
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๘ สิงหาคม 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 
๙. ผศ. ภักดี  มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ-าหน-าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก9กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส<วน รักษาการในตําแหน<งผู�อํานวยการสํานัก

สื่อสารองค!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. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



 ๒ 
 

๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 
สํานักสื่อสารองค!กร 

๑๐. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ 
 

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ<มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
๑. พันเอก สมมาส  สําราญรัตน! ผู�อํานวยการสํานักกรรมการกิจการโทรคมนาคมและการประชมุ 
๒. นางยุพา  ทรัพย!ยิ่ง ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๓. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๔. นายนิพนธ!  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)  

รักษาการในตําแหน<งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๕. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู�อํานวยการส<วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข<าย 

สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) 
๖. นางสาวใจทิพย!   ศรีโนนชัย ผู�อํานวยการส<วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นางรวิภา  ด�วงแดงโชติ ผู�อํานวยการส<วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๘. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
๙. นางสาวลักษมี  นุตตะโร นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๑๐. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๑๑. นายวสุ  อมรนพวงศ! 

 
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 

๑๒. นายนิธิวุฒิ  จีระเรืองรัตนา 
 

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง  
สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 

๑๓. นางสาวสุชารีย!  ช<างทอง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล<าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
 
๑. เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ�าอยู<หัว ซ่ึงมีการดําเนินการท้ังท่ีสํานักงาน กสทช. และบริเวณ
มณฑลพิธีท�องสนามหลวง ซ่ึงประธาน กสทช. กรรมการ กสทช. พร�อมด�วย
เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. ได�ร<วมพิธีทําบุญตักบาตรและ
ถวายสัตย!ปฏิญาณเพ่ือเปLนข�าราชการท่ีดีของแผ<นดิน และขอขอบคุณ
กรรมการทุกท<านท่ีได�ไปร<วมลงนามถวายพระพรแด<สมเด็จพระเจ�าอยู<หัว ณ 
พระบรมมหาราชวัง  

๒. เม่ือวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร�อมด�วยกรรมการ กสทช. ผู�บริหาร 
และพนักงานสํานักงาน กสทช. เข�าร<วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย! 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ! พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู<หัว 
เนื่องในวันสื่อสารแห<งชาติ ประจําปN ๒๕๖๑ และรัฐมนตรีว<าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน!) เข�าร<วมพิธีถวายพานพุ<ม
ราชสักการะ ณ สํานักงาน กสทช. ต<อจากนั้นรองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศตรี 
ดร. ธนพันธุ!  หร<ายเจริญ) ได�เปLนผู�แทนสํานักงาน กสทช. พร�อมผู�บริหาร
เดินทางไปร<วมพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย!จอมพลสมเด็จพระราชปHตุลา 
บรมพงศาภิมุข เจ�าฟPาภาณุรังษีสว<างวงศ! กรมพระยาภาณุพันธุวงศ!วรเดช ณ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ถนนแจ�งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

๓. เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเ ด็จพระนางเจ� าสิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ครบรอบ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สํานักงาน กสทช. ได�กําหนดจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความจงรักภักดีถวายเปLน
พระราชกุศล โดยในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะมีพิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณ
ลานพระบรมราชานุสาวรีย! และมีพิธีลงนามถวายพระพร ณ อาคารหอประชุม
ชั้น ๑ สํานักงาน กสทช. และในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จะไปลงนาม
ถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง จึงขอเชิญกรรมการทุกท<านเข�าร<วม
กิจกรรมดังกล<าว  

๔. ขอแสดงความยินดีกับ กสทช. ประวิทย! ลี่สถาพรวงศา ท่ีได�รับการคัดเลือก
เข�าอบรมในหลักสูตรการปPองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ<นท่ี ๖๑ ของวิทยาลัย
ปPองกันราชอาณาจักร 

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
 
 
 
 



 ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ท้ังนี้ โดยให�แก�ไขปรับปรุงตามท่ีกรรมการ กสทช. ขอแก�ไข 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย! มีข�อสังเกตว<า ร<างมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ ตามท่ี

สํานักงานร<างมานั้นคลาดเคลื่อนจากข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในท่ีประชุม ซ่ึงในการ
พิจารณาระเบียบวาระดังกล<าว แม�ท่ีประชุมมิได�ถึงกับขัดข�องท่ีจะใช�แนวทาง
ปฏิบัติฯ ตามท่ีเสนอมา แต<ก็ได�มีข�อสังเกตและข�อทักท�วงในบางประการด�วย
ความห<วงใยว<าอาจจะมีจุดอ<อนบางประการ เช<นเรื่องของความม่ันคงแน<นอน   
ซ่ึงอาจจะกระทบต<อความน<าเชื่อถือในการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. เอง 
และในท่ีสุดเลขาธิการ กสทช. ได�สรุปว<าจะขอนําเรื่องดังกล<าวกลับไปพิจารณา 
ส<วนระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ ขอแก�ไขความเห็นต<อร<างมติใหม<เปLนดังนี้ “โดยอนุมัติ
ในหลักการให�สํานักงาน กสทช. จัดสรรพ้ืนท่ีในซอยสายลมเพ่ือก<อสร�างอาคารเพ่ิมเติม
สําหรับใช�เปLนพ้ืนท่ีปฏิบัติงานถาวร ในวงเงินงบประมาณ ๑๔๕ ล�านบาท”  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ และครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ และครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน 

๑๑ เรื่อง ดังนี้ 
 



 ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามประกาศ กสทช. เรื่อง แต�งตั้งเจ-าพนักงานผู-ออก
ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ดท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต<งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

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

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต<อรายงานผลการปฏิบัติงานตามประกาศ กสทช. 

เรื่อง แต<งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ว<าเปLนเรื่องดีในการ
ประสานความร<วมมือกับสํานักงานตํารวจแห<งชาติ ดําเนินการจับกุมสถานีวิทยุท่ี
ส<งอินเทอร!เน็ตข�ามไปบ<อนออนไลน!ท่ีประเทศสหภาพเมียนมาร! แต<อาจจะต�อง
ดําเนินการให�รวดเร็วยิ่งข้ึน เนื่องจากสถานีเหล<านั้นมีมานานแล�ว นอกจากนั้นเห็นควร
กํากับดูแลในประเด็นปUญหาอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีเปLนช<วงรอยต<อระหว<าง
ประเทศด�วย ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. แจ�งว<าสํานักงาน กสทช. จะรับไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๑ ป? ๒๕๖๑ : วท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๑ ปN ๒๕๖๑ ตามผลการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเก่ียวกับข�อมูลการสํารวจสภาพตลาดของสํานักงาน กสทช. 
ท่ีระบุว<า บริการ Fixed Line มีเพียงบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยอาจต�อง
กลับไปทบทวน เนื่องจากขณะนี้มีผู�ประกอบการหลายราย อาทิ บริษัท แอดวานซ! 
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค (AWN) บริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได�ยื่นขอเลขหมาย 
ดังนั้น ข�อมูลตามท่ีรายงานอาจยังไม<ตรงกับสภาพตลาดท่ีแท�จริง ซ่ึงเลขาธิการ 
กสทช. แจ�งว<าสําหรับให�บริการโทรศัพท!ประจําท่ีสํานักงาน กสทช. จะรับไป
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : ข-อร-องเรียนกรณีขอให-ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุ Pk. RADIO 
คล่ืนความถ่ี ๙๓.๗๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา : ผส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุ 

Pk. RADIO คลื่นความถ่ี ๙๓.๗๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากสถานีวิทยุ 
Pk. RADIO คลื่นความถ่ี FM ๙๓.๗๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา เปLนผู�รับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการทางธุรกิจท่ีสามารถหารายได�
จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจได� กรณีดังกล<าวจึงไม<เข�าข<ายเปLนการกระทํา
ท่ีขัดต<อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต<อเรื่องข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศ

ของสถานีวิทยุ Pk. RADIO คลื่นความถ่ี ๙๓.๗๕ MHz จังหวัดนครราชสีมาว<า   
ในส<วนการยุติเรื่องนั้นเห็นชอบตามท่ีเสนอ เนื่องจากเปLนกรณีการทดลอง
ประกอบกิจการธุรกิจซ่ึงตามหลักเกณฑ!สามารถหารายได�จากการโฆษณาและ
บริการธุรกิจได� อย<างไรก็ตาม เห็นควรท่ีจะต�องมีการปรับปรุงกระบวนการหรือ
ปรับปรุงประกาศเพ่ือแก�ไขปUญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการธุรกิจ 
ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ หรือจํากัด
เวลาให�ชัดเจน เนื่องจากเปLนการประกอบการท่ีมีการหารายได� โดยท่ีการอนุญาต
ใช�คลื่นความถ่ีไม<ได�ผ<านกลไกการประมูล  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : ข-อร-องเรียนกรณีขอให-ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เจาะประเด็น” เม่ือวันท่ี 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช�อง 8 (ช�อง ๒๗) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เจาะประเด็น” 

เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช<องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช<อง 8 (ช<อง ๒๗) อาจมีเนื้อหาไม<เหมาะสม เนื่องจากการออกอากาศรายการ 
“เจาะประเด็น” ดังกล<าว ไม<เข�าข<ายเปLนการนําเสนอเนื้อหารายการท่ีขัดต<อ
มาตรา ๓๗ แห<งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
 



 ๗ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : การแจ-งเปล่ียนแปลงกรรมการผู-มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท ทีซี  

บรอดคาสติ้ง จํากัด : ปส.๓  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท ทีซี 

บรอดคาสต้ิง จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข<ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ระดับชาติ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานผลการทดสอบการใช-งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติ   
ให-เปล่ียนแปลงการใช-งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ 
(จํานวน ๒ สถานี) : ปส.๑ 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติ  

ให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ (จํานวน 
๒ สถานี) และมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงข�อมูลในระบบ
ฐานข�อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ท้ังนี้ ตามมติ กสท. ครั้งท่ี 
๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (พลเอก สุกิจ  

ขมะสุนทร) ประจําเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (พลเอก สุกิจ  

ขมะสุนทร) ประจําเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 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<วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

 
 
 
 
 



 ๘ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปVนของ

ตนเอง ฉบับท่ี ๕/๒๕๖๑ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ : ปท.๒  
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม<มีโครงข<าย 

เปLนของตนเอง ฉบับท่ี ๕/๒๕๖๑ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต<ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม<ปรากฏประวัติว<ามีการออกอากาศ
ขัดต<อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๗๙ สถานี ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๕๐ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๒๗ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๒ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต<อเรื่องการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว<า นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปLนเพียง
มาตรการชั่วคราว แต<กลับถูกใช�มาเปLนระยะเวลานาน โดยมีการต<ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย<างไร�จุดสิ้นสุดและไม<เปLนการสมควร โดยเฉพาะ
สําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรร
คลื่นความถ่ีเอาไว�เปLนการเฉพาะ ว<าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต<ออายุ
การทดลองประกอบกิจการก็เท<ากับเปLนการต<ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย 
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล<าวอย<างจริงจัง  

 
 
 
 
 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของผู-ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๘ สถานี : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๘ สถานี ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง ศรีสกล เรดิโอ โดยห�างหุ�นส<วนจํากัด ศรีสกล อินเตอร! กรุ9ป  
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง น้ําผึ้ง เรดิโอ โดยห�างหุ�นส<วนจํากัด น้ําผึ้งพัชรินทร! 
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ 

(แท็กซ่ีคุณธรรม) โดยมูลนิธิพุทธอเนกประสงค!วัดสังฆทาน 
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง สอ. บท. (เสียงจากเอ้ืออาทรบางบัวทอง) โดยห�างหุ�นส<วนจํากัด 

มวลชนบัวทอง 
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง ฮิตเอฟเอ็ม โดยบริษัท เวสเทิร!น บรอดแคสต! แอนด! 

