างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรว�าด.วย   
 การจัดตั้งและการดําเนินการสถานีถ�ายทอดวิทยุของบีบีซี  : ปส.๓ 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยเห็นชอบความเห็นในส;วนท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต;อไป ดังนี้ 

 ๑. ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๙ 
กําหนดให�ผู�ท่ีจะนําออกซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม จะต�องได�รับใบอนุญาตจาก 
เจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาต ดังนั้น เม่ือดําเนินการเก่ียวกับการโอนกรรมสิทธิ์
ให�แก;รัฐบาลแห;งสหราชอาณาจักร โดยบริษัทกระจายเสียงอังกฤษ (British 
Broadcasting Corporation : บีบีซี) เปTนผู�ดําเนินการภายใต�ข�อตกลง
ท่ีกําหนดไว�แล�วนั้น ผู�ท่ีมีกรรมสิทธิ์ในเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล;าว จึงมีหน�าท่ี
ต�องขอรับใบอนุญาตต;อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ (กสทช.) โดยเจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาตต;อไป  

 ๒. การมีไว�ในครอบครองซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม การใช�เครื่องวิทยุคมนาคม 
การต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ กําหนดให�ผู�ใดท่ีจะมี 
ใช� ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม และต้ังสถานีวิทยุคมนาคม จะต�องขอรับใบอนุญาต
จากเจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล;าว ดังนั้น กรณี 
การโอนซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม การใช�ประโยชน!ในพ้ืนท่ีและอุปกรณ!ของสถานี
ถ;ายทอดวิทยุฯ ให�กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก นั้น พิจารณาจากสถานะ
ของกรมการทหารสื่อสาร ซึ่งเปTนหน;วยงานที่ได�รับยกเว�นตามมาตรา ๕ 
แห;งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ดังนั้น กรมการทหารสื่อสาร    
หากได�รับโอนบรรดาเครื่องวิทยุคมนาคม การใช�งานในพ้ืนท่ีและอุปกรณ!ของ
สถานีถ;ายทอดฯ แล�ว จึงมีหน�าท่ีต�องแจ�งการครอบครอง และ/หรือการใช�งาน
ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมต;อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ (กสทช.) และขอรับใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุ



๓๔ 

 

คมนาคมจากเจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาต ท้ังนี้ การดําเนินงานของสถานีวิทยุ
คมนาคมดังกล;าว จะต�องเปTนไปตามท่ีได�รับอนุญาตหรือตามภารกิจกิจการ
กระจายเสียงของหน;วยงานด�วย    

     
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๔ เรื่อง การยุติความตกลงระหว;างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลสหราชอาณาจักร ว;าด�วยการจัดตั้งและการดําเนินการสถานีถ;ายทอด
วิทยุของบีบีซี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

 ด.านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การพิจารณาอุทธรณ�คําสั่งกําหนดค�าปรับทางปกครอง กรณีบริษัท ทรู 

คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ฝ�าฝ�นไม�ปฏิ บัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�และวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม 
สําหรับปsบัญชี ๒๕๕๘ : มท. วท. นท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. เห็นชอบให�รับอุทธรณ!ของบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 

ไว�พิจารณา ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห;งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ โดยให�ยืนยันตามคําสั่งเลขาธิการ กสทช. 
ตามหนังสือสํานักงาน กสทช. ด;วนท่ีสุด ท่ี สทช ๕๐๐๓/๓๑๓๙๘ ลงวันท่ี ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๐   

 ๒. รับทราบการคํานวณค;าปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๘๕,๐๗๕.๓๐ บาท 
ซ่ึงได�นํารายได�จากการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีไม;ใช;รายได�อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมมาคํานวณ ซึ่งไม;สอดคล�องกับข�อ ๑๐ (๑)           
ของประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ!การบังคับทางปกครอง    
ในกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ หากเลขาธิการ กสทช. พิจารณาเห็นด�วยกับคําอุทธรณ!
ในประเด็นเก่ียวกับจํานวนค;าปรับทางปกครอง ก็เปTนอํานาจของเลขาธิการ 
กสทช. ในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองดังกล;าว ตามมาตรา ๔๕ 
วรรคหนึ่ง แห;งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙        

  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ!คําสั่งกําหนดค;าปรับทางปกครอง     
กรณีบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ฝQาฝ�นไม;ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม 
สําหรับปUบัญชี ๒๕๕๘  



๓๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : บริษัท วี พร็อพเพอร�ตี้ ดีเวลลอปเมนท� จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
 โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๘ ให�แก;บริษัท วี พร็อพเพอร!ต้ี  
ดีเวลลอปเมนท! จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท วี พร็อพเพอร!ตี้ ดีเวลลอปเมนท! จํากัด 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต;อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง บริษัท วี พร็อพเพอร!ต้ี ดีเวลลอปเมนท! จํากัด ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : บริษัท อินเตอร� เอ็กซ�เพรส โลจิสติกส� จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

 โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๗ ให�แก;บริษัท อินเตอร! 
เอ็กซ!เพรส โลจิสติกส! จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท อินเตอร! เอ็กซ!เพรส โลจิสติกส! จํากัด 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต;อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง บริษัท อินเตอร! เอ็กซ!เพรส โลจิสติกส! จํากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : นางเกศินี แซ�โง.ว ดําเนินการแทนนางสาวชุติภา ภูมิรัตน� ร.องเรียนบริษัท

 เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบป�ญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนซิมการ�ดซํ้าซ.อน       
เลขหมาย ๐๖ ๓๙๑๙ ๒๒๙๕ : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของนางเกศินี แซ;โง�ว ดําเนินการแทน
นางสาวชุติภา ภูมิรัตน! ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปEญหา
เก่ียวกับการลงทะเบียนซิมการ!ดซํ้าซ�อน เลขหมาย ๐๖ ๓๙๑๙ ๒๒๙๕ โดยให�
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด หามาตรการในการป�องกันและตรวจสอบความผิดพลาด



๓๖ 

 

อันเกิดจากการปรับปรุงระบบฐานข�อมูลของผู�ใช�บริการ เพื่อไม;ให�เกิดปEญหา
ในลักษณะดังกล;าวนี้อีกในอนาคต ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ จะทําการปรับปรุง
ระบบฐานข�อมูล ขอให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับใบอนุญาต โดยจะต�องแจ�งให�
ผู�ใช�บริการทราบล;วงหน�า ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง นางเกศินี แซ;โง�ว ดําเนินการแทนนางสาวชุติภา ภูมิรัตน! 
ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปEญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนซิมการ!ด
ซํ้าซ�อน เลขหมาย ๐๖ ๓๙๑๙ ๒๒๙๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : นายรุจน�วงศา โรจน�วัฒนกุล ร.องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบป�ญหา

ไม�สามารถใช.บริการ True Wifi Hotspot ได.เปbนปกติ : รท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของนายรุจน!วงศา โรจน!วัฒนกุล 
ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปEญหาไม;สามารถใช�บริการ True 
Wifi Hotspot ได�เปTนปกติ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. กรณีร�องเรียนนี้ไม;เข�าข;ายความผิดตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา
ท่ีน;าจะเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช�เครือข;าย
หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเปTนการค�ากําไรเกินควรหรือก;อให�เกิดความ
เดือดร�อนรําคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต;เปTนเรื่องท่ีบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ผิดสัญญา
ให�บริการ ดังนั ้น บริษัทฯ จะต�องเยียวยาความเสียหายให�แก;ผู �ร �องเรียน
ในช;วงที่ม ีการผิดสัญญา และให�ผู�ร�องมีสิทธิยกเลิกบริการได� โดยบริษัทฯ 
จะต�องคืนเงินในส;วนท่ีเรียกเก็บล;วงหน�าแก;ผู�ร�องเรียน สําหรับกรณีความ
เสียหายท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบริการ โดยท่ีบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
จะต�องรับผิดชอบ  

 ๒. เนื่องจากผู�ให�บริการ Wifi คือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
และเปTนผู�ขายต;อบริการให�แก;บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ดังนั้น ให�สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการกับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ในกรณี    
ที่มีการพักหรือหยุดให�บริการ Wifi ทั้งนี้ เพื่อให�เปTนไปตามมาตรา ๒๐   
แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

 
หมายเหตุ            ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง นายรุจน!วงศา โรจน!วัฒนกุล ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปEญหาไม;สามารถใช�บริการ True Wifi Hotspot ได�เปTนปกติ 

  



๓๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : นายภักดี เดี่ยวตระกูลชัย ร.องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบป�ญหา    
ถูกเรียกเก็บค�าบริการเสริมข.อความส้ัน (SMS) โดยท่ีไม�ได.สมัครใช.บริการ : รท. 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของนายภักดี เดี่ยวตระกูลชัย 
ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปEญหาถูกเรียกเก็บค;าบริการเสริม
ข�อความสั้น (SMS) โดยท่ีไม;ได�สมัครใช�บริการ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้  

 ๑. รับทราบหลักฐานท่ีบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ส;งมาเพ่ิมเติมที่แสดงให�เห็นว;า
ผู�ร�องเรียนมีการสมัครใช�บริการจริง  

 ๒. เห็นชอบให�บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ยกเว�นค;าบริการในส;วนท่ีเปTนกรณีร�องเรียน 
สําหรับค;าบริการท่ีผู�ร�องชําระไปแล�ว ให�บริษัทฯ คืนค;าบริการในส;วนนั้นให�แก;    
ผู�ร�องเรียน 

 ๓. เพ่ือไม;ให�การเรียกเก็บค;าบริการเกิดความคลาดเคลื่อน ให�บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
ปรับปรุงระบบการเรียกเก็บค;าบริการเสริมข�อความสั้น เปTนการเรียกเก็บ  
แบบรายเดือน  

 ๔. ให�บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ปรับปรุงระบบการแจ�งยกเลิกบริการ โดยให�บริษัทฯ   
มีข�อความท่ีผู�ใช�บริการสามารถแจ�งยกเลิกบริการได�ในทุกครั้งท่ีส;งข�อความไป  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง นายภักดี เด่ียวตระกูลชัย ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปEญหาถูกเรียกเก็บค;าบริการเสริมข�อความสั้น (SMS) โดยที่ไม;ได�
สมัครใช�บริการ     

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : นายพีระกิจ ย้ิมถนอม ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบป�ญหา

