
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห/องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

_______________________________ 
 
ผู/เข/าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๖. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู/ไม�เข/าประชุม 
๑. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! ติดภารกิจ 
  
ผู/เข/าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ/าหน/าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก7กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน! ผู�อํานวยการส<วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส<วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส<วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางนภาพร  เก<งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวนลินทิพย!  เลิศไพบูลย! นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักสื่อสารองค!กร 



 ๒ 
 

๙. นางสาววัลภา  กระเดา 
 

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักสื่อสารองค!กร 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ<มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู/ช้ีแจง 
๑. นางปริตา  วงศ!ชุตินาท ผู�อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ

โทรทัศน! 
๒. นางยุพา  ทรัพย!ยิ่ง ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๓. นายนิพนธ!  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)  

รักษาการในตําแหน<งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๔. นางสาวชนัณภัสร!  วานิกานุกูล ผู�อํานวยการส<วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๕. นายอรรถชัย  แมนมนตรี วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน<งผู�อํานวยการส<วน 

สํานักวิศวกรรมเละเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๖. นางสาวลักษมี  นุตตะโร นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง สํานักยุทธศาสตร!และ

การงบประมาณ 
๗. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๘. นางสาวอัจฉรีย!  เจตินัย นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียง 
๙. นายพชร  สิริบริรักษ! วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล<าวเปFดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีได�มีการพิจารณา
ในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห<งชาติ เรื่องการ
ยกเลิกและระงับการสรรหา กสทช. ชุดใหม< โดยท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีได�มีมติ
มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. เปJนหน<วยงานผู�รับผิดชอบตามข�อ ๓ ของคําสั่ง
หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห<งชาติท่ีกําหนดให�หน<วยงานท่ีเก่ียวข�อง
พิจารณาแนวทางแก�ไขปKญหาในส<วนท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือแต<งต้ังให�ดํารงตําแหน<ง กสทช. โดยให�ประสานเพ่ือทราบ



 ๓ 
 

ข�อมูลประเด็นปKญหาเก่ียวกับการสรรหาและการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน<ง 
กสทช. ดังกล<าวกับคณะกรรมการสรรหาและสภานิติบัญญัติแห<งชาติ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต<อไป ซ่ึงสํานักงาน กสทช. จะต�องแต<งต้ังคณะทํางาน
เพ่ือสรุปประเด็นปKญหาข�อขัดข�องท่ีทําให�การสรรหาไม<บรรลุผล   

๒. เม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาได�ลงประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย<าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕–๑๘๘๐ MHz เรียบร�อยแล�ว ซ่ึงเปJนการ
เริ่มต�นของการจัดประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz ซ่ึงจะหมดสัมปทานในวันท่ี ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๑  

๓. ในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สํานักงาน กสทช. จะจัดการประมูลเลขหมาย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปJนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ โดยมีจํานวนเลขหมายสวย
ท่ีจะนํามาประมูลท้ังสิ้น จํานวน ๒๕๙ เลขหมาย โดยกําหนดราคาเริ่มต�นตํ่าสุด
ต้ังแต<หมายเลขละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และราคาเริ่มต�นสูงสุดต้ังแต<หมายเลขละ 
๒๐ ล�านบาท จึงแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ หากกรรมการท<านใดไม<ติดภารกิจขอเชิญ
เข�าเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดประมูลเลขหมายสวยในวันดังกล<าว  

เลขาธิการ กสทช. ขออนุญาตประธาน กสทช. ชี้แจงว<า ขณะนี้สํานักงาน 
กสทช. อยู<ระหว<างดําเนินการยกร<างคําสั่งแต<งต้ังคณะทํางานฯ เพ่ือจะได�
ประสานกับคณะกรรมการสรรหาและสภานิติบัญญัติแห<งชาติ เม่ือผลการ
ดําเนินการเปJนประการใดจะนําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบทุกระยะ  

ประธาน กสทช. ได�กล<าวเพ่ิมเติม หากกรรมการท<านใดมีความเห็นว<า
การสรรหา กสทช. ครั้งท่ีผ<านมามีจุดอ<อนตรงไหน ควรท่ีจะแก�ไขอย<างไร  
ขอให�ส<งความเห็นให�สํานักงาน กสทช. เพ่ือนําไปประกอบในการจัดทํา
หลักเกณฑ!ใหม<ต<อไป 

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ ท้ังนี้ โดยให�รับข�อสั่งการของ

ประธาน กสทช. เรื่องการแต<งต้ังคณะทํางานฯ เพ่ือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ต<อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๕ เมษายน 

๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
 
 



 ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๑  

 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ วันพุธท่ี 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน 

๑๒ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร/องเรียน

ของผู/รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ธุรกิจระดับชาติ : บส. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่อง

ร�องเรียนของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการธุรกิจระดับชาติ จํานวน ๒๒ ช<องรายการ ช<วงหกเดือนหลังของปU พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการรับและพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับ

กิจการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล อาจจะต�องตรวจสอบข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมในส<วน
ท่ีเปJนเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับคุณภาพสัญญาณว<าเปJนเรื่องของ MUX หรือเรื่องของ
ช<องรายการ เนื่องจากมีการระบุว<าเปJนเรื่องของช<องรายการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : การ เป ล่ียนแปลงผู/ อํ านวยการสถานีของ ผู/ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑ 

  
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชนคนรักวัด โดยกลุ<มคนคนรักวัด  
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง หินกรูด เรดิโอ โดยบริษัท ลิ้มประเสริฐ เรดิโอ จํากัด 
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง รักท�องถ่ินกันทรารมย! โดยห�างหุ�นส<วนจํากัด ต๊ิกรัตน ๙๙๙ 

 
 



 ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : การเปล่ียนแปลงผู/อํานวยการสถานีของผู/ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๕ สถานี : ปส.๑ 

  
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๕ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ มอดินแดง โดยมูลนิธิเสียงธรรม

เพ่ือประชาชนในพระอุปถัมภ!สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ เจ�าฟ[าจุฬาภรณ!วลัยลักษณ! 
อัครราชกุมารี 

๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง เวียงลับแล โดยบริษัท น<านศรีทอง จํากัด 
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง บริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา วัดหนองก]าย 

โดยวัดดาราภิมุข  
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นสามัคคีพัฒนา เรดิโอ โดยบริษัท สามัคคีพัฒนา 

เรดิโอ จํากัด   
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักษ!ปทุม โดยห�างหุ�นส<วนจํากัด แหลมทอง 

โปรโมชั่น  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๔ 

เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว<างวันท่ี 
๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต<ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วน และไม<ปรากฏประวัติว<ามีการออกอากาศ
ขัดต<อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๑๑๘ สถานี ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๐๑ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๒ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๕ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจว<า นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เปJนเพียงมาตรการชั่วคราว แต<กลับถูกใช�มาเปJนระยะเวลานานโดยมีการต<ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย<างไร�จุดสิ้นสุด และไม<เปJนการสมควร 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปJนการเฉพาะ ว<าต�องทําด�วยวิธีการประมูล 
ดังนั้นเม่ือมีการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท<ากับเปJนการต<ออายุการใช�



 ๖ 
 

คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล<าวอย<างจริงจัง ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว<าจะนําข�อสังเกตไป
ดําเนินการต<อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได/นํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปC 

๒๕๖๐ เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ : ยย. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ประจําปU ๒๕๖๐ เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช/งานส่ือสารผ�านดาวเทียม

ต�างชาติชนิดช่ัวคราว ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – เดือนกุมภาพันธ� ๒๕๖๑ 
จํานวน ๑๗๒ รายการ : ปท.๑  

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการใช�งานสื่อสารผ<านดาวเทียมต<างชาติในการจัดการถ<ายทอด

กิจกรรมสําคัญท่ัวโลกท้ังในประเทศหรือต<างประเทศ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – เดือนกุมภาพันธ! ๒๕๖๑ จํานวน 
๑๗๒ รายการ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ประจําเดือน 

มกราคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๑) : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ประจําเดือน

มกราคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๑) จํานวน ๓ ท<าน ได�แก< พลเอก มนตรี สังขทรัพย! 
นายธวัช บวรวนิชยกูร และ พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน! ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง
ของระเบียบ กทช. ว<าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช<วย 
เลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑๘ 

เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว<างวันท่ี ๑๘ 
เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต<ออายุการทดลองประกอบกิจการ
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ท่ียื่นเอกสารครบถ�วน และไม<ปรากฏประวัติว<ามีการออกอากาศขัดต<อเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๕๘ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๔๐ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๒ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๖ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจว<า นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เปJนเพียงมาตรการชั่วคราว แต<กลับถูกใช�มาเปJนระยะเวลานานโดยมีการต<ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย<างไร�จุดสิ้นสุด และไม<เปJนการสมควร 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปJนการเฉพาะ ว<าต�องทําด�วยวิธีการประมูล 
ดังนั้นเม่ือมีการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท<ากับเปJนการต<ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล<าวอย<างจริงจัง ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว<าจะนําข�อสังเกตไป
ดําเนินการต<อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : ข/อร/องเรียนกรณีขอให/ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการสืบจากข�าว” เม่ือ

วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคล่ืนข�าว News Network 
คล่ืนความถ่ี FM ๑๐๐.๕๐ MHz มีเนื้อหาท่ีไม�เหมาะสม : ผส.  
  

มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการสืบจากข<าว” 
เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นข<าว News Network 
คลื่นความถ่ี FM ๑๐๐.๕๐ MHz มีเนื้อหาท่ีไม<เหมาะสม ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : ข/อร/องเรียนกรณีขอให/ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการต�างคนต�างคิด” 

ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง Amarin TV HD 
(หมายเลข ๓๔) เม่ือวันอังคารท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ และ “รายการคุยข�าวเช/า” 
ออกอากาศทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง ๘ (หมายเลข ๒๗) 
อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยกคําร�องข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการ

ต<างคนต<างคิด” ทางช<องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช<อง Amarin 
TV HD (หมายเลข ๓๔) เม่ือวันอังคารท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ และ “รายการคุยข<าวเช�า” 
ออกอากาศทางช<องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช<อง ๘ 
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(หมายเลข ๒๗) อาจมีเนื้อหาไม<เหมาะสม เนื่องจากเปJนการร�องเรียนขอให�ใช�
อํานาจท่ีไม<อยู<ในขอบเขตอํานาจตามกฎหมายของ กสทช. แต<อย<างใด ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว<า ประเด็นท่ีผู�ร�องเรียนขอให�ตรวจสอบการออกอากาศ

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห<งชาติท่ีออกตามมาตรา ๔๔ ซ่ึงคําขอให�ใช�อํานาจ
ตามมาตรา ๔๔ ไม<ใช<อํานาจหน�าท่ีของ กสทช. แต<สาระสําคัญของเรื่องท้ังหมด
คือการขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบว<า การออกอากาศของรายการท้ังสอง
เปJนไปตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห<งชาติหรือไม< ดังนั้น อาจจะต�องพิจารณา
ในสาระสําคัญของเนื้อหาว<าผิดหรือไม< ถ�าหากไม<ผิดก็คงต�องยุติเรื่อง แต<ถ�าหากผิด
ก็ต�องดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีท่ี กสทช. มีอยู< แต<ถ�าหากผู�ร�องเรียนต�องการให�ปFด
โดยใช�อํานาจตามมาตรา ๔๔ ก็จะต�องไปดําเนินการเรื่องนี้เอง   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การประสานงาน กับองค� การ ระหว� า งประ เทศตามบทบัญญัติ แห� ง

พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ   
ท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม : ตย. 

  
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี (๒๐ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑) ซ่ึงได�มีมติเห็นชอบเรื่อง

การให� กสทช. ทําหน�าท่ีเปJนหน<วยงานอํานวยการในนามของรัฐบาลไทยกับ
สหภาพโทรคมนาคมระหว<างประเทศ (ITU) แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. รับทราบภาระหน�าท่ีท่ีผูกพันตามหน�าท่ีหน<วยงานอํานวยการในนามของ
รัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว<างประเทศ (ITU) และรับทราบการ
ดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ในช<วงเปลี่ยนผ<านท่ีผ<านมา รวมท้ังแผนการ
ดําเนินงานต<อไป ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการประสานงานกับองค!การระหว<างประเทศ

ตามบทบัญญัติแห<งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมว<า นอกจากจะต�องเตรียมการเรื่องงบประมาณแล�ว อาจจะ
ต�องเตรียมตัวในเรื่องการเปJนผู�แทนในคณะทํางานหรือคณะกรรมการชุดต<างๆ 
ของ ITU หรือ APEC – TEL 

 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : รายงานผลการดําเนินการกรณีปรากฏข�าวว�าข/อมูลบัตรประชาชนของ
ผู/ใช/บริการถูกเป]ดเผย ครั้งท่ี ๒ : รท.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. และบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ตาม

คําสั่งทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. ตามมาตรา ๖๔ แห<งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีให�บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ปฏิบัติ
ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองสิทธิของผู�ใช�บริการโทรคมนาคม
เก่ียวกับข�อมูลส<วนบุคคล สิทธิในความเปJนส<วนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน
โดยทางโทรคมนาคม ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานผลการดําเนินการกรณีปรากฏข<าวว<า

ข�อมูลบัตรประชาชนของผู�ใช�บริการถูกเปFดเผย ครั้งท่ี ๒ ว<า ๑) อาจจะต�องตรวจสอบ
ว<าไม<ว<าเปJนบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด! เซลส! จํากัด (TDS) หรือ iTrueMart มีสิทธิ
ในการเก็บสําเนาบัตรประชาชนหรือไม< เพราะไม<ใช<ผู�ให�บริการ ถ�าไม<มีอาจจะต�องสั่ง
ให�ส<งสําเนานั้นให�ผู�ให�บริการเปJนผู�เก็บรักษา หรือไม<เช<นนั้นก็ต�องมีหนังสือมอบอํานาจ
ชัดเจนให�เปJนผู�เก็บ โดยมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบเช<นเดียวกันกับผู�ให�บริการ 
และ ๒) รายงานท่ีส<งมาเสมือนหนึ่งเปJนการรายงานด�วยตนเอง ซ่ึงสํานักงาน กสทช. 
ไม<มีความเชี่ยวชาญพอในการตรวจสอบ ดังนั้น เม่ือผู�ให�บริการจ�างผู�เชี่ยวชาญ
อิสระทําการตรวจสอบ อาจจะขอให�ชี้แจงในส<วนท่ีผู�เชี่ยวชาญเอกชนตรวจสอบพบ 
ถ�ารายงานของผู�เชี่ยวชาญบางส<วนมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวข�องคงต�องให�เปFดเผยกับ
สํานักงาน กสทช. ด�วย เช<น เรื่องการต้ังค<าการเก็บ Log File ว<าไม<ได�มีการต้ังค<าจริง 
เพราะมิฉะนั้นถ�าไม<มีบุคคลท่ีสามมายืนยัน ก็อาจจะเปJนการปกปFดข�อมูล แต<ถ�ามี
ก็คงจะถือว<าเปJนข�อจํากัดของการต้ังค<า ทําให�ไม<สามารถตรวจสอบย�อนหลังได�  
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. แจ�งว<าสํานักงาน กสทช. จะขอรับข�อสังเกตไปดําเนินการ 

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

ด/านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ฟ]น    
คอร�เปอเรช่ัน จํากัด รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๘๑ : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอกสุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ และ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
แก<บริษัท ฟFน คอร!เปอเรชั่น จํากัด สถานีฟFน เอฟเอ็ม รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๘  
โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับแต<วันท่ี กสทช. มีมติ 
เนื่องจากมีประวัติการออกอากาศท่ีขัดต<อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําเง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ ให�แก<
บริษัท ฟFน คอร!เปอเรชั่น จํากัด เพ่ือให�ปฏิบัติตามโดยเคร<งครัด  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) 
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส<งให�ในภายหลัง  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. เร<งดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัท ฟFน  
คอร!เปอเรชั่น จํากัด กรณีการออกอากาศโดยไม<ได�รับอนุญาต  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของบริษัท ฟFน คอร!เปอเรชั่น จํากัด รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๘๑  

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๘๐ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๑ 
ดังนี้ 

“ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาในวาระท่ี ๕.๑.๑ วาระท่ี ๕.๑.๕ และ
วาระท่ี ๕.๑.๖ และขอยืนยันความเห็นตามความในบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๖๑ 
ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๖๗ ลงวันท่ี ๑๑ 
เมษายน ๒๕๖๑ โดยเห็นว<า กสทช. จําเปJนต�องให�ความสําคัญกับนโยบาย
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซ่ึงข�อมูลในปKจจุบันของ
สํานักงาน กสทช. ระบุว<า ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ระบบ เอฟ.เอ็ม รวม ๕,๗๕๙ สถานี แบ<งเปJนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และ
สถานีวิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี ซ่ึงส<งผลให�เกิดประเด็นปKญหาการกํากับดูแล
ตามมาในหลายด�าน 

กรณีตามวาระท่ี ๕.๑.๑ และวาระท่ี ๕.๑.๕ เปJนการพิจารณาอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในกรณีท่ีผู�ทดลองประกอบกิจการท่ี
อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงแต<ยังมีความประสงค!จะทดลองประกอบกิจการยจึงได�
ยื่นคําขออนุญาตในภายหลัง ประกอบกับสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว<า 



 ๑๑ 
 

มีการออกอากาศท่ีขัดต<อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ผมจึงเห็นว<าควร
พิจารณาทบทวนกระบวนการให�อนุญาตในกรณีนี้ โดยเข�มงวดมากข้ึน 
เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการไม<สามารถยื่นต<ออายุใบอนุญาตได�ก<อนวันท่ี
ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง ท้ังยังมีการกระทําท่ีขัดต<อเง่ือนไขการทดลองประกอบ
กิจการ 

