
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 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. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๖. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู.เข.าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ.าหน.าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก6กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส9วน รักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานัก

สื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน! ผู�อํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก9งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักสื่อสารองค!กร 



 ๒ 
 

๑๐. นางสาววัลภา  กระเดา 
 

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ9มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู.ช้ีแจง 
๑. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน ผู�อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๒. นายเสน9ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี และรักษาการในตําแหน9ง

ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๓. นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล ผู�อํานวยการสํานักค9าธรรมเนียมและอัตราค9าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๔. นางสุพินญา  จําปE ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นางสาวอัจฉรา  ปGณยวณิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๖. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู�อํานวยการส9วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข9าย 

สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๗. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู�อํานวยการส9วน สํานักกิจการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล 
๘. นางธีตานันตร!  สีวะรา ผู�อํานวยการส9วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๙. นายประถมพงศ!  ศรีนวล ผู�อํานวยการส9วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๐. นาวาอากาศตรี สมชาย  เกตุไหม นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง สํานักทรัพยากร

บุคคล 
๑๑. นายเอกนรินทร!  ยุพาพิน วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกิจการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล 
๑๒. นายชาญณรงค!  มหาราต วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
๑๓. นางสาวนริศรา  นภาวรรณกุล วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
๑๔. นายฉัตรชัย  กองอรรถ 

 
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักค9าธรรมเนียมและอัตรา
ค9าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล9าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  

๑. เม่ือวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เปJนประธานในพิธีถวาย   
ผ�าพระกฐินพระราชทาน ประจําปEพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี กสทช. รศ. 
ประเสริฐฯ กสทช. ประวิทย! เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช.  
ไปร9วมด�วย ซ่ึงมียอดเงินร9วมทําบุญในการถวายผ�าพระกฐินพระราชทาน   
รวมเปJนจํานวนเงิน ๓,๒๕๐,๒๕๕ บาท และภายหลังได�มีผู�ร9วมทําบุญเพ่ิมเติมอีก
จํานวน ๒๖๘,๐๐๐ บาท ขอขอบคุณกรรมการและผู�บริหารสํานักงาน กสทช. 
ท่ีเข�าร9วมพิธีทุกท9าน 



 ๓ 
 

๒. เม่ือวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เปJนประธานในพิธีปHดการอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพร�อมสําหรับบุคลากรสํานักงาน กสทช. ประจําปE ๒๕๖๑ 
ซ่ึงประกอบด�วย ๓ หลักสูตร ได�แก9 หลักสูตรปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม9 
หลักสูตรพนักงานปฏิบัติการระดับสูง และหลักสูตรผู�บริหารระดับต�นหรือ
ตําแหน9งอ่ืนท่ีเทียบเท9า โดยเลขาธิการ กสทช. ได�กล9าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง 
“ความคาดหวังท่ีมีต9อพนักงานและหลักคิดในการทํางาน” นอกจากนี้ ยังได�มีการ
บรรยายพิเศษของประธานกรรมการบริหารธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
(นายบรรยง  พงษ!พานิช) ในหัวข�อ “มุมมองการปรับตัวขององค!กรภาครัฐ 
เพ่ือมุ9งสู9เศรษฐกิจและสังคม ๔.๐” ด�วย 

๓. ในระหว9างวันท่ี ๑๒–๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร�อมด�วยเลขาธิการ 
กสทช. และผู�บริหารสํานักงาน กสทช. ได�เข�าร9วมการประชุมความร9วมมือระดับโลก
ว9าด�วยนโยบายด�านสุขภาพและการวิจัยเก่ียวกับคลื่นแม9เหล็กไฟฟVา (Global 
Coordination of Research and Health Policy on RF Electromagnetic Fields) 
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซ่ึงเปJนการประชุมท่ีมีท้ังการแถลงผลงานวิจัย
และปGญหาท่ีท่ัวโลกประสบจากการขยายโครงข9าย และองค!การอนามัยโลก 
ได�มีหนังสือท่ีตอบข�อซักถามเรื่องผลการวิจัยเก่ียวกับเรื่องนี้ โดยข�อสรุปชี้แจงว9า
องค!การอนามัยโลกได�ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด จนปGจจุบันยังไม9พบอันตราย
ต9อสุขภาพท่ีเกิดจากคลื่นแม9เหล็กไฟฟVา ซ่ึงเปJนเรื่องท่ีจะต�องประชาสัมพันธ!
เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจให�แก9ประชาชนเพ่ือลดปGญหาท่ีเปJนอุปสรรคใน
การขยายโครงข9ายต9อไป 

๔. เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ช9วงเช�า บริษัท บางกอกโพสต! จํากัด (มหาชน) 
ได�เชิญประธาน กสทช. เปJนประธานกล9าวเปHดการสัมมนา “5G จุดเปลี่ยน 
Landscape เศรษฐกิจ–การเมืองไทย” และเชิญเลขาธิการ กสทช. กล9าวปาฐกถา
ในเรื่องดังกล9าว โดยมีผู�เข�าร9วมรับฟGงการบรรยายและร9วมแลกเปลี่ยนความเห็น
จํานวนมาก อาทิ ประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู�จัดการธนาคาร
กสิกรไทย ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เลขาธิการ 
กกต. ผู�บริหารระดับสูงจากผู�ให�บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย เปJนต�น 
ขอฝากเลขาธิการ กสทช. ได�ดําเนินการรวบรวมผลการสัมมนา สําเนาให�กรรมการ 
กสทช. ทุกท9านทราบด�วย  

๕. เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ช9วงบ9าย ประธาน กสทช. เปJนประธานในพิธี
การชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย9าน ๑๘๐๐ MHz 
งวดท่ี ๑ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด จํานวน ๖,๖๙๓,๓๘๕,๐๐๐ บาท  

๖. เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร�อมด�วยเลขาธิการ 
กสทช. และผู�บริหารสํานักงาน กสทช. ได�ให�การต�อนรับรัฐมนตรีช9วยว9าการ
กระทรวงพัฒนาดิจิทัล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน สหพันธรัฐรัสเซีย 
(Ministry of Digital Development, Telecom and Mass Communication 
of the Russian Federation) (Mr. Alexey Volin) และคณะ ในโอกาสท่ีมา



 ๔ 
 

พบปะหารือเพ่ือทบทวนบทบาทท่ีได�ลงนามความร9วมมือกันไว� ในเรื่องการส9งเสริม
ความร9วมมือด�านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว9างท้ังสองประเทศ ๓ ด�าน ได�แก9      
๑) International Mobile Roaming ๒) Security of Telecommunication 
Usage และ ๓) Digital Broadcasting Television โดยเน�นเรื่อง Broadcast 
เนื่องจากอยู9ระหว9างการปรับเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเปJนระบบดิจิตอล    
ในปE ๒๕๖๒ โดยประธาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. 
(นายก9อกิจฯ) และรองเลขาธิการ กสทช. (ผศ. ภักดีฯ) เข�าร9วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ซ่ึงได�ข�อสรุปว9าจะมีกิจกรรมการจัดสัมมนาร9วมกัน หรืออาจจะ
เปJนการประชุมระหว9างรัสเซียกับอาเซียน โดยกําหนดจัดท่ีกรุงมอสโคว!    
และจะได�มีหนังสือเชิญมา 

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๓๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ แจ�งว9าไม9ขอพิจารณารับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี 

๒๐/๒๕๖๑ เนื่องจากไม9ได�เข�าร9วมประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๓๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ และนัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๑ วันพุธท่ี 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และนัดพิเศษ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          

 



 ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน 

๒๔ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ประจําเดือน

สิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ประจําเดือน

สิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) จํานวน ๓ ท9าน ได�แก9 พลเอก มนตรี สังขทรัพย!  
นายธวัช บวรวนิชยกูร และ พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน! ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ กทช. ว9าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช9วยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติหน.าท่ีของคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบด.านโทรคมนาคม (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ – เดือน
กันยายน ๒๕๖๑) : ฝBายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุง
กฎหมายฯ มท.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการบูรณาการและ

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด�านโทรคมนาคม (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ – 
เดือนกันยายน ๒๕๖๑) ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการแต9งต้ัง 
การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ9ายค9าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สําหรับ

งวด ๖ เดือน ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ : คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในฯ ภบ. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

สําหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๙ (๗) ของระเบียบ 
กสทช. ว9าด�วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า จากข�อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน ส9วนใหญ9ยังเปJนข�อบกพร9องในลักษณะเดิมของปEท่ีผ9านๆ มา อาจจะต�อง
หาสาเหตุและปรับปรุงให�ได� ดังนั้น อาจจะนําปGญหานี้มากําหนดเปJนตัวชี้วัด   
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และกําหนดกรอบเวลาในการแก�ไข เพ่ือใช�ประเมินของสํานักต9างๆ ท่ีเก่ียวข�อง
อย9างจริงจัง รวมท้ังขอให�สํานักงาน กสทช. ไปศึกษารายละเอียดข�อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและดําเนินการแก�ไขปรับปรุงเท9าท่ีจะทําได�
โดยเร9งด9วน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑: ทท. มท. คท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต9งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาต

หรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ียังมีการต้ังสถานี

วิทยุคมนาคมล9วงหน�าโดยไม9ได�รับอนุญาต ซ่ึงได�มีการลงโทษปรับ ในรายงานครั้งนี้
มีประมาณ ๔ แห9ง นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีท้ังข�อหา มี ต้ัง ใช� 
อาจจะต�องทําความเข�าใจกับหน9วยงานเอกชนต9างๆ ให�ถูกต�อง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานผลคําพิพากษาคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๑๗/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงท่ี 

๒๐๖๒/๒๕๖๑ ระหว�างชมรมวิทยุอาสาสมัครจังหวัดนครปฐม ผู.ฟKองคดี กับ 
กสทช. ผู.ถูกฟKองคดี : มท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๔๑๗/๒๕๕๘     

คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๐๖๒/๒๕๖๑ ระหว9างชมรมวิทยุอาสาสมัครจังหวัดนครปฐม 
ผู�ฟVองคดี กับ กสทช. ผู�ถูกฟVองคดี ซ่ึงศาลปกครองกลางได�มีคําพิพากษายกฟVอง 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : ความคืบหน.าการแก.ไขเพ่ิมเติมร�างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... : มท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบความคืบหน�าการแก�ไขเพ่ิมเติมร9างพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร     

คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอฝากสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบว9าการแก�ไขเพ่ิมเติม

ร9างพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. ....   
ท่ีปGจจุบันมีการจัดรับฟGงความคิดเห็นในส9วนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่ีจะปHดรับฟGงความเห็นวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปJนร9างท่ีแยกหรือรวมเปJน
ฉบับเดียวกัน ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ชี้แจงว9าในเรื่องร9างพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ซ่ึงคณะรักษาความสงบแห9งชาติ (คสช.) มอบหมายให�
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขจะแยกคนละฉบับกับท่ีสภานิติบัญญัติ
แห9งชาติ (สนช.) ดําเนินการ โดยในส9วนของสํานักงาน กสทช. ถ�าหากรับฟGงเสร็จ
เรียบร�อยก็ส9งเข�าสู9กระบวนการปกติ โดยจัดส9งให�รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  
เครืองาม) เพ่ือพิจารณาต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานสรุปผลการแก.ไขปMญหาเรื่องร.องเรียนของผู.รับใบอนุญาตตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร.องเรียนเก่ียวกับการประกอบ 
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข.อ ๒๗ (๒) : รท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการแก�ไขปGญหาเรื่องร�องเรียนของผู�รับใบอนุญาต 

ประจําเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ตามข�อ ๒๗ (๒) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า โดยเปรียบเทียบแล�ว บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

ซ่ึงมีลูกค�าเปJน fixed line เปJนส9วนใหญ9 และมีการใช�บริการลดลงเรื่อยๆ        
แต9ปรากฏว9ามีจํานวนเรื่องร�องเรียนสูงกว9าผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีต9างๆ   
ซ่ึงมีลูกค�าจํานวนมาก อาจจะต�องตรวจสอบความถูกต�องของการรายงานว9า      
มีการรายงานข�อมูลตํ่ากว9าท่ีเปJนจริงหรือไม9/อย9างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๒ ปN ๒๕๖๑ : วท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๒ ปE ๒๕๖๑ ตามผลการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเช9นเดียวกับการพิจารณาในชั้นคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองฯ ดังนี้ 
๑. ตลาดค�าปลีกบริการโทรศัพท!ประจําท่ีภายในประเทศ (Fixed line)            

มีผู�ให�บริการมากกว9า ๑ ราย ในรายงานใช�คําว9า “ผู�ให�บริการหลัก ๑ ราย” 
เห็นควรต�องมีคํานิยาม เนื่องจากในหน�า ๑๕ ของรายงาน ส9วนของตลาด 
Fixed Termination สํานักงาน กสทช. ก็มีการใส9เพ่ิมผู�ให�บริการเข�ามาอีก   
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๖ – ๗ ราย แต9ทําไมไม9มีการนํามาใส9ในรายงานส9วนแรกท่ีเก่ียวกับค9าบริการด�วย 
และส9วนท่ีเก่ียวกับค9าบริการก็มีการใส9เพียง TOT รายเดียว 

๒. ค9าบริการ voice ของ mobile เพ่ิมข้ึนจากปEก9อนร�อยละ ๔๐.๕ คือจาก ๔๐ 
กว9าสตางค! เพ่ิมเปJนเกือบ ๕๙ สตางค! สํานักงาน กสทช. จึงควรต�องติดตาม
แนวโน�มต9อไปว9าจะมีลักษณะอย9างไร 

๓. การรายงานในส9วนของ Market Share มีข�อสังเกตต้ังแต9รายงานฉบับก9อนๆ 
แล�วว9ามีการจัดเรียงลําดับจาก AWN TRUEMOVE H และ DTAC แต9ในส9วน
รายได�จาก Mobile Broadband ปรากฏว9า DTAC อยู9ลําดับสอง อันเปJน
กรณีท่ีข�อมูลสองส9วนไม9สอดคล�องกัน จึงควรมีการตรวจสอบว9าเปJนเช9นนั้น
จริงหรือไม9 หากจริงก็ควรมีการวิเคราะห!ด�วยว9า เหตุใดผู�ให�บริการท่ีมีลูกค�า
น�อยกว9ากลับมีรายได�มากกว9า 

๔. ตลาดค�าปลีกบริการอินเทอร!เน็ตประจําท่ี (Fixed Internet) และตลาดบริการ
เข�าถึงบรอดแบนด! (Fixed Broadband) เริ่มเห็นได�ชัดว9ามีการเติบโตของ 
Cable Broadband สูงข้ึน ขณะท่ี Fiber Optic ลดลง ซ่ึงถือว9าเปJนแนวโน�มท่ีสวน
ทางกับทิศทางของเทคโนโลยี จึงขอให�สํานักงาน กสทช. ติดตามว9าเปJนผลมา
จากผู�ให�บริการเคเบ้ิลทีวีมาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือไม9 ซ่ึงหาก
เปJนเพราะเหตุดังกล9าวก็จะเปJนเพียงเรื่องชั่วคราวในอนาคต การเติบโตของ 
Cable Broadband จะไม9เพ่ิมข้ึน แต9 Fiber Optic จะเพ่ิมข้ึนแทน 

๕. ส9วนแบ9งตลาดของบริการอินเทอร!เน็ตเคลื่อนท่ี (Mobile Internet) รายชื่อ  
ผู�ให�บริการถูกต�องแล�ว แต9มีในกลุ9มของ Others หรืออ่ืนๆ นั้น ขอให�สํานักงาน 
กสทช. ระบุด�วยว9าหมายถึงพวกไหน เช9น เปJน MVNO หรือไม9 หรือมีกลุ9มอ่ืน 
ให�อธิบายเพ่ิมเพ่ือความเข�าใจ 