เก่ียวกับคุณภาพสัญญาณไม�ดี ไม�สามารถใช.บริการได.อย�างปกติ : รท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของนายพีระกิจ ยิ้มถนอม ร�องเรียน
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปEญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณไม;ดี   
ไม;สามารถใช�บริการได�อย;างปกติ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ได�ให�บริการคุณภาพสัญญาณประเภทเสียง
อยู;ในเกณฑ!ท่ีกําหนดตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให�บริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียง  

 ๒. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ได�ให�บริการคุณภาพสัญญาณอินเทอร!เน็ตผ;าน
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีตํ่ากว;าเกณฑ!ท่ีกําหนดตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูลสําหรับโครงข;าย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี จึงให�บริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพอินเทอร!เน็ต    
ให�เปTนไปตามมาตรฐานการให�บริการ  



๓๘ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง นายพีระกิจ ยิ้มถนอม ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
กรณีประสบปEญหาเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณไม;ดี ไม;สามารถใช�บริการได�อย;างปกติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : นางสาวจิตตานันท์ิ กล�อมจิตร� ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณี

ประสบป�ญหาเลขหมายโทรศัพท�เคล่ือนท่ีถูกระงับบริการ และไม�สามารถขอ
คืนเลขหมายได. : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของนางสาวจิตตานันท์ิ กล;อมจิตร! 
ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปEญหาเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ถูกระงับบริการ และไม;สามารถขอคืนเลขหมายได� ตามเอกสารที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด มีสิทธิยกเลิกบริการเลขหมาย ๐๙ ๔๖๕๙ ๖๒๖๕ 
ซ่ึงเปTนระบบเติมเงินของผู�ร�องเรียนได� เนื่องจากมีข�อเท็จจริงว;าผู�ร�องเรียน
ไม;ได�เติมเงินค;าบริการภายในกําหนดระยะเวลา ท้ังนี้ การยกเลิกบริการ
ดังกล;าวเปTนไปตามข�อ ๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

 ๒. กรณีคําขอคืนเลขหมาย ๐๙ ๔๖๕๙ ๖๒๖๕ ไม;อาจพิจารณาคําขอคืน       
เลขหมายให�แก;ผู�ร�องเรียนได� เนื่องจากเลขหมายดังกล;าวได�พ�นกําหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา ๙๐ วัน ตามข�อ ๒๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และปEจจุบัน 
มีผู�ใช�บริการรายใหม;แล�ว 

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง นางสาวจิตตานันท์ิ กล;อมจิตร! ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด กรณีประสบปEญหาเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีถูกระงับบริการ และไม;
สามารถขอคืนเลขหมายได� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : นายเกรียงไกร เสียงกล�อม  ดําเนินการแทนบริษัท ก. สหภัณฑ� สเตช่ันเนอรี่ กรุyป จํากัด 

ร.องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบป�ญหาไม�สามารถใช.บริการ
อินเตอร�เน็ตผ�านโทรศัพท�เคลื่อนที่ได.ตามรายการส�งเสริมการขายที่สมัคร
ใช.บริการ : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของนายเกรียงไกร เสียงกล;อม 
ดําเนินการแทนบริษัท ก. สหภัณฑ! สเตชั่นเนอรี่ กรุ8ป จํากัด ร�องเรียนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปEญหาไม;สามารถใช�บริการอินเตอร!เน็ตผ;าน



๓๙ 

 

โทรศัพท!เคลื่อนท่ีได�ตามรายการส;งเสริมการขายท่ีสมัครใช�บริการ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ปรับปรุงคุณภาพบริการให�เปTนไปตามมาตรฐาน
และเปTนไปตามโฆษณา ภายในเวลา ๓๐ วัน ต้ังแต;ได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช.  

 ๒. ให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ปรับลดค;าบริการประเภทข�อมูลเฉลี่ยลดเหลือ 
๑ ใน ๓ ของอัตราค;าบริการอินเตอร!เน็ต ตามโครงสร�างค;าบริการตามรายการ
ส;งเสริมการขายท่ีได�แจ�งสํานักงาน กสทช. นับต้ังแต;วันท่ี ผู�ร�องแจ�งให�ผู�ให�
บริการปรับปรุง จนกว;าบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด จะดําเนินการตามข�อ ๑. 
แล�วเสร็จ 

 ๓. ให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ปรับปรุงการโฆษณาให�ระบุความเร็วสูงสุด
ตามท่ีบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด สามารถให�บริการได�จริง   

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง นายเกรียงไกร เสียงกล;อม ดําเนินการแทนบริษัท ก. สหภัณฑ! 
สเตชั่นเนอรี่ กรุ8ป จํากัด ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปEญหา  
ไม;สามารถใช�บริการอินเตอร!เน็ตผ;านโทรศัพท!เคลื่อนท่ีได�ตามรายการส;งเสริมการขาย
ท่ีสมัครใช�บริการ     

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : ข.อเสนอการใช.โครงสร.างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกันสําหรับโครงข�าย

 โทรศัพท�เคล่ือนท่ีของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท. 
  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบข�อเสนอ
การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร;วมกันสําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ฉบับปรับปรุง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�
โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร;วมกันสําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร;วมกัน
สําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : ข.อเสนอการใช.โครงสร.างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกันสําหรับโครงข�าย

 โทรศัพท�เคล่ือนท่ีของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ชท. 
   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบข�อเสนอ
การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร;วมกันสําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี   
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�โครงสร�าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร;วมกันสําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖  