เอ็นเตอร!เทนเม�นต! จํากัด 
๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนเวียงคํา วีเค เรดิโอ โดยห�างหุ�นส<วนจํากัด ศรีธนาเศรษฐ! 
๗. สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือนเกษตร อ. กงไกรลาศ โดยบริษัท มาสเตอร!โฮม 

พิษณุโลก จํากัด 
๘. สถานีวิทยุกระจายเสียง Best Radio โดยห�างหุ�นส<วนจํากัด ทีทีที มีเดีย กรุ9ป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การส้ินผลการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๕ ท่ีจัดสรร

ให-แก�บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร� จํากัด : จท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบการสิ้นผลการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๕    

ท่ีจัดสรรให�แก<บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร! จํากัด โดยสิ้นผลนับจากวันท่ีได�รับจัดสรร
ต้ังแต<วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เปLนต�นไป เนื่องจากบริษัทฯ มิได�ดําเนินการแจ�ง
ยืนยันยอมรับเง่ือนไขการใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๓๐๕ และ
มิได�ชําระค<าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ตามระยะเวลาท่ีสํานักงาน 
กสทช. กําหนดและท่ีขยายขอบเขตระยะเวลาให�อีกครั้งหนึ่งแล�ว ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

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

ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ศรีภูธร เรดิโอ คล่ืนความถ่ี ๙๐.๒๕ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) 
ไม�เปVนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข-อง : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งตักเตือนทางปกครองให�
สถานีวิทยุกระจายเสียง ศรีภูธร เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๐.๒๕ MHz ดําเนินการแก�ไข 
ปรับปรุง และปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย<างเคร<งครัด เนื่องจาก
การออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง ศรีภูธร เรดิโอ คลื่นความถ่ี 
๙๐.๒๕ MHz ประเภทกิจการบริการสาธารณะ เปLนการโฆษณาหารายได�และ 
เปLนการโฆษณาเกินกว<าการนําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท และกิจการ 
อันเปLนการขัดต<อเง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต<อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และข�อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ศรีภูธร เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๐.๒๕ MHz 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม<เปLนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ขอให�สํานักงาน กสทช. ระบุเพ่ิมเติมในหนังสือแจ�งคําสั่ง
ทางปกครองให�ชัดเจนว<าสถานีวิทยุกระจายเสียง ศรีภูธร เรดิโอ คลื่นความถ่ี 
๙๐.๒๕ MHz จะต�องดําเนินการแก�ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให�ถูกต�องภายใน
ระยะเวลาเท<าใด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศภาพยนตร�เรื่อง “เพ่ือนกัน

มันส�กระจาย (Friends with Benefits)” ในรายการ “Cinema Hits” เม่ือวันท่ี 
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล   
ช�อง PPTV (ช�อง ๓๖) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการออกอากาศภาพยนตร!เรื่อง 
“เพ่ือนกันมันส!กระจาย (Friends with Benefits)” ในรายการ “Cinema Hits” 
เม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางช<องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช<อง PPTV (ช<อง ๓๖) มีเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบต<อความสงบเรียบร�อย



 ๑๑ 
 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเข�าข<ายเปLนการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๗ 
แห<งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�กําหนดโทษปรับทางปกครอง
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด! บรอดคาสต้ิง จํากัด เปLนเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ 
ตามมาตรา ๕๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) แห<งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
ภาพยนตร!เรื่อง “เพ่ือนกันมันส!กระจาย (Friends with Benefits)” ในรายการ 
“Cinema Hits” เม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางช<องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ช<อง PPTV (ช<อง ๓๖) อาจมีเนื้อหาไม<เหมาะสม 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว<า ในกรณีท่ีมีการพิจารณาแล�วว<า การออกอากาศ
มีเนื้อหาสาระเข�าข<ายการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๗ แห<งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ไม<จําเปLนต�อง
กล<าวอ�างเปLนการกระทําเข�าข<ายเปLนเนื้อหาท่ีขัดต<อประกาศสํานักงาน กสทช. 
เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน! เนื่องจากหากผิด
ตามมาตรา ๓๗ แล�ว  ไม<ว<าจะจัดระดับความเหมาะสมของรายการเปLนระดับใด 
ก็ย<อมไม<สามารถออกอากาศได� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

สยามเรดิโอ คล่ืนความถ่ี ๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดสระแก-ว (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ไม�เปVนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง สยามเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดสระแก�ว 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม<เปLนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. การออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง สยามเรดิโอ คลื่นความถ่ี 

๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดสระแก�ว ประเภทกิจการบริการสาธารณะ เปLนการโฆษณาหา
รายได�และเปLนการโฆษณาเกินกว<าการนําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท 
และกิจการ ซ่ึงไม<เปLนไปตามเง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ  



 ๑๒ 
 

๒. เนื่องจากการกระทําตามข�อ ๑. เปLนการฝ~าฝ�นคําสั่งภายหลังจากท่ีสํานักงาน 
กสทช. มีคําสั่งเตือนให�สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ!จักรชัยเพ่ือความม่ันคง 
ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสยามเรดิโอ คลื่นความถ่ี 
๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดสระแก�ว ระงับการออกอากาศโฆษณาท่ีเข�าข<ายเปLนการ
หารายได�จากการโฆษณาเกินกว<าการโฆษณาเชิงภาพลักษณ! กรณีนี้จึงเปLนการกระทํา
ความผิดซํ้าครั้งท่ี ๒ ดังนั้น จึงได�เห็นชอบให�มีคําสั่งทางปกครองพักใช�ใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง สยามเรดิโอ คลื่นความถ่ี 
๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดสระแก�ว เปLนระยะเวลา ๓๐ วัน ท้ังนี้ ให�ส<งเรื่องให�สํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ดําเนินการตามกระบวนการต<อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียง สยามเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดสระแก�ว (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ไม<เปLนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การฝkาฝlนคําส่ังทางปกครองของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ 

MCOT HD กรณีโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) : บส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมีมติไม<บรรเทาโทษให�บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ช<องรายการ MCOT HD 
เนื่องจากไม<มีข�อเท็จจริงใหม< หรือข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมท่ีจะประกอบการพิจารณาว<า
ไม<มีผลกระทบให�เกิดการเอาเปรียบผู�บริโภค ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�ง
คําสั่งปรับทางปกครองบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปLนจํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ียังมิได�ปฏิบัติตามคําสั่ง (จํานวน ๑ วัน) 
(ณ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) รวมเปLนเงินท้ังสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ตามมาตรา ๓๑ 
และมาตรา ๗๑ แห<งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และข�อ ๘ 
ประกอบกับข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปLนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) ช<องรายการ MCOT HD กระทําการฝ~าฝ�นคําสั่งทางปกครองโดยการออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร หลินจือมิน (LINHZHIMIN) ทางช<องรายการ MCOT HD 
โดยไม<ได�รับอนุญาต เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๒๗ – ๐๘.๓๘ น.  

 
 



 ๑๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การฝ~าฝ�นคําสั่งทางปกครองของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
ช<องรายการ MCOT HD กรณีโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การลดหย�อนหรือยกเว-นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป? : นส.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบอัตราการลดหย<อนหรือยกเว�นค<าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปN       
ของกรมประชาสัมพันธ! ช<องรายการ สถานีโทรทัศน!สันติสุข เลขท่ีใบอนุญาต   
B1–S21040-0073–57 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๙ อัตราลดหย<อนตามเกณฑ!
ระเบียบ ร�อยละ ๑๕.๐๐ ท้ังนี้ ตามข�อ ๗ ของระเบียบ กสทช. เรื่อง การลดหย<อน
หรือยกเว�นค<าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การลดหย<อนหรือยกเว�นค<าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปN 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การอนุญาตให-บริษัท ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ สถานีไทยเคเบิล 
บรอดแคสติ้ง : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

สําหรับกิจการท่ีไม<ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช<องรายการ สถานีไทยเคเบิล 
บรอดแคสต้ิง แก<บริษัท ไทย เคเบิล บรอดแคสต้ิง จํากัด โดยกําหนดให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๑ ปN นับแต<วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม<ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท ไทย เคเบิล บรอดแคสต้ิง จํากัด เพ่ือถือปฏิบัติ
โดยเคร<งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ปฏิบัติหน�าท่ีด�านการกํากับดูแลด�านการ
คุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณาอาหารและยา และด�านการกํากับดูแลผังรายการ
และเนื้อหารายการอย<างเคร<งครัด  

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอสงวนความเห็นในประเด็นการให�ใบอนุญาตโดยมีผล
ย�อนหลัง โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส<งให�ในภายหลัง  



 ๑๔ 
 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ไทย เคเบิล บรอดแคสต้ิง จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม<ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช<องรายการ สถานีไทยเคเบิล บรอดแคสต้ิง 

๒. เลขาธิการ กสทช. แจ�งว<าจะได�มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ไปชี้แจง 
กสทช. ประวิทย!ฯ ในประเด็นข�อกฎหมายเก่ียวกับการกําหนดวันท่ีใบอนุญาต
มีผลบังคับใช� 