๖. ตลาดบริการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรศัพท!ประจําท่ีเพ่ือให�สามารถเรียกถึง      
จุดปลายทาง (Fixed Termination) มีการระบุผู�ให�บริการมาหลายราย      
ซ่ึงน9าจะเปJนข�อมูลท่ีครบถ�วน อย9างไรก็ตาม เห็นควรให�สํานักงาน กสทช.     
ดูความเชื่อมโยงระหว9าง Fixed Telephone และ Fixed Mobile ด�วยว9า 
เหตุใดจึงมีผู�ให�บริการรายหลักเหลือเพียงรายเดียว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข.องภายหลัง  

การควบรวมกิจการระหว�างบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด กับบริษัท 
ทรูอินเทอร�เน็ต จํากัด : วท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต9อตลาดท่ีเก่ียวข�อง

ภายหลังการควบรวมกิจการระหว9างบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
(บริษัท TICC) กับบริษัท ทรูอินเทอร!เน็ต จํากัด (บริษัท TI) โดยบริษัท รีแฮบิลิเทชั่น 
แอนด! ลีกัลป� คอนซัลแทนท! จํากัด (ท่ีปรึกษาฯ) ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๑ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  



 ๙ 
 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอให�ตรวจสอบเอกสารแนบวาระอาจจะสลับกับ 

เอกสารวาระรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ในวาระท่ี ๔.๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข.องภายหลังการ

ควบรวมกิจการระหว�างบริษัท ไทม� ดอทคอม อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด และ
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี ๖ : วท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต9อตลาดท่ีเก่ียวข�อง

ภายหลังการควบรวมกิจการระหว9างบริษัท ไทม! ดอทคอม อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด 
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี ๖ ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๑ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : รายงานข้ันสุดท.ายโครงการศึกษามาตรฐานการคํานวณอัตราอ.างอิงค�าตอบแทน

การใช.โครงสร.างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกัน : ชท.   
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานข้ันสุดท�ายโครงการศึกษามาตรฐานการคํานวณอัตราอ�างอิงค9าตอบแทน

การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร9วมกัน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า รายงานนี้เปJนเรื่องท่ีสําคัญมาก และสามารถท่ีจะ

นําไปใช�ในการกํากับดูแลในอนาคต จึงขอให�สํานักงาน กสทช. สรุปประเด็นสําคัญ 
รวมท้ังพิจารณาว9าจะสามารถผลักดันให�การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร9วมกันคืบหน�าได�อย9างไร เพราะจะเปJนปGจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน ๕G อยู9ส9วนหนึ่ง 
เนื่องจากจะมีต�นทุนการใช�โครงข9ายท่ีสูง ถ�าหากมีการใช�งานร9วมกันก็จะเปJนการ
ประหยัด/เกิดประสิทธิภาพในการใช�โครงข9าย และอาจจะศึกษา Best Practice 
ในกลุ9มประเทศต9างๆ เพ่ือการกําหนดเปJนแนวทางกํากับดูแล โดยเน�นเรื่องการ
เปHดการเข�าถึงโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือจะได�เกิดการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานร9วมกัน
อย9างแท�จริง โดยเฉพาะระหว9างผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี รวมถึงกรณีท่ีจะมี
การหลอมรวมระหว9างกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!กับกิจการ
โทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปQนของ

ตนเอง ฉบับท่ี ๘/๒๕๖๑ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ : ปท.๒ 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม9มีโครงข9าย

เปJนของตนเอง ฉบับท่ี ๘/๒๕๖๑ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  



 ๑๐ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : รายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาส ๓ ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๑ : ลย.  
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาส ๓ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๘๓ ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วย การรับ การจ9าย
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : รายงานการเข.าร�วมประชุม Leaders’ Forum 2018 และประชุมทางวิชาการ 

IBC 2018 (International Broadcasting Convention) ระหว�างวันท่ี ๑๓ – ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศเนเธอร�แลนด� : กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ ทส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเข�าร9วมประชุม Leaders’ Forum 2018 และประชุมทางวิชาการ 

IBC 2018 (International Broadcasting Convention) ระหว9างวันท่ี ๑๓ – ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๑ ณ ประเทศเนเธอร!แลนด! และให�สํานักงาน กสทช. นําเผยแพร9ทาง 
Website ของสํานักงาน กสทช. ในส9วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : รายงานผลการทดสอบการใช.งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติ   

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

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ    

มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ 
จํานวน ๓ สถานี และมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงข�อมูล
ในระบบฐานข�อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ท้ังนี้ ตามมติ กสท. 
ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีหนังสือแจ�งให�สถานีทราบต9อไป 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : รับทราบการส้ินสิทธิในการย่ืนคําร.องขอแก.ไขข.อมูลการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห.างหุ.นส�วนจํากัด ลียืนยง 
สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบ.านเฮา รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๒๘๗ : ปส.๑ 

 



 ๑๑ 
 

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบการสิ้นสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส9วน
จํากัด ลียืนยง สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบ�านเฮา รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๒๘๗ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. รับทราบการสิ้นสิทธิในการยื่นคําร�องขอแก�ไขข�อมูลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห�างหุ�นส9วนจํากัด ลียืนยง 
สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบ�านเฮา รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๒๘๗ 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส9วนจํากัด ลียืนยง     
เพ่ือทราบการสิ้นสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ และการสิ้นสิทธิ
ในการยื่นคําร�องขอแก�ไขข�อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว9างวันท่ี 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม9ปรากฏประวัติว9ามีการออกอากาศ
ขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๙๙ สถานี ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๖๖ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๒๒ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๑๑ สถาน ี

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว9า ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปJนจะต�อง  
มีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปJนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปJนระยะ
เวลานาน โดยมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปJนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปJนการต9ออายุการใช�   
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปGญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปGญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ



 ๑๒ 
 

วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ หรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ : การเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของผู.ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ สถานี ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง สระบุรีคันทรี เรดิโอ โดยบริษัท พงศ!ศิริ คันทรี เรดิโอ  จํากัด 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง จิตอาสาพัฒนาปราจีณ โดยสมาคมจิตอาสาพัฒนาปราจีณ 
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง สกาย เรดิโอ โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด สกาย เรดิโอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ : การแจ.งเปล่ียนแปลงกรรมการผู.มีอํานาจกระทําการแทน ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แชนแนล จํากัด : ปส.๒  
  
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท      

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ : สรุปผลการประชุม International Workshop on the Fifth Generation Mobile 

Communications Systems (5G) 2018 และการเข.าร�วมลงนามในหนังสือ
แสดงเจตจํานงร�วมกัน (Letter of Intent) ระหว�างสํานักงาน กสทช. และองค�กร 
5GMF : คภ.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบสรุปผลการประชุม International Workshop on the Fifth Generation 

Mobile Communications Systems (5G) 2018 และการเข�าร9วมลงนามในหนังสือ
แสดงเจตจํานงร9วมกัน (Letter of Intent) ระหว9างสํานักงาน กสทช. และองค!กร 
5GMF และแนวทางการดําเนินการต9อไปของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๒๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ : ปส.๑ 
 



 ๑๓ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว9างวันท่ี 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม9ปรากฏประวัติว9ามีการออกอากาศ
ขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๕๔ สถานี ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๓๕ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๖ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๓ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว9า ผมได�แสดงความเห็น ย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปJนจะต�องมี
การประเ มินผลและทบทวนนโยบายเรื่ องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปJนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปJนระยะ
เวลานาน โดยมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปJนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปJนการต9ออายุการใช�   
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปGญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปGญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ หรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ : การแจ.งเปล่ียนแปลงผู.อํานวยการสถานีของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

ช�องรายการ MCOT HD : ปส.๒  
  
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

ช9องรายการ MCOT HD จากเดิม นายธิติพร จุติมานนท! เปลี่ยนเปJน นายผาติยุทธ 
ใจสว9าง โดยมีผลต้ังแต9วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ : การแจ.งเปล่ียนแปลงกรรมการผู.มีอํานาจกระทําการแทน ของบริษัท อมรินทร� 

เทเลวิช่ัน จํากัด : ปส.๒  
 



 ๑๔ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท 
อมรินทร! เทเลวิชั่น จํากัด ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ : การขอรับการสนับสนุนเลขหมายโทรศัพท�ฉุกเฉิน ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก 

เปรม  ติณสูลานนท� : จท.   
 

มติท่ีประชุม รับทราบการอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๙ 
ให�แก9มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท! เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
โดยอนุญาตให�ใช�งานเลขหมายดังกล9าวจนถึงวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ และให�
ยกเว�นค9าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอและค9าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๗๒ ข�อ ๗๓ และข�อ ๗๗ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และสอดคล�องตามมติ กสทช. ครั้งท่ี 
๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

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

ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําร.องขอเปล่ียนแปลงข.อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได.รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑ สถานี : ปส.๑  
  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นที  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด ศรนารายณ! โอสถ 
ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานี Z เรดิโอ คลื่นมหาชน
คนภูพาน คลื่นความถ่ี 89.50 MHz รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๒๗๔ ประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงว9า ผมได�แสดงความเห็นย้ํา
มาหลายครั้งแล�วว9า จําเปJนจะต�อง มีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่อง 
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปJนเพียงมาตรการ
ชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปJนระยะเวลานานอย9างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ



 ๑๕ 
 

ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เอาไว�เปJนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปJนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควร
จะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย 
ปGญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปGญหา
เรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการ หรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๑ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของห.างหุ.นส�วนจํากัด ไทยซีคอน 

จํานวน ๔ สถานี กรณีตรวจสอบพบการออกอากาศขัดต�อเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นที  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก9ห�างหุ�นส9วน

จํากัด ไทยซีคอน จํานวน ๔ สถานี โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ  
๖ เดือน นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 

๒. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. กําหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข�อ ๓๑ (๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการฯ 
ฉบับท่ี ๒ โดยให�ออกคําสั่งทางปกครองตักเตือนให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด ไทยซีคอน 
ดําเนินการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงให�ถูกต�องตามเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ หากพบการออกอากาศท่ีขัดต9อ
เง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงคนบําเหน็จฯ 
เฉลิมพระเกียรติ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๔๐๘ ซํ้าอีก จะพิจารณาเพิกถอนการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและสิทธิในการ
ฟVองคดีปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด ไทยซีคอน ทราบภายใน ๗ วันนับแต9
วันท่ี กสทช. มีมติ 
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๔. มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) บันทึก
ประวัติการฝ�าฝ�นเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
คนบําเหน็จฯ เฉลิมพระเกียรติ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๔๐๘ ในระบบฐานข�อมูล 
เพ่ือใช�เปJนข�อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข�องต9อไป 
และให�สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส9วนจํากัด 
ไทยซีคอน หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการบังคับใช�กฎหมายโดย
เคร9งครัดต9อไป 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงว9า ผมได�แสดงความเห็นย้ํา
มาหลายครั้งแล�วว9า จําเปJนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่อง  
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปJนเพียงมาตรการ
ชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปJนระยะเวลานานอย9างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เอาไว�เปJนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล  ดังนั้นเม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปJนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควร
จะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย 
ปGญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทาง การกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปGญหา
เรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการ หรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาต9ออายุการทดลองประกอบกิจการของ      
ห�างหุ�นส9วนจํากัด ไทยซีคอน จํานวน ๔ สถานี กรณีตรวจสอบพบการออกอากาศ
ขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๕ สถานี 

และพิจารณาคําร.องขอลดค�าดําเนินการพิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการ 
ของบริษัท ลูกทุ�งเน็ตเวิร�ก จํากัด : ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นที  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ของบริษัท ลูกทุ9งเน็ตเวิร!ก จํากัด จํานวน ๕ สถานี ตามผลการพิจารณา
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ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. กรณีสถานีลูกทุ9งเน็ตเวิร!ก รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๒๕๖ สถานีลูกทุ9งเน็ตเวิร!ก 

จังหวัดพิษณุโลก รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๔๗๙ และสถานีลูกทุ9งเน็ตเวิร!ก จังหวัด
ปทุมธานี รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๕๖๔ ซ่ึงได�ดําเนินการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แต9มิได�ดําเนินการยื่นขอต9ออายุ
การทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) เนื่องด�วยมีเหตุพ�นวิสัย
ท่ีไม9สามารถยื่นคําขอตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ได�ท้ัง ๓ 
สถานี  
๑.๑ กรณีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศฯ ฉบับท่ี ๑ ของ

ท้ัง ๓ สถานี ซ่ึงพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ
ต9ออายุของท้ัง ๓ สถานีแล�ว ปรากฏว9าเอกสารหลักฐานไม9ครบถ�วนถูกต�อง
ตามท่ีประกาศกําหนด ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�มีหนังสือส9งคืนเอกสาร
การต9ออายุและแจ�งให�ท้ัง ๓ สถานีแก�ไขเพ่ิมเติมเอกสารให�ครบถ�วน
ภายใน ๓๐ วันนับแต9วันท่ีได�รับหนังสือ ดังนั้น การท่ีท้ัง ๓ สถานี ไม9สามารถ
ดําเนินการแก�ไขเพ่ิมเติมเอกสารให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ดังกล9าว จึงถือว9าการพิจารณาคําขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ของท้ัง ๓ สถานี ตามประกาศฯ ฉบับท่ี ๑ ได�มีการพิจารณาเปJนท่ีเรียบร�อยแล�ว  

๑.๒ เห็นชอบให�ขยายระยะเวลาการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตาม
ประกาศฯ ฉบับท่ี ๒ เนื่องจากบริษัท ลูกทุ9งเน็ตเวิร!ก จํากัด ได�รับทราบ
ผลการพิจารณาให�ย�ายท่ีต้ังเม่ือล9วงพ�นเวลาหกเดือนนับต้ังแต9วันท่ีอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ทําให�ไม9สามารถยื่นคําขอต9ออายุการทดลองประกอบ
กิจการได�ภายในกําหนดระยะเวลา ตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศฯ   
ฉบับท่ี ๒ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๕ แห9งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให�บริษัทฯ ดําเนินการยื่นคําขอ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการ พร�อมท้ังชําระค9าธรรมเนียมและค9าดําเนินการ 
ให�แล�วเสร็จภายในหกเดือนนับแต9ได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หากไม9
ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล9าว จะถือว9าไม9ประสงค!จะทดลอง
ประกอบกิจการอีกต9อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
สิ้นสุดลงทันทีนับแต9วันท่ีครบกําหนด อนึ่ง การยื่นคําขอทดลองประกอบ
กิจการนั้น ให�ปฏิบัติตามภาคผนวก ก แนบท�ายประกาศ กสทช. เรื่อง 
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หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. กรณีสถานี BIG FM จังหวัดยโสธร รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๔๕๐ และสถานีลูกทุ9ง 
เน็ตเวิร!ก จังหวัดศรีสะเกษ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๒๓๙ ซ่ึงไม9ปรากฏเอกสารหรือ
หลักฐานการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
ท่ีอยู9ในความครอบครองของพนักงานเจ�าหน�าท่ี และบริษัทฯ ก็ไม9สามารถ
แสดงหลักฐานใดๆ ท่ีพิสูจน!ได�ว9ามีการยื่นเอกสารการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไว�ต9อพนักงานเจ�าหน�าท่ีแล�ว ท่ีประชุมมีมติ  
๒.๑ อนุญาตให�รับคําขอทดลองประกอบกิจการของท้ัง ๒ สถานีไว�พิจารณา 