๔๐ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร;วมกัน
สําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : ข.อเสนอการใช.โครงสร.างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกันสําหรับโครงข�าย

 โทรศัพท�เคล่ือนท่ีของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) : ชท. 
   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบข�อเสนอ
การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร;วมกันสําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี   
ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม
เก่ียวกับค;าตอบแทนการใช�พ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคม ประเภท (ข) และค;าตอบแทน 
การใช�สถานท่ีตั้งเสาโทรคมนาคม ประเภท (ข) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�
โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร;วมกันสําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร;วมกันสําหรับโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ต้ังข�อสังเกตต;อกรณีการปรับปรุงข�อเสนอการใช�โครงสร�าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร;วมกันในกรณีนี้ ว;าเปTนการปรับปรุงแก�ไขเฉพาะในส;วน
ท่ีเก่ียวข�องกับอัตราค;าตอบแทนการใช�พ้ืนท่ีบนเสาโทรคมนาคมและการใช�
สถานท่ีต้ังเสาโทรคมนาคมประเภท (ข) โดยค;าตอบแทนประเภทดังกล;าว   
จะใช�ในกรณีท่ีคู;สัญญาตกลงร;วมกันว;า ให�ค;าใช�จ;ายในการปรับปรุงพ้ืนท่ีหรือ
ความแข็งแรงของเสาสัญญาณโทรคมนาคมเปTนหน�าท่ีของผู�ให�ใช�โครงสร�าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมฯ รวมไปถึงมีการปรับปรุงวิธีคํานวณค;าตอบแทน โดยเปลี่ยน
จากการกําหนดให�คิดค;าบริการแบบมีการปEดเศษของเดือนเปTน ๑ เดือน 
ให�เปTนการคํานวณค;าตอบแทนตามวันท่ีมีการใช�งานจริง ทําให�มีความเปTนธรรม
มากข้ึน อย;างไรก็ตาม เนื่องจากการแก�ไขข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐาน
ตามท่ีเสนอมานี้ เปTนกรณีท่ีเกิดข้ึนสืบเนื่องจากท่ีผู�รับใบอนุญาต คือ บมจ. โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ได�มีการทําสัญญาการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานกับ บจก. 
แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค โดยมีการกําหนดอัตราค;าตอบแทนแตกต;าง
จากข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานเดิมของผู�รับใบอนุญาต ซ่ึงแนวทางการ
ดําเนินการท่ีถูกต�องในกรณีหากผู�รับใบอนุญาตประสงค!จะเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมอัตราค;าตอบแทนการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานใดในข�อเสนอ ผู�รับใบอนุญาต
ควรต�องดําเนินการแก�ไขปรับปรุงข�อเสนอให�แล�วเสร็จก;อนการทําสัญญา   
การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานฯ กับผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืน มิควรใช�แนวทางการทําสัญญา
ท่ีแตกต;างจากข�อเสนอไปก;อน แล�วจึงปรับปรุงข�อเสนอเพ่ือให�สอดคล�องกับ



๔๑ 

 

สัญญาในภายหลัง ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอมาในครั้งนี้ ดังนั้น กรณีเช;นนี้
ไม;ควรเกิดข้ึนอีกต;อไป โดยสํานักงาน กสทช. ควรต�องชี้แจงข้ันตอนทางกฎหมาย
ให�ผู�รับใบอนุญาตทราบ และกํากับดูแลการจัดทําข�อเสนอและสัญญาให�เปTนไป
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข�องกําหนดโดยเคร;งครัด เพื่อให�การเข�าทําสัญญา
ใช�โครงสร�างพ้ืนฐานฯ เปTนไปตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๑๔ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมฯ อย;างแท�จริง ท้ังนี้ เลขาธิการ 
กสทช. รับว;าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต;อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : บันทึกแก.ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช.โครงสร.างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกัน    

ครั้งท่ี ๑ ระหว�างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด : ชท.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร;วมกัน ครั้งท่ี ๑ 
ระหว;างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ! 
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด   

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช�โครงสร�างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร;วมกัน ครั้งท่ี ๑ ระหว;างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ต้ังข�อสังเกตต;อกรณีการแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช�
โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร;วมกันในกรณีนี้ ว;า เปTนกรณีท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ ท้ังนี้ ขอฝากให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบเนื้อหา
ของสัญญาให�ถ่ีถ�วน โดยเฉพาะในส;วนของอัตราค;าบริการ เนื่องจากถึงแม�ว;า
จะเปTนเรื่องท่ีคู;สัญญาเอกชนตกลงกันโดยสมัครใจ แต;กฎหมายก็กําหนดให� 
กสทช. มีอํานาจหน�าท่ีในการกํากับดูแลให�เกิดความเปTนธรรมและไม;เกิดการ
กีดกันในตลาด ดังนั้นในกรณีท่ีพบว;า ผู�รับใบอนุญาต คือ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น ได�มีการทําสัญญาการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานกับ บจก. แอดวานซ! 
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค โดยกําหนดค;าตอบแทนแตกต;างจากสัญญาท่ีทํากับบริษัท
ในเครือ โดยเปTนอัตราท่ีแตกต;างอย;างมีนัยสําคัญ แม�จะมีการอ�างเหตุผลเรื่อง
ความแตกต;างของการใช�โครงสร�างพ้ืนฐาน ว;าเปTนกรณีมีบริการดูแลรักษากับไม;มี 
แต;ก็เปTนการอ�างท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง ดังนั้นจึงเปTนประเด็นท่ีสํานักงาน กสทช. 
จะต�องให�ความสําคัญและตรวจสอบด�วยความรอบคอบอย;างเข�มงวด      
ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว;าจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต;อไป 