๓. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๖๓๓ ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๖ ดังนี้ 

“กรณีนี้ เปLนกรณีของการขอต<ออายุ ใบอนุญาตภายหลังจากท่ี
ใบอนุญาตเดิมหมดอายุลงแล�ว ซ่ึงไม<เข�าเง่ือนไขตามข�อ ๑๖ (๑) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีกําหนดให�ต�องยื่นล<วงหน�าอย<างน�อยหนึ่งร�อยแปดสิบวัน
ก<อนวันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และไม<เข�าตามข�อ ๑๖ (๔) เช<นเดียวกัน 
เนื่องจากมิใช<กรณีท่ีอยู< “ในระหว<างการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหม<” 
หรือแม�แต<มติ กสท. ครั้งท่ี ๔๔/๒๕๕๗ และ ๑/๒๕๕๙ ก็เปLนการวางแนวเรื่อง
ระยะเวลาของการขอรับใบอนุญาตใหม<หลังใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุท่ีได�ดําเนินการ
ตามข้ันตอนและเง่ือนไขของข�อ ๑๖ เช<นเดียวกัน ดังนั้น การท่ีจะให�ใบอนุญาตใหม<
มีผลย�อนหลังไปก<อนท่ีจะมีการยื่นขอ จึงเปLนกรณีท่ีไม<มีกฎหมายอนุญาตให�
ดําเนินการได� ผมจึงมีความเห็นแตกต<างในส<วนนี้ 

ท้ังนี้ กรณีเช<นนี้สมควรท่ีจะต�องพิจารณามิให�เกิดเหตุซํ้าอีก เนื่องจาก
เปLนกรณีท่ีจะทําให�เกิดช<องว<างในเรื่องของการประกอบกิจการโดยไม<ได�รับ
อนุญาต ซ่ึงเปLนความผิดท่ีกฎหมายกําหนดบทลงโทษไว�ชัดเจน จึงเห็นควรต�อง
พิจารณาปรับปรุงแก�ไขประกาศเก่ียวกับการอนุญาตให�มีช<องทางรองรับกรณี
ลักษณะนี้ เพ่ือบรรเทาปUญหาให�ผู�รับใบอนุญาต ขณะเดียวกันก็ทําให�การ     
ใช�ดุลพินิจของคณะกรรมการ กสทช. เปLนไปโดยชอบบนฐานของกฎหมาย
อย<างแท�จริง” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การอนุญาตให-บริษัท ยูนิเวอร�แซล มีเดีย เอ็นเตอร�เทนเม-นท� จํากัด ประกอบกิจการ

เพ่ือให-บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ 
UMM TV : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 



 ๑๕ 
 

๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม<ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช<องรายการ 
UMM TV แก<บริษัท ยูนิเวอร!แซล มีเดีย เอ็นเตอร!เทนเม�นท! จํากัด โดยกําหนดให�
มีอายุใบอนุญาต ๕ ปN นับแต<วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม<ใช�
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท ยูนิเวอร!แซล มีเดีย เอ็นเตอร!เทนเม�นท! 
จํากัด เพ่ือถือปฏิบัติโดยเคร<งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ปฏิบัติหน�าท่ีด�านการกํากับดูแลด�านการ
คุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณาอาหารและยา และด�านการกํากับดูแลผังรายการ
และเนื้อหารายการอย<างเคร<งครัด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ยูนิเวอร!แซล มีเดีย เอ็นเตอร!เทนเม�นท! จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม<ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช<องรายการ UMM TV 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการของบริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค 
จํากัด จํานวน ๕ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อ  
ช<องรายการ จํานวน ๕ ช<องรายการ ดังนี้ 
๑. ช<องรายการ STAR World เปลี่ยนเปLนชื่อช<องรายการ FOX LIFE 
๒. ช<องรายการ FOX Movies Premium เปลี่ยนเปLนชื่อช<องรายการ FOX Movies  
๓. ช<องรายการ NHK WORLD TV เปลี่ยนเปLนชื่อช<องรายการ NHK WORLD–JAPAN 
๔. ช<องรายการ RTL CBS Extreme เปลี่ยนเปLนชื่อช<องรายการ Blue Ant Extreme 
๕. ช<องรายการ RTL CBS Entertainment เปลี่ยนเปLนชื่อช<องรายการ Blue Ant 

Entertainment 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช<องรายการของบริษัท ซุปเปอร! 
บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด จํานวน ๕ ช<องรายการ 

 
 
 



 ๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ AUSTRALIA PLUS TELEVISION ของ
บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุsป จํากัด : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ9ป จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช<องรายการจาก 
AUSTRALIA PLUS TELEVISION เปLนชื่อช<องรายการ ABC Australia 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช<องรายการ AUSTRALIA PLUS 
TELEVISION ของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ9ป จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของวัดดอกจาน

รัตนาราม สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษา ราชนครินทร� สาขาวัดดอกจานรัตนาราม (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๙๒) : 
ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. ไม<อนุญาตให�วัดดอกจานรัตนารามได�รับการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการ

สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
ราชนครินทร! สาขาวัดดอกจานรัตนาราม เนื่องจากไม<ดําเนินการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให�ถูกต�องภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงเปLนการกระทําท่ีขัดต<อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการส<งคืนแบบรับรองการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการและเอกสารประกอบการต<ออายุใบอนุญาต
ท้ังหมดให�แก<วัดดอกจานรัตนาราม ท้ังนี้ หากวัดดอกจานรัตนารามประสงค!จะ
ทดลองประกอบกิจการอยู<ต<อไป ให�ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการตามข�อ ๙ วรรคสี่ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) และ
ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ ให�แล�วเสร็จในคราวเดียวกัน ท้ังนี้ ภายใน ๖๐ วันนับแต<ได�รับแจ�งผล
การพิจารณาจากสํานักงาน กสทช. หรือภายในกรอบระยะเวลาตามข�อ ๙ วรรคสี่
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ



 ๑๗ 
 

วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สําหรับกรณีคงเหลือระยะเวลาดําเนินการ
มากกว<า ๖๐ วัน  
อนึ่ง หากไม<ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล<าว จะถือว<าไม<ประสงค!จะทดลอง
ประกอบกิจการอีกต<อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต<
วันท่ีครบกําหนด  

๓. อนุญาตให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
อันเนื่องมาจากการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการในข�อ ๒. ด�วยเหตุท่ีการยื่นคําขอ
ดังกล<าวเปLนการปฏิบัติตามเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ภายหลังกระบวนการพิจารณาคําขอต<ออายุใบอนุญาตแล�วเสร็จ ซ่ึงผู�ยื่นคําขอ
มิได�มีเจตนายื่นคําขอล<าช�าตามนัยของกฎหมาย  

๔. มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) บันทึกประวัติ
การฝ~าฝ�นเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของวัดดอกจานรัตนารามในระบบ
ฐานข�อมูล เพ่ือใช�เปLนข�อมูลประกอบการดําเนินการในส<วนท่ีเก่ียวข�องต<อไป  

๕. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและสิทธิในการ
ฟPองคดีปกครองให�วัดดอกจานรัตนารามทราบต<อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การพิจารณาคําขอต<ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการของวัดดอกจานรัตนาราม สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร! สาขาวัดดอกจาน
รัตนาราม (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๙๒) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต กรณียื่นขอเปลี่ยนคลื่นความถ่ีในระหว<างการ
ทดลองประกอบกิจการจะดําเนินการได�หรือไม< 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : พิจารณาขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการและต�ออายุการทดลอง 

ประกอบกิจการ ของห-างหุ-นส�วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร�ค (ประเทศไทย) และ
ห-างหุ-นส�วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร�ค อ่ืนๆ : ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! กรณีการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการและต<ออายุการ



 ๑๘ 
 

ทดลองประกอบกิจการ ของห�างหุ�นส<วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค (ประเทศไทย) 
และห�างหุ�นส<วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค อ่ืนๆ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. กรณีการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๓ สถานี  

๑.๑ รั บทราบการขอยกเลิ กการทดลองประกอบกิจการของสถานี
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ สถานี (ห�างหุ�นส<วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค 
(โคราช) สถานีฮฮต FM ห�างหุ�นส<วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค (อุดรธานี) 
สถานีคลื่นคุ�มครองผู�บริโภค และห�างหุ�นส<วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค 
(อุดรธานี) สถานีโอเคลูกทุ<ง) กรณีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ
สิ้นสุดลงตามระยะเวลาการอนุญาต และสิทธิในการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามข�อ ๑๑ ของประกาศ 
กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ!การอนุญาตการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  

๑.๒ เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘     
นับแต<วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร�อมกับ
สิทธิในการทดลองประกอบกิจการ เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการ   
มีความประสงค!จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง  

๑.๓ เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการของบุคคลผู�มีสิทธิ
ตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงนับแต<วันท่ี 
กสทช. มีมติ 

๑.๔ เห็นชอบให�ห�างหุ�นส<วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค (ประเทศไทย) และ   
ห�างหุ�นส<วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค อ่ืนๆ ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศ
และอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลายหรือจําหน<าย จ<าย โอน
เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก<บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช� 
เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใช�
เครื่องวิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ 
วันนับแต<วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง 

๑.๕ มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ส<วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบ
และติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช� 
ในการออกอากาศ การทําลายเครื่องส<งวิทยุกระจายเสียงหรือการจําหน<าย 
จ<าย โอนเครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก<บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการ 
ใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามข�อ ๑.๑ หากพบ
การกระทําความผิดให�ดําเนินการตามกฎหมายต<อไป  

 



 ๑๙ 
 

๒. กรณีการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการ เห็นชอบให�ต<ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการให�สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๒๑ สถานี ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปNเท<ากัน นับจากวันท่ี
ใบอนุญาตใบสุดท�ายสิ้นสุดลง (ต้ังแต<วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  

๓. อนุมัติให�ห�างหุ�นส<วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค (ประเทศไทย) และห�างหุ�นส<วนจํากัด 
ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค อ่ืนๆ ยื่นหนังสือขอคืนเงินค<าดําเนินการตามส<วนในอัตราก�าวหน�า 
จํานวน ๓ สถานี ต<อสํานักงาน กสทช. 

๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งผลการพิจารณาให�ห�างหุ�นส<วนจํากัด ทีพีเอ็ม 
เน็ทเวิร!ค (ประเทศไทย) และห�างหุ�นส<วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค อ่ืนๆ ทราบ
เปLนหนังสือภายใน ๗ วันนับแต<วันท่ี กสทช. มีมติ 

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง พิจารณาขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ
และต<ออายุการทดลองประกอบกิจการ ของห�างหุ�นส<วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค 
(ประเทศไทย) และห�างหุ�นส<วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค อ่ืนๆ 

๒. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๖๒๘ ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑๑ ดังนี้ 

“ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว<า จําเปLนจะต�องมีการ
ประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เสียที เนื่องจากเปLนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปLนระยะเวลานาน โดยมี
การต<ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย<างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะ
สําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรร
คลื่นความถ่ีเอาไว�เปLนการเฉพาะว<า ต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต<ออายุ
การทดลองประกอบกิจการก็เท<ากับเปLนการต<ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย 
ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล<าวอย<างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปUญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน
สําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม<ใช<ใช�มาตรการในลักษณะ
ชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการ  
เปLนการท่ัวไป” 

 
 



 ๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี อร. ๑๐๘/๒๕๖๑ ระหว�างบริษัท ไทยทีวี 
จํากัด (ผู-ฟvองคดี) กับ กสทช. (ผู-ถูกฟvองคดีท่ี ๑) และสํานักงาน กสทช. (ผู-ถูกฟvอง
คดีท่ี ๒) : มส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการยื่นอุทธรณ!คัดค�านคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๖๕๒/๒๕๕๙ 

คดีหมายเลขแดงท่ี ๔๕๒/๒๕๖๑ ต<อศาลปกครองสูงสุด เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๑ พร�อมท้ังชําระค<าธรรมเนียมศาล เปLนจํานวนเงิน ๑,๘๙๘,๘๐๘ บาท  
เม่ือวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

๒. เห็นชอบแนวทางการชี้แจงข�อเท็จจริงและข�อกฎหมายเก่ียวกับประเด็น      
คําอุทธรณ!ของบริษัท ไทยทีวี จํากัด (ผู�ฟPองคดี) เพ่ือจัดส<งให�พนักงานอัยการ
ใช�ประกอบการพิจารณาจัดทําคําแก�อุทธรณ!คดีปกครองหมายเลขดําท่ี      
อร. ๑๐๘/๒๕๖๑ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี อร. ๑๐๘/๒๕๖๑ 
ระหว<างบริษัท ไทยทีวี จํากัด (ผู�ฟPองคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟPองคดีท่ี ๑) และสํานักงาน 
กสทช. (ผู�ถูกฟPองคดีท่ี ๒) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต เรื่องค<าธรรมเนียมศาล โดยขอให�สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการให�เปLนไปตามระเบียบอย<างเคร<งครัด และให�ชี้แจงประเด็นคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองท่ีว<าการจ<ายเงินงวดค<าประมูลเปLนเหมือนงวดงาน เพ่ือให�เกิด
ความเข�าใจท่ีถูกต�องว<า โดยข�อเท็จจริงแล�วเงินประมูลเปLนเงินท่ีต�องชําระ
ท้ังหมดในคราวเดียว แต<เหตุท่ีมีการแบ<งงวดการชําระนั้นเปLนเพียงการแบ<ง
เพ่ือผ<อนผันภาระทางการเงิน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : กรมประชาสัมพันธ�ขออนุญาตถ�ายทอดสดรายการแข�งขันกีฬาเอเชียนเกมส� 

ครั้งท่ี ๑๘ : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ รับทราบการดําเนินการถ<ายทอดสดรายการแข<งขันกีฬาเอเชียนเกมส!  

ครั้งท่ี ๑๘ ของกรมประชาสัมพันธ! ระหว<างวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี 
๒ กันยายน ๒๕๖๑ ผ<านบริการโทรทัศน!ท่ีเปLนการท่ัวไป ทางช<องรายการ
สถานีวิทยุโทรทัศน!แห<งประเทศไทย  



 ๒๑ 
 

๑.๒ เห็นชอบให�กรมประชาสัมพันธ!เลื่อนเวลาออกอากาศข<าวในพระราชสํานัก 
ในระหว<างวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ 
กรมประชาสัมพันธ!จะต�องดําเนินการออกอากาศข<าวในพระราชสํานัก
ต<อเนื่องทันที เม่ือเสร็จสิ้นการถ<ายทอดสดรายการแข<งขันกีฬาเอเชียนเกมส! 
ครั้งท่ี ๑๘ ในแต<ละวัน  

๒. 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) ไม<อนุญาตให�กรมประชาสัมพันธ!
มีรายการโฆษณาเฉพาะในช<วงเวลาท่ีถ<ายทอดสดการแข<งขันกีฬาเอเชียนเกมส! 
ครั้งท่ี ๑๘ ท้ังนี้ เนื่องจากขณะนี้อยู<ในระหว<างข้ันตอนนําร<างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. .... ไปจัดประชุมรับฟUงความคิดเห็นสาธารณะเพ่ือให�เปLนไปตามมาตรา ๒๘ 
แห<งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ) ขอสงวนความเห็น 
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส<งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง กรมประชาสัมพันธ!ขออนุญาตถ<ายทอดสด
รายการแข<งขันกีฬาเอเชียนเกมส! ครั้งท่ี ๑๘ 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๒/๑๐๕ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑๓ ดังนี้ 

“กระผมมีข�อสงวนต<อระเบียบวาระดังกล<าว โดยเห็นควรพิจารณาให�
กรมประชาสัมพันธ!อาจมีรายการโฆษณาเฉพาะในช<วงเวลาท่ีถ<ายทอดสดการ
แข<งขันกีฬาเอเชียนเกมส! ครั้งท่ี ๑๘ ได�เท<าท่ีจําเปLนและเพียงพอต<อการผลิต
รายการตามวัตถุประสงค! โดยต�องไม<เปLนการมุ<งต<อการแสวงหากําไรทางธุรกิจ 
เนื่องจากเปLนการดําเนินการให�สอดคล�องกับคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ
แห<งชาติท่ี ๙/๒๕๖๑ ซ่ึงเปLนอํานาจหน�าท่ีของ กสทช. ท่ีจะต�องดําเนินการ 
กอปรกับเปLนเรื่องท่ีเก่ียวเนื่องกับผลประโยชน!โดยรวมของประชาชนในห�วง
เวลาเฉพาะเท<านั้น” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ขออนุญาตถ�ายทอดสดรายการแข�งขันกีฬา

เอเชียนเกมส� ครั้งท่ี ๑๘ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 



 ๒๒ 
 

๑. รับทราบการดําเนินการถ<ายทอดสดรายการแข<งขันกีฬาเอเชียนเกมส! ครั้งท่ี ๑๘ 
ของบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ระหว<างวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี 
๒ กันยายน ๒๕๖๑ ผ<านบริการโทรทัศน!ท่ีเปLนการท่ัวไป ทางช<องรายการ เวิร!คพอยท! 
ทีวี และสถานีโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลพันธมิตร จํานวนอย<างน�อย   
๑ สถานี  

๒. เห็นชอบการดําเนินการตามข�อ ๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!รายการ
โทรทัศน!สําคัญท่ีให�เผยแพร<ได�เฉพาะในบริการโทรทัศน!ท่ีเปLนการท่ัวไป พ.ศ. 
๒๕๕๕ ของบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ดังนี้ 
๒.๑ รับทราบการดําเนินการถ<ายทอดสดรายการแข<งขันกีฬาเอเชียนเกมส! ครั้งท่ี 

๑๘ ของบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด โดยใช�ช<องทางสื่อออนไลน! เช<น 
Facebook ชื่อ Workpoint News  Workpoint Entertainment ชิงร�อยชิงล�าน  
icanseeyourvoice  คนอวดผี  The Mask Singer และ Youtube ชื่อ 
Workpointofficial เพ่ือเพ่ิมทางเลือกการรับชมให�กับประชาชน 
นอกเหนือจากการเข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการโทรทัศน!
สําคัญผ<านบริการโทรทัศน!ท่ีเปLนการท่ัวไป ท้ังนี้ การเผยแพร<ดังกล<าว
จะต�องมีการจํากัดขอบเขตเฉพาะในประเทศไทยเท<านั้น 

๒.๒ เห็นชอบให�บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ถ<ายทอดสดรายการแข<งขัน
กีฬาเอเชียนเกมส! ครั้งท่ี ๑๘ ในระบบความคมชัดสูง (HD : High Definition) 
ผ<านช<องรายการบริการโทรทัศน!ท่ีเปLนการท่ัวไป ช<องรายการ เวิร!คพอยท! ทีวี 
(เฉพาะในการถ<ายทอดสดรายการแข<งขันกีฬาเอเชียนเกมส! ครั้งท่ี ๑๘ 
เท<านั้น) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการรับชมรายการโทรทัศน!สําคัญให�กับ
ประชาชน ท้ังนี้  จะต�องไม<กระทบต<อมาตรฐานความคมชัดในการ
ให�บริการของผู�ให�บริการโครงข<ายโทรทัศน!ท่ีให�บริการแก<ผู�ให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีเปLนการท่ัวไป 

๓. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงผังรายการและเวลาออกอากาศข<าวในพระราชสํานัก 
ของบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ระหว<างวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี 
๒ กันยายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด จะต�องดําเนินการ
ออกอากาศข<าวในพระราชสํานักต<อเนื่องทันที เม่ือเสร็จสิ้นการถ<ายทอดสด
รายการแข<งขันกีฬาเอเชียนเกมส! ครั้งท่ี ๑๘ ในแต<ละวัน 

๔. รับทราบการขอเลื่อนเวลาการออกอากาศรายการของคณะรักษาความสงบ
แห<งชาติ (คสช.) ของบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ออกไปเปLนช<วงเวลา
ภายหลังจากท่ีการแข<งขันกีฬาดังกล<าวจบลง ท้ังนี้ เนื่องจากการดําเนินการในเรื่อง
ดังกล<าวอาจส<งผลกระทบต<อการสร�างความเข�าใจอันดีของรัฐบาลกับประชาชน 
จึงให�บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด แจ�งเรื่องดังกล<าวให�คณะรักษาความสงบ
แห<งชาติ (คสช.) เพ่ือทราบด�วย 

 
 



 ๒๓ 
 

 
๕. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. กํากับให�บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด 