เนื่องจากปรากฏข�อเท็จจริงว9าบริษัทฯ ได�แจ�งความประสงค!ต9ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการ พร�อมยื่นเอกสารประกอบการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการต9อสํานักงาน กสทช. เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑     
ซ่ึงเปJนการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการก9อนพ�นกําหนดระยะเวลา  
หกเดือนนับต้ังแต9วันท่ีอายุใบอนุญาตสิ้นสุดตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของ
ประกาศฯ ฉบับท่ี ๒   

๒.๒ ให�บริษัทฯ ยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให�ครบถ�วน ตามข�อ ๙ วรรคสี่ 
ของประกาศฯ ฉบับท่ี ๒ พร�อมชําระเงินเพ่ิมในอัตราร�อยละยี่สิบต9อเดือน
ของจํานวนค9าดําเนินการ นับต้ังแต9วันท่ีอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงจนถึงวันท่ี
ยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายใน ๓๐ วันนับต้ังแต9ได�รับแจ�ง
จากสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ หากบริษัทฯ ไม9ดําเนินการภายในกําหนดเวลา
ดังกล9าว จะถือว9าไม9ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต9อไป และให�สิทธิ
ในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต9วันท่ี
ครบกําหนด 

๓. เห็นชอบให�ยกคําร�องขอให�ลดค9าดําเนินการหรือขยายเวลาการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการเปJน ๒ ปE เนื่องจากการกําหนดอัตราค9าดําเนินการตาม
ภาคผนวก ข ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) นั้น ได�คํานึงถึงหลักการกระจาย
การใช�คลื่นความถ่ีให�เกิดความเท9าเทียมและเปJนธรรม ซ่ึงสอดคล�องกับความ
ในมาตรา ๔๑ วรรคสี่ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระยะเวลาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการต�องเปJนไปตาม
กรอบระยะเวลาท่ีมาตรา ๗๘ (๒) แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ



 ๑๙ 
 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด ดังนั้น จึงไม9อาจพิจารณา
ลดค9าดําเนินการหรือขยายระยะเวลาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการเปJน 
๒ ปE ตามท่ีบริษัท ลูกทุ9งเน็ตเวิร!ก จํากัด ร�องขอได� 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงว9า ผมได�แสดงความเห็นย้ํา
มาหลายครั้งแล�วว9า จําเปJนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่อง  
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปJนเพียงมาตรการ
ชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปJนระยะเวลานานอย9างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เอาไว�เปJนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล  ดังนั้นเม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปJนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควร
จะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย 
ปGญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทาง การกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปGญหา
เรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการ หรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๕ สถานี และพิจารณาคําร�องขอลดค9าดําเนินการพิจารณาต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการ ของบริษัท ลูกทุ9งเน็ตเวิร!ก จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากประเภทกิจการ

บริการชุมชน เปล่ียนแปลงเปQนประเภทการบริการทางธุรกิจ ของกลุ�มคนไทย
อีสาน สถานีวิทยุกระจายเสียงคนรักถ่ิน รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๓๗๖ : ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ

บริการทางธุรกิจ แก9ห�างหุ�นส9วนจํากัด ไทยอีสานกรุ6ป ระยะเวลา ๑ ปE นับแต9 
กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๐ (๒) (ง) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. ให�ผู�ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปลี่ยนแปลงข�อมูล
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให�สอดคล�องกับ



 ๒๐ 
 

ประเภทและข�อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุมัติ
ให�เปลี่ยนแปลงภายใน ๓๐ วัน นับแต9วันท่ีได�รับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พร�อมท้ังกําหนด
เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ และเปลี่ยนแปลงข�อมูลในใบอนุญาต
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของผู�ยื่นคําขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง และมีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทราบต9อไป 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) 
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จากประเภทกิจการบริการชุมชน เปลี่ยนแปลงเปJนประเภทการบริการทางธุรกิจ 
ของกลุ9มคนไทยอีสาน สถานีวิทยุกระจายเสียงคนรักถ่ิน รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๓๗๖ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๙๕ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

“ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปJนจะต�องมีการ
ประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เสียที เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปJนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต9ออายุ
กันเรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปJนมาตรการถาวรไปแล�ว 
โดยเฉพาะในส9วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปJนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย 
ยิ่งกว9านั้น ในกรณีการขอเปลี่ยนประเภทบริการจากกิจการบริการชุมชน    
มาเปJนกิจการบริการทางธุรกิจเช9นกรณีนี้ ยังถือเปJนการเปลี่ยนแปลงสิทธิ   
อันเปJนสาระสําคัญ ซ่ึงไม9ควรท่ีจะอนุญาตให�ทําได� เพราะลําพังการให�สิทธิ   
ในการทดลองเดิมคงอยู9ไปเรื่อยๆ ก็เปJนปGญหาในตัวเองอยู9แล�ว” 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๒๑๓ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

“ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้และยืนยันความเห็นตาม
บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๖๑ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซ่ึง กสท. ในขณะนั้น
ได� มีมติเห็นชอบให� เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงจากประเภทบริการชุมชนเปJนประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจได� ซ่ึงผมเห็นว9าเปJนการดําเนินนโยบายอย9างไม9ถูกต�อง เพราะจะส9งผล
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ให�สถานีวิทยุทดลองในสัดส9วนประเภทบริการทางธุรกิจมีจํานวนเพ่ิมข้ึน   
หรืออีกนัยหนึ่งคือการสนับสนุนให�สถานีวิทยุทดลองท่ีมีอยู9เปJนจํานวนมาก  
คงปริมาณเท9าเดิมโดยไม9มีมาตรการควบคุม อันจะก9อให�เกิดปGญหาต9อการ
กํากับดูแลในอนาคต อีกท้ังในกรณีนี้ผมมีข�อสังเกตถึงความล9าช�าของ
กระบวนการรับเรื่องเพ่ือเสนอให� กสทช. พิจารณา ท่ีใช�ระยะเวลายาวนานถึง
สองปEเศษ 

อย9างไรก็ตามผมเห็นว9าควรมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนิน
การศึกษาทางเลือกอย9างจริงจัง เพ่ือให� กสทช. กําหนดแนวนโยบายการให�
อนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีชัดเจนได� ตามท่ีพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกําหนด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : พิจารณาการส้ินสิทธิในการย่ืนคําขอทดลองประกอบกิจการ กรณีมิได.ย่ืนต�อ

อายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีประกาศกําหนด จํานวน 
๑๑๗ สถานี : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการสิ้นสิทธิในการยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการ ตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู�ทดลอง
ประกอบกิจการ จํานวน ๑๑๗ สถานี เนื่องจากมิได�ยื่นต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู�มีสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๑๗ สถานี 
สิ้นสุดลงทันที นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 

๒. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการของสถานีตามข�อ ๑. นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 
เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร�อมกับการสิ้นสิทธิในการยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการ 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดทําประกาศสํานักงาน กสทช. เพ่ือประกาศ
รายชื่อผู�ทดลองประกอบกิจการท่ีสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
สิ้นสุดลง จํานวน ๑๑๗ สถานี ลงหนังสือพิมพ!ท่ีแพร9หลายต9อเนื่องเปJนระยะเวลา 
๓ วัน เพ่ือให�การรับทราบข�อมูลดังกล9าวเปJนไปอย9างกว�างขวาง ซ่ึงกรณีนี้ให�ถือว9า
ผู�ทดลองประกอบกิจการจํานวน ๑๑๗ สถานีดังกล9าว ได�รับแจ�งเม่ือล9วงพ�น



 ๒๒ 
 

ระยะเวลาสิบห�าวันนับแต9วันท่ีได�ลงประกาศในหนังสือพิมพ! ตามมาตรา ๗๓ 
แห9งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๔. ให�ผู�ทดลองประกอบกิจการท่ีสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
สิ้นสุดลง ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ 
และทําลายหรือจําหน9าย จ9าย โอนเครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคล
ท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การมี ใช�เครื่องวิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๔ ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต9วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง ท้ังนี้ หากฝ�าฝ�น
สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการตามกฎหมายอย9างเคร9งครัด 

๕. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ การทําลายเครื่องส9งวิทยุกระจายเสียงหรือการจําหน9าย จ9าย โอน
เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคม ของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข�อ ๓. หากพบการกระทําความผิด
ให�ดําเนินการตามกฎหมายต9อไป และให�สํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ 
รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบ พร�อมส9งภาพถ9ายการรื้อถอนสายอากาศ
และการทําลายเครื่องส9งวิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ
ให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข9ายสิ่งอํานวยความสะดวกและ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) เพ่ือดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข�องต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง พิจารณาการสิ้นสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ 
กรณีมิได�ยื่นต9ออายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีประกาศ
กําหนด จํานวน ๑๑๗ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการ

โทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ดีทีวี เซอร�วิส จํากัด 
จํานวน ๔ ช�องรายการ : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!       

เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ดีทีวี 
เซอร!วิส จํากัด จํานวน ๔ ช9องรายการ ท้ังนี้ ต้ังแต9วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เปJนต�นไป ดังนี้ 
๑.๑ ช9องรายการ ลาว สตาร! ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0205-56 



 ๒๓ 
 

๑.๒ ช9องรายการ ทีวีลาว (TV LAO) ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0195-57 
๑.๓ ช9องรายการ LAO PSTV ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0014-58 
๑.๔ ช9องรายการ LNTV3 ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0015-58 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ดีทีวี เซอร!วิส จํากัด เพ่ือทราบ
ผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการเก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการ
มายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติการกระทําท่ีฝ�าฝ�นเง่ือนไขแนบท�าย
ใบอนุญาตและประวัติการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน! ช9องรายการ ลาว สตาร! ของบริษัท ดีทีวี เซอร!วิส จํากัด เพ่ือใช�เปJนข�อมูล
ในการกํากับดูแลต9อไป 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของ
บริษัท ดีทีวี เซอร!วิส จํากัด จํานวน ๔ ช9องรายการ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ขอฝากให�สํานักงาน กสทช. ติดตามกรณีท่ีบริษัทฯ 
ดําเนินการเข�าข9ายการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบ โดยให�ดําเนินการตาม
กฎหมายต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การอนุญาตให.บริษัท ซีนิเพล็กซ� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปQนครั้งแรก ช�องรายการ 
Sanook Shopping : ปส.๒  
 

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท ซีนิเพล็กซ! จํากัด 
ช9องรายการ Sanook Shopping โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปE นับแต9วันท่ี 
กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไข 
การเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ให�บริษัท ซีนิเพล็กซ! จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 



 ๒๔ 
 

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ซีนิเพล็กซ! จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปJนครั้งแรก 
ช9องรายการ Sanook Shopping 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุญาตให.บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ|ป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอครั้งแรก ช�องรายการ NFL 
Network : ปส.๒  
 

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป 
จํากัด ช9องรายการ NFL Network โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปE นับแต9วันท่ี 
กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไข 
การเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอครั้งแรก 
ช9องรายการ NFL Network 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให.บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ|ป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๓ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 



 ๒๕ 
 

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

สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด 
จํานวน ๓ ช9องรายการ ได�แก9 ๑) ช9องรายการ GEM Channel ๒) ช9องรายการ 
Russia Today TV และ ๓) ช9องรายการ CGTN โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปE 
นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

๒. มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๓ ช9องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การอนุญาตให.บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร�ค จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ

ให.บริการโทรทัศน� ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอครั้งแรก 
ช�องรายการ Guangxi TV : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท 
เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด ช9องรายการ Guangxi TV โดยให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๑ ปE นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทํา
ใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด 
ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา



 ๒๖ 
 

อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ท่ียื่นขอครั้งแรก ช9องรายการ Guangxi TV 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การอนุญาตให.บริษัท เอสวีเอส โปรดั๊กช่ันส� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ

ให.บริการโทรทัศน� ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ 
YUNNAN INTERNATIONAL CHANNEL : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท เอสวีเอส 
โปรด๊ักชั่นส! จํากัด ช9องรายการ YUNNAN INTERNATIONAL CHANNEL โดยให�
มีอายุใบอนุญาต ๕ ปE นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับ
กิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริ ษัท เอสวี เอส 
โปรด๊ักชั่นส! จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

๒. มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอสวีเอส โปรด๊ักชั่นส! จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช9องรายการ YUNNAN INTERNATIONAL CHANNEL 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การอนุญาตให.บริษัท อาร� แชนแนล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ R Channel : ปส.๒ 



 ๒๗ 
 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท อาร! แชนแนล จํากัด 
ช9องรายการ R Channel โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปE นับแต9วันท่ีใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการ
เปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�บริษัท อาร! แชนแนล จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

๒. มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท อาร! แชนแนล จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการ      
R Channel 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให.บริษัท ก.านบุญ สมไพรงาม จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ

ให.บริการโทรทัศน� ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ 
LAMKONG CHANNEL : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท 
ก�านบุญ สมไพรงาม จํากัด ช9องรายการ LAMKONG CHANNEL โดยให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๑ ปE นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการ
ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ก�านบุญ สมไพรงาม จํากัด 
ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 



 ๒๘ 
 

๒. มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ก�านบุญ สมไพรงาม จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการ 
LAMKONG CHANNEL 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องสถานีของบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ|ป จํากัด จํานวน 

๒๐ ช�องสถานี : ปส.๒ 
   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช9องสถานี จํานวน ๒๐ 
ช9องสถานี ดังนี้ 
๑. ช9องสถานี DMX Rat Pack เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray Swinging Standards 
๒. ช9องสถานี DMX Retro Disco เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray Groove 
๓. ช9องสถานี DMX Riviera เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray Chillout 
๔. ช9องสถานี DMX Rock & Roll Oldies เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray 

Jukebox Oldies 
๕. ช9องสถานี DMX Smooth Jazz เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray Smooth Jazz 
๖. ช9องสถานี DMX Soft Hits เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray Freedom 
๗. ช9องสถานี DMX 80’s Hits เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray 80’s 
๘. ช9องสถานี DMX 70’s Hits เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray 70’s 
๙. ช9องสถานี DMX Adult Alternative เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray 

Adult Alternative 
๑๐. ช9องสถานี DMX Adult Contemporary เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray 

Pop Adult 
๑๑. ช9องสถานี DMX Beautiful Instrumentals เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray 

Easy Listening 
๑๒. ช9องสถานี DMX Blues เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray The Blues 
๑๓. ช9องสถานี DMX Classic R & B เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray Classic 

R‘n’B and Soul 



 ๒๙ 
 

๑๔. ช9องสถานี DMX Dance เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray Dancefloor Fillers 
๑๕. ช9องสถานี DMX Euro Hits เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray Euro Hits 
๑๖. ช9องสถานี DMX Hot Traxx เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray Hit List 
๑๗. ช9องสถานี DMX Jazz Vocal Blend เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray Jazz Masters 
๑๘. ช9องสถานี DMX Lite Classical เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray Pop Classics 
๑๙. ช9องสถานี DMX Love Songs เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray Silk 
๒๐. ช9องสถานี DMX Classic Rock เปลี่ยนเปJนชื่อช9องสถานี Stingray Rock of Ages 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช9องสถานีของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป 
จํากัด จํานวน ๒๐ ช9องสถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : การแจ.งเปล่ียนแปลงข.อมูลของบริษัท เอ บรอดคาสติ้ง จํากัด : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท เอ 