 



๔๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให.ใช.คล่ืนความถ่ี
 สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz : 
 คณะทํางานเตรียมการจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ วท. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง ร;างประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย;าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz ออกไป 
ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการ
ประชุมครั้งต;อไป  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งกระทรวงการคลัง เพ่ือชี้แจงว;า 
ในกรณีท่ีได�จัดทําประมาณการรายรับของรัฐโดยคาดหมายรายได�จากการ   
จัดประมูลคลื่นความถ่ีไว� เนื่องจากการจัดประมูลคลื่นความถ่ีเปTนกรณี     
ของการแข;งขัน ดังนั้น จึงไม;อาจคาดหมายได�ว;าจะมีรายได�มากหรือน�อยกว;าท่ี
ประมาณการไว� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : การชะลอการพิจารณาร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ

อนุญาตให.ใช.คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน ๘๙๐ – ๘๙๕ MHz/
๙๓๕ – ๙๔๐ MHz ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม
 เคล่ือนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) 
ย�านความถ่ี ๘๒๔ – ๘๓๙/๘๖๙ – ๘๘๔ เมกะเฮิรตซ� และร�างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการเคล่ือนท่ี ย�านความถ่ี ๘๘๕ – ๘๙๕/๙๓๐ – ๙๔๐ 
เมกะเฮิรตซ� : คณะทํางานเตรียมการจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ วท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง การชะลอการพิจารณา

ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย;าน ๘๙๐ – ๘๙๕ MHz /๙๓๕ – ๙๔๐ MHz  ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile 
Telecommunications – IMT) ย;านความถ่ี ๘๒๔ – ๘๓๙/๘๖๙ – ๘๘๔ เมกะเฮิรตซ! 
และร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย;านความถ่ี 
๘๘๕ – ๘๙๕/๙๓๐ – ๙๔๐ เมกะเฮิรตซ! ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต;อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : ระยะเวลาดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช.คล่ืนความถ่ี 

 สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร.สาย : คภ. ทท. คท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๔๓ 

 

๑. อนุมัติให�ปรับปรุงกรอบระยะเวลาดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การใช�คลื่นความถ่ีสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร�สาย   
ในเรื่องต;างๆ ดังนี้ 
๑.๑ การอนุญาตให�ทําหรือนําเข�าเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร�สาย 

คลื่นความถ่ี ๗๙๔–๘๐๖ เมกะเฮิรตซ! ท่ีจดทะเบียนต;อสํานักงาน กสทช. 
ภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว�เดิม 
เปลี่ยนเปTนวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ เพ่ือให�สอดคล�องกับ
ระยะเวลาของใบอนุญาตให�ทํา/นําเข�า (๑๘๐ วัน นับจากวันออกใบอนุญาต) 

๑.๒ การอนุญาตให�นําเข�าเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร�สาย
คลื่นความถ่ี ๖๙๔–๗๐๓ เมกะเฮิรตซ! หรือ ๗๔๘–๗๕๘ เมกะเฮิรตซ! 
เพ่ือสํารองจําหน;าย จากกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว�เดิม เปลี่ยนเปTนวันท่ี  
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท้ังนี้ เพ่ืออํานวยความสะดวกและเตรียมสินค�า
ให�กับร�านค�าและลูกค�าในส;วนราชการ หน;วยงานต;างๆ สามารถดําเนินการ
ทางพัสดุได�ล;วงหน�า ก;อนที่จะสามารถใช�คลื่นความถี่ใหม;เพิ่มเติม 
ต้ังแต;วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

๑.๓ การอนุญาตให�ใช� เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร�สาย    
คลื่นความถ่ี ๗๙๔–๘๐๖ เมกะเฮิรตซ! ท่ียังไม;ได�ปรับเปลี่ยนคลื่นความถ่ี 
จากกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว�เดิม เปลี่ยนเปTนวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้ เพื่อให�มีช;วงการเปลี่ยนผ;านจากการใช�คลื่นความถี่เดิมไปสู;
คลื่นความถ่ีใหม; เปTนไปอย;างราบรื่น และลดความคับค่ัง และขาดแคลน
ของการใช�ไมโครโฟนไร�สายในช;วงเทศกาลใกล�สิ้นปU  

๑.๔ กําหนดให�ปรับเปลี่ยนเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร�สาย   
คลื่นความถ่ี ๗๙๔–๘๐๖ เมกะเฮิรตซ! เปTนคลื่นความถ่ี ๘๐๓–๘๐๖ 
เมกะเฮิรตซ! ให�แล�วเสร็จ จากกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว�เดิม เปลี่ยนเปTน
วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ท้ังนี้ เพ่ือให�สอดคล�องตามข�อ ๑.๓ 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร;างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การใช�  
คลื่นความถ่ีสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร�สาย (ฉบับท่ี ๒)  
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบประเด็นข�อกฎหมายเรื่องการกําหนด
วันท่ีมีผลบังคับใช� ก;อนนําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม และนําไป
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป 