ดําเนินการถ<ายทอดสดรายการแข<งขันกีฬาเอเชียนเกมส! ครั้งท่ี ๑๘ ภายใต�การ
ให�บริการโทรทัศน!ท่ีเปLนการท่ัวไป ให�ครอบคลุมถึงรายการกีฬาท่ีนักกีฬาไทย
เข�าแข<งขันและรายการกีฬาท่ีมีความสําคัญซ่ึงได�รับความสนใจจากประชาชน
ส<วนใหญ<ของประเทศ เพ่ือให�ประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทัศน!สําคัญ
โดยครบถ�วนและท่ัวถึง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ขออนุญาตถ<ายทอดสด
รายการแข<งขันกีฬาเอเชียนเกมส! ครั้งท่ี ๑๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด-านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การพิจารณาข-อเสนอการขายส�งบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน

ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการขายส<งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข<ายเสมือนของบริษัท ทรู 
มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข<ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การพิจารณาข�อเสนอการขายส<งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
แบบโครงข<ายเสมือนของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข<ายเสมือน พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 



 ๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การพิจารณาข-อเสนอการขายส�งบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน
ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท� 
เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการขายส<งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข<ายเสมือนของบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบ
โครงข<ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖  
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส<งให�
ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง การพิจารณาข�อเสนอการขายส<งบริการโทรศัพท! 
เคลื่อนท่ีแบบโครงข<ายเสมือนของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข<ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๖๓๑ ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๒ ดังนี้ 

“ผมไม<ขัดข�องท่ีจะให�ความเห็นชอบข�อเสนอการขายส<งบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข<ายเสมือนของผู�รับใบอนุญาต เพ่ือให�นําไปเจรจา
ทําสัญญาต<อไปได� อย<างไรก็ตาม ผมมีข�อสังเกตในบางประการ ดังนี้ 

๑. ตามท่ีผู�รับใบอนุญาตกําหนดอัตราค<าตอบแทนการขายส<งบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี สําหรับบริการประเภทเสียงไม<เกิน ๐.๘๒ บาท/นาที 
บริการข�อความสั้น (SMS) ไม<เกิน ๑.๓๓ บาท/ข�อความ บริการข�อความ
มัลติมีเดีย (MMS) ไม<เกิน ๓.๓๒ บาท/ข�อความ และบริการอินเทอร!เน็ต 
(Mobile Internet) ไม<เกิน ๐.๒๘ บาท/MB โดยท่ีอัตราค<าตอบแทนดังกล<าว
ยังไม<รวมค<าเชื่อมต<อโครงข<ายฯ นั้น เม่ือพิจารณาตามข�อ ๙ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข<ายเสมือนฯ รวมถึงแนวทาง
การแก�ไขปรับปรุงข�อเสนอการขายส<งบริการฯ ตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี 
๑๘/๒๕๕๘ มีข�อกําหนดว<า อัตราค<าตอบแทนท่ีผู�รับใบอนุญาตกําหนดใน
ข�อเสนอจะต�องเปLนอัตราท่ีเปLนธรรม สมเหตุสมผล และไม<เลือกปฏิบัติ รวมถึง
สมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับราคาค�าปลีกท่ีเรียกเก็บจากผู�ใช�บริการของตน 
อย<างไรก็ตาม อัตราค<าบริการเฉลี่ยท่ีผู�รับใบอนุญาตเสนอขายให�กับผู�ใช�บริการ
ของตนเอง ตามรายงานอัตราค<าบริการโทรคมนาคมประจําไตรมาสท่ี ๓ ปN ๒๕๖๐ 
จัดทําโดยสํานักงาน กสทช. ระบุว<า อัตราค<าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี (อัตราขายปลีก) 
ได�แก< บริการประเภทเสียง เท<ากับ ๐.๓๓ บาท/นาที บริการข�อความสั้น (SMS) เท<ากับ 
๑.๑๔ บาท/ข�อความ บริการข�อความมัลติมีเดีย (MMS) เท<ากับ ๒.๕๗ บาท/ข�อความ 



 ๒๕ 
 

และบริการอินเทอร!เน็ต (Mobile Internet) เท<ากับ ๐.๒๓ บาท/MB ดังนั้น 
เม่ือเปรียบเทียบอัตราค<าบริการขายส<งและขายปลีกของผู�รับใบอนุญาตจะพบว<า 
อัตราค<าบริการอัตราขายส<งท่ีผู�รับใบอนุญาตเสนอแก<ผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนนั้น
อาจสูงกว<าอัตราค<าบริการท่ีผู�รับใบอนุญาตให�บริการอยู<ในระดับขายปลีก    
จึงอาจเปLนการกําหนดอัตราค<าตอบแทนระดับขายส<งท่ีไม<สมเหตุสมผล     
เม่ือเทียบกับราคาขายปลีกท่ีเรียกเก็บจากผู�ใช�บริการของตนเอง โดยเฉพาะ
อัตราค<าบริการประเภทเสียงอาจมีอัตราขายส<งสูงกว<าอัตราขายปลีกกว<าสองเท<า 
ในการนี้ สํานักงาน กสทช. จึงควรแจ�งให�ผู�รับใบอนุญาตเสนออัตราค<าตอบแทน
การให�บริการขายส<งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีฯ มาใหม< ให�สอดคล�องกับข�อกําหนด
ของกฎหมายด�วย  

๒. ผมเห็นว<า การพิจารณาข�อกําหนดทางเทคนิคในการให�บริการขายส<ง
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีนี้ ควรต�องพิจารณาถึงรูปแบบการให�บริการของผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบด�วยว<า ผู�รับใบอนุญาตต�องการให�บริการแก<ผู�ให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข<ายเสมือน (MVNO) ในรูปแบบใด ถ�าหากผู�รับ
ใบอนุญาตต�องการให�บริการแก<ผู�ให�บริการท่ีเปLนเพียงผู�นําบริการไปขายต<อ 
(Reseller) ท่ีมิต�องจัดทําระบบจัดเก็บเงินหรือจัดการโครงข<ายด�วยตนเอง 
ผู�รับใบอนุญาตก็ย<อมต�องจัดเตรียมระบบดังกล<าวไว�ให� ท้ังนี้ ตามท่ีผู�รับ
ใบอนุญาตได�มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับข�อกําหนดทางเทคนิคการถ<ายโอน
ข�อมูลบัญชี (TAP) ข�อกําหนดเก่ียวกับอินเตอร!เฟส และ Service Provisioning 
และแจ�งมาด�วยว<าระบบบริหารจัดการลูกค�าสัมพันธ! ระบบ SIM Management 
Web Self Fraud Management ให�เปLนหน�าท่ีของผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
แบบโครงข<ายเสมือนรับผิดชอบแยกออกจากส<วนของผู�รับใบอนุญาต จึงมิได�
เพ่ิมเติมข�อกําหนดดังกล<าวเข�ามาในข�อเสนอการขายส<งบริการฯ ด�วยนั้น    
ผมเห็นว<าข�อชี้แจงของผู�รับใบอนุญาตมีเหตุผลสามารถรับฟUงได�” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาขายส�งบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี ฉบับท่ี ๓ ระหว�างบริษัท 

กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ดาต-า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน พ.ศ. 
๒๕๕๖ : มท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบการ
แก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาขายส<งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ฉบับท่ี ๓ ระหว<างบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
และมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) เปHดเผยสําเนาสัญญาแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การขายส<งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี รวมถึงเอกสารแนบท�ายสัญญาต<างๆ อย<างครบถ�วน



 ๒๖ 
 

เปLนการท่ัวไป ท้ังนี้ เพ่ือให�เปLนไปตามข�อ ๒๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข<ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาขายส<งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
ฉบับท่ี ๓ ระหว<างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ดาต�า 
ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
แบบโครงข<ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การพิจารณาให-ความเห็นชอบหลักเกณฑ�การรับเรื่องร-องเรียนตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร-องเรียนเก่ียวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ของบริษัท ทริปเปxลที บรอดแบนด� จํากัด 
(มหาชน) : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
หลักเกณฑ!การรับเรื่องร�องเรียนตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและ
พิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของบริษัท ทริปเปHลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) โดยให�แก�ไขปรับปรุงตาม
ข�อเสนอของสํานักงาน กสทช.  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง การพิจารณาให�ความเห็นชอบหลักเกณฑ!การรับเรื่องร�องเรียน
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ของบริษัท ทริปเปHลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ท่ีใช-เทคโนโลยีอ่ืน : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ท่ีใช�เทคโนโลยีอ่ืน จํานวน ๕,๐๐๐ เลขหมาย 
ให�แก<บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ท่ีใช�เทคโนโลยีอ่ืน 

 



 ๒๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : ขออนุมัติปรับโครงการความร�วมมือทางวิชาการเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา
โครงข�ายโทรคมนาคมระหว�างประเทศ (International Connectivity 
Development) โดยเปล่ียนแปลงเปVนความร�วมมือระหว�างสํานักงาน กสทช. 
กับมหาวิทยาลัย Chalmers University of Technology : วท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
ปรับโครงการความร<วมมือทางวิชาการเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงข<าย
โทรคมนาคมระหว<างประเทศ (International Connectivity Development) 
โดยเปลี่ยนแปลงความร<วมมือจากเดิมระหว<างสํานักงาน กสทช. กับสหภาพ
โทรคมนาคมระหว<างประเทศ (ITU) เปLนความร<วมมือระหว<างสํานักงาน กสทช. 
กับมหาวิทยาลัย Chalmers University of Technology ท้ังนี้ การปรับเปลี่ยน
ดังกล<าวจะต�องไม<ส<งผลกระทบกับวัตถุประสงค!และขอบเขตการดําเนินโครงการ  
และอยู<ภายใต�กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได�รับอนุมัติไว�เดิม   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงการความร<วมมือทางวิชาการเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงข<ายโทรคมนาคมระหว<างประเทศ (International 
Connectivity Development) โดยเปลี่ยนแปลงเปLนความร<วมมือระหว<าง
สํานักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัย Chalmers University of Technology 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเฉพาะสําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี : ปท.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) มีมติเห็นชอบกําหนด
เง่ือนไขการอนุญาตเฉพาะสําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. การให�บริการแจ�งเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดภัยพิบัติ 
๒. การจัดให�มีระบบการวัดสําหรับบริการสื่อสารเสียงและบริการข�อมูล 
๓. แผนการปรับปรุงโครงข<ายโทรคมนาคมและแผนสํารองกรณีเกิดเหตุขัดข�อง 
๔. การกําหนดวงเงินสูงสุดในการใช�บริการภายในประเทศ (Credit Limit) 
๕. การยืนยันการสมัครรับบริการและการชําระค<าบริการ 
๖. การเก็บหลักฐานข�อมูลการสมัครบริการหรือสัญญาผู�ให�บริการ 
๗. การกําหนดรายการส<งเสริมการขายสําหรับบริการอินเทอร!เน็ต ๑ วัน 
๘. การแสดงชื่อผู�ให�บริการโครงข<ายบนจอโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 