ในการนี้ผมจึงเห็นว<าควรพิจารณาทบทวนกระบวนการให�อนุญาตใน
กรณีข�างต�นโดยให�มีความเข�มงวดมากข้ึน โดย กสทช. อาจกําหนดเปJน
มาตรการหนึ่งในกํากับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือให�
สามารถบริหารจัดการคลื่นความถ่ีท่ีอยู<อย<างจํากัดได�อย<างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล�องตามวัตถุประสงค!และเจตนารมณ!ของกฎหมายได�” 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๘๙ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

“นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปJนเพียง
มาตรการชั่วคราว แต<กลับถูกใช�มาเปJนระยะเวลานาน โดยมีการต<ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย<างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�
เปJนการเฉพาะว<าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต<ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท<ากับเปJนการต<ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล<าวอย<างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปKญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม<ใช<ใช�มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต<ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปJนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการยื่นล<าช�าหรือแม�แต<กรณีท่ีมีการกระทํา
ความผิด  

ในกรณีของบริษัท ฟFน คอร!เปอเรชั่น จํากัด ท่ีมีประเด็นปKญหาเรื่อง
การออกอากาศโดยไม<ได�รับอนุญาต อันเปJนการกระทําฝ|าฝ}นท่ีมีโทษตาม
กฎหมายด�วย จึงมีคําถามว<า การอนุญาตให�ต<ออายุการทดลองประกอบ
กิจการต<อไปนั้น สมควรหรือไม<” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาคําร/องขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของมูลนิธิ

สายธารเสียงธรรม สถานีเพ่ือพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
ราชนครินทร� เครือข�ายวัดนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๔๐๓) 
: ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 



 ๑๒ 
 

๑. ให�มูลนิธิสายธารเสียงธรรม ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 
สําหรับสถานีเพ่ือพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร! 
เครือข<ายวัดนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๔๐๓) และคําร�อง
ขอออกอากาศชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายในระยะเวลา 
๓๐ วันนับแต<ได�รับแจ�งผลการพิจารณาเปJนหนังสือ ท้ังนี้ หากมูลนิธิฯ ฝ|าฝ}น 
ไม<ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว<าไม<ประสงค!จะทดลอง
ประกอบกิจการอีกต<อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
ตามประกาศ กสทช. ว<าด�วยหลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และหลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลงทันทีนับแต<วันท่ีครบกําหนด  

๒. ให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) อันเนื่องมาจาก
การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการในข�อ ๑. ด�วยเหตุท่ีการยื่นคําขอดังกล<าว
เปJนการปฏิบัติตามเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงผู�ยื่นคําขอ
มิได�มีเจตนายื่นคําขอล<าช�าตามนัยของกฎหมาย  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งมูลนิธิสายธารเสียงธรรมเพ่ือทราบ
ผลการพิจารณา ตามข�อ ๑. และข�อ ๒. 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอต<ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการของมูลนิธิสายธารเสียงธรรม สถานีเพ่ือพระพุทธศาสนา  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาราชนครินทร! เครือข<ายวัดนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
(รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๔๐๓) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องข้ันตอนท่ีใช�ในการดําเนินการพิจารณา 
และจัดส<งเอกสารการต<ออายุใบอนุญาตคืนมูลนิธิสายธารเสียงธรรม สถานีเพ่ือ
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาราชนครินทร! เครือข<ายวัดนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงใช�ระยะเวลานานเกินสมควร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาคําร/องขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของมูลนิธิ

สายธารเสียงธรรม สถานีเพ่ือพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
ราชนครินทร� (เขาดินหนองแสง) (รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๔๐๑) : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 



 ๑๓ 
 

๑. ให�มูลนิธิสายธารเสียงธรรม ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 
สําหรับสถานีเพ่ือพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร! 
(เขาดินหนองแสง) (รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๔๐๑) และคําร�องขอออกอากาศ
ชั่วคราว ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต<
ได�รับแจ�งผลการพิจารณาเปJนหนังสือ ท้ังนี้ ให�มูลนิธิฯ ชําระค<าดําเนินการและ
เงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกําหนดในข�อ ๙ วรรคสี่ และภาคผนวก ข แนบท�าย
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ให�ครบถ�วน หากฝ|าฝ}นไม<ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว<าไม<ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต<อไป 
และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช.      
ว<าด�วยหลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และ
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลง
ทันทีนับแต<วันท่ีครบกําหนด  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งมูลนิธิสายธารเสียงธรรมเพ่ือทราบ
ผลการพิจารณา ตามข�อ ๑. 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอต<ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการของมูลนิธิสายธารเสียงธรรม สถานีเพ่ือพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 
๘๔ พรรษา ราชนครินทร! (เขาดินหนองแสง) (รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๔๐๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําร/องขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการขององค�การ

บริหารส�วนตําบลกลาย สถานีวิทยุกระจายเสียงตําบลกลาย (รหัสสถานี 
๐๙๕๕๐๐๐๒) : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. ให�องค!การบริหารส<วนตําบลกลาย ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการ สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงตําบลกลาย (รหัสสถานี ๐๙๕๕๐๐๐๒)
และคําร�องขอออกอากาศชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) และมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
นับแต<ได�รับแจ�งผลการพิจารณาเปJนหนังสือ ท้ังนี้ หากองค!การบริหารส<วนตําบลกลาย
ฝ|าฝ}นไม<ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว<าไม<ประสงค!จะทดลอง



 ๑๔ 
 

ประกอบกิจการอีกต<อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
ตามประกาศ กสทช. ว<าด�วยหลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และหลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลงทันทีนับแต<วันท่ีครบกําหนด  

๒. ให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) อันเนื่องมาจาก
การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการในข�อ ๑. ด�วยเหตุท่ีการยื่นคําขอดังกล<าว
เปJนการปฏิบัติตามเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงผู�ยื่นคําขอ
มิได�มีเจตนายื่นคําขอล<าช�าตามนัยของกฎหมาย  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งองค!การบริหารส<วนตําบลกลาย 
เพ่ือทราบผลการพิจารณา ตามข�อ ๑. และข�อ ๒. 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอต<ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ขององค!การบริหารส<วนตําบลกลาย สถานีวิทยุกระจายเสียงตําบลกลาย (รหัสสถานี 
๐๙๕๕๐๐๐๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การย่ืนคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุ�มคนวัดช/างชน  

ศิริราษฎร�บํารุง รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๓๗ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง : 
ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑.๑ อนุ มั ติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก<      

กลุ<มคนวัดช�างชนศิริราษฎร!บํารุง สถานีชุมชนช�างชนธรรมะสัมพันธ!  
รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๓๗ โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ 
๖ เดือน นับแต<วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากมีประวัติการออกอากาศท่ีขัดต<อ
เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทํา
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง พร�อมแจ�งเง่ือนไขในการ
ทดลองประกอบกิจการฯ ให�แก<กลุ<มคนวัดช�างชนศิริราษฎร!บํารุง ถือปฏิบัติ
โดยเคร<งครัด 

๑.๒ ให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่ งให�กลุ<มคนวัดช�างชนศิริราษฎร! บํารุง
ดําเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตให�มีเครื่องวิทยุคมนาคม ใบอนุญาตให�ใช�
เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ภายใน ๖๐ วัน นับแต<ได�รับแจ�งคําสั่งจาก
สํานักงาน กสทช. 



 ๑๕ 
 

๒. เห็นชอบในหลักการการยื่นขอรับใบอนุญาตให� มีเครื่องวิทยุคมนาคม 
ใบอนุญาตให�ใช�เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยให�กําหนดระยะเวลาใน
การดําเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ นับแต<วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งจากสํานักงาน 
กสทช.   

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของกลุ<มคนวัดช�างชนศิริราษฎร!บํารุง รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๓๗ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๘๐ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๕ 
ดังนี้ 

“ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาในวาระท่ี ๕.๑.๑ วาระท่ี ๕.๑.๕ และ
วาระท่ี ๕.๑.๖ และขอยืนยันความเห็นตามความในบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๖๑ 
ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๖๗ ลงวันท่ี ๑๑ 
เมษายน ๒๕๖๑ โดยเห็นว<า กสทช. จําเปJนต�องให�ความสําคัญกับนโยบาย
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซ่ึงข�อมูลในปKจจุบันของ
สํานักงาน กสทช. ระบุว<า ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ระบบ เอฟ.เอ็ม รวม ๕,๗๕๙ สถานี แบ<งเปJนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และ
สถานีวิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี ซ่ึงส<งผลให�เกิดประเด็นปKญหาการกํากับดูแล
ตามมาในหลายด�าน 

กรณีตามวาระท่ี ๕.๑.๑ และวาระท่ี ๕.๑.๕ เปJนการพิจารณาอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในกรณีท่ีผู�ทดลองประกอบกิจการท่ี
อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงแต<ยังมีความประสงค!จะทดลองประกอบกิจการยจึงได�
ยื่นคําขออนุญาตในภายหลัง ประกอบกับสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว<า 
มีการออกอากาศท่ีขัดต<อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ผมจึงเห็นว<าควร
พิจารณาทบทวนกระบวนการให�อนุญาตในกรณีนี้ โดยเข�มงวดมากข้ึน 
เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการไม<สามารถยื่นต<ออายุใบอนุญาตได�ก<อนวันท่ี
ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง ท้ังยังมีการกระทําท่ีขัดต<อเง่ือนไขการทดลองประกอบ
กิจการ 