บรอดคาสต้ิง จํากัด ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เอ บรอดคาสต้ิง จํากัด 
ให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับชาติ โดยเคร9งครัด ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู�กระทําการแทน ให�บริษัทฯ 
แจ�งให�คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับต้ังแต9วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ท้ังนี้ ให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข9ายสิ่งอํานวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) บันทึกข�อมูลดังกล9าวเพ่ือใช�เปJนข�อมูลประกอบ 
การกํากับดูแลต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลของบริษัท เอ บรอดคาสต้ิง จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การขอรับใบอนุญาตของบริษัท เฟรนด� วิช่ัน จํากัด เพ่ือให.บริการโครงข�าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ระดับท.องถ่ิน 
เขตพ้ืนท่ีเกาะช.าง จังหวัดตราด : ปส.๓  

  



 ๓๐ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบไม9พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ของบริษัท เฟรนด! วิชั่น 
จํากัด เนื่องจากกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลถูกดําเนินคดี     
ฐานร9วมกันประกอบกิจการโทรทัศน!โดยไม9ได�รับอนุญาต ตามมาตรา ๖๖ แห9ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ โดยให�รอผลคําพิพากษาถึงท่ีสุดเปJนท่ีเรียบร�อยแล�วก9อนนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต9อไป ท้ังนี้ มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งผลการพิจารณา
โดยระบุเหตุผลของการไม9พิจารณาให�ชัดเจนด�วย 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตของบริษัท เฟรนด! วิชั่น จํากัด เพ่ือ
ให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ิน เขตพ้ืนท่ีเกาะช�าง จังหวัดตราด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : ขอให.พิจารณาใหม� กรณีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข�ายกระจายเสียง

หรือโทรทัศน�ฯ เพ่ือให.บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เนื่องจาก  
ไม�ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปN รอบบัญชีปN ๒๕๕๙ ตามมติ กสทช. 
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ : ปส.๓  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�เพิกถอนคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของนิติบุคคลจํานวน ๖ ราย 
ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้     
ตามมาตรา ๕๔ (๔) แห9งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ เนื่องจากปรากฏข�อเท็จจริงอันเปJนสาระสําคัญภายหลังว9า นิติบุคคลท้ัง   
๖ รายได�ชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE สําหรับรอบบัญชีปE ๒๕๕๙ ครบถ�วน
ก9อนวันได�รับทราบคําสั่งอันเปJนเหตุแห9งการออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ดังนี้  
๑. ห�างหุ�นส9วนจํากัด คลองใหญ9เคเบ้ิลทีวี  
๒. บริษัท บีเอสทีวี จํากัด  
๓. บริษัท บ�านอําเภอ เคเบ้ิล ทีวี จํากัด  
๔. ห�างหุ�นส9วนจํากัด สตาร! บี.ซี.เคเบิลทีวี  
๕. บริษัท เน็ตเวิร!ค เคเบ้ิลทีวี จํากัด 
๖. ห�างหุ�นส9วนจํากัด พระอินทร! เน็ตเวิร!ก เคเบิลทีวี 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว9า ขอให�สํานักงาน 
กสทช. ตรวจสอบการดําเนินการให�สอดคล�องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ



 ๓๑ 
 

ราชการทางปกครองฯ ในกรณีท่ีว9าการพิจารณาเพิกถอนหรือแก�ไขต�องเปJนไป
ตามท่ีคู9กรณีมีคําขอหรือไม9 อย9างไรก็ตาม โดยเหตุผลนั้นเห็นชอบด�วยว9าควรต�อง
เพิกถอนมติ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง ขอให�พิจารณาใหม9 กรณีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ฯ เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เนื่องจากไม9ชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE รอบบัญชีปE ๒๕๕๙ 
ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การลดหย�อนหรือยกเว.นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปN ของกรมประชาสัมพันธ� 

ช�องรายการ สถานีโทรทัศน� Dr.TV : นส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบอัตราการลดหย9อนหรือยกเว�นค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE      
ของกรมประชาสัมพันธ! ช9องรายการ สถานีโทรทัศน! Dr.TV เลขท่ีใบอนุญาต       
B1–S21040–0190–56 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๙ อัตราลดหย9อนตาม
เกณฑ!ระเบียบ ร�อยละ ๑๕.๐๐  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การลดหย9อนหรือยกเว�นค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE 
ของกรมประชาสัมพันธ! ช9องรายการ สถานีโทรทัศน! Dr.TV 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : เงินสนับสนุนค�าใช.จ�ายในการเช�าใช.โครงข�ายโทรทัศน�ประเภทท่ีใช.คล่ืนความถ่ี

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (MUX) และรายได.การยกหนี้จากเงินกู. ยืม
กรรมการ เปQนรายได.ท่ีเก่ียวเนื่องจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน�หรือไม� : นส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�รายได�ท่ีเกิดจากเงินสนับสนุนค9าใช�จ9ายในการเช9าใช�โครงข9าย

ประเภทท่ีใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (MUX) ตามคําสั่งหัวหน�า 
คสช. ท่ี ๙/๒๕๖๑ ไม9ถือเปJนรายได�ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!ท่ีต�องนํามาคํานวณค9าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปE 



 ๓๒ 
 

๒. เห็นชอบให�รายได�การยกหนี้จากเงินกู�ยืมกรรมการไม9ถือเปJนรายได�ท่ีเก่ียวเนื่อง
กับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!ท่ีต�องนํามาคํานวณ
ค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE เนื่องจากเปJนรายได�จากการปรับปรุงรายการ
ทางบัญชี ตามพระราชกําหนดยกเว�นและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว9าด�วยการลดอัตราและยกเว�นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๙๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว9า โดยหลักการและ
เหตุผลแล�วเห็นด�วยกับข�อเสนอของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ แต9เพ่ือความ
รอบคอบรัดกุม เห็นว9าควรท่ีจะมีการส9งเรื่องนี้หารือคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
ด�านกฎหมายฯ เพ่ือพิจารณาประเด็นทางกฎหมายให�หนักแน9นยิ่งข้ึนด�วย 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง เงินสนับสนุนค9าใช�จ9ายในการเช9าใช�โครงข9ายโทรทัศน!
ประเภทท่ีใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (MUX) และรายได�การยกหนี้
จากเงินกู�ยืมกรรมการ เปJนรายได�ท่ีเก่ียวเนื่องจากการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน!หรือไม9 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : การแก.ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการส�งเสริมและกํากับการแข�งขันด.าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� และคณะอนุกรรมการประเมินมูลค�า
คล่ืนความถ่ีและกําหนดโครงสร.างอัตราค�าธรรมเนียมและบริการด.านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : มส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบการปรับปรุงองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการส9งเสริมและกํากับ
การแข9งขันด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการ
ประเมินมูลค9าคลื่นความถ่ีและกําหนดโครงสร�างอัตราค9าธรรมเนียมและบริการ
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ซ่ึงเปJนการใช�อํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการส9งเสริมและกํากับการแข9งขันด�านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน! ดังนี้ 
๑.๑ ให�นายกิตตินันท!  ขาวสุทธิ์ พ�นจากการเปJนอนุกรรมการ  
๑.๒ แต9งต้ัง พลโท เจด็จ  ใจม่ัน เปJนอนุกรรมการ 
๑.๓ ให� พันตรี คณิน  ทันหะพันธ! พ�นจากการเปJนอนุกรรมการ 
๑.๔ แต9งต้ัง นาวาอากาศโท ดร. กิจเปรม  เวศย!ไกรศรี เปJนอนุกรรมการ 



 ๓๓ 
 

๒. คณะอนุกรรมการประเมินมูลค9าคลื่นความถ่ีและกําหนดโครงสร�างอัตรา
ค9าธรรมเนียมและบริการด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ดังนี้ 
๒.๑ ให� นาวาอากาศโท ดร. กิจเปรม  เวศย!ไกรศรี พ�นจากการเปJนอนุกรรมการ 
๒.๒ แต9งต้ัง พันตรี คณิน  ทันหะพันธ! เปJนอนุกรรมการ 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต9งต้ังคณะอนุกรรมการส9งเสริมและกํากับการแข9งขัน
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการประเมิน
มูลค9าคลื่นความถ่ีและกําหนดโครงสร�างอัตราค9าธรรมเนียมและบริการด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตาม  
มติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓ และนําเสนอประธาน กสทช. ลงนามต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง การแก�ไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการส9งเสริมและ 
กํากับการแข9งขันด�านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการ
ประเมินมูลค9าคลื่นความถ่ีและกําหนดโครงสร�างอัตราค9าธรรมเนียมและบริการ
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๑๗/๒๕๖๑ ระหว�างห.างหุ.นส�วนจํากัด

คลองใหญ�เคเบ้ิลทีวี (ผู.ฟKองคดี) กับ กสทช. (ผู.ถูกฟKองคดี)  : มส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการมอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!  

มานะกิจ หรือเลขาธิการ กสทช. หรือผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน! เปJนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.  

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดทําคําให�การแก�คําฟVองตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
๓. เห็นชอบแนวทางการทําคําชี้แจงคัดค�านคําขอทุเลาการบังคับตามมติ กสทช. 

ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบว9าผู�ฟVองคดี (ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
คลองใหญ9เคเบ้ิลทีวี) เปJนรายเดียวกับนิติบุคคลรายท่ี ๑. ในระเบียบวาระท่ี 
๕.๑.๑๗ ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. ได�พิจารณามีมติให�เพิกถอนคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ไปแล�วหรือไม9 โดยหากเปJนรายเดียวกันก็เห็นควรให�แจ�งเรื่องดังกล9าวให�ศาลปกครอง
ทราบด�วยว9าเหตุแห9งการฟVองคดีได�สิ้นสุดลงแล�ว 
 



 ๓๔ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๑๗/๒๕๖๑ 
ระหว9างห�างหุ�นส9วนจํากัดคลองใหญ9เคเบ้ิลทีวี (ผู�ฟVองคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟVองคดี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : การขออนุญาตใช.คล่ืนความถ่ีเพ่ือการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง   

ในระบบดิจิตอล DAB+ ของกองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก : จส.  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นที กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือ
การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิตอล DAB+ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงเพ่ือการทดลองหรือทดสอบสําหรับโครงการทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ เพ่ือให�บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใกล�เคียง และปฏิบัติตามเง่ือนไขให�สอดคล�องตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพ่ือการทดลองหรือทดสอบ 
ดังนี้ 
๑.๑ ให�ดําเนินการทดลองหรือทดสอบโดยมีวัตถุประสงค!หลักเพ่ือทดลองหรือ

ทดสอบการใช�คลื่นความถ่ีถูกต�องตามแผนแม9บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
และตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห9งชาติ โดยมิได�มีวัตถุประสงค!ในการ
แสวงหารายได�เพ่ิมเติม 
ท้ังนี้  การทดลองหรือทดสอบโดยการให�บริการประเภทถ9ายทอด
สัญญาณเสียงหรือแพร9ภาพออกอากาศเปJนการท่ัวไปโดยมีการโฆษณา
ในรายการอยู9แล�วโดยชอบด�วยกฎหมาย หรือการถ9ายทอดรายการ
ดังกล9าวซํ้าโดยไม9มีการดัดแปลงแก�ไขเพ่ิมเติม จะไม9ถือเปJนการแสวงหา
รายได�เพ่ิมเติม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�
คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!เพ่ือทดลองหรือ
ทดสอบเปJนการชั่วคราว 

๑.๒ ให�ใช�ความถ่ีวิทยุท่ีได�รับอนุญาตเปJนระยะเวลาไม9เกิน ๖ เดือนนับแต9
วันท่ีได�รับการอนุญาต ท้ังนี้ อาจขอขยายระยะเวลาการอนุญาตได�อีก
ตามหลักเกณฑ!และวิธีการท่ีกําหนดไว�ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน!เพ่ือทดลองหรือทดสอบเปJนการชั่วคราว 

๑.๓ ให�รายงานผลการทดสอบโดยละเอียดแก9สํานักงาน กสทช. ทราบเปJนระยะ 
พร�อมท้ังดําเนินการให�เปJนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ! 



 ๓๕ 
 

การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!
เพ่ือทดลองหรือทดสอบเปJนการชั่วคราว รวมถึงเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 
และประกาศหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง   

๑.๔ ในระหว9างการทดลองหรือทดสอบ ในกรณีท่ีปรากฏว9ากองทัพบก   
โดยสถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก ได�ทดลองหรือทดสอบผิดวัตถุประสงค!
หรือหลักการท่ียื่นเสนอ หรือขัดกับหลักเกณฑ!หรือเง่ือนไขการอนุญาต 
คณะกรรมการจะระงับหรือยกเลิกการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีนั้นได�ทันที 

๑.๕ กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก จะเรียกเก็บค9าบริการ
จากการทดลองหรือทดสอบจากบุคคลอ่ืนท่ัวไปไม9ได�  

๑.๖ ในระหว9างการทดลองหรือทดสอบ หากการใช�คลื่นความถ่ีเกิดการรบกวน
ข9ายสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีได�รับอนุญาตอยู9ก9อนแล�ว กองทัพบก โดยสถานีวิทยุ
โทรทัศน!กองทัพบก จะต�องดําเนินการแก�ไขโดยเร็วหรือระงับการใช�งาน
ทันที   

๑.๗ กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก ต�องวางเงินประกัน  
ความเสียหายท่ีอาจเกิดกับบุคคลอ่ืนจากการทดลองหรือทดสอบแก9
สํานักงาน กสทช. ในอัตราร�อยละห�าของมูลค9าโครงการ 

๑.๘ ในการทดลองหรือทดสอบใช�คลื่นความถ่ีท่ีได�รับการอนุญาต ให�
กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก แจ�งให�สํานักงาน กสทช. 
ทราบถึงวันและเวลาท่ีจะทดลองหรือทดสอบล9วงหน�า เพ่ือจะได�
ตรวจสอบว9าเปJนคลื่นความถ่ีท่ีถูกต�องและมีสถานีวิทยุคมนาคมอ่ืนใด
รบกวนหรือไม9 

๑.๙ ข�อกําหนดทางเทคนิคต�องเปJนไปตามท่ี กสทช. ประกาศกําหนด และ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ!วิทยุคมนาคมท่ีนํามาใช�ในโครงการ
ต�องเปJนไปตามมาตรฐานท่ี กสทช. กําหนด และต�องได�รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมท่ีเก่ียวข�องจาก กสทช. ท้ังนี้ ในการทดลองหรือการ
ทดสอบการใช�คลื่นความถ่ีท่ีมีลักษณะและวิธีปฏิบัติท่ีเปJนการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน! กองทัพบก โดยสถานีวิทยุ
โทรทัศน!กองทัพบก ต�องได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน!ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ด�วย โดยเม่ือได�รับอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
เพ่ือการทดลองหรือทดสอบแล�ว ให�ถือว9าได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการ
และเครื่องวิทยุคมนาคม หรือต้ังสถานีวิทยุคมนาคมด�วย 

๑.๑๐ ในกรณีท่ีมีการร�องเรียนเ ก่ียวกับการรบกวนการใช�คลื่นความถ่ี 
กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก ต�องรายงานให�ทราบ  
โดยทันที และนําเสนอแนวทางแก�ไขหรือเยียวยาความเสียหาย และ
ต�องรับผิดในความเสียหายอย9างใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองหรือ
ทดสอบการใช�คลื่นความถ่ีเปJนการชั่วคราว เว�นแต9จะพิสูจน!ได�ว9าความ
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เสียหายดังกล9าวไม9ได�เกิดจากการทดลองหรือทดสอบของตนหรือมิได�
เปJนความผิดของตน 

๑.๑๑ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการทดสอบหรือทดสอบ กองทัพบก โดยสถานี
วิทยุโทรทัศน!กองทัพบก จะต�องจัดส9งรายงานผลการทดลองหรือ
ทดสอบอย9างละเอียด ภายในระยะเวลาไม9เกิน ๓๐ วัน นับแต9วันท่ี
ได�รับการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือทดลองหรือทดสอบเสร็จสิ้นลง 