 ๒๘ 
 

๙. ข�อกําหนดการห�ามโฆษณาบนโครงข<ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
๑๐. ข�อกําหนดการทําสัญญาซ้ือขายข�อความแบบเหมาจ<าย (Bulk SMS) 
๑๑. การปรับ Fair Usage Policy : FUP 
๑๒. การโฆษณาความเร็วในการให�บริการ (Speed of Service)  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส<งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง การกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเฉพาะสําหรับ
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 

๒. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๖๓๒ ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๗ ดังนี้ 

“ผมเห็นชอบให�มีการพิจารณากําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเฉพาะ
สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีให�แล�วเสร็จเพ่ือมีผลบังคับใช�ต<อไป เนื่องจาก
การมีข�อกําหนดเง่ือนไขออกมาย<อมเปLนประโยชน!กว<าการไม<มี อย<างไรก็ตาม 
ตามเนื้อหาสาระท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอนั้น ผมยังคงมีข�อท่ีเห็นต<างและ
ข�อสังเกตเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑) ผมยืนยันในหลักการว<า  ระดับความเร็ว ในการให�บริการ
อินเทอร!เน็ตในช<วง Fair Usage Policy : FUP เม่ือผู�ใช�บริการใช�บริการครบ
ตามรายการส<งเสริมการขายแล�ว จะต�องไม<ตํ่ากว<ามาตรฐานของคุณภาพการ
ให�บริการท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ท่ีได�รับ เพราะปUจจุบัน ความเร็วอินเทอร!เน็ตในช<วง FUP ตํ่าเกินไป 

๒) การโฆษณาความเร็วในการให�บริการ (Speed of Service) นั้น  
ผู�ให�บริการมักจะโฆษณาโดยเน�นท่ีความเร็วสูงสุด ซ่ึงทําให�ผู�บริโภคเกิด   
ความคาดหวังว<าในการใช�งานจริงจะได�รับความเร็วตามท่ีโฆษณา ดังนั้น       
ผู�ให�บริการจะต�องไม<ใช�ข�อความโฆษณาท่ีทําให�ผู�บริโภคเกิดความเข�าใจผิด   
ในเรื่องความเร็วอินเทอร!เน็ต ต�องสื่อสารให�ผู�ใช�บริการเข�าใจว<า ความเร็วท่ีระบุ
ในโฆษณาเปLนความเร็วสูงสุดท่ีจะสามารถใช�ได�ไม<เกินนี้ และในอนาคตจะต�อง
พัฒนาระบบในทางเทคนิคเพ่ือให�สามารถระบุความเร็วเฉลี่ยท่ีให�บริการได�จริง 
ซ่ึงปUจจุบัน Fix Internet สามารถระบุความเร็วเฉลี่ยได� แต< Mobile Internet 
ยังเปLนไปได�ยาก ดังนั้น อาจจะต�องพิจารณาว<าจะแยกการกํากับดูแลบริการ
ท้ัง ๒ ประเภทอย<างไร” 

 
 
 



 ๒๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ขอเพ่ิมสถานท่ีเพ่ือการ
ทดลองและทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพท�เคล่ือนท่ีโดยใช-เทคนิค LAA–Licensed 
Assisted Access จํานวน ๑ สถานี : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด เพ่ิมเติมสถานท่ีเพ่ือการทดลอง
และทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพท!เคลื่อนท่ีโดยใช�เทคนิค LAA–Licensed Assisted 
Access จํานวน ๑ สถานี และเห็นชอบการปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตของ
ใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปLนการชั่วคราว 
ใบอนุญาตเลขท่ี FREQ/TRIAL/๖๑/๐๐๑ ในส<วนของภาคผนวก ข ให�มีระยะเวลา
การอนุญาตเท<าใบอนุญาตเดิม (๑๙ กันยายน ๒๕๖๑) โดยมีเง่ือนไขในการ
อนุญาตตามรายละเอียดท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอเพ่ิม
สถานท่ีเพ่ือการทดลองและทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพท!เคลื่อนท่ีโดยใช�เทคนิค 
LAA–Licensed Assisted Access จํานวน ๑ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บริ ษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํ า กัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม แก<บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปN นับแต<วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�เช<าใช�และ
เพ่ือให�บริการโทรคมนาคม ท้ังส<วนโครงข<ายหลัก โครงข<ายส<วนเข�าถึงผู�ใช�บริการ 
๒ บริการ ได�แก< บริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) และบริการ
วงจรเช<า (Leased Line) โดยมีขอบเขตการอนุญาตและเง่ือนไขในการอนุญาต
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
 



 ๓๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : บริษัท วาย–ฟาย เฟxร�ส จํากัด ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม แก<บริษัท วาย–ฟาย เฟHร!ส จํากัด 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปN นับแต<วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�เช<าใช�และ
เพ่ือให�บริการโทรคมนาคม ท้ังส<วนโครงข<ายหลัก โครงข<ายส<วนเข�าถึงผู�ใช�บริการ 
๓ บริการ ได�แก< บริการวงจรเช<าส<วนบุคคลระหว<างประเทศ (International Private 
Leased Circuit : IPLC) บริการวงจรเช<าเสมือนส<วนบุคคลระหว<างประเทศ 
(International Internet Protocol Virtual Private Network : International 
IP – VPN) และบริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) โดยมี
ขอบเขตการอนุญาตและเง่ือนไขในการอนุญาตตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท วาย–ฟาย เฟHร!ส จํากัด ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : ร�างหนังสือตอบท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายรังสรรค�  ศรีวรศาสตร�) : นท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร<างหนังสือตอบท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายรังสรรค!  ศรีวรศาสตร!) 

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง ร<างหนังสือตอบท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายรังสรรค!  
ศรีวรศาสตร!) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : ขออนุ มัติ เปล่ียนแปลงการใช-จ�ายงบประมาณโครงการภายใต-วงเ งิน

งบประมาณเดิม ท่ี ได- รับการจัดสรรแล-ว ของสํานักกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมและการประชุม (กท.) : กท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ถอนวาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช�จ<ายงบประมาณ

โครงการภายใต�วงเงินงบประมาณเดิมท่ีได�รับการจัดสรรแล�ว ของสํานักกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมและการประชุม (กท.) ออกจากการพิจารณา ตามท่ีเลขาธิการ 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. รวบรวมโครงการท่ีสํานักงาน กสทช. ประสงค!
จะเปลี่ยนแปลงการใช�จ<ายงบประมาณโครงการภายใต�วงเงินงบประมาณเดิม     



 ๓๑ 
 

ท่ีได�รับการจัดสรรแล�ว นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา ก<อนนําเสนอ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติพิจารณาให�ความเห็นต<อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยการสงเคราะห� พ.ศ. .... : นย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร<างระเบียบ กสทช. ว<าด�วยการสงเคราะห! พ.ศ. .... ตามผลการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของ
สํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําระเบียบฯ 
เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม ก<อนนําไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต<อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ร<างระเบียบ กสทช. ว<าด�วยการสงเคราะห! พ.ศ. .... 
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตในประเด็นท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ ๑) ในการปรับปรุง

ระเบียบฉบับนี้ สํานักงาน กสทช. มีการหยิบยกเหตุผลของกฤษฎีกาท่ีว<า หาก
กฎหมายมีการใช�บังคับมายาวนานเกินกว<า ๕ ปN สมควรต�องมีการพิจารณา
ทบทวน ซ่ึงในความเปLนจริง ท้ังระเบียบและประกาศของ กสทช. ท่ีมีผลใช�บังคับ
อยู<ในปUจจุบัน ส<วนใหญ<มีการบังคับใช�มาต้ังแต<สมัย กทช. นั่นคือนานกว<า ๕ ปN
ท้ังสิ้น ดังนั้นด�วยเหตุผลดังกล<าว จึงเห็นควรต้ังคณะบุคคลข้ึนดําเนินการ
ทบทวนระเบียบและประกาศในภาพรวมท้ังหมด ๒) ในการนําเสนอปรับปรุง
ร<างระเบียบต<างๆ โดยเฉพาะในส<วนของประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับเงิน เห็นควรมี
ข�อมูลอ�างอิงหรือสูตรการคํานวณเพ่ือประกอบการพิจารณาด�วย จะได�ไม<เปLน
การใช�ดุลพินิจลอยๆ ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับว<าจะให�สํานักงาน กสทช. จัดส<ง
รายละเอียดข�อมูลดังกล<าวเพ่ิมเติมให�พิจารณา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. .... : นย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร<างระเบียบ กสทช. ว<าด�วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. .... ตามผลการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของ
สํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําระเบียบฯ 
เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม ก<อนนําไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต<อไป 

 
 



 ๓๒ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ร<างระเบียบ กสทช. ว<าด�วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. .... 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตในประเด็นท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ ๑) ในการปรับปรุงระเบียบ
ฉบับนี้ สํานักงาน กสทช. มีการหยิบยกเหตุผลของกฤษฎีกาท่ีว<า หากกฎหมายมีการ
ใช�บังคับมายาวนานเกินกว<า ๕ ปN สมควรต�องมีการพิจารณาทบทวน ซ่ึงในความเปLนจริง 
ท้ังระเบียบและประกาศของ กสทช. ท่ีมีผลใช�บังคับอยู<ในปUจจุบัน ส<วนใหญ<มีการ
บังคับใช�มาต้ังแต<สมัย กทช. นั่นคือนานกว<า ๕ ปNท้ังสิ้น ดังนั้นด�วยเหตุผลดังกล<าว 
จึงเห็นควรต้ังคณะบุคคลข้ึนดําเนินการทบทวนระเบียบและประกาศในภาพรวม
ท้ังหมด ๒) ในการนําเสนอปรับปรุงร<างระเบียบต<างๆ โดยเฉพาะในส<วนของประเด็น
ท่ีเก่ียวข�องกับเงิน เห็นควรมีข�อมูลอ�างอิงหรือสูตรการคํานวณเพ่ือประกอบการ
พิจารณาด�วย จะได�ไม<เปLนการใช�ดุลพินิจลอยๆ ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับว<าจะให�
สํานักงาน กสทช. จัดส<งรายละเอียดข�อมูลดังกล<าวเพ่ิมเติมให�พิจารณา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : นย. 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร<างระเบียบ กสทช. ว<าด�วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรม  
ท่ีส<งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงาน
ภายในของสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ โดยให�แก�ไขปรับปรุงร<างระเบียบฯ โดยตัดข�อ ๘ (๔) 
ออกไป ก<อนนําระเบียบฯ เสนอประธาน กสทช. พิจารณาลงนาม เพ่ือนําไปประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษาให�มีผลบังคับใช�ต<อไป 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส<ง
ให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง ร<างระเบียบ กสทช. ว<าด�วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ท่ีส<งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. 
พ.ศ. .... 