ในการนี้ผมจึงเห็นว<าควรพิจารณาทบทวนกระบวนการให�อนุญาตใน
กรณีข�างต�นโดยให�มีความเข�มงวดมากข้ึน โดย กสทช. อาจกําหนดเปJน
มาตรการหนึ่งในกํากับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือให�
สามารถบริหารจัดการคลื่นความถ่ีท่ีอยู<อย<างจํากัดได�อย<างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล�องตามวัตถุประสงค!และเจตนารมณ!ของกฎหมายได�” 

 



 ๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ และ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ

บริการทางธุรกิจ แก<นิติบุคคลจํานวน ๑๗ ราย โดยให�มีระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๑ ปU นับแต<วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�นิติบุคคลท้ัง ๑๗ ราย 
ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให�ทํา ใช� และต้ังสถานีวิทยุคมนาคมซ่ึงใช� ใน
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
ให�แล�วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต<วันท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทราบต<อไป 

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

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. มีข�อสังเกต ขอให�กําหนด
หลักเกณฑ!ท่ีชัดเจนในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนจากประเภทกิจการบริการ
สาธารณะเปJนประเภทกิจการบริการธุรกิจ ท้ังนี้ เพ่ือให�สอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร! 

๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๘๐ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๖ 
ดังนี้ 

 
 
 
 



 ๑๗ 
 

“ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาในวาระท่ี ๕.๑.๑ วาระท่ี ๕.๑.๕ และ
วาระท่ี ๕.๑.๖ และขอยืนยันความเห็นตามความในบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๖๑ 
ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๖๗ ลงวันท่ี ๑๑ 
เมษายน ๒๕๖๑ โดยเห็นว<า กสทช. จําเปJนต�องให�ความสําคัญกับนโยบาย
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซ่ึงข�อมูลในปKจจุบันของ
สํานักงาน กสทช. ระบุว<า ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ระบบ เอฟ.เอ็ม รวม ๕,๗๕๙ สถานี แบ<งเปJนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และ
สถานีวิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี ซ่ึงส<งผลให�เกิดประเด็นปKญหาการกํากับดูแล
ตามมาในหลายด�าน 

ในกรณีตามวาระท่ี ๕.๑.๖ เปJนการพิจารณาคําร�องเก่ียวกับการขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจาก
ประเภทบริการสาธารณะไปเปJนกิจการประเภททางธุรกิจอันเปJนสาระสําคัญ
ของการประกอบกิจการ ซ่ึงหาก กสทช. เห็นชอบอาจก<อให�เกิดช<องทางในการ
แสวงหาประโยชน!ในทางธุรกิจตามมาและจะเปJนการยืดอายุการทดลอง
ประกอบกิจการออกไปโดยไม<มีจุดสิ้นสุด 

ในการนี้ผมจึงเห็นว<าควรพิจารณาทบทวนกระบวนการให�อนุญาตใน
กรณีข�างต�นโดยให�มีความเข�มงวดมากข้ึน โดย กสทช. อาจกําหนดเปJน
มาตรการหนึ่งในกํากับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือให�
สามารถบริหารจัดการคลื่นความถ่ีท่ีอยู<อย<างจํากัดได�อย<างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล�องตามวัตถุประสงค!และเจตนารมณ!ของกฎหมายได�” 

๔. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๙๐ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๖ ดังนี้ 

“ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว<า จําเปJนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปJนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต<ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปJนมาตรการถาวรไปแล�ว 
โดยเฉพาะในส<วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผลสืบเนื่อง
กับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว<า
จะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล 

ในกรณีการขอเปลี่ยนประเภทบริการจากบริการสาธารณะ/บริการ
ชุมชนมาเปJนการประกอบกิจการธุรกิจเช<นกรณีนี้ จึงถือเปJนการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
อันเปJนสาระสําคัญ ซ่ึงไม<ควรท่ีจะอนุญาตให�ทําได� เพราะลําพังการให�สิทธิ   
ในการทดลองเดิมคงอยู<ไปเรื่อยๆ ก็เปJนปKญหาในตัวเองอยู<แล�ว ยิ่งในส<วนของ
ระเบียบวาระนี้ มีกรณีการเปลี่ยนนิติบุคคลผู�ยื่นคําขอ ยิ่งมีคําถามเรื่องความ
เหมาะสม เนื่องจากเปJนการให�สิทธิในการประกอบกิจการและใช�คลื่นความถ่ี
แก<นิติบุคคลคนละราย” 

 



 ๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู/รับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๗ สถานี : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

กรณีท่ีสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลงโดยผล
ของกฎหมาย และผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิกการ
ทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง จํานวน ๖ สถานี  

๒. เห็นชอบให�เพิกถอนการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงยังไม<สิ้นสุดลงตาม
ระยะเวลาการอนุญาต และสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ยังไม<สิ้นสุดลงตามกฎหมาย เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!
จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข�อ ๑๒ (๑) 
จํานวน ๑ สถานี  

๓. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา มี ใช� เครื่องวิทยุคมนาคม และต้ังสถานี
วิทยุคมนาคมซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ตามข�อ ๑. และข�อ ๒. นับแต<วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�ใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง พร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการทดลองประกอบกิจการ  

๔. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามข�อ ๑. และข�อ ๒. สิ้นสุดลงนับแต<วันท่ี 
กสทช. มีมติ  

๕. ให�ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามข�อ ๑. และข�อ ๒. ดําเนินการ
รื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลายหรือจําหน<าย 
จ<าย โอนเครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก<บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการ   
ใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใช�เครื่อง
วิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให�แล�วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต<วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง หากฝ|าฝ}นสํานักงาน กสทช. จะดําเนินการ
ตามกฎหมายอย<างเคร<งครัด  

 
 
 
 



 ๑๙ 
 

๖. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑–๔ ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ การทําลายเครื่องส<งวิทยุกระจายเสียงหรือการจําหน<าย จ<าย โอน
เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก<บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคม ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามข�อ ๑. และข�อ ๒. หากพบการ
กระทําความผิด ให�ดําเนินการตามกฎหมายต<อไป และให�สํานักงาน กสทช. 
ภาค ๑–๔ รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบ พร�อมส<งภาพถ<ายการรื้อถอน
สายอากาศและการทําลายเครื่องส<งวิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข<ายสิ่งอํานวยความสะดวก
และเครื่องวิทยุกระจายเสียง (ปส.๓) เพ่ือดําเนินการในส<วนท่ีเก่ียวข�องต<อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๗ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : พิจารณาขยายระยะเวลาการย่ืนแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ สําหรับ    

ผู/ทดลองประกอบกิจการท่ีไม�สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได/ 
โดยมิได/เกิดจากความผิดของสถานีเอง จํานวน ๒๖ สถานี : ปส.๑  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอกสุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�ขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ สําหรับผู�ทดลอง

ประกอบกิจการจํานวน ๒๖ สถานี เนื่องจากพฤติการณ!ท่ีทําให�สถานีไม<อาจ
กระทําการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ได�นั้น มิได�เกิดจากความผิดของสถานีเอง 
หากสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะก<อให�เกิดความไม<เปJนธรรมแก<สถานี ตามมาตรา ๖๕ 
แห<งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยกําหนด
ระยะเวลาในการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ ดังนี้  
๑.๑ กรณีสถานีท่ียังมิได�ดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห<งชาติ 

ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ เรื่องเง่ือนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ และประกาศสํานักงาน กสทช. 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห<งชาติ 
ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ จํานวน ๑๒ สถานี ให�ดําเนินการตามประกาศดังกล<าว



 ๒๐ 
 

ให�แล�วเสร็จก<อน และให�ยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการใหม< ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ภายใน ๔๕ วันนับแต<วันท่ีได�รับแจ�งจาก
สํานักงาน กสทช. หากไม<ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว<า
ไม<ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต<อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว<าด�วยหลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต<วันท่ีครบกําหนด  

๑.๒ กรณีสถานีท่ีได�ดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห<งชาติ 
ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ เรียบร�อยแล�ว จํานวน ๑๔ สถานี ให�ยื่นแบบคําขอ
ทดลองประกอบกิจการใหม< ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
ภายใน ๓๐ วันนับแต<วันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หากไม<ดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว<าไม<ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการ
อีกต<อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ 
กสทช. ว<าด�วยหลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต<วันท่ี
ครบกําหนด  

๒. ให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ในการ
ยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข�อ ๑. 
เนื่องจากพฤติการณ!ท่ีทําให�สถานีไม<อาจกระทําการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว�นั้น มิได�เกิดจากความผิดของสถานีเอง 

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการ สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการท่ีไม<สามารถดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได� โดยมิได�เกิดจากความผิดของสถานีเอง จํานวน 
๒๖ สถานี 

 
 



 ๒๑ 
 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๙๑ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๘ ดังนี้ 

“นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปJนเพียง
มาตรการชั่วคราว แต<กลับถูกใช�มาเปJนระยะเวลานาน โดยมีการต<ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย<างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เอาไว�เปJนการเฉพาะว<าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต<ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท<ากับเปJนการต<ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล<าวอย<างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปKญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม<ใช<ใช�มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต<ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปJนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการยื่นล<าช�าหรือแม�แต<กรณีท่ีมีการกระทํา
ความผิด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การพิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส�ง ท่ีตั้งเสาอากาศ กรณี

ไม�สามารถดําเนินการจดทะเบียนการเช�า ณ สํานักงานท่ีดิน ณ ท่ีดินท่ีตั้งอยู�
ของห/างหุ/นส�วนจํากัด บางขุนนนท�เรดิโอ : ปส.๑  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ให�ห�างหุ�นส<วนจํากัด บางขุนนนท!เรดิโอ นําหลักฐานให�คําม่ันแก<ผู�เช<าในการ

ต<อสัญญาเช<าออกไปอีก ๑ ช<วง ช<วงละ ๓ ปU แทนสัญญาเช<าท่ีดินท่ีจดทะเบียน
การเช<า ณ สํานักงานท่ีดิน ท้ังนี้ เพ่ือให�เปJนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว� ตามมติ 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐  

๒. เห็นชอบให�กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม กรณีมีการยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังอีก
จะไม<สามารถนําเหตุแห<งการยกเลิกสัญญาเช<า การยินยอมให�ใช�สถานท่ี หรือ
การปฏิเสธให�ใช�พ้ืนท่ี มาเปJนเหตุแห<งการยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี 
เครื่องส<ง และสายอากาศ ได�ภายในระยะเวลา ๖ ปUนับต้ังแต<ท่ี กสทช. มีมติ 
เพ่ือเปJนหลักประกันในเจตนารมณ!การต้ังอยู<ในพ้ืนท่ีต้ังท่ีได�รับอนุญาตไม<น�อยกว<า
ระยะเวลา ๕ ปU  

 
 



 ๒๒ 
 

๓. รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ
มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ
ของห�างหุ�นส<วนจํากัด บางขุนนนท!เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง อินโทร เรดิโอ 
ความถ่ี ๙๖.๒๕ MHz พร�อมท้ังดําเนินการปรับปรุงข�อมูลท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส<ง 
และท่ีต้ังสายอากาศ เปJนบ�านเลขท่ี ๒๘๙ อาคารห�างสรรพสินค�า ต้ังฮ่ัวเส็ง 
ถนนสิรินธร แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ความสูงของ
สายอากาศ ๕๐ เมตร กําลังส<งออกอากาศ ๔๘๕ วัตต! ในระบบฐานข�อมูล
กระจายเสียงและโทรทัศน!  

๔. ให�ห�างหุ�นส<วนจํากัด บางขุนนนท!เรดิโอ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงอินโทร เรดิโอ (รหัสสถานี 
๐๒๕๒๐๓๒๑) และคําร�องขอออกอากาศชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมถึง
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ให�แล�วเสร็จในคราวเดียวกัน ภายในระยะเวลา  ๙๐ วันนับแต<ได�รับ
แจ�งผลการพิจารณาเปJนหนังสือ หากฝ|าฝ}นไม<ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
จะถือว<าห�างหุ�นส<วนจํากัด บางขุนนนท!เรดิโอ ไม<ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการ
อีกต<อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ 
กสทช. ว<าด�วยหลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
และหลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สิ้นสุดลงทันทีนับแต<วันท่ีครบกําหนด  

๕. ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) อันเนื่องมาจาก
การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการในข�อ ๔. ด�วยเหตุท่ีการยื่นคําขอดังกล<าว
เปJนการปฏิบัติตามเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงผู�ยื่นคําขอ
มิได�มีเจตนายื่นคําขอล<าช�าตามนัยของกฎหมาย  

๖. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส<วนจํากัด บางขุนนนท!
เรดิโอ เพ่ือทราบผลการพิจารณา 

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

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ัง
เครื่องส<ง ท่ีต้ังเสาอากาศ กรณีไม<สามารถดําเนินการจดทะเบียนการเช<า      
ณ สํานักงานท่ีดิน ณ ท่ีดินท่ีตั้งอยู<ของห�างหุ�นส<วนจํากัด บางขุนนนท!เรดิโอ 



 ๒๓ 
 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๙๒ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๙ ดังนี้ 

“เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเปJน
ในส<วนของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู�มีอํานาจอาจไม<มีประเด็น แต<ในส<วนของ
การเปลี่ยนแปลงกําลังส<งออกอากาศ ความสูงของสายอากาศ ความถ่ี ตลอดจนท่ีต้ัง 
อาจเปJนเรื่องท่ีไม<สมควรอนุญาต เนื่องจากเปJนการเปลี่ยนแปลงของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท<านั้น ซ่ึงการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปJนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควร
จะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปJนระยะเวลานานพอสมควร 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส<วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทาง
ธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนด
วิธีการจัดสรรเอาไว�ว<าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ี
จะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี–ผลเสีย ปKญหา–อุปสรรค และแนวทางการกํากับ
ดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว<าทิศทางการ
กํากับดูแลท่ีแน<แท�ควรเปJนเช<นไร” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู/ทดลอง

ประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได/รับใบอนุญาตมากกว�า  
๑ สถานีข้ึนไป (ข/อมูล ณ วันท่ี ๒๓ เมษายน 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 
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ต<ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว<า ๑ สถานีข้ึนไป ของนิติบุคคลจํานวน ๓๕ นิติบุคคล 
๙๓ สถานี ซ่ึงได�ยื่นต<ออายุการทดลองประกอบกิจการถูกต�องครบถ�วนทุกสถานีแล�ว 
โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปU เท<ากันทุกสถานี นับจากวันท่ีใบอนุญาตใบสุดท�าย
ของผู�ทดลองประกอบกิจการแต<ละรายสิ้นสุดลง  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส<งให�ในภายหลัง  

 
 
 



 ๒๔ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาต
มากกว<า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๙๓ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑๐ ดังนี้ 

“การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนี้เปJนนโยบายการกํากับดูแล
ท่ีควรจะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปJนระยะเวลานานพอสมควร 
ซ่ึงการอนุญาตในส<วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว<าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมีการศึกษา
สรุปผลดี–ผลเสีย ปKญหา–อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับ
การประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว<าทิศทางการกํากับดูแลท่ีแน<แท�
ควรเปJนเช<นไร ไม<ใช<ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ ท้ังท่ีควรใช�
ในช<วงเปลี่ยนผ<านเท<านั้น” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การพิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ      

ห/างหุ/นส�วนจํากัด สุดใจ สถานีคนรักสุขภาพ รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๖๑ กรณี
หุ/นส�วนผู/จัดการเสียชีวิต : ปส.๑ 

  
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. 

กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. 
พีระพงษ!ฯ และกสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหุ�นส<วนของห�างหุ�นส<วนจํากัด สุดใจ กรณี

หุ�นส<วนเสียชีวิต เนื่องจากเปJนไปตามบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๗๘/๒๔๑ 
แห<งประมวลกฎหมายแพ<งและพาณิชย! และข�อ ๑๐ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒)  

๑.๒ อนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก<ห�างหุ�นส<วนจํากัด 
สุดใจ สถานีคนรักสุขภาพ รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๖๑ โดยให�มีระยะเวลา
การทดลองประกอบกิจการ ๑ ปU นับต้ังแต<วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ
ให�แก<ห�างหุ�นส<วนจํากัด สุดใจ เพ่ือให�ถือปฏิบัติโดยเคร<งครัดต<อไป   



 ๒๕ 
 

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การพิจารณาต<ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส<วนจํากัด สุดใจ สถานีคนรักสุขภาพ รหัสสถานี 
๐๔๕๔๐๐๖๑ กรณีหุ�นส<วนเสียชีวิต 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีข�อสังเกตเรื่องสัดส<วนหุ�นของผู�เสียชีวิต 
๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๘๐ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๑.๑๑ 
ดังนี้ 

“ผมมีข�อสังเกตในการพิจารณาวาระนี้และขอยืนยันความเห็นตามความ
ในบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๗๑ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากผมเห็นว<า 
กสทช. จําเปJนต�องให�ความสําคัญกับนโยบายกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการกระจายเสียง ซ่ึงข�อมูลในปKจจุบันของสํานักงาน กสทช. ระบุว<า ณ วันท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม รวม ๕,๗๕๙ สถานี 
แบ<งเปJนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และสถานีวิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี 
และส<งผลให�เกิดประเด็นปKญหาการกํากับดูแลตามมาในหลายด�าน อนึ่ง ในกรณีนี้
เปJนการพิจารณาต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกรณีหุ�นส<วน
ผู�จัดการเสียชีวิต ซ่ึงทายาทในฐานะผู�จัดการมรดกของผู�มีสิทธิทดลองฯ ได�เข�า
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ�น ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ซ่ึงผมเคยต้ังข�อสังเกต
ไว�ว<า “สิทธิในการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงมิใช<ทรัพย!สินท่ีตกทอด
เปJนมรดก” ซ่ึงสอดคล�องกับมติ กสท. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
ท่ีได�พิจารณาและมีมติในกรณีท่ีผู�มีสิทธิทดลองประกิจการวิทยุกระจายเสียงเดิม
เสียชีวิตไว�ว<า “สิทธิดังกล�าวเป�นสิทธิเฉพาะตัว จึงมีผลให�สิทธิในการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงฯ สิ้นสุดลง อันทําให�บุคคลอ่ืนๆ ไม�สามารถอ�างสิทธิ
ดังกล�าวในการยื่นขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได�”” 