๑.๑๒ เม่ือการทดลองหรือทดสอบเสร็จสิ้นลง หรือการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
เ พ่ือการทดลองหรือทดสอบหมดอายุ  แล�วแต9กรณีใดเกิดก9อน 
กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก ต�องดําเนินการตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!เพ่ือทดลองหรือทดสอบเปJน
การชั่วคราว 

๒. ให�ผู�ได�รับอนุญาตชําระค9าธรรมเนียมการอนุญาตกิจการกระจายเสียง ภายใน 
๑๕ วันนับแต9วันท่ีได�รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ ตามอัตราแนบท�าย
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!เพ่ือทดลองหรือทดสอบเปJนการชั่วคราว 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง การขออนุญาตใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลอง
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ ของกองทัพบก โดยสถานี
วิทยุโทรทัศน!กองทัพบก 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๒๑๓ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒๒ ดังนี้ 

“ผมขอยืนยันความเห็นตามบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๑๐๓ ลงวันท่ี ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ กรณีการอนุญาตให�กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน!
กองทัพบกใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือทดลองทดสอบเปJนการชั่วคราวสําหรับโครงการ
ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+นั้น แม�จะเปJน
การดําเนินการตามบันทึกข�อตกลงความร9วมมือ เรื่อง ความร9วมมือในการ
ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ระหว9างสํานักงาน 
กสทช. และกองทัพบก แต9ผมเห็นว9า กสทช. จําเปJนต�องศึกษาและพิจารณา
เปรียบเทียบกับการให�อนุญาตโครงข9ายทีวีดิจิตอลเพ่ือให�บริการช9องรายการ
โทรทัศน!ในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินท่ีผ9านมาด�วย เนื่องจากแนวทางการให�
อนุญาตโครงข9ายแบบเดิมก9อให�เกิดปGญหาอุปสรรคหลายด�านท้ังในข้ันตอน
นโยบายและข้ันตอนปฏิบัติ กสทช. จึงควรต�องระมัดระวังต9อแนวทางการให�
อนุญาตโครงข9ายวิทยุดิจิตอลในครั้งนี้ ซ่ึงผมเห็นว9าการดําเนินการในลักษณะ
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โครงข9ายเดียวและมีหน9วยงานกลางเปJนผู�รับผิดชอบจะเปJนประโยชน!ต9อการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุดิจิตอลในอนาคต อีกท้ังการจัดทํา
โครงข9ายกระจายสัญญาณวิทยุดิจิตอลภาคพ้ืนดินต�องใช�งบประมาณลงทุน
จํานวนมาก หน9วยงานซ่ึงได�รับอนุญาตให�ทดลองจึงมีแนวโน�มท่ีจะนําไปสู9การ
เปJนผู�ได�รับอนุญาตให�บริการโครงข9ายวิทยุดิจิตอลในอนาคตได� ดังนั้นการให�
กองทัพบกเปJนหน9วยงานดําเนินการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอล จึงควรต�องพิจารณาให�รอบคอบ และไม9ก9อให�เกิดปGญหาซํ้าซาก
แบบเดียวกับโครงข9ายโทรทัศน!ดิจิตอลท่ีผ9านมา 

นอกจากนี้หากพิจารณาในด�านเนื้อหารายการท่ีจะนํามาออกอากาศ
ในข้ันตอนการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล หากเปJน
กรณีท่ีมีการนําเนื้อหาของวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ.เอ็ม. ของเครือข9าย
วิทยุกองทัพบกออกอากาศนั้น อาจเข�าข9ายว9าเปJนการประกอบกิจการท่ีขัด
หรือแย�งกับกฎหมายได� เนื่องจากผังรายการวิทยุกระจายเสียงของเครือข9าย
วิทยุกองทัพบกในปGจจุบันเปJนการประกอบกิจการท่ีมีการโฆษณาหารายได�  
ซ่ึงยังคงมีสิทธิประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได�ตามบทเฉพาะกาลของ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๑ ประกอบกับพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม รวมถึงคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ 
เรื่อง มาตรการส9งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ ดังนั้นกรณีท่ีมีการนําผังรายการ
ดังกล9าวมาออกอากาศในข้ันตอนทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงใน
ระบบดิจิตอลจึงจําเปJนต�องพิจารณาประกอบด�วยว9า เปJนการประกอบกิจการ
ท่ีก9อให�เกิดรายได�หรือไม9 อันจะเปJนประเด็นปGญหาในข�อกฎหมายตามมา” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : ข.อขัดข.องในการให.บริการโครงข�ายโทรทัศน�ประเภทท่ีใช.คล่ืนความถ่ี

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) : จส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. รับทราบปGญหาข�อขัดข�อง การดําเนินการแก�ไข และแนวทางในการปVองกัน

ปGญหาข�อขัดข�องในการให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
สําหรับสถานีประจวบคีรี ขันธ! ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และ
มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งเตือนทางปกครองไปยังบริษัท 
อสมท จํากัด (มหาชน) กรณีเกิดเหตุขัดข�องในการให�บริการฯ รวมแล�วเกินกว9า
ระยะเวลาท่ีกําหนดในเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต ซ่ึงหากยังเกิดกรณีปGญหา
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เช9นเดิมอีก ทาง กสทช. จะพิจารณาดําเนินการปรับทางปกครองตามกฎหมาย
ต9อไป 

๒. เห็นชอบแนวทางการกํากับดูแลการให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ในกรณีเกิดปGญหาข�อขัดข�องไม9สามารถให�บริการได�อย9างต9อเนื่อง 
ดังนี้ 
๒.๑ ให�ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

โครงข9ายโทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ 
ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน!เพ่ือให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ระดับชาติ อย9างเคร9งครัด โดยให�รายงานปGญหาข�อขัดข�อง
ในการให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล มายัง
สํานักงาน กสทช. ภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน 

๒.๒ ในกรณีเกิดปGญหาข�อขัดข�องไม9สามารถให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได�อย9างต9อเนื่อง ตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 
ให�ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โครงข9ายโทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ 
รายงานถึงสาเหตุและปGญหาข�อขัดข�องท่ีเกิดข้ึน การดําเนินการแก�ไข
ปGญหาข�อขัดข�อง ระยะเวลาท่ีเกิดปGญหาข�อขัดข�องในการให�บริการ 
รวมถึงแนวทางในการปVองกันมิให�เกิดปGญหาข�อขัดข�องในการให�บริการ
โครงข9ายโทรทัศน!ในภายหลัง ให�สํานักงาน กสทช. เปJนลายลักษณ!อักษร
ภายใน ๗ วันนับแต9วันท่ีเกิดปGญหาข�อขัดข�อง 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งแนวทางการกํากับดูแลการ
ให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในกรณีเกิดปGญหา
ข�อขัดข�องไม9สามารถให�บริการได�อย9างต9อเนื่องไปยังผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ี
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ทุกราย 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง ข�อขัดข�องในการให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ประเภทท่ีใช�
คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) แจ.งผลการเจรจาการให.บริการโครงข�ายโทรทัศน�

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

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 



 ๓๙ 
 

๑. เห็นชอบการยกเลิกการยุติการให�บริการตามสัญญาให�บริการโครงข9าย
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจาก บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด สามารถเจรจาหาข�อตกลงร9วมกันได�แล�ว 
โดยท่ีบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ยังคงดําเนินการให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!
แก9บริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด ต9อไป  

๒. กรณีท่ีบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) มีความประสงค!ท่ีจะยุติการให�บริการ
โครงข9ายโทรทัศน! กับบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด ในภายหลัง ให�บริษัท 
อสมท จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการขอพักหรือหยุดการ
ให�บริการโครงข9ายโทรทัศน! ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ อีกครั้ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) แจ�งผลการเจรจาการ
ให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลกับบริษัท สปริงนิวส!   
เทเลวิชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : กรณี บริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด ช�องรายการ 3HD โฆษณาผลิตภัณฑ�

เครื่องสําอาง ท่ีเข.าข�ายการกระทําท่ีเปQนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท บีอีซี–
มัลติมีเดีย จํากัด ช9องรายการ 3HD ระงับการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลิตภัณฑ! นีเวีย เมน แอคเน9 เคลียร! ลิควิด โฟม NIVEA MEN ACNE 
CLEAR LIQUID FOAM หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปJนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือ
กระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดย
การใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปJนความจริงหรือ
เกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท บีอีซี–
มัลติมีเดีย จํากัด ช9องรายการ 3HD ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. 



 ๔๐ 
 

จะดําเนินการปรับทางปกครองเปJนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครอง
อีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
ท้ังนี้ มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งลักษณะความผิดในกรณีดังกล9าวไปยัง
ผู�รับใบอนุญาตอ่ืนๆ ให�ทราบเปJนข�อมูล เพ่ือปVองกันไม9ให�เกิดการกระทําความผิด
ในลักษณะเดียวกัน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง กรณี บริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด ช9องรายการ 3HD 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง ท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : กรณี บริษัท อินเตอร� ไลน� เอนเทอร�เทนเม.นท� จํากัด ช�องรายการ แอคช่ัน 

โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร ท่ีเข.าข�ายการกระทําท่ีเปQนการเอาเปรียบ
ผู.บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท อินเตอร! ไลน! 
เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด ช9องรายการ แอคชั่น ระงับการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ไบโอ–วัน (BIO–ONE DIETARY SUPPLEMENT 
PRODUCT) เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–๑๘๑๕๗–๑–๐๒๕๕ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใด
ท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปJนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการ
หรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ
เก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ 
หรือข�อมูลอันไม9เปJนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา 
๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท อินเตอร! ไลน!  เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด ช9องรายการ แอคชั่น 
ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปJนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา
ท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
 



 ๔๑ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๒๖ เรื่อง กรณี บริษัท อินเตอร! ไลน! เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด       
ช9องรายการ แอคชั่น โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปJน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : กรณี บริษัท วอยซ� ทีวี จํากัด ช�องรายการ VOICE TV โฆษณาผลิตภัณฑ�

เครื่องสําอาง ท่ีเข.าข�ายการกระทําท่ีเปQนการเอาเปรียบผู.บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท 
วอยซ! ทีวี จํากัด ช9องรายการ VOICE TV ระงับการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ! Hairnetix หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปJนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า 
หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการ
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูล  
อันไม9เปJนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ 
แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด ช9องรายการ VOICE TV ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปJนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง กรณี บริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด ช9องรายการ VOICE TV 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง ท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปJนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! 

 
 
 



 ๔๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู.ทดลอง
ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได.รับใบอนุญาตมากกว�า ๑ 
สถานีข้ึนไป (ข.อมูล ณ วันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) : ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ต9ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  
ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว9า ๑ สถานีข้ึนไป ของนิติบุคคลจํานวน ๒๔ นิติบุคคล 
รวม ๗๔ สถานี ซ่ึงได�ยื่นต9ออายุการทดลองประกอบกิจการถูกต�องครบถ�วน     
ทุกสถานีแล�ว โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปE เท9ากันทุกสถานี ตามหลักเกณฑ!
ท่ี กสทช. กําหนด  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง การต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว9า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๙๐๖ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒๘ ดังนี้ 

“ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปJนจะต�องมีการ
ประเ มินผลและทบทวนนโยบายเรื่ อ งการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปJนระยะเวลานาน
พอสมควร โดยมีการต9ออายุกันเรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมี
ลักษณะเปJนมาตรการถาวรไปแล�ว โดยเฉพาะในส9วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ี
กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล 
เม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปJนการต9ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปGญหา-อุปสรรค และ
กําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจ ไม9ใช9ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอม 
ให�มีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการเปJนการท่ัวไป อย9างไม9รู�จบ” 



 ๔๓ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู.ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
(๑๕ สถานี) : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง       
(๑๕ สถานี) โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปE นับต้ังแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พร�อมแจ�งเง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ ให�แก9ผู�ยื่นคําขอฯ ถือปฏิบัติโดย
เคร9งครัด 
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) 
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๑๕ สถานี) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๒๐๔ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒๙ ดังนี้ 

“ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ
ของผู�ทดลองประกอบกิจการท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง
ตามวาระนี้  เนื่องจากเปJนกรณีท่ีสะท�อนประเด็นปGญหาการกํากับดูแล      
กลุ9มผู�ทดลองวิทยุ ท้ังกรณีท่ีไม9สามารถยื่นต9ออายุใบอนุญาตก9อนวันท่ีใบอนุญาต
จะสิ้นสุดลงและไม9สามารถปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ!ท่ีเก่ียวข�องได� อีกท้ัง
ในกรณีนี้อายุใบอนุญาตของบางสถานีได�สิ้นสุดลงต้ังแต9ปE ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 
และหากนับจากระยะเวลาพิจารณาต9อใบอนุญาตในขณะนี้ ย9อมเห็นว9าหลายสถานี
ได�ยุติการออกอากาศไปแล�วไม9น�อยกว9าสองถึงสามปE จึงไม9มีเหตุผลท่ีจะ
อนุญาตให�ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงต9อไป ดังนั้นผมจึงเห็นว9าควร
กํากับดูแลด�วยความเฉียบขาด ไม9ต9อใบอนุญาตให�อีก และสํานักงาน กสทช. 
ควรดําเนินการศึกษาและพิจารณาทางเลือกอย9างจริงจัง เพ่ือให� กสทช. 
พิจารณากําหนดแนวนโยบายการให�อนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ท่ีชัดเจนได� ตามท่ีพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกําหนด” 



 ๔๔ 
 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๙๖ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒๙ ดังนี้ 

“ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปJนจะต�องมีการ
ประเ มินผลและทบทวนนโยบายเรื่ อ งการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปJนระยะเวลานาน
พอสมควร โดยมีการต9ออายุกันเรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมี
ลักษณะเปJนมาตรการถาวรไปแล�ว โดยเฉพาะในส9วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ี
กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล 
เม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปJนการต9ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปGญหา-อุปสรรค และ
กําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจ ไม9ใช9ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�
มีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการเปJนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการ
ดําเนินการยื่นต9อล9าช�า ไม9เปJนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด
ดังเช9นท้ัง ๑๕ สถานีนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : การอนุญาตให.บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด ประกอบกิจการ

เพ่ือให.บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปQน 
ครั้งแรก ช�องรายการ ANIPLUS channel : ปส.๒ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! 
เน็ทเวอร!ค จํากัด ช9องรายการ ANIPLUS channel โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต 
๑ ปE นับแต9วันท่ีกสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปJนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด ถือปฏิบัติ
โดยเคร9งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส9งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 



 ๔๕ 
 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! 
เน็ทเวอร!ค จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปJนครั้งแรก ช9องรายการ ANIPLUS channel 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบว9าบริษัท 
ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด ประกอบกิจการโทรคมนาคมด�วยหรือไม9 
ถ�าประกอบกิจการโทรคมนาคมอาจจะต�องแจ�งให�บริษัทฯ ทราบ เพ่ือดําเนินการ
เรื่องวิธีแยกรายได�การเสียค9าธรรมเนียมด�วย ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ขอรับไป
ดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ 

MCOT HD : ปส.๒ 
   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงชื่อช9องรายการจาก 
MCOT HD เปJนชื่อช9องรายการ 9 MCOT HD 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช9องรายการของบริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) ช9องรายการ MCOT HD 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให.บริการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. .... : ปส.๓  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ  
กสทช. ประวิทย!ฯ) เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต

ให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ....  และภาคผนวก ฎ 
หลักเกณฑ!การจัดทํา และพิจารณาแผนประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภท
บริการสาธารณะของส9วนราชการ และหน9วยงานอ่ืนของรัฐท่ีได�รับอนุญาตให�
ประกอบกิจการตามมาตรา ๘๓ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓   