๒. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๖๒๙ ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๓ ดังนี้ 

“๑. ข�อความตามข�อ ๕ ของร<างระเบียบท่ีเสนอมาท่ีระบุว<า “ในกรณีท่ี
ไม<สามารถปฏิบัติตามระเบียบได�ให�เสนอขออนุมัติต<อ กสทช. เปLนกรณีๆ ไป” 
เปLนข�อกําหนดท่ีแตกต<างจากระเบียบหรือประกาศฉบับอ่ืนๆ ท่ีจะกําหนดในกรณี
มีปUญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศว<าให�เปLนอํานาจวินิจฉัยของผู�ใด 
แต<การกําหนดว<า “ถ�าไม<สามารถปฏิบัติตามระเบียบได�” ให�เสนอขออนุมัติจาก 
กสทช. นั้น หมายความว<าให�เปLนการอนุมัตินอกเหนือจากระเบียบใช<หรือไม< 



 ๓๓ 
 

ซ่ึงหากเปLนเช<นนั้นก็เท<ากับไม<จําเปLนต�องมีระเบียบ เนื่องจากเปLนการให�อํานาจ
ดุลพินิจกับคณะกรรมการโดยไม<มีกรอบใดๆ ท้ังสิ้นอยู<แล�ว ในประเด็นข�อ ๕ นี้
ผมจึงยังไม<เห็นด�วย และเห็นควรต�องพิจารณาโดยรอบคอบว<ามีความเหมาะสม
หรือไม<ท่ีจะกําหนดเช<นนั้น 

๒. ในการปรับปรุงระเบียบฉบับนี้ สํานักงาน กสทช. มีการหยิบยก
เหตุผลของกฤษฎีกาท่ีว<า หากกฎหมายมีการใช�บังคับมายาวนานเกินกว<า ๕ ปN 
สมควรต�องมีการพิจารณาทบทวน ซ่ึงในความเปLนจริง ท้ังระเบียบและ
ประกาศของ กสทช. ท่ีมีผลใช�บังคับอยู<ในปUจจุบัน ส<วนใหญ<มีการบังคับใช�มา
ต้ังแต<สมัย กทช. นั่นคือนานกว<า ๕ ปNท้ังสิ้น ดังนั้นด�วยเหตุผลดังกล<าว จึงเห็นควร
ต้ังคณะบุคคลข้ึนดําเนินการทบทวนระเบียบและประกาศในภาพรวมท้ังหมด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 

และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 
ประจําป? ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๓ : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร<างขอบเขตงานโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปN ๒๕๖๑ จํานวน ๒ 

โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. โครงการพัฒนาศูนย!กลางการเรียนรู�ผ<านเทคโนโลยีดิจิทัล งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินงาน ๑๒ เดือน  
๒. โครงการจัดต้ังบริการทดสอบและวิจัยระบบผลิตภัณฑ!อิเล็กทรอนิกส!ท่ีมี

ซอฟแวร!เปLนส<วนประกอบ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา
ดําเนินงาน ๓๖ เดือน  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ 
สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปN ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๓ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว<า ในส<วนของโครงการท่ี ๒ นั้น มีการกําหนดเปPาหมาย
ไว�ค<อนข�างเปLนรูปธรรม จึงขอฝากให�ดําเนินการเช<นเดียวกันในโครงการอ่ืนๆ ด�วย 
นั่นคือควรจะต�องระบุเปPาหมายท่ีชัดเจนอย<างเปLนรูปธรรมและวัดผลได� 
เพ่ือท่ีจะพิจารณาได�ว<าคุ�มกับงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรหรือไม< 

 
 
 



 ๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การสนับสนุนโครงการ “เขาใหญ�มาราธอน ๒๕๖๑” จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
: กบ.  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�การสนับสนุนโครงการ “เขาใหญ<มาราธอน ๒๕๖๑” ของมูลนิธิรัฐบุรุษ 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท! ภายในวงเงินจํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ<ายจาก
เงินงบประมาณรายจ<ายประจําปN ๒๕๖๑ รายการค<าใช�จ<ายสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ท่ีส<งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง การสนับสนุนโครงการ “เขาใหญ<มาราธอน ๒๕๖๑” จํานวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : การพิจารณาอนุมัติปรับวงเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป? ๒๕๖๑ และ

เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป? ๒๕๖๒ : เลขาธิการ 
กสทช. ยย.  

 
มติท่ีประชุม ๑. 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) มีมติอนุมัติ
การปรับลดงบประมาณรายจ<าย ประจําปN ๒๕๖๑ จํานวน ๔๖๔.๔๕๕ ล�านบาท 
คงเหลือจํานวน ๕,๔๑๑.๙๐๕ ล�านบาท 
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การปรับลดงบประมาณโครงการก<อสร�างอาคารสํานักงานแห<งใหม< โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส<งให�ในภายหลัง 

๒. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ<าย ประจําปN ๒๕๖๒ แนวทางท่ี ๒ 
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ<าย จํานวน ๕,๖๘๒.๕๐๑ ล�านบาท ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําเสนอรายละเอียดให�คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นเบ้ืองต�นก<อนนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต<อไป 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็น
จัดส<งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติปรับวงเงินงบประมาณรายจ<าย 
ประจําปN ๒๕๖๑ และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ<าย ประจําปN ๒๕๖๒ 



 ๓๕ 
 

๒. ประธาน กสทช. ขอให�สํานักงาน กสทช. หารือคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ เรื่องการปรับปรุงงบประมาณรายจ<ายประจําปN
ของสํานักงาน กสทช. ในกรณีท่ีปรับปรุงภายในกรอบวงเงินท่ีได�รับอนุมัติไปแล�ว 
ว<าจะขอให�พิจารณาเห็นชอบในหลักการให�สํานักงาน กสทช. สามารถดําเนินการได�
โดยไม<ต�องเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ
พิจารณาได�หรือไม< 

๓. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๖๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๖ ดังนี้ 

“๑. ผมไม<มีข�อขัดข�องในเรื่องการปรับลดงบประมาณรายจ<าย ประจําปN 
๒๕๖๑ ท้ังในเชิงหลักการและภาพรวม แต<ในส<วนของการปรับลดงบประมาณ
โครงการก<อสร�างอาคารสํานักงานแห<งใหม< ซ่ึงไม<ชัดเจนว<าเปLนการปรับลดท่ีมี
ท่ีมาท่ีไปอย<างไร สอดคล�องกับขอบเขตงานหรือไม< เนื่องจากสํานักงาน กสทช. 
เพียงคํานวณว<างบประมาณโครงการจะลดจากประมาณ ๒,๙๐๐ ล�านบาท 
เหลือ ๑,๕๐๐ ล�านบาท แล�วแบ<งงบประมาณเปLน ๓ ปN แต<โดยข�อเท็จจริงควรจะต�อง
มีกระบวนการพิจารณาตัวแบบท่ีจะก<อสร�างก<อน แล�วจึงพิจารณาว<างบประมาณ
ท่ีเหมาะสมคือเท<าไร 

๒. ในการกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ<าย ประจําปN ๒๕๖๒ 
เม่ือมีภารกิจเพ่ิม การปรับเพ่ิมงบประมาณก็เปLนเรื่องท่ีเหมาะสม แต<หากต้ังวงเงิน
งบประมาณมากแล�วไม<อาจดําเนินการหรือใช�จ<ายได�หมดก็จะเปLนเรื่องเสียหาย 
ดังนั้นเห็นควรปรับเพ่ิมในระดับร�อยละ ๕ ก<อน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : การแก-ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว�าด-วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ในประเด็นองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล : บย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร<างระเบียบ กสทช. ว<าด�วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... 

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําระเบียบฯ เสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือลงนาม ก<อนนําไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต<อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว<าด�วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ ในประเด็นองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว<า หากคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลชุดปUจจุบันยังไม<หมดวาระ เห็นควรเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล 
ลงไปในร<างระเบียบฯ ว<าให�คณะอนุกรรมการท่ีมีอยู<ยังคงปฏิบัติหน�าท่ีไปได�
จนกว<าจะครบวาระ 

 



 ๓๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ : การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําป? ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค�มาตรา ๕๒ (๑) 
แห�งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม 
การดําเนินการให-ประชาชนได-รับบริการด-านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมอย�างท่ัวถึง และบริการสังคม ตลอดจนส�งเสริมชุมชน
และสนับสนุนผู-ประกอบกิจการบริการชุมชน : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปN ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๑) 
แห<งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
การดําเนินการให�ประชาชนได�รับบริการด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคมอย<างท่ัวถึง และบริการสังคม ตลอดจนส<งเสริมชุมชน
และสนับสนุนผู�ประกอบกิจการบริการชุมชน ท่ีไม<ผ<านการตรวจสอบเอกสาร
ข้ันท่ี ๑ จํานวน ๕ โครงการ เนื่องจากไม<ส<งเอกสารตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
และท่ีไม<ผ<านการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไข
การใช�จ<ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ (ข้ันท่ี ๒) จํานวน 
๑๘ โครงการ และขอยกเลิกโครงการจํานวน ๑ โครงการ  

๒. เห็นชอบการสนับสนุนโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปN ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!
มาตรา ๕๒ (๑) แห<งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม การดําเนินการให�ประชาชนได�รับบริการด�านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมอย<างท่ัวถึง และบริการสังคม 
ตลอดจนส<งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู�ประกอบกิจการบริการชุมชน ท่ีมีคะแนน
การจัดลําดับความสําคัญและคุณภาพโครงการต้ังแต< ๗๑ คะแนนข้ึนไป 
จํานวน ๑๕ ราย จํานวนเงิน ๑๐๒,๙๕๔,๖๐๗.๐๒ บาท ดังนี้ 
๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพ่ือสังคมผู�ด�อยโอกาส