 
หมายเหตุ            ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง ระยะเวลาดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การใช�คลื่นความถ่ีสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร�สาย 

  



๔๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : การกําหนดแนวทางการให.อนุญาตสําหรับการให.บริการท่ีมีความคาบเก่ียว
 ระหว�างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 (วาระต�อเนื่อง) : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง การกําหนดแนวทางการให�

อนุญาตสําหรับการให�บริการท่ีมีความคาบเก่ียวระหว;างกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! (วาระต;อเนื่อง) ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต;อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) นําส�งแผนและมาตรการรองรับ 

การประกอบกิจการภายหลังส้ินสุดสัญญาสัมปทาน และขอรับใบอนุญาต    
ใช.คล่ืนความถ่ี : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. ไม;อนุญาตให�บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใช�คลื่นความถ่ีย;าน 

๘๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz ซ่ึงเปTนคลื่นความถ่ีตามสัญญาให�ดําเนินการ
ให�บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล;า ระหว;างบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) กับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)    
ท่ีจะสิ้นสุดในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือดําเนินการตามแผนและมาตรการ
รองรับการประกอบกิจการภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามท่ีบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เสนอ  

 ๒. ให�บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการตามข�อ ๓๒/๑ 
ของเง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
และนําส;งแผนความคุ�มครองผู�ใช�บริการตามข�อ ๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน 
หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให� กสทช. เพ่ือพิจารณา
ให�ความเห็นชอบต;อไป  

  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาและดําเนินการตามมติท่ีประชุมดังกล;าวข�างต�น     

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) นําส;งแผนและ
มาตรการรองรับการประกอบกิจการภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และขอรับ
ใบอนุญาตใช�คลื่นความถ่ี  

 
 



๔๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙ : บริษัท แพลท เนรา จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
แบบท่ีสาม : ปท.๑  

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ
ให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม แก;บริษัท แพลท เนรา จํากัด 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปU นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยกําหนด
เง่ือนไขเช;นเดียวกับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
รายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตแล�ว  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๙ เรื่อง บริษัท แพลท เนรา จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐ : รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง และพิจารณาแนวทางการอุทธรณ�คําพิพากษา

ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๙๒๗/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงท่ี ๕๑๐/๒๕๖๑ ระหว�าง
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ผู.ฟ�องคดี กับเลขาธิการ กสทช. 
ผู.ถูกฟ�องคดีท่ี ๑ และ กสทช. (กทค. เดิม) ผู.ถูกฟ�องคดีท่ี ๒ : มท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๙๒๗/๒๕๕๘ 

คดีหมายเลขแดงท่ี ๕๑๐/๒๕๖๑ ระหว;างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ผู�ฟ�องคดี กับเลขาธิการ กสทช. ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๑ และ กสทช. 
(กทค. เดิม) ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๒     

                            ๒. เห็นชอบให�ยื่นอุทธรณ!คําพิพากษาศาลปกครองกลางในประเด็นท่ีศาลวินิจฉัยว;า 
คําสั่งของผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๑ ตามหนังสือ ท่ี สทช ๕๐๑๑/๐๖๘๙๖ ลงวันท่ี ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๗ ไม;ชอบด�วยกฎหมาย เฉพาะค;าปรับส;วนท่ีเกินกว;าจํานวน 
๕๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (คําสั่งกําหนดค;าปรับทางปกครองรวม ๕๘,๙๔๐,๐๐๐ บาท) 
ดังนั้น คําวินิจฉัยอุทธรณ!ของผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๒ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘  
เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามหนังสือ ท่ี สทช ๕๐๑๑/๒๓๓๔๐ ลงวันท่ี 
๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไม;ชอบด�วยกฎหมาย เฉพาะส;วนท่ีวินิจฉัยให�ผู�ฟ�องคดี
ชําระค;าปรับเกินกว;าจํานวน ๕๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท  

    

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๒๐ เรื่อง รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง และพิจารณาแนวทางการ
อุทธรณ!คําพิพากษาในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๙๒๗/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงท่ี  
๕๑๐/๒๕๖๑ ระหว;างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผู�ฟ�องคดี 
กับเลขาธิการ กสทช. ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๑ และ กสทช. (กทค. เดิม) ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๒ 



๔๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๑ : การประมูลเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเปbนเลขหมายสวย 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ : จท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. เห็นชอบแผนงาน รูปแบบ วิธีการประมูล กลุ;มเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการ

โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปTนเลขหมายสวย สําหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท!
สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปTนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑   

 ๒. เห็นชอบการกําหนดกลุ;มเลขหมายและจัดสรรกลุ;มเลขหมายโทรศัพท!สําหรับ
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปTนเลขหมายสวยให�กับผู�ให�บริการโทรศัพท! 
เคลื่อนท่ี สําหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
ท่ีเปTนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  

 ๓. รับทราบการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ในการเตรียมการจัดการประมูล
เลขหมายโทรศัพท! สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปTนเลขหมายสวย    
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๑ เรื่อง การประมูลเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี  
ท่ีเปTนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๒ : บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�

สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 
๖๓,๐๐๐ เลขหมาย ในเขตพ้ืนท่ีภูมิภาคจํานวน ๑๑ จังหวัด ให�แก;บริษัท ทรู 
อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น 
จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต;อไป  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๒๒ เรื่อง บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๓ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส�งคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ

 โทรศัพท�ประจําท่ี : จท.  
 