 ๔๖ 
 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. เปHดรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะผ9านระบบ
สารสนเทศของสํานักงาน กสทช. ไม9น�อยกว9า ๓๐ วัน 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอเปHดเผยความเห็น  
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๒ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. .... 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๒๐๔ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๓๒ ดังนี้ 

“ผมเห็นว9าการพิจารณาแก�ไขเพ่ิมเติมร9างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. .... และภาคผนวก ฎ หลักเกณฑ!การจัดทําและพิจารณาแผนประกอบกิจการ
กระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ ของส9วนราชการและหน9วยงานอ่ืนของรัฐ
ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการตามมาตรา ๘๓ แห9งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากเห็นว9าในกรณีท่ีจะเริ่มกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตให�ส9วนราชการและหน9วยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีถือครองคลื่นความถ่ี
เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงอยู9เดิม ยื่นคําขอประกอบกิจการกระจายเสียง
ในประเภทบริการสาธารณะได�นั้น จําเปJนต�องกําหนดกรอบและแนวทางการอนุญาต
ให�ใช�คลื่นความถ่ี และอนุญาตให�ประกอบกิจการในภาพรวมให�มีความชัดเจน
และสอดคล�องกับกฎหมาย กล9าวคือ มีแผนหรือแนวทางท่ีจะจัดให�ภาคประชาชน
ได�ใช�คลื่นความถ่ีฯ ในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม9น�อยกว9าร�อยละยี่สิบ
ของคลื่นความถ่ีในแต9ละพ้ืนท่ีของการอนุญาตประกอบกิจการได�ตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

นอกจากนี้ยังต�องพิจารณาถึงการให�อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
สําหรับผู�ประกอบกิจการทางธุรกิจด�วย โดยต�องพิจารณาถึงภาพรวมในการ
อนุญาตให�ประกอบกิจการกระจายเสียงท้ังระบบท่ีมีความสอดคลัองกับกฎหมาย 
เพราะหากพิจารณาอนุญาตเฉพาะส9วนราชการและหน9วยงานอ่ืนของรัฐท่ีได�
อนุญาตให�ประกอบกิจการกระจายเสียงตามมาตรา ๘๓ แห9งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีมีอยู9รวม ๒๗ หน9วยงาน ๕๓๗ คลื่น 
หรือผู�ประกอบการวิทยุกระจายเสียงรายเดิม ย9อมทําให�ไม9สามารถจัดสรร 
คลื่นความถ่ีให�ภาคส9วนต9างๆ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได�อีก ตลอดจน
แนวนโยบายการให�อนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีมีมากถึง 
๕,๔๔๖ สถานี ตลอด ๗ ปE ท่ีผ9านมานั้นไม9อาจยุติลงได� ส9งผลให�ข้ันตอน
กระบวนการจัดสรรคลื่นความถ่ีเกิดความไม9เปJนธรรม ขัดต9อเจตนารมณ!ของ
กฎหมาย 



 ๔๗ 
 

นอกจากนี้ส9วนราชการและหน9วยงานของรัฐท่ีถือครองคลื่นความถ่ี
เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงอยู9เดิมได�แจ�งรายละเอียดการใช�ประโยชน!
คลื่นความถ่ี รวมท้ังเหตุแห9งความจําเปJนในการถือครองคลื่นความถ่ีต9อ กสทช. 
ตามมาตรา ๘๒ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ไปแล�ว ดังนั้น หน9วยงานท่ียื่นคําร�องเพ่ือขอรับใบอนุญาตามประกาศหลักเกณฑ!
ท่ีมีการแก�ไขฉบับนี้จึงย9อมคาดหมายว9าหน9วยงานของตนจะได�รับใบอนุญาตให�
ประกอบกิจการกระจายเสียงในประเภทบริการสาธารณะโดยเร็ว การท่ี 
กสทช. จะประวิงเวลาพิจารณาให�อนุญาตตามคําขอจึงไม9อาจกระทําได�และ
อาจก9อให�เกิดปGญหาอ่ืนตามมา 

ในประการสําคัญการท่ีจะจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือให�ทุกภาคส9วนได�  
ใช�ประโยชน!อย9างท่ัวถึงตามเจตนารมณ!ของกฎหมายได�นั้น จําเปJนต�องมีการ
กําหนดกรอบและแนวทางการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการ
ตามลําดับข้ันตอนท่ีมีความชัดเจน เพ่ือให�หน9วยงานหรือผู�ท่ีประสงค!ประกอบ
กิจการกระจายเสียงเข�าสู9ระบบใบอนุญาตท่ีมีความโปร9งใสและเปJนธรรม 
สอดคล�องตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย (ส.ส.ท. หรือ TPBS) 

ขอเพ่ิมเติมการให.บริการส่ิงอํานวยความสะดวกด.านกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน� (จํานวน ๑๘ สถานท่ี) : ปส.๓  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�องค!การกระจายเสียงและแพร9ภาพสาธารณะแห9งประเทศไทย 
(ส.ส.ท. หรือ TPBS) เพ่ิมเติมการให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด�านกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! ระดับชาติ จํานวน ๑๘ สถานท่ี ภายใต�ใบอนุญาตเดิมเลขท่ี  
B1–F22051–0001–56 ลงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๓ เรื่อง องค!การกระจายเสียงและแพร9ภาพสาธารณะแห9งประเทศไทย 
(ส.ส.ท. หรือ TPBS) ขอเพ่ิมเติมการให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด�านกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! (จํานวน ๑๘ สถานท่ี) 

 
 
 
 



 ๔๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔ : การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการ
โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� ของบริษัท สามย�าน เคเบ้ิลทีวี จํากัด และ
ห.างหุ.นส�วนจํากัด พิมายเคเบ้ิลทีวี : ปส.๓  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!  

เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
ของบริษัท สามย9าน เคเบ้ิลทีวี จํากัด ใบอนุญาตเลขท่ี B1–N21133–0046–56 
และห�างหุ�นส9วนจํากัด พิมายเคเบ้ิลทีวี ใบอนุญาตเลขท่ี B1–N21133–0016–55 
กรณีขาดคุณสมบัติของการเปJนผู�รับใบอนุญาต และไม9ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด กรณีการเลิกประกอบกิจการ ภายหลังปรากฏข�อมูล
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย! ว9ามีผู�รับใบอนุญาตฯ มีสถานะ
แจ�งต9อกรมพัฒนาธุรกิจการค�าว9า เลิกกิจการ/เสร็จการชําระบัญชี  

๒. มอบหมายให�สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน!  (มส.) สํานัก
ค9าธรรมเนียมและอัตราค9าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (นส.) 
และสํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (คส.) 
ดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข�องต9อไป พร�อมท้ังให�สํานักงาน กสทช. บันทึก
ประวัติการกระทําความผิดดังกล9าว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๔ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ของบริษัท สามย9าน 
เคเบ้ิลทีวี จํากัด และห�างหุ�นส9วนจํากัด พิมายเคเบ้ิลทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๕ : การพิจารณาคําร.องขอให.ดําเนินการตามมาตรา ๔๖ แห�งพระราชบัญญัติ  

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ : มส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 
 
 
 



 ๔๙ 
 

๑. เห็นชอบไม9รับคําร�องของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล (ผู�รับใบอนุญาต DTV) ไว�พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห9ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๑ เนื่องจากไม9มีข�อพิพาทท่ีไม9อาจตกลงกันได�ระหว9างผู�รับใบอนุญาต DTV 
และผู�ประกอบกิจการโครงข9ายสําหรับบริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล (โครงข9าย Mux)          

๒. ตามท่ีผู�รับใบอนุญาต DTV ร�องว9าอัตราค9าตอบแทนการเช9าใช�โครงข9าย Mux 
ตามท่ีกําหนดไว�ในสัญญาเช9าใช�โครงข9าย Mux ไม9ชอบด�วยมาตรา ๔๒ แห9ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๑ นั้น กสทช. ได�พิจารณาทบทวนและมีมติกําหนดอัตราค9าตอบแทนการ
เช9าใช�โครงข9าย Mux โดยพิจารณาจากต�นทุนค9าใช�จ9ายในการจัดให�มีบริการโครงข9าย 
Mux แล�ว จึงเห็นควรแจ�งผู�รับใบอนุญาต DTV ท้ัง ๑๓ ราย เพ่ือทราบต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๕ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอให�ดําเนินการตามมาตรา ๔๖ แห9ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๖ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการเรียกคืนและจัดสรรคล่ืนความถ่ี ๗๐๐ MHz : มส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�มีการแต9งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ดังกล9าว โดยให�เปลี่ยนชื่อใหม9เปJน 

“คณะอนุกรรมการเรียกคืนคลื่นความถ่ีและเยียวยาคลื่นความถ่ี ๗๐๐ MHz”  
และมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงอํานาจหน�าท่ีให�สอดคล�อง ก9อน
นําเสนอประธาน กสทช. ลงนามในคําสั่งแต9งต้ังต9อไป ท้ังนี้ ให�คณะอนุกรรมการ
ชุดดังกล9าวรีบรายงานผลการดําเนินงานให�ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือใช�เปJนข�อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถ่ีและจัดการประมูลคลื่น ๗๐๐ MHz 
โดยเร็วต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๖ เรื่อง การแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเรียกคืนและจัดสรรคลื่น
ความถ่ี ๗๐๐ MHz 

 
 
 
 
 
 



 ๕๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   
ด.านกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการนําส� งข.อมูลการใช.

โทรศัพท�เคล่ือนท่ีในเขตท.องท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต.ท่ีอยู�ภายใต.บังคับของ
ประกาศสถานการณ�ฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ : มท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และ

วิธีการนําส9งข�อมูลการใช�โทรศัพท!เคลื่อนท่ีในเขตท�องท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�
ท่ีอยู9ภายใต�บังคับของประกาศสถานการณ!ฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ!ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการนําส9งข�อมูลการใช�โทรศัพท!เคลื่อนท่ีในเขตท�องท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีอยู9ภายใต�บังคับของประกาศสถานการณ!ฉุกเฉิน  
ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ!ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเพ่ือให�เปJนไปตามมาตรา ๒๘ แห9งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการนําส9งข�อมูล
การใช�โทรศัพท!เคลื่อนท่ีในเขตท�องท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีอยู9ภายใต�บังคับ 
ของประกาศสถานการณ!ฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ!ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการพักหรือหยุดการให.บริการ

โทรคมนาคม : มท. ปท.๑ ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นที  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 



 ๕๑ 
 

๑. เห็นชอบในหลักการร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการพักหรือ
หยุดการให�บริการโทรคมนาคม ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําร9างประกาศฯ 
ดังกล9าวไปรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะเพ่ือให�เปJนไปตามมาตรา ๒๘ แห9ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการพักหรือหยุดการให�บริการโทรคมนาคม  

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
พักหรือหยุดการให�บริการโทรคมนาคม 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๙๗ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๒ ดังนี้ 

“ผมเห็นชอบท่ีจะเร9งออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
พักหรือหยุดการให�บริการโทรคมนาคม เพ่ือให�มีกรอบแนวทางการใช�ดุลพินิจ
ในการอนุญาตของ กสทช. รวมท้ังแนวทางปฏิบัติสําหรับผู� ให�บริการ
โทรคมนาคมในเรื่องการพักหรือหยุดการให�บริการ เพ่ือให�เปJนไปตาม
บทบัญญัติมาตรา ๒๐ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ อย9างไรก็ตาม ในชั้นนี้ผมยังไม9อาจให�ความเห็นชอบกับเนื้อหา
ของร9างประกาศฯ ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอได� เนื่องจากยังมีหลายประเด็นท่ี
อาจไม9เปJนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและอาจส9งผลกระทบต9อผู�ใช�บริการ  
โดยมีประเด็นสําคัญท่ีผมไม9เห็นด�วยดังนี้ 

๑. ตามท่ีร9างประกาศฯ ข�อ ๓ กําหนดให�คํานิยาม “หยุดการ
ให�บริการ” หมายความว9า การระงับการให�บริการโทรคมนาคมท้ังหมดหรือ
บางส9วนเปJนการถาวร ไม9ว9าจะเปJนการระงับในพ้ืนท่ีให�บริการท้ังหมดหรือ 
บางพ้ืนท่ี หรือการระงับบริการท้ังหมดหรือบางบริการ ซ่ึงรวมถึงการเลิกกิจการ
อันมีผลทําให�สิ้นสุดการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา ๙ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ นั้น ผมมีความเห็นว9าร9างประกาศฯ 
ฉบับนี้ไม9ควรรวมถึงการเลิกกิจการอันมีผลทําให�สิ้นสุดการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๙ เนื่องจากการพักหรือหยุดบริการตาม    
ร9างประกาศนี้เปJนกรณีตามมาตรา ๒๐ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ 
อันเปJนคนละกรณีกับการเลิกกิจการ อีกท้ังในการเลิกกิจการ ผู�รับใบอนุญาต
จะต�องปฏิบัติตามประกาศเฉพาะอยู9แล�ว จึงไม9มีความจําเปJนต�องดําเนินการ
ตามร9างประกาศฉบับนี้อันเปJนการกระทําท่ีซํ้าซ�อนอีก ซ่ึงหากประกาศเฉพาะ
ดังกล9าวไม9สอดคล�องกับพระราชบัญญัติดังกล9าวหรือกฎหมายอ่ืน ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. ชี้แจงต9อท่ีประชุม ก็มีความจําเปJนท่ีจะต�องปรับปรุงแก�ไข



 ๕๒ 
 

ประกาศนั้น มิใช9มาแก�ไขด�วยการกําหนดรวมเรื่องการเลิกกิจการไว�ในประกาศ
ว9าด�วยการพักหรือหยุดการให�บริการฯ ฉบับนี้ 

๒. มาตรา ๒๐ ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ บัญญัติไว�
อย9างชัดเจนว9า “ผู�รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให�บริการไม�ว�าท้ังหมด
หรือบางส�วนไม�ได� เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ'
และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด” ดังนั้น ข�อ ๑๑ ของร9างประกาศฯ ท่ี
กําหนดว9า “กรณีการพักหรือหยุดบริการบางจุดในพ้ืนท่ีให�บริการซ่ึงมีลักษณะ
เป1นการยกเลิกการติดต้ังสถานีฐาน หรือจุดส�งสัญญาณบางจุดในพ้ืนท่ี
ให�บริการพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง ให�ผู�รับใบอนุญาตแจ�งผู�ใช�บริการทราบเป1นการ
ล�วงหน�าไม�น�อยกว�าสามสิบวัน โดยไม�ต�องขออนุญาตจาก กสทช.” อาจไม9
สอดคล�องตามบทบัญญัติของกฎหมายและอาจเปJนการละเว�นการปฏิบัติ
หน�าท่ี โดยเฉพาะหากเปJนกรณีท่ีการยกเลิกหรือย�ายสถานีฐานหรือจุดส9ง
สัญญาณนั้นส9งผลกระทบต9อพ้ืนท่ีการให�บริการหรือผู�ใช�บริการ ผมเห็นว9ากรณี
ดังกล9าวไม9สามารถปล9อยให�เปJนดุลพินิจหรืออํานาจกระทําการได�เองของ     
ผู�ให�บริการ แต9จะต�องได�รับการพิจารณาอนุญาตจาก กสทช. เพ่ือท่ี กสทช. 
จะกําหนดเง่ือนไขท่ีเหมาะสมให�ผู�รับใบอนุญาตปฏิบัติ นอกเหนือไปจากการ
แจ�งให�ผู�ใช�บริการทราบเปJนการล9วงหน�า ท้ังนี้ กสทช. ย9อมมีหน�าท่ีกํากับดูแล
ให�มีบริการท่ีสาธารณชนสามารถเข�าถึงได�ท่ัวไปอย9างครอบคลุม มิใช9ปล9อยให�
ผู�ให�บริการตัดสินด�วยมิติทางธุรกิจโดยเสรี อย9างน�อยหากกรณีดังกล9าวเปJน
พ้ืนท่ีท่ีการให�บริการทางธุรกิจไม9อาจตอบโจทย!จริงๆ กสทช. ก็จะได�ใช�กลไก 
USO เข�าไปอุดช9องโหว9ได� อนึ่ง ถึงแม�ว9าในการนําร9างประกาศฯ ไปรับฟGง
ความคิดเห็นสาธารณะ สํานักงาน กสทช. ได�ตัดความในข�อข�างต�นออกไปก9อน
เพ่ือรอผลการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะ แต9ผมก็ยืนยันไม9เห็นด�วยกับ
ประเด็นดังกล9าวต้ังแต9ในชั้นนี้ 

๓. ร9างประกาศฯ ข�อ ๑๐ ท่ีกําหนดเรื่องการมอบอํานาจให�เลขาธิการ 
กสทช. ไว�นั้น เห็นว9าไม9ควร เนื่องจากไม9ได�มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให� กสทช. 
สามารถมอบอํานาจพิจารณาเรื่องการพักหรือหยุดบริการให�แก9เลขาธิการ 
กสทช. ได� หากจะมีการมอบอํานาจอาจต�องเปJนการมอบอํานาจให� กสทช. 
ท9านใดท9านหนึ่งเปJนผู�พิจารณาแทนองค!คณะเท9านั้น” 

 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข.อห.ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปQนการ
ครอบงํากิจการโดยคนต�างด.าว (ฉบับท่ี ๒) : มท.  