บนพ้ืนท่ีสูง (นําร<อง) มูลนิธิวิสาหกิจพลังงาน วงเงิน ๑๑,๓๔๕,๔๐๖.๘๘ บาท 
๒.๒ โครงการพัฒนาทักษะความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Literacy) เพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษาและการค�าให�แก<ชุมชนในพ้ืนท่ี 
USO Net ชายขอบ ศูนย!ศึกษานโยบายการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร! 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วงเงิน ๗,๘๒๒,๔๕๑.๑๔ บาท 
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๒.๓ โครงการการให�บริการคําบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ 
สําหรับคนพิการในรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน!แห<งประเทศไทย 
สถานีวิทยุโทรทัศน!แห<งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ! วงเงิน 
๑,๔๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท 

๒.๔ โครงการการผลิตรายการ “คน...หัวใจแกร<ง THE STRONGER” บริษัท 
พีเพิลมีเดีย ทีวี จํากัด วงเงิน ๗,๗๓๙,๓๑๐.๐๐ บาท 

๒.๕ โครงการมหิดล  แชนแนล คิดส!  มหาวิทยาลั ยมหิดล  วง เ งิน 
๑๐,๒๔๗,๙๒๕.๐๐ บาท 

๒.๖ โครงการรายการ ปUนฝUนปUนยิ้ม บริษัท ปUนฝUน ๒๐๑๓ จํากัด วงเงิน 
๔,๙๒๕,๑๐๐.๐๐ บาท  

๒.๗ โครงการผลิตรายการโทรทัศน! “Wheel share” บริษัท โพสซิทีฟ ครีเอชั่น 
จํากัด วงเงิน ๕,๑๑๘,๓๔๕.๐๐ บาท  

๒.๘ โครงการก�าวท่ีกล�า มูลนิธิพระมหาไถ<เพ่ือการพัฒนาคนพิการ วงเงิน 
๖,๒๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท 

๒.๙ โครงการต�องรอด : โลกแห<งความจริง บริษัท เดียร! ๓๖ จํากัด วงเงิน 
๔,๕๒๐,๗๕๐.๐๐ บาท  

๒.๑๐ โครงการรายการโทรทัศน!เพ่ือส<งเสริมสุขภาพประชาชนในกลุ<มผู�สูงอายุ
ผ<านการท<องเท่ียวในประเทศไทย สถานีโทรทัศน!รามาแชลแนล      
คณะแพทยศาสตร!โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงิน 
๓,๗๒๘,๙๕๐.๐๐ บาท  

๒.๑๑ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปล(อ)ดหนี้
วิถีปราชญ! บริษัท ไบร!ททีวี จํากัด วงเงิน ๖,๙๗๕,๓๓๐.๐๐ บาท 

๒.๑๒ โครงการรายการลุยสยาม (รายการเพ่ือประโยชน!สาธารณะ สําหรับ
กลุ<มเปPาหมายทุกวัย) บริษัท คิดซน พลัส จํากัด วงเงิน ๘,๔๐๔,๘๕๐.๐๐ บาท 

๒.๑๓ โครงการวิจั ย เ พ่ือการพัฒนาบทบาทสื่อมวลชนเชิง บูรณาการ 
กรณีศึกษา “รูปแบบสื่อมวลชนกับการพัฒนาเพ่ือยกระดับชุมชนเปN�ยมล�น
คุณค<าแบบวิถีไทยนิยมประชารัฐ” บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท! จํากัด 
วงเงิน ๗,๔๘๕,๓๙๙.๐๐ บาท 

๒.๑๔ โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการผลิตรายการโทรทัศน!เพ่ือ
สาระประโยชน!แก<ผู�สูงวัย “รายการเก�า ดิจิทัล ๔.๐” ศูนย!ผู�นําธุรกิจ
เพ่ือสังคมแห<งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! วงเงิน ๘,๕๐๐,๐๘๐.๐๐ บาท 

๒.๑๕ โครงการรายการสารคดีเพ่ือการเรียนรู�ของเด็กเยาวชนและครอบครัว
คนไทย บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด วงเงิน ๘,๔๐๒,๗๑๐.๐๐ บาท 
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ท้ังนี้ สําหรับโครงการศึกษาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และแนวทางการพัฒนา 
การรับชมโทรทัศน!ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนผ<าน 
สถาบันวิจัยและให� คําปรึกษาแห<งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!  วง เ งิน 
๕,๒๑๓,๕๗๕.๐๐ บาท และโครงการการนําเสนอระบบการถ<ายทอดองค!ความรู�
ของภูมิปUญญาชาวบ�าน ทางวิทยุกระจายเสียง เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน ตามภูมิภาคของ
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วงเงิน ๑,๘๙๘,๓๙๑.๓๓ บาท 
ให�สํานักงาน กสทช. เชิญท้ังสองหน<วยงานดังกล<าวมาเพ่ือหารือในรายละเอียด
เรื่องกรอบแนวคิด ก<อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๓. ไม<เห็นชอบการสนับสนุนโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปN ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!
มาตรา ๕๒ (๑) แห<งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม การดําเนินการให�ประชาชนได�รับบริการด�านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมอย<างท่ัวถึง และบริการสังคม 
ตลอดจนส<งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู�ประกอบกิจการบริการชุมชน ท่ีไม<ผ<าน
เกณฑ!การพิจารณาการจัดลําดับความสําคัญโครงการ จํานวน ๒๑ โครงการ 
จํานวนเงินท้ังสิ้น ๒๓๔,๘๐๘,๙๓๔.๗๔ บาท  

๔. เห็นชอบให�นํากรอบวงเงินการจัดสรรโครงการประเภทท่ี ๒ ท่ีคงเหลือมาจัดสรร
เพ่ิมเติม จํานวน ๑๕,๐๐๓,๙๑๐.๓๕ บาท 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปN ๒๕๖๑ 
ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๑) แห<งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม การดําเนินการให�ประชาชนได�รับบริการ
ด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมอย<างท่ัวถึง 
และบริการสังคม ตลอดจนส<งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู�ประกอบกิจการ
บริการชุมชน 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีประเด็นข�อสังเกตเรื่องต<างๆ ได�แก< ๑) ควรมีคําอธิบายเกณฑ!
การให�คะแนนสําหรับโครงการท่ีผ<านหรือไม<ผ<าน เพราะบางโครงการมีลักษณะ
ท่ีใกล�เคียงกัน มิฉะนั้นเหมือนเปLนเรื่องการใช�ดุลพินิจในการตัดสินว<าจะให�รายใด 
แต<ถ�าหากมีหลักเกณฑ!ท่ีชัดเจนก็จะไม<มีปUญหา ๒) ในส<วนของโครงการ
เก่ียวกับการผลิตรายการ เห็นควรให�มีการอภิปรายถึงตัวแนวคิดและลักษณะ
รายการ หรืออาจถึงข้ันมี Demo เพ่ือท่ีจะพิจารณาได�ว<ามีความน<าสนใจ
หรือไม</อย<างไร ม่ันใจได�ว<าเม่ือนําไปออกอากาศแล�วจะก<อให�เกิดประโยชน!
และดึงดูดผู�ชมได� ๓) การพิจารณาต�นทุนการผลิตของแต<ละโครงการ       
โดยอาจจะต�องอธิบายว<าเหตุใดบางรายการต�นทุนตํ่า บางรายการต�นทุนสูง 
ความแตกต<างกันในจุดไหนอย<างไร เพราะถ�าหากไม<แตกต<างจะเกิดเปLน  
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เกณฑ!ช<องว<างของการจัดสรรให�งบประมาณ และทําให�เกิดปUญหาการใช�
งบประมาณอย<างไม<มีประสิทธิภาพ จึงขอฝากกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ให�พิจารณากํากับหลักเกณฑ!ให�ชัดเจน 
พร�อมจัดทําคําอธิบาย และ ๔) มีข�อสังเกตในระดับโครงการในส<วนโครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพ่ือสังคมผู�ด�อยโอกาสฯ ว<า ควรจะต�อง
ตีกรอบภารกิจให�ชัดเจนว<าเปLนเรื่องสารสนเทศ ไม<ใช<เรื่องพลังงานทางเลือก  
มิเช<นนั้นจะไม<ตรงกับภารกิจของ กสทช. และสําหรับโครงการต<างๆ ท่ีมีเรื่อง
การจัดซ้ือคอมพิวเตอร!หรือก<อสร�างอาคารหรือสถานท่ีข้ึนมาใหม< ต�องพิจารณา
ความจําเปLนอย<างเข�มงวด และพิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ เช<น การใช�อาคารอ่ืน 
ท่ีมีอยู<แล�วในพ้ืนท่ีหรือในชุมชน ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว<าจะให�สํานักงาน 
กสทช. รับข�อสังเกตไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๙ : การพิจารณาทบทวนวิธีการส�งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและ

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

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบวิธีการส<งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
“โครงการประกวดร�องเพลงลูกทุ<งชิงแชมป�ประเทศไทย” ของกรมประชาสัมพันธ! 
สํานักนายกรัฐมนตรี จากโครงการประเภทท่ี ๒ โครงการท่ีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประกาศกําหนด กรณีทําความตกลง
กับหน<วยงานของรัฐ เปLนโครงการประเภทท่ี ๓ โครงการหรือการดําเนินการท่ี 
กสทช. ประกาศกําหนด ในรูปแบบของบันทึกความตกลงความร<วมมือระหว<าง
สํานักงาน กสทช. และกรมประชาสัมพันธ! ท้ังนี้ โดยสนับสนุนค<าใช�จ<ายภายใต�
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เสนอ 
ในวงเงินงบประมาณไม<เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๗ เดือน 
และให�กรมประชาสัมพันธ!ซ่ึงเปLนหน<วยงานภาครัฐ ดําเนินการใช�จ<ายเงินให�เปLนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ!ของส<วนราชการ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว<าด�วยการ
จัดซ้ือจัดจ�างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ<าย
ในโครงการให�นําส<งคืนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๙ เรื่อง การพิจารณาทบทวนวิธีการส<งเสริมและสนับสนุนเงินจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ “โครงการประกวดร�องเพลงลูกทุ<ง
ชิงแชมป�ประเทศไทย” ของกรมประชาสัมพันธ! 

 



 ๔๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ (ถ-ามี) 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

พร�อมกล<าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล<าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.  
 