๔๗ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน    
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จํานวน ๒๖๖,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เปTนต�นไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๓ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส;งคืนเลขหมายโทรศัพท! 
สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๔ : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ขอส�งคืนเลขหมาย

โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีไม�เต็มกลุ�ม กรณีเปbนกลุ�มเลขหมาย 
ท่ีมีผู.ใช.บริการ : จท. 

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

จํากัด ขอส;งคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม;เต็มกลุ;ม
กรณีเปTนกลุ;มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากบริษัท ทรู มูฟ เอช 
ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ได�จัดส;งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
และให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓    :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การพิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ�ายของสํานักงาน กสทช. 

ประจําปs ๒๕๖๑ เพ่ือนําส�งคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
พิจารณาให.ความเห็น และอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ�ายสําหรับ
โครงการท่ีไม�สามารถลงนามในสัญญาภายในปs ๒๕๖๐ : ยย. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ;ายของสํานักงาน กสทช. ประจําปU ๒๕๖๑

จํานวนท้ังสิ้น ๕,๘๗๖.๓๖๐ ล�านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ดังนี้   

 ๑.๑  งบประมาณข้ันตํ่าและโครงการท่ีผูกพันต;อเนื่อง จํานวน ๓,๘๒๐.๐๖๐ ล�านบาท 
 ๑.๒  งบประมาณแผนงานและโครงการใหม; จํานวน ๑,๙๐๑.๓๐๐ ล�านบาท 
 ๑.๓  งบประมาณสําหรับเงินจัดสรรเข�ากองทุน จํานวน ๕๕.๐๐๐ ล�านบาท 
 ๑.๔  เงินงบกลาง จํานวน ๑๐๐.๐๐๐ ล�านบาท 
 ๒. เห็นชอบงบประมาณรายจ;าย ประจําปU ๒๕๖๑ ของสํานักงาน กสทช. เพ่ือนําส;ง

ให�คณะกรรมการดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติพิจารณาให�ความเห็น 
จํานวน ๒,๐๕๖.๓๐๐ ล�านบาท ประกอบด�วย 



๔๘ 

 

 ๒.๑  รายจ;ายสําหรับแผนงานและโครงการใหม; จํานวน ๑,๙๐๑.๓๐๐ ล�านบาท 
  ๒.๒  รายจ;ายสําหรับเงินจัดสรรเข�ากองทุน จํานวน ๕๕.๐๐๐ ล�านบาท 
 ๒.๓  เงินงบกลาง จํานวน ๑๐๐.๐๐๐ ล�านบาท 
 ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ไปตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลตัวเลข        

ในเอกสารท่ีนําเสนอ รวมท้ังจัดทํารายละเอียดชี้แจงเพ่ือมิให�เกิดความสับสน 
ก;อนนําส;งคณะกรรมการดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติพิจารณาต;อไป 

 ๓. อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ;ายสําหรับโครงการท่ีไม;สามารถลงนามใน
สัญญาภายในปU ๒๕๖๐ จํานวน ๑๔ โครงการ จํานวนเงิน ๑,๑๙๓.๑๔๙ ล�านบาท 
ท่ีผ;านการพิจารณาให�ความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห;งชาติแล�ว  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ;ายของ
สํานักงาน กสทช.  ประจําปU ๒๕๖๑ เพ่ือนําส;งคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห;งชาติพิจารณาให�ความเห็น และอนุมัติการปรับแผนงบประมาณ
รายจ;ายสําหรับโครงการท่ีไม;สามารถลงนามในสัญญาภายในปU ๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การปรับปรุงหลักเกณฑ�มาตรฐานสําหรับการจ�ายค�าตอบแทนประจําปsของ
 สํานักงาน กสทช. ในส�วนของผู.มีผลงานดีเด�น (Extra) : บย. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดหลักเกณฑ!มาตรฐานสําหรับการจ;ายค;าตอบแทนประจําปU

ของสํานักงาน กสทช. ปU ๒๕๖๑ ในส;วนของผู�มีผลงานดีเด;น (Extra) ไม;เกิน ๑ เท;า
ของเงินเดือน โดยแบ;งออกเปTน ๒ ส;วน ได�แก; ๑) ผู�ท่ีมีผลการปฏิบัติงานในระดับ
ดีเด;นข้ึนไป ในอัตราไม;เกิน ๐.๕ เท;าของเงินเดือน และ ๒) ผู�ท่ีได�รับมอบหมายให�
ดําเนินการตามตัวชี้วัด (KPIs) ระดับสํานักงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได�ในระดับ ๕     
ในอัตราไม;เกิน ๐.๕ เท;าของเงินเดือน ท้ังนี้ เม่ือรวมท้ัง ๒ ส;วนจะยู;ภายใต�กรอบ
งบประมาณไม;เกิน ๒ เท;าของเงินเดือน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ!มาตรฐานสําหรับการจ;ายค;าตอบแทน
ประจําปUของสํานักงาน กสทช. ในส;วนของผู�มีผลงานดีเด;น (Extra) 

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

และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 
ประจําปs ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ : ทบ.   