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

พันเอก ดร. นที  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการร9างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข�อห�ามการกระทํา  

ท่ีมีลักษณะเปJนการครอบงํากิจการโดยคนต9างด�าว (ฉบับท่ี ๒)  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. 

เรื่อง การกําหนดข�อห�ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปJนการครอบงํากิจการโดย 
คนต9างด�าว (ฉบับท่ี ๒) ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําร9างประกาศฯ ดังกล9าวไปรับฟGง
ความคิดเห็นสาธารณะเพ่ือให�เปJนไปตามมาตรา ๒๘ แห9งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต9อไป 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข�อห�ามการกระทํา
ท่ีมีลักษณะเปJนการครอบงํากิจการโดยคนต9างด�าว (ฉบับท่ี ๒) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๙๙ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๓ ดังนี้ 

“ผมเห็นควรท่ีจะยกเลิกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากตามมาตรา ๘ แห9ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
กําหนดให�ผู�ขอรับใบอนุญาตแบบท่ีสองและผู�ขอรับใบอนุญาตแบบท่ีสาม
จะต�องมิใช9เปJนคนต9างด�าวตามกฎหมายว9าด�วยการประกอบธุรกิจของคนต9างด�าว
อยู9แล�ว อีกท้ัง สํานักงาน กสทช. ยังได�อธิบายในเอกสารประกอบวาระอีกว9า 
ในการพิจารณาว9าพฤติการณ!ตามบัญชีข�อห�ามการกระทําท่ีมีลักษณะเปJนการ
ครอบงํากิจการโดยคนต9างด�าวท�ายประกาศเปJนการกระทําท่ีฝ�าฝ�นประกาศฯ 
หรือไม9 จะต�องพิจารณาก9อนว9าพฤติการณ!นั้นเกิดจากท่ีคนต9างด�าวเข�าไป
ครอบงํากิจการตามนิยาม “การครอบงํากิจการ” หรือไม9 ซ่ึงหากปรากฏว9ามี
พฤติการณ!ตามบัญชีข�อห�ามฯ แต9มิได�เกิดข้ึนจากการครอบงํากิจการ ก็ไม9ถือ
เปJนการฝ�าฝ�นประกาศฯ ดังนั้น ประกาศฉบับนี้จึงเสมือนกําหนดขึ้นมาเพื่อ
ปรามเท9านั ้น ไม9ม ีผลในทางปฏิบ ัต ิ เพราะแม�ไม9ม ีประกาศฯ การที ่จะ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมได�ก็ต�องปฏิบัติตามกฎหมายว9าด�วยการประกอบ



 ๕๔ 
 

ธุรกิจของคนต9างด�าวอยู9แล�ว นอกจากนี้ ในอนาคตเมื่อประเทศไทยเข�าสู9ยุค 
๕G การประกอบกิจการโทรคมนาคมต�องใช�เงินลงทุนมากมายมหาศาล    
ซึ่งแน9นอนว9าจําเปJนต�องอาศัยเงินจากต9างประเทศ แต9หากต9างชาติไม9มี
หลักประกันที่จะสร�างความมั่นใจในการลงทุนก็จะเปJนอุปสรรค ดังนั้น    
การยกเลิกประกาศฉบับนี้จะไม9ส9งผลกระทบต9อการกํากับดูแลแต9อย9างใด  
แต9จะเปJนการลดทั้งอุปสรรคและภาระ อย9างไรก็ตาม ในกรณีท่ีท่ีประชุม  
เห็นควรให�คงประกาศฯ ไว� ก็เห็นชอบท่ีจะแก�ไขปรับปรุงในส9วนท่ีมีปGญหา   
ท้ังในกรณีท่ีผู�รับใบอนุญาตเปJนรัฐวิสาหกิจและประเด็นการตีความประกาศฯ 
ให�ชัดเจนในกรณีนิยามความหมายของบัญชีข�อห�ามฯ ว9าแท�จริงแล�วไม9ใช9
พฤติการณ!ในตัวมันเอง เปJนเพียงตัวอย9างในการอรรถาธิบายเท9านั้น ซ่ึงต9อให�มี
พฤติการณ!ตามบัญชีฯ แต9หากยังไม9มีการครอบงํากิจการตามนิยามของ
ประกาศฯ ก็ไม9ผิดประกาศฯ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การขอความเห็นชอบร�างสัญญาให.บริการ Master Service Agreement 

ระหว�างประเทศของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท 
Communications Global Network Service Limited : มท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบร9างสัญญาให�บริการ Master Service Agreement ระหว9างประเทศ

ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท Communications 
Global Network Service Limited ท้ังนี้ ไม9รวมถึงเอกสารแนบท�ายท่ีจะมีข้ึน
ในอนาคต ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๗ ของประกาศ กทช. เรื่อง การขอความเห็นชอบ
สัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐต9างประเทศ 
องค!การระหว9างประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู9ในต9างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ทราบ และให�บริษัทส9งสําเนาสัญญาท่ีทํากับ
ต9างประเทศให�สํานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต9วันทําสัญญาหรือ
ความตกลงดังกล9าว ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห9งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๘ ของประกาศ กทช. 
เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐต9างประเทศ องค!การระหว9างประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู9
ในต9างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 



 ๕๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง การขอความเห็นชอบร9างสัญญาให�บริการ Master Service 
Agreement ระหว9างประเทศของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ
บริษัท Communications Global Network Service Limited 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : การพิจารณาให.ความเห็นชอบการแก.ไขเปล่ียนแปลงแบบสัญญาการให.บริการ

โทรคมนาคมโทรศัพท�เคล่ือนท่ี MYworld ประเภทเรียกเก็บค�าธรรมเนียมและ
ค�าบริการล�วงหน.า (Pre–Paid) และประเภทเรียกเก็บค�าธรรมเนียมและ
ค�าบริการภายหลัง (Post–Paid) ของบริษัท ดาต.า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคช่ัน 
จํากัด : มท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการแก�ไขเปลี่ยนแปลงแบบสัญญาการให�บริการโทรคมนาคม

โทรศัพท!เคลื่อนท่ี MYworld ประเภทเรียกเก็บค9าธรรมเนียมและค9าบริการ
ล9วงหน�า (Pre–Paid) และประเภทเรียกเก็บค9าธรรมเนียมและค9าบริการภายหลัง 
(Post–Paid) ของบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด เพ่ือทราบผลการพิจารณา ตามข�อ ๑. 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง การพิจารณาให�ความเห็นชอบการแก�ไขเปลี่ยนแปลงแบบ
สัญญาการให�บริการโทรคมนาคมโทรศัพท!เคลื่อนท่ี MYworld ประเภทเรียกเก็บ
ค9าธรรมเนียมและค9าบริการล9วงหน�า (Pre–Paid) และประเภทเรียกเก็บค9าธรรมเนียม
และค9าบริการภายหลัง (Post–Paid) ของบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : การขอความเห็นชอบร�างสัญญาให.บริการโทรคมนาคมระหว�างประเทศของ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท VimpelCom Lao 
Company Limited : มท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบร9างสัญญาให�บริการโทรคมนาคมระหว9างประเทศของบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท VimpelCom Lao Company Limited 
ท้ังนี้ ไม9รวมถึงเอกสารแนบท�ายท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ
ข�อ ๗ ของประกาศ กทช. เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับ



 ๕๖ 
 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐต9างประเทศ องค!การระหว9างประเทศ 
หรือบุคคลท่ีอยู9ในต9างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ทราบ และให�บริษัทส9งสําเนาสัญญาท่ีทํากับ
ต9างประเทศให�สํานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต9วันทําสัญญาหรือ
ความตกลงดังกล9าว ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห9งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๘ ของประกาศ กทช. 
เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐต9างประเทศ องค!การระหว9างประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู9
ในต9างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง การขอความเห็นชอบร9างสัญญาให�บริการโทรคมนาคม
ระหว9างประเทศของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับบริษัท 
VimpelCom Lao Company Limited 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การปรับปรุงประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนท่ี

ทางบก ย�านความถ่ี VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบับ : ทท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟGงความคิดเห็นของผู�มีส9วนได�เสียและประชาชนท่ัวไป

ต9อร9างประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก 
ย9านความถ่ี VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบับ พร�อมท้ังผลการพิจารณา/แนวทาง
ดําเนินการต9อไปของ กสทช. ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร9ในเว็บไซต!
ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคม
ในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ย9านความถ่ี VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบับ ได�แก9 ร9างประกาศ 
กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ย9านความถ่ี VHF/UHF 
สําหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด และร9างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม
ในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ย9านความถ่ี VHF/UHF สําหรับการสื่อสารประเภท
เสียงพูด และ/หรือ ข�อมูล ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล9าวเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือลงนาม ก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง การปรับปรุงประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมใน
กิจการเคลื่อนท่ีทางบก ย9านความถ่ี VHF/UHF จํานวน ๒ ฉบับ 



 ๕๗ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ

อุปกรณ� ด.านความปลอดภัยทางไฟฟKา : ทท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟGงความคิดเห็นของผู�มีส9วนได�เสียและประชาชนท่ัวไป

ต9อร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ! ด�านความปลอดภัยทางไฟฟVา พร�อมผลการพิจารณา/แนวทางการ
ดําเนินการต9อไป ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร9ในเว็บไซต!ของ
สํานักงาน กสทช. ต9อไป 

๒. เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ! ด�านความปลอดภัยทางไฟฟVา ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล9าวเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม ก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ! ด�านความปลอดภัยทางไฟฟVา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ

อุปกรณ� ด.านความเข.ากันได.ทางแม�เหล็กไฟฟKา : ทท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟGงความคิดเห็นของผู�มีส9วนได�เสียและประชาชนท่ัวไป

ต9อร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ! ด�านความเข�ากันได�ทางแม9เหล็กไฟฟVา พร�อมผลการพิจารณา/แนวทาง 
การดําเนินการต9อไป ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร9ในเว็บไซต!
ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! ด�านความเข�ากันได�ทางแม9เหล็กไฟฟVา 
ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล9าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม ก9อนนําไปลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ! ด�านความเข�ากันได�ทางแม9เหล็กไฟฟVา 



 ๕๘ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : สัญญาแก.ไขสัญญาการใช.โครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหว�างการไฟฟKา

ฝBายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด : ชท.   
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นที  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยเห็นชอบสัญญาแก�ไขสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ 
ระหว9างการไฟฟVาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย และบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต       
คอร!ปอเรชั่น จํากัด  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง สัญญาแก�ไขสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑ ระหว9างการไฟฟVาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย และบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต 
คอร!ปอเรชั่น จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๙๘ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑๐ ดังนี้ 

“เนื่องจากข�อเท็จจริงและรายละเอียดในสัญญาแก�ไขสัญญาการใช�
โครงข9ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหว9างการไฟฟVาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย 
และบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด ยังไม9ได�รับการตรวจสอบ
ความชอบด�วยกฎหมายอย9างครบถ�วนเพียงพอท่ี กสทช. จะให�ความเห็นชอบ 
และอาจยังมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีไม9สอดคล�องตามมาตรา ๒๗ และ ๒๙ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ในบางประเด็น จึงเห็นสมควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะต�องดําเนินการดังต9อไปนี้
ให�เสร็จสิ้นเสียก9อน 

๑. ข�อ ๒๗ (๒) (๕) ประกอบข�อ ๔๗ ของประกาศฉบับข�างต�น
กําหนดให� “สัญญาการใช�โครงข�ายโทรคมนาคมของผู�รับใบอนุญาตจะต�อง  
ไม�มีลักษณะเลือกปฏิบัติ แบ�งแยก หรือกีดกันผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืน อีกท้ัง 
การกําหนดค�าตอบแทนการใช�โครงข�ายโทรคมนาคมต�องเป1นไปอย�าง
สมเหตุสมผลและเป1นธรรมต�อผู�รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข�ายโทรคมนาคมกับ    
ผู�ขอใช�โครงข�ายโทรคมนาคมและต�องให�มีความเท�าเทียมกันในระหว�าง        
ผู�ขอใช�โครงข�ายโทรคมนาคมทุกราย” แม�สํานักงาน กสทช. จะชี้แจงผลการ
ตรวจสอบในประเด็นอัตราค9าตอบแทนว9าผู�รับใบอนุญาตมีการกําหนดราคา



 ๕๙ 
 

เท9ากับผู�ขอใช�โครงข9ายรายอ่ืน แต9ก็ไม9ได�แสดงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือให�คณะกรรมการใช�เปJนข�อมูลประกอบการพิจารณาได�ว9า ผู�รับใบอนุญาต
กําหนดอัตราค9าตอบแทนในบริการประเภทเดียวกันแตกต9างกันอย9างมี
นัยสําคัญหรือไม9อย9างไร  

๒. มาตรา ๒๙ แห9งพระราชบัญญัติฉบับข�างต�น และข�อ ๒๘ วรรคสอง 
ประกอบข�อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. ฉบับดังกล9าว กําหนดให� “ผู�รับใบอนุญาต
มีหน�าท่ีต�องเป9ดเผยสัญญาการใช�โครงข�ายโทรคมนาคมของตนเองเป1นการ
ท่ัวไป โดยผ�านทางเว็บไซต'ของผู�รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข�ายโทรคมนาคมภายใน
สิบห�าวันนับแต�วันท่ีคู�สัญญาทุกฝ=ายมีการลงนามในสัญญา” แต9จากการ
ตรวจสอบบนเว็บไซต!ของผู�รับใบอนุญาตกลับพบว9า ผู�รับใบอนุญาตมิได�
เปH ด เ ผย เอกสารแนบท� าย  ท้ั ง ท่ี ในสัญญา ได� ร ะ บุ ไ ว� ชั ด เ จนแล� ว ว9 า 
เอกสารแนบท�ายต9างๆ ถือว9าเปJนส9วนหนึ่งของสัญญาด�วย ดังนั้น กรณีนี้จะ
เปJนการเปHดเผยสัญญาไม9ครบถ�วนตามท่ีกฎหมายกําหนด ในการนี้ สํานักงาน 
กสทช. จึงควรต�องตรวจสอบและกําชับผู�รับใบอนุญาตให�ดําเนินการเปHดเผย
สัญญาฯ ให�เปJนไปตามข�อกําหนดของกฎหมายอย9างครบถ�วนด�วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการเรียกคืนคล่ืนความถ่ี