๔. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๙๔ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑๑ ดังนี้ 

“การต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปJนนโยบาย
การกํากับดูแลท่ีสมควรจะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปJน
ระยะเวลานานพอสมควร ซ่ึงการอนุญาตในส<วนของการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว<าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควร
ท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี–ผลเสีย ปKญหา–อุปสรรค และแนวทางการ
กํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว<าทิศทางการ



 ๒๖ 
 

กํากับดูแลท่ีแน<แท�ควรเปJนเช<นไร ไม<ใช<ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ 
ท้ังท่ีควรใช�ในช<วงเปลี่ยนผ<านเท<านั้น 

สําหรับระเบียบวาระนี้เปJนการพิจารณาการต<ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีหุ�นส<วนเสียชีวิต ซ่ึงเปJนกรณีท่ีเข�าตาม
หลักเกณฑ!ข�อ ๑๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ท่ีให�อํานาจคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีพิจารณาได�เปJนรายกรณี อย<างไรก็ตาม ผมขอยืนยัน
ความเห็นตามท่ีได�เคยแสดงไว�แล�วในการพิจารณาเรื่องลักษณะคล�ายคลึงกันนี้
ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ ว<า สมควรท่ีจะต�อง
มีการวางหลักเกณฑ!ให�ชัดเจนว<า กรณีท่ีผู�ถือหุ�นเสียชีวิตในลักษณะหรือ
เง่ือนไขใดบ�างท่ี กสทช. จะอนุญาตหรือไม<อนุญาตให�ทายาทขอเปลี่ยนแปลง
ข�อมูลการทดลองประกอบกิจการ เพราะตามหลักแล�ว ใบอนุญาตเปJนสิทธิ
เฉพาะตัวของผู�ทดลองประกอบกิจการท่ีมิใช<มรดกอันจะตกทอดถึงทายาท” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การอนุญาตให/บริษัท ลิเนียร� เคเบิลทีวี 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 
ลิเนียร! เคเบิลทีวี จํากัด จํานวน ๒ ช<องรายการ ได�แก< ช<องรายการ LC Channel 1 
และช<องรายการ LC Channel 2 โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปU นับแต<วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไข
การเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม<ใช�คลื่นความถ่ีแบบบอกรับสมาชิก 
ให�บริษัท ลิเนียร! เคเบิลทีวี จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร<งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ลิเนียร! เคเบิลทีวี จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม<ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช<องรายการ 

 



 ๒๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให/บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให/บริการโทรทัศน�
ท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปbนครั้งแรก ช�องรายการ 
Star Bharat : ปส.๒    

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม<ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก<บริษัท มี 
บรอดแคสต้ิง จํากัด ช<องรายการ Star Bharat โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปU 
นับแต<วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อม 
แจ�งเง่ือนไขการเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม<ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร<งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไมใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปJนครั้งแรก 
ช<องรายการ Star Bharat 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุfป จํากัด ขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ NHK WORLD 

TV : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุญาตให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช<องรายการ
จาก NHK WORLD TV เปJนชื่อช<องรายการ NHK WORLD–JAPAN 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช<องรายการ 
NHK WORLD TV 

 



 ๒๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : กรณีบริษัท แม็กซ�มีเดีย ดิจิตอล วิช่ัน จํากัด ช�องรายการ Unity TV โฆษณา
ผลิตภัณฑ�สินค/า ท่ีอาจเข/าข�ายการกระทําท่ีเปbนการเอาเปรียบผู/บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมีมติเห็นชอบให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งทางปกครองตักเตือนบริษัท แม็กซ!มีเดีย 
ดิจิตอล วิชั่น จํากัด ช<องรายการ Unity TV ให�ระงับการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!สินค�า วัตถุมงคล หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือ
เนื้อหาสาระในทํานองเดียวกันทันที ท้ังนี้  ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห<ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๑๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ หากบริษัทฯ ฝ|าฝ}นหรือไม<ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง ให�ปรับทางปกครองไม<เกินห�าล�านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งแสนบาท
ตลอดระยะเวลาท่ียังฝ|าฝ}นไม<ปฏิบัติตามคําสั่ง  
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง กรณีบริษัท แม็กซ!มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด ช<องรายการ 
Unity TV โฆษณาผลิตภัณฑ!สินค�า ท่ีอาจเข�าข<ายการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม : 

ทส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการร<างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําร<างประกาศดังกล<าว
ไปรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให�เปJนไปตามมาตรา ๒๘ แห<งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ต<อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง ร<างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียง 
ระบบเอเอ็ม 



 ๒๙ 
 

๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. ขอให�สํานักงาน กสทช. ไป
ดําเนินการจัดทําข�อมูลเพ่ิมเติมเรื่องความแตกต<างจากแผนความถ่ีวิทยุกิจการ
กระจายเสียง ระบบเอเอ็ม ปU พ.ศ. ๒๕๓๕ ว<ามีความแตกต<างอย<างไร และ
เป[าหมายท่ีดําเนินการคืออะไร รวมท้ัง ฝากประเด็นในอนาคตหากจะเสนอ   
ท่ีประชุมพิจารณาร<างประกาศฉบับใหม<หรือปรับปรุงประกาศฉบับเดิม เพ่ือให�
เปJนไปตามท่ี KPI กําหนด ขอให�สํานักงาน กสทช. ระบุให�ชัดเจนว<ามีความ
จําเปJนต�องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงประกาศเพ่ือให�เหมาะสมและสอดคล�อง
กับสถานการณ! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : ข/อร/องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 101 RROne 

FM Radio Report One คล่ืนความถ่ี FM 101.00 MHz (ออกอากาศผ�าน
สถานีวิทยุกระจายเสียง วส. ๑๐๑ บก.ทท.) มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งสถานีวิทยุกระจายเสียง วส. ๑๐๑ 
บก.ทท. ระบบ FM คลื่นความถ่ี FM 101.00 MHz สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย 
เพ่ือขอความร<วมมือให�ใช�ความระมัดระวังในการออกอากาศให�เปJนไปตามเง่ือนไข
การอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
101 RROne FM Radio Report One คลื่นความถ่ี FM 101.00 MHz (ออกอากาศ
ผ<านสถานีวิทยุกระจายเสียง วส. ๑๐๑ บก.ทท.) มีเนื้อหาไม<เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : ข/อร/องเรียนกรณีการตรวจสอบการออกอากาศ รายการ “ไทยรัฐนิวส�โชว�” 

เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช�อง ไทยรัฐทีวี (ช�อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทริปเปFล วี บรอดคาสท! จํากัด 
ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช<อง ไทยรัฐทีวี 
(ช<อง ๓๒) เพ่ือขอความร<วมมือให�ใช�ความระมัดระวังในการนําคลิปวิดีโอจาก   
สื่อโซเชียลมีเดียมาออกอากาศ เพ่ือมิให�เปJนการขัดต<อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง      

 



 ๓๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบการออกอากาศ รายการ 
“ไทยรัฐนิวส!โชว!” เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางช<องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช<อง ไทยรัฐทีวี (ช<อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม<เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : ข/อร/องเรียนกรณีการออกอากาศของช�องรายการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก ช�อง PEACE TV มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามความเห็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการออกอากาศของช<องรายการโทรทัศน! 
ท่ีไม<ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช<อง PEACE TV มีเนื้อหาไม<เหมาะสม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให�มีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตบริษัท พีซ 
เทเลวิชั่น จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! ช<องรายการโทรทัศน!   
ท่ีไม<ใช�คลื่นความถ่ี ช<อง PEACE TV เปJนเวลา ๓๐ วัน นับแต<วันท่ีได�รับคําสั่ง ท้ังนี้ 
ตามข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการ 
“เดินหน�าต<อไป” เม่ือวันท่ี ๒๖, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
รายการ “หยิบข<าวมาคุย” เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 
รายการ “เหลียวหลังแลไปข�างหน�า” เม่ือวันท่ี ๒๖, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๑ และรายการ “เข�าใจตรงกันนะ” เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ทางช<องรายการโทรทัศน!ท่ีไม<ใช�คลื่นความถ่ี ช<อง PEACE TV มีเนื้อหาไม<เหมาะสม 
เปJนการขัดต<อประกาศคณะรักษาความสงบแห<งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให�ความร<วมมือต<อการปฏิบัติงานของคณะรักษา
ความสงบแห<งชาติ และการเผยแพร<ข�อมูลข<าวสารต<อสาธารณะ และประกาศ
คณะรักษาความสงบแห<งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห<งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ อันเปJน
การขัดต<อข�อกําหนดในบันทึกข�อตกลง ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว<างสํานักงาน 
กสทช. และบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
ช<องรายการ PEACE TV ซ่ึงคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห<งชาติ ท่ี ๔๑/๒๕๕๙ 
ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถือว<าเนื้อหาดังกล<าวเปJนการออกอากาศรายการ
ท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีก<อให�เกิดการล�มล�างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย!ทรงเปJนประมุข หรือท่ีมีผลกระทบต<อความม่ันคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๖๓ 
และมาตรา ๖๔ แห<งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



 ๓๑ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศของช<องรายการโทรทัศน!
ท่ีไม<ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช<อง PEACE TV มีเนื้อหาไม<เหมาะสม 

๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ แจ�งท่ีประชุม กสทช. ว<าไม<ขอร<วมลงมติในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : เรื่องร/องเรียนกรณีขอให/บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุfป จํากัด ตรวจสอบพร/อมยกเว/น

ค�าบริการจํานวน ๕,๗๐๗.๗๘ บาท ท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช/บริการ
กล�องรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๑๐๒/๒๕๖๐) : บส.  