 



๔๙ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบร;างขอบเขตงานโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปU ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ 
จํานวน ๖ โครงการ จํานวนเงิน ๖๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท ได�แก; 

 ๑.๑ โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการเน็ตประชารัฐ
และการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 
งบประมาณ ๒๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๒ โครงการศึกษาวิเคราะห!ความเหมาะสมในการจัดต้ัง และการให�บริการของ
ศูนย!ความรู�เฉพาะด�าน Internet of Things งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๓ โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบการใช�คลื่นความถ่ี สําหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใช�กําลังส;งตํ่า งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๔ โครงการพัฒนาต�นแบบโรงเรียนใช�งานอินเทอร!เน็ตไปสู;โรงเรียนอัจฉริยะ 
(Smart School) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๕ โครงการจัดทําแผนแม;บทการส;งเสริมและพัฒนาบุคลากรด�านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะ ๕ ปU งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๖ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสําหรับติดต้ังในโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเพ่ือ     
วัดความแรงการแพร;กระจายคลื่นแม;เหล็กไฟฟ�าจากโครงข;ายและ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. เห็นชอบให�ขยายระยะเวลาในการจัดทําขอบเขตงานโครงการประเภทท่ี ๒ ต;อไปอีก 
๑ เดือน จากสิ้นเดือนกุมภาพันธ! ๒๕๖๑ เปTนสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เนื่องจาก
วงเงินการจัดสรรยังไม;ครบตามกรอบวงเงินงบประมาณ ๖๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็น
ส;งให�ในภายหลัง ซ่ึงสํานักงาน กสทช. แจ�งว;าขอรับข�อสังเกตของที่ประชุม
ไปปรับปรุง TOR 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ 
สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปU ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ ดังนี้ 

  “ผมมีข�อสังเกตต;อขอบเขตงานโครงการต;างๆ ท่ีเสนอมา ดังนี้  
     ๑. โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ 

เน็ตประชารัฐและการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ
เพ่ือสังคม เห็นควรต�องเพ่ิมคุณสมบัติของผู�ขอรับการสนับสนุนว;า ต�องไม;เปTน
ผู�ดําเนินการ หรือเปTนผู�มีส;วนได�เสีย หรือเปTนผู�ท่ีเก่ียวข�องในโครงการเน็ตประชารัฐ



๕๐ 

 

และการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO) 
เพ่ือมิให�เกิดกรณีผลประโยชน!ขัดกัน เนื่องจากต�องเปTนผู�ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการดังกล;าว 

   ๒. โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบการใช�คลื่นความถ่ีสําหรับ
เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใช�กําลังส;งตํ่า โครงการนี้ สํานักงาน กสทช. จะต�องพิจารณาว;า 
ควรจะใช�เงินกองทุนหรือใช�เงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. เพราะ
ลักษณะงานเปTนภาระหน�าท่ีของหน;วยงานกํากับ ท้ังนี้ หากจะใช�เงินกองทุน  
ก็ไม;ควรมีโครงการลักษณะนี้ในส;วนของสํานักงาน กสทช. อีก ท้ังนี้ต�องกําหนด
เส�นแบ;งให�ชัดเจน 

   ๓. โครงการพัฒนาต�นแบบโรงเรียนใช�งานอินเทอร!เน็ตไปสู;โรงเรียนอัจฉริยะ 
งบประมาณ ๓ ล�านบาท ส;วนใหญ;ใช�ในการจัดจ�างประกวดโครงงานและ
ซื้ออุปกรณ! จึงยังไม;ชัดเจนว;าโครงการในลักษณะนี้จะมีอิมแพค (Impact) 
ช;วยสนับสนุนการเรียนการสอนในระยะยาวได�อย;างไร  

   ๔. โครงการจัดทําแผนแม;บทการส;งเสริมและพัฒนาบุคลากรด�านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะ ๕ ปU มีข�อสังเกตว;า เหตุใดในโครงการท่ีเปTนการจัดทําแผนแม;บทนี้จึงมี
ค;าซอฟแวร!จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาทอยู;ด�วย และมีประเด็นปEญหาว;าสิทธิใน
ซอฟแวร!ดังกล;าวเปTนของสํานักงาน กสทช. หรือไม; ในอนาคตจะสามารถนํา
ซอฟแวร!ดังกล;าวมาใช�ในการทําแผนแม;บทฉบับต;อไปได�หรือไม;  

  ๕. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสําหรับติดต้ังในโทรศัพท!เคลื่อนท่ี    
เพ่ือวัดความแรงการแพร;กระจายคลื่นแม;เหล็กไฟฟ�าจากโครงข;ายและ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี จะต�องพิจารณาในส;วนวิธีการตรวจวัดว;าถูกต�องตามมาตรฐาน 
เชื่อถือได� และเปTนท่ียอมรับหรือไม; เนื่องจากหากตรวจวัดแล�วไม;เปTนท่ียอมรับ 
ก็ยังคงมีประเด็นโต�แย�งกันโดยไม;มีข�อยุติ และในการเก็บข�อมูลควรต�อง
พิจารณาให�ครอบคลุมถึงช;วงท่ีมีการใช�งานหนาแน;น (Peak Hour) คือต้ังแต;
ช;วง ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ด�วย เพราะตามโครงการจะเก็บข�อมูลเฉพาะ
ในช;วง ๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ท้ังนี้ โดยรวมควรจะต�องพิจารณาว;าจะทําอย;างไร
ให�โครงการมีการตอบโจทย!ในระยะยาวได�มากข้ึน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ   

 
 - ไม;มี -  
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑     

ให�ท่ีประชุมทราบ พร�อมกล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น.  
 