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ตรวจสอบ

พร�อมยกเว�นค<าบริการจํานวน ๕,๗๐๗.๗๘ บาท ท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิก
การใช�บริการกล<องรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๑๐๒/๒๕๖๐) เนื่องจาก
บริษัทฯ ได�ยกเว�นค<าบริการดังกล<าวให�แก<ผู�ร�อง ตามข�อ ๒๔ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร�อยแล�ว 

๒. กรณีท่ีบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด คืนเงินค<าอุปกรณ!ให�แก<ผู�ร�องเรียนล<าช�า
เกินกว<า ๓๐ วัน นับแต<วันเลิกสัญญา ซ่ึงเปJนการฝ|าฝ}นหรือไม<ปฏิบัติตามข�อ ๓๕ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงถือเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคตามข�อ ๕ (๗) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมอบหมายให�สํานักงาน 
กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด เพ่ือขอให�บริษัทฯ ถือปฏิบัติ
ตามข�อ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการ
โทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร<งครัดต<อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ตรวจสอบ
พร�อมยกเว�นค<าบริการจํานวน ๕,๗๐๗.๗๘ บาท ท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิก
การใช�บริการกล<องรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๑๐๒/๒๕๖๐) 

 
 
 
 



 ๓๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : เรื่องร/องเรียนกรณีขอให/บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุfป จํากัด มีหนังสือช้ีแจงกรณีท่ี
ปรับราคาข้ึนค�าแพ็กเกจ (เลขท่ี ๙๓/๒๕๖๐) : บส.  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด มีหนังสือ

ชี้แจงกรณีท่ีปรับราคาข้ึนค<าแพ็กเกจ (เลขท่ี ๙๓/๒๕๖๐) เนื่องจากบริษัทฯ 
ไม<ได�มีการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภค รวมท้ังบริษัทฯ ได�มอบสิทธิ
พิเศษให�แก<ผู�ร�องในแพ็กเกจ “Platinum” เปJนระยะเวลา ๓ เดือน โดยไม<เสีย
ค<าใช�จ<ายเพ่ิมเติม ซ่ึงเปJนการเยียวยาให�แก<ผู�ร�องตามความเหมาะสมแล�ว 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนว<า หากไม<พอใจในการ
แก�ไขปKญหา และหากประสงค!จะดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัท ทรู วิชั่นส! 
กรุ7ป จํากัด หรือกรณีเรียกร�องขอค<าชดเชยซ่ึงไม<อยู<ในอํานาจของ กสทช. ผู�ร�องเรียน
สามารถนําเรื่องดังกล<าวเข�าสู<การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ือให�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต<อไป หรือผู�ร�องเรียนอาจใช�สิทธิ
ในทางศาลเรียกร�องค<าเสียหายได� 

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

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด 
มีหนังสือชี้แจงกรณีท่ีปรับราคาข้ึนค<าแพ็กเกจ (เลขท่ี ๙๓/๒๕๖๐) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการจัดทําหลักเกณฑ!เรื่อง Up Sale ให�สอดคล�อง
กับกิจการโทรคมนาคม ซ่ึง กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ แจ�งว<าประเด็นเรื่อง 
Up Sale ดังกล<าว ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! จะขอรับเรื่องนี้
ไปพิจารณา  

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๙๕ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒๑ ดังนี้ 

“๑. กรณีบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ปรับอัตราค<าบริการทรูวิชั่นส!
ข้ึน ๗ % โดยเริ่มต้ังแต< ๑ เมษายน ๒๕๖๐ สําหรับผู�ใช�บริการรายใหม< และ  
๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สําหรับผู�ใช�บริการรายเดิม ถึงแม�ว<าในการข้ึนราคาจะมี
การเพ่ิมบริการให�มากข้ึนกว<าเดิม เช<น สามารถรับชมช<องรายการระดับความ
คมชัดสูง (HD) ได�เพ่ิมข้ึน หรือรับชมช<องรายการท่ีมีลิขสิทธิ์จากต<างประเทศ
เพ่ิมข้ึน แต<กรณีดังกล<าวก็เข�าข<ายเปJนการ up selling เชิงบังคับในส<วนของ



 ๓๓ 
 

ผู�ใช�บริการเดิม ท่ีบางรายอาจไม<มีความประสงค!จะได�รับบริการท่ีเพ่ิมข้ึนหรือดีข้ึน 
และพึงพอใจต<อบริการท่ีได�รับในอัตราราคาเดิมอยู<แล�ว ซ่ึงบริษัทฯ ย<อมมีหน�าท่ี
ในการให�บริการเปJนไปตามสัญญาท่ีได�ทํากันไว� 

๒. ข�อพิจารณาของสํานักงาน กสทช. ท่ีว<า บริษัทฯ ได�มีการแจ�งล<วงหน�า
ให�ผู�ใช�บริการเดิมทราบเกินกว<า ๓๐ วันก<อนจะมีการเปลี่ยนแปลง อันเปJนการ
ดําเนินการท่ีเปJนไปตามข�อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาในการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ แล�ว อาจมี
ความคลาดเคลื่อน เนื่องจากข�อกําหนดดังกล<าวของประกาศบังคับเฉพาะ    
ในกรณีท่ีผู�ให�บริการประสงค!จะเปลี่ยนแปลง “ลักษณะ ประเภท เง่ือนไข 
มาตรฐานและคุณภาพในการให�บริการท่ีตกลงในสัญญา หรือท่ีได�โฆษณาหรือ
แจ�งให�ผู�ใช�บริการทราบ หรือการปรับปรุงรูปแบบการให�บริการอ่ืนๆ อันมี
ลักษณะเปJนสาระสําคัญของการให�บริการ” แต<มิได�รวมถึงการเปลี่ยนแปลง 
ในเรื่องของ “ราคา” หรือ “อัตราค�าบริการ” แต<อย<างใด 

๓. เห็นควรมีการวางกติกาเก่ียวกับกรณี up selling เพ่ือใช�ในการ
กํากับดูแลต<อไป อันเปJนการป[องกันไม<ให�เกิดกรณีการบังคับข้ึนราคาโดยยัดเยียด 
บริการท่ีเกินจําเปJนหรือเกินกว<าความต�องการของผู�ใช�บริการ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด/านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การส้ินสุดการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ของบริษัท ซีล สตาร� 

เทเลคอม จํากัด : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
บริษัท ซีล สตาร! เทเลคอม จํากัด สิ้นสุดการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม ท้ังนี้ โดยให�มีผลนับแต<วันท่ีจดทะเบียนเลิกบริษัท  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การสิ้นสุดการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
ของบริษัท ซีล สตาร! เทเลคอม จํากัด 

 
 
 
 
 



 ๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมเติมเทคโนโลยีในการให/บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี 
ในส�วนความเปbนกลางทางเทคโนโลยี : ปท.๑ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ิมเทคโนโลยี 4G LTE ด�วยมาตรฐาน 

IMT ร<วมกันกับระบบเดิม เพ่ือการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีย<านความถ่ี 
๒๑๐๐ MHz ช<วงความถ่ี ๑๙๖๕–๑๙๘๐ MHz คู<กับ ๒๑๕๕–๒๑๗๐ MHz  
มี bandwidth จํานวน ๑๕+๑๕ MHz ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๑ โดยกําหนดระยะเวลาการอนุญาตเปJนไปตาม
อายุใบอนุญาตของบริษัทฯ ซ่ึงจะหมดอายุในวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘  

๒. อนุมัติการปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๑ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเง่ือนไข
เฉพาะรายบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี (รหัสบริการ ๓–๒–๖.๓) 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมเติมเทคโนโลยี
ในการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ในส<วนความเปJนกลางทางเทคโนโลยี 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว<า เนื่องจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีคลื่น
ท่ีให�บริการด�วยเทคโนโลยีเดิมอยู<  และการเปลี่ยนเทคโนโลยีอาจทําให�
ผู�ใช�บริการบนเทคโนโลยีเก<าเกิดปKญหา ดังนั้น สํานักงาน กสทช. อาจจะต�อง
ติดตามในเรื่องของคุณภาพการให�บริการ ว<าอย<างน�อยจะต�องมีการประกัน
คุณภาพข้ันตํ่าให�กับผู�ใช�บริการเดิม มิฉะนั้นก็จะเท<ากับเปJนการบังคับให�
ผู�ใช�บริการต�องเปลี่ยนเทคโนโลยีไปด�วยเช<นกัน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : นายธีรพงษ� นาทีกาญจนลาภ ร/องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณี

ประสบปyญหาการเรียกเก็บค�าบริการอินเทอร�เน็ตผิดพลาด : รท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายธีรพงษ! นาทีกาญจนลาภ ร�องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปKญหาการเรียกเก็บค<าบริการอินเทอร!เน็ตผิดพลาด 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นว<าบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ได�แสดง
ข�อมูลการใช�งาน (CDR) รอบบิลเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ พบว<า เลขหมาย ๐๘ ๑๙๑๙ ๐๙๒๑ 
มีรายการใช�งานอินเทอร!เน็ตจํานวน ๑๒๙.๑๑ บาท (ไม<รวม VAT) ซ่ึงค<าบริการ
ดังกล<าวเกิดข้ึนจากการใช�งานอินเทอร!เน็ตของผู�ใช�บริการ จึงเปJนกรณีท่ีบริษัทฯ 
ได�พิสูจน!ข�อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกต�องของการเรียกเก็บค<าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 



 ๓๕ 
 

ตามข�อ ๒๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล�ว 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง นายธีรพงษ! นาทีกาญจนลาภ ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด กรณีประสบปKญหาการเรียกเก็บค<าบริการอินเทอร!เน็ตผิดพลาด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� สําหรับ

บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเปbนเลขหมายสวย (ฉบับท่ี ๒) : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะต<อร<างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ!การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท! สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปJน
เลขหมายสวย (ฉบับท่ี ๒) และผลการพิจารณาของ กสทช. ต<อร<างประกาศ 
กสทช. ดังกล<าว ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร<ในเว็บไซต!ของ
สํานักงาน กสทช. ต<อไป  

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร<างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท! สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปJนเลขหมายสวย   
(ฉบับท่ี ๒) ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล<าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนาม 
ก<อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต<อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง ร<างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท! สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปJนเลขหมายสวย (ฉบับท่ี ๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมจุดเช่ือมต�อระหว�างประเทศและการ

ปรับปรุงเง่ือนไขในส�วนของบริการวงจรเช�าส�วนบุคคลระหว�างประเทศ (IPLC) 
ภายใต/ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 
 
 
 



 ๓๖ 
 

๑. อนุมัติให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ิมจุดเชื่อมต<อระหว<างประเทศและ
เพ่ิมเติมโครงสร�างอัตราค<าบริการ สําหรับบริการวงจรเช<าส<วนบุคคลระหว<าง
ประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) ภาคพ้ืนดินและ
ภาคพ้ืนน้ํา ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี 
๓ก/๔๘/๐๐๑ โดยกําหนดระยะเวลาการอนุญาตเปJนไปตามอายุใบอนุญาตของ
บริษัทฯ 

๒. เห็นชอบการปรับปรุงเง่ือนไขเฉพาะรายบริการ ของบริการวงจรเช<าส<วนบุคคล
ระหว<างประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) ภาคพ้ืนดิน
และภาคพ้ืนน้ํา รหัสบริการ ๓–๑–๔.๕ ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๑   

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมจุดเชื่อมต<อระหว<าง
ประเทศและการปรับปรุงเง่ือนไขในส<วนของบริการวงจรเช<าส<วนบุคคลระหว<าง
ประเทศ (IPLC) ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : สถาบันไฟฟ{าและอิเล็กทรอนิกส� อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สฟอ.) ย่ืนขอต�อ

อายุและเพ่ิมเติมขอบข�ายใบอนุญาตให/จัดตั้ งหน�วยตรวจสอบเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ� : ทท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ต<ออายุใบอนุญาตให�จัดต้ังหน<วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและ

อุปกรณ! ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๒ ให�แก<สถาบันไฟฟ[าและอิเล็กทรอนิกส!ฯ 
เปJนระยะเวลา ๓ ปU ต้ังแต<วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  

๒. อนุญาตให�เพ่ิมเติมขอบข<ายการให�บริการทดสอบตามใบอนุญาตให�จัดต้ังหน<วย
ตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๒ 
ให�แก<สถาบันไฟฟ[าและอิเล็กทรอนิกส!ฯ โดยมีผลต้ังแต<วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง สถาบันไฟฟ[าและอิเล็กทรอนิกส! อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สฟอ.) ยื่นขอต<ออายุและเพ่ิมเติมขอบข<ายใบอนุญาตให�จัดต้ังหน<วยตรวจสอบ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 



 ๓๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 
ประจําปC ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปU ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ ออกไป เพ่ือให� 
กสทช. ได�ศึกษาในรายละเอียด และให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาในครั้งต<อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การแก/ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว�าด/วยเครื่องแบบและการแต�งกายของ

เลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจ/าง และผู/ปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๕ : บย.  

  
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให�แก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว<าด�วยเครื่องแบบและการแต<งกาย

ของเลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจ�าง และผู�ปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําร<างระเบียบท่ีแก�ไขปรับปรุงเรียบร�อยแล�วนําเสนอประธาน กสทช. ลงนาม
ก<อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลใช�บังคับต<อไป 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ไปยกร<างแก�ไขระเบียบ กสทช. ว<าด�วย
เครื่องแบบและการแต<งกายของ กสทช. โดยให�เพ่ิมเติมเรื่องเครื่องแบบชุด
ปฏิบัติการของ กสทช. และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต<อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว<าด�วยเครื่องแบบและ 
การแต<งกายของเลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจ�าง และผู�ปฏิบัติงานของสํานักงาน 
กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : ปฏิทินงบประมาณรายรับ – รายจ�าย ประจําปC ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการ

พิจารณางบประมาณฯ ยย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายรับ–รายจ<าย ประจําปU ๒๕๖๒ ของสํานักงาน กสทช. 

ตามกระบวนการ ลําดับ ข้ันตอน กิจกรรม และกรอบระยะเวลาในการจัดทํางบประมาณ
รายจ<าย ประจําปU ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



 ๓๘ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง ปฏิทินงบประมาณรายรับ – รายจ<าย ประจําปU ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การพิจารณาทบทวนงบประมาณรายจ�ายโครงการ ประจําปC ๒๕๖๑ : ยย. 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดส<งเอกสารงบประมาณรายจ<ายโครงการ ประจําปU 

๒๕๖๑ ให�คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม และเลขาธิการ กสทช. เพ่ือพิจารณาทบทวน ก<อนจัดส<งให�เลขาธิการ 
กสทช. เพ่ือรวบรวมนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. และท่ีประชุม กสทช. พิจารณา ก<อนจัดส<งให�คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ พิจารณาต<อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณาทบทวนงบประมาณรายจ<ายโครงการ ประจําปU 
๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ :  มาตรการป{องกันการฝ�าฝ�นเง่ือนไขใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาและเผยแพร�

ผลิตภัณฑ�อาหารและยาท่ีผิดกฎหมาย : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม ๑. มอบหมายให�ประธาน กสทช. เปJนผู� พิจารณาเรื่องการมอบอํานาจให�

เลขาธิการ กสทช. หรือรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงฯ 
เปJนพนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจสั่งให�ผู�รับใบอนุญาตระงับการออกอากาศ
รายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย หรือมีเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปJนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า โดยหลอกลวงหรือ
กระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับการบริการหรือสินค�า  
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงข�อมูลอันไม<เปJนความจริง หรือเกินความจริง ท่ีเปJน
การกระทําความผิดตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ!สุขภาพได�ทันทีเปJน  
การชั่วคราว เม่ือได�รับแจ�งเปJนลายลักษณ!อักษรหรือตามแบบแจ�งผลการกระทํา
ความผิดจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท้ังนี้ โดยอาศัยอํานาจ
ตามข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือเปJนการป[องกันความเสียหายท่ี
จะเกิดข้ึน 

 



 ๓๙ 
 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ไปพิจารณาตรวจสอบเรื่องต<างๆ ท่ีอยู<ในอํานาจ
ของ กสทช. ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปJนเร<งด<วน ซ่ึงการนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. เพ่ือพิจารณามีมติอาจไม<ทันการณ! และเห็นควรให�มีการมอบหมายให�
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการไปพลางก<อน ท้ังนี้ เพ่ือป[องกันและระงับความเสียหาย
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยให�สํานักงาน กสทช. รวบรวมนําเสนอคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
ด�านกฎหมายของ กสทช. พิจารณาให�ความเห็น และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต<อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง มาตรการป[องกันการฝ|าฝ}นเง่ือนไขใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณา
และเผยแพร<ผลิตภัณฑ!อาหารและยาท่ีผิดกฎหมาย 

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๒๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ พร�อมกล<าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล<าวปFดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.  
 