ท่ีไม�ได.ใช.ประโยชน�หรือใช.ประโยชน�ไม�คุ.มค�า หรือนํามาใช.ประโยชน�ให.คุ.มค�า
ย่ิงข้ึน : วท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะ และตารางแนวทางการ

ชี้แจงต9อการรับฟGงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขในการเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม9ได�ใช�ประโยชน!
หรือใช�ประโยชน!ไม9 คุ�มค9า หรือนํามาใช�ประโยชน!ให� คุ�มค9ายิ่ง ขึ้น ทั้งนี้          
ให�สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร9ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ และ
เง่ือนไขในการเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม9ได�ใช�ประโยชน!หรือใช�ประโยชน!ไม9คุ�มค9า 
หรือนํามาใช�ประโยชน!ให�คุ�มค9ายิ่งข้ึน ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล9าวเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือลงนาม ก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผล
บังคับใช�ต9อไป 

อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 
 
 



 ๖๐ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ 
และเง่ือนไขในการเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม9ได�ใช�ประโยชน!หรือใช�ประโยชน!ไม9
คุ�มค9า หรือนํามาใช�ประโยชน!ให�คุ�มค9ายิ่งข้ึน 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๒๐๔ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑๑ ดังนี้ 

“ผมเห็นชอบในหลักการท่ีกําหนดให�สถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
สถาบันวิจัยของรัฐหรือสถาบันวิจัยท่ีไม9แสวงหากําไร เปJนผู�ศึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับการประเมินมูลค9าการเรียกคืนคลื่นความถ่ี และการทดแทน 
ชดใช� หรือจ9ายค9าตอบแทน เพ่ือให� กสทช. ประกอบการพิจารณาในทาง
นโยบาย อีกท้ังการจ�างผู�ศึกษาอย9างน�อยสามรายจะทําให�เกิดการตรวจสอบ
และสมดุลผลการศึกษาระหว9างกัน แต9อย9างไรก็ตามควรให�สถาบันซ่ึงเปJน     
ผู�ศึกษามีความเปJนอิสระและได�ใช�หลักทางวิชาการอย9างเต็มท่ี โดยยึดโยงกับ
เจตนารมณ!และบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง และในกรณีเช9นนี้ กสทช. 
ไม9ควรเข�าแทรกแซงใดๆ  

นอกจากนี้ยังเห็นว9ากระบวนการดังกล9าวสามารถแบ9งออกเปJนการประเมิน
เพ่ือการชดเชยฯ และการประเมินมูลค9าคลื่นเพ่ือนําไปใช�ในการกําหนดราคา
ประมูล ซ่ึงท้ังสองกระบวนการมีความแตกต9างและควรแยกออกจากกัน 
เพราะในการประมูลกลไกตลาดจะผลักดันราคาให�สูงข้ึนถึงจุดสูงสุดท่ีตลาด
ยอมรับได� ขณะท่ีการประเมินเพ่ือการชดเชยฯ นั้นไม9มีเง่ือนไขผลักดันให�ราคา
เข�าสู9จุดสมดุล กระบวนการศึกษาเพ่ือให�ราคาชดเชยหรือจ9ายค9าตอบแทน    
ท่ีเหมาะสมจึงควรให�เปJนหน�าท่ีของผู�ศึกษาอย9างอิสระ ไม9ควรเข�าไปแทรกแซง
หรือกําหนดเง่ือนไขล9วงหน�าก9อน (เช9น การกําหนดให�เปJนค9าเสียโอกาสหรือ 
อยู9ในหลักการแบบใดแบบหนึ่ง) เพราะผู�ศึกษาย9อมมีความเชี่ยวชาญมากกว9า
อยู9แล�ว” 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๙๐๑ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑๑ ดังนี้ 

“เนื่องจากร9างประกาศฉบับนี้เก่ียวข�องกับหลักเกณฑ!การเรียกคืน  
คลื่นความถ่ี ท้ังคลื่นความถ่ีท่ีใช�ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และ
กิจการโทรคมนาคม อีกท้ัง การเรียกคืนคลื่นในต9างประเทศเพ่ือนํามาประมูลใหม9
ส9วนใหญ9ก็เปJนการเรียกคืนคลื่นในกิจการโทรทัศน!เ พ่ือนํามาให�บริการ
โทรคมนาคม ดังนั้น หากผู�รับใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
หรือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน!มีความเห็นเก่ียวกับร9างประกาศฉบับนี้เปJนประการใด จะต�องนํามา
พิจารณาอย9างรอบคอบ อย9างไรก็ตาม เนื่องจากร9างประกาศฯ ฉบับนี้ จะทําให�
อุตสาหกรรมในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
สามารถเดินหน�าไปได� ผมจึงเห็นชอบกับการออกประกาศและหลักการของ



 ๖๑ 
 

การออกประกาศ เพ่ือให�เกิดการเรียกคืนคลื่นความถ่ีมาใช�ประโยชน!อย9างมี
ประสิทธิภาพได�ต9อ โดยผมมีข�อสังเกตต9อเนื้อหาของร9างประกาศในบางประเด็น 
ดังนี้ 

๑. ควรกําหนดในคํานิยามให�ชัดเจนว9า ผู�ท่ีจะได�รับการทดแทน ชดใช� 
หรือจ9ายค9าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ีจะต�องเปJนผู� ท่ีถือครอง    
คลื่นความถ่ีโดยชอบด�วยกฎหมายเท9านั้น เช9นเดียวกับการเวนคืนท่ีดิน ซ่ึงผู�บุกรุก
ท่ีสาธารณะย9อมไม9ได�รับค9าเวนคืน ต�องเปJนผู� มีกรรมสิทธิ์โดยชอบด�วย
กฎหมายเท9านั้น 

๒. กระบวนการในการเรียกคืนคลื่นความถ่ีควรต�องมีข้ันตอนท่ี    
เปHดโอกาสให�มีการสื่อสารสองทาง (Interactive) หรือกระบวนการท่ีร9วม
พิจารณาไปด�วยกันระหว9าง กสทช. กับผู�ท่ีถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ี ต้ังแต9เริ่มต�น 
และมีข�อมูลเก่ียวกับการทดแทน ชดใช� หรือการจ9ายค9าตอบแทน เพ่ือให�ผู�ท่ี 
ถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ีพิจารณาด�วย ซ่ึงเปJนประเด็นท่ีมีผู�แสดงความคิดเห็นไว� 
และผมเห็นว9าเปJนประเด็นท่ีสําคัญมาก เนื่องจากหาก กสทช. และผู�ท่ีถูกเรียกคืน
คลื่นความถ่ีได�มีโอกาสเจรจาต9อรองและทํา action plan ร9วมกัน ก็จะทําให�
การดําเนินการประสบความสําเร็จได�ง9ายกว9าและมีความราบรื่นกว9า 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาแนวทางการดําเนินการในเรื่องนี้ให�ชัดเจน โดยอาจ
ศึกษากรณีของต9างประเทศ ดังตัวอย9างการเรียกคืนคลื่นความถ่ีในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึง Federal Communications Commission (FCC) จะพิจารณา
เรียกคืนคลื่นจากผู�เล9นในตลาดกิจการโทรทัศน!บางส9วน เช9น ๔ – ๕ ราย   
จากจํานวนท้ังหมด ๑๐ ราย และใช�วิธีประมูลย�อนหลัง เช9น FCC อาจจะ
ประกาศว9าพร�อมจ9ายเงินสําหรับคลื่นนี้ ๑,๐๐๐ ล�านเหรียญ หากใครยอมลด
ราคาให�ต่ําท่ีสุด แล�วนําคลื่นนั้นมาประมูลสําหรับกิจการโทรคมนาคม ส9วนใคร
ท่ีไม9อยากขายคลื่นก็ให�บริการต9อไป อย9างไรก็ตาม ในกรณีของประเทศไทย 
อาจไม9ได�มีผู�เล9นมากรายเช9นนั้น ก็ต�องหาแนวทางท่ีสอดคล�องเหมาะสม 

๓. เพ่ือให�การจัดทํารายงานวิเคราะห!การเรียกคืนคลื่นความถ่ีฯ ตาม
ร9างประกาศฯ ข�อ ๖ และรายงานผลการศึกษาการประเมินมูลค9าคลื่นความถ่ี
ตามร9างประกาศฯ ข�อ ๑๐ เปJนไปอย9างถูกต�องครบถ�วน ควรมีการกําหนด
หน�าท่ีให�ผู� ท่ีถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ีต�องจัดส9งข�อมูลตามท่ี กสทช. หรือ
สํานักงาน กสทช. ร�องขอด�วย และควรกําหนดให�ชัดเจนท่ีจะมีการเปHดเผย
รายงานวิเคราะห!การเรียกคืนคลื่นความถ่ีฯ เปJนการท่ัวไป เนื่องจากเรื่อง
ดังกล9าวเปJนเรื่องสําคัญท่ีกระทบต9อประโยชน!สาธารณะ ดังนั้น จึงควรเปHดเผย
รายงานโดยไม9ต�องให�ผู�มีส9วนได�เสียเปJนฝ�ายร�องขอรายงานการวิเคราะห!ฯ 
ภายหลังท่ี กสทช. ให�ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติข�อมูลข9าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



 ๖๒ 
 

๔. ร9างประกาศฯ ข�อ ๒๑ ไม9ควรกําหนดให� กสทช. ต�องจัดสรร
งบประมาณส9งเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ เนื่องจากยังไม9มีข�อมูลว9า
จะต�องจัดสรรงบประมาณเปJนจํานวนเท9าใด และมีประเด็นปGญหาเรื่องการ
จัดทําแผนงบประมาณ ดังนั้น จึงควรกําหนดให�กองทุนฯ เปJนผู�พิจารณา
จัดสรรเงินในบัญชีท่ีมีอยู9แล�วไว�ในหมวดท่ีเปJนค9าตอบแทน กล9าวคือ ให�กองทุนฯ 
แยกบัญชีเงินท่ีจะกันไว�เปJนเงินชดเชยไว�ให�ชัดเจน  

๕. เนื่องจากการดําเนินการตามประกาศนี้เปJนประเด็นสําคัญยิ่งยวด 
ดังนั้น หากมีปGญหาเก่ียวกับการบังคับใช�ประกาศ เห็นควรวินิจฉัยโดยท่ี
ประชุม กสทช.” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : การประมูลเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเปQนเลขหมายสวย

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ : คณะทํางานบริหารจัดการและกํากับดูแลการประมูล จท.  
 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!ให�พิจารณาเรื่องการประมูลเลขหมายโทรศัพท!สําหรับ

บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปJนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ใหม9อีกครั้งหนึ่ง 
๒. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๒.๑ เห็นชอบให�เลื่อนการประมูลกลุ9มเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการ

โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปJนเลขหมายสวย จํานวน ๗๘๙ เลขหมาย ตามมติ 
กสทช. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ออกไป ท้ังนี้  
ให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอผลการทบทวนรูปแบบ วิธีการประมูล   
การกําหนดกลุ9มเลขหมาย ราคาเริ่มต�นท่ีเหมาะสม และกําหนดวันประมูล
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปJนเลขหมายสวย 
ให� กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๒.๒ เห็นชอบการกําหนดกลุ9มเลขหมาย รูปแบบ และวิธีการประมูลเลขหมาย
โทร ศัพท!สํ าหรับการประมูลเลขหมายโทร ศัพท!สํ าหรับบริ การ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปJนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๒ จํานวน ๙๙๙ เลขหมาย และรับทราบการกําหนดราคาเริ่มต�น
การประมูลของกลุ9มเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
ท่ีเปJนเลขหมายสวย จํานวน ๙๙๙ เลขหมายดังกล9าว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง การประมูลเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ท่ีเปJนเลขหมายสวยครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 
 



 ๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส�ทหารอากาศ ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีสําหรับ
ระบบดาวเทียมในโครงการพัฒนาด.านไซเบอร�และการสังเกตการณ�ห.วงอวกาศ 
: คท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศใช�ความถ่ีวิทยุย9าน VHF UHF 

และ S – band และต้ังสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินจํานวน ๒ สถานี เพ่ือใช�ใน
โครงการพัฒนาด�านไซเบอร!และการสังเกตการณ!ห�วงอวกาศ โดยมีลักษณะทาง
เทคนิคของสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินและกําหนดเง่ือนไขตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ ให�ใช�คลื่นความถ่ีดังกล9าวเปJนระยะเวลา ๕ ปE นับแต9วันท่ีได�รับการจัดสรร 

ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช�คลื่นความถ่ีจะต�องแจ�งขออนุญาตใช�
คลื่นความถ่ีก9อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล9าว เพ่ือให�ถูกต�องตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑.๒ ให�ใช�ความถ่ีวิทยุดังกล9าวในโครงการพัฒนาด�านไซเบอร!และการสังเกตการณ!
ห�วงอวกาศเท9านั้น 

๑.๓ หากการใช�ความถ่ีวิทยุก9อให�เกิดการรบกวนต9อข9ายสื่อสารอ่ืนท่ีได�รับอนุญาต
อยู9ก9อนแล�ว กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศจะต�องเปJนผู�แก�ไข
การรบกวนหรือระงับการใช�งานทันที 

๑.๔ ต�องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไข 
ตามท่ี กสทช. กําหนด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

๑.๕ หากกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศมีความประสงค!ท่ีจะใช�งาน
เครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานท่ีต้ังแห9งใดๆ 
จะต�องดําเนินการขออนุญาตใช�เครื่องวิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม
จาก กสทช. ก9อนทุกครั้ง 

๑.๖ ให�กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศยืนยันการยินยอมผูกพันตาม
เง่ือนไขการจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล9าวเปJนหนังสือภายในเวลา ๖๐ วัน 
นับแต9วันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หากพ�นกําหนดเวลาดังกล9าว
ให�การอนุญาตในครั้งนี้เปJนอันสิ้นผล 

๑.๗ ให�กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศปรับเปลี่ยนและปฏิบัติตาม
ข�อบังคับ ข�อตกลง หรือผลการประสานงานความถ่ีวิทยุระหว9างประเทศ 
ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังจากนี้ โดยกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศ
จะต�องแจ�งข�อตกลงหรือผลการประสานงานความถ่ีวิทยุระหว9างประเทศ 
ท่ีจะเกิดข้ึนให�สํานักงาน กสทช. ทราบทุกครั้ง 

    



 ๖๔ 
 

๒. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. จัดส9งเอกสารข9ายงานดาวเทียม (Satellite Filing) 
สําหรับโครงการดังกล9าวของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศ ให�สหภาพ
โทรคมนาคมระหว9างประเทศ (ITU) ท้ังนี้ โดยกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศ
เปJนผู�รับภาระค9าใช�จ9ายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศ ขอรับการจัดสรร
คลื่นความถ่ีสําหรับระบบดาวเทียมในโครงการพัฒนาด�านไซเบอร!และการ
สังเกตการณ!ห�วงอวกาศ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : พันตํารวจโท ภทร  อัตถากร ร.องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด 

กรณีประสบปMญหาไม�สามารถใช.งานอินเทอร�เน็ตได.ตามปกติ : รท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีพันตํารวจโท ภทร  อัตถากร ร�องเรียนบริษัท แอดวานซ! 
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด กรณีประสบปGญหาไม9สามารถใช�งานอินเทอร!เน็ตได�
ตามปกติ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ได�ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณใช�งาน

อินเทอร!เน็ต พบว9าอยู9ในเกณฑ!ท่ีสามารถใช�งานได�ตามปกติ พร�อมได�แสดง
รายละเอียดการใช�งานอินเทอร!เน็ตของผู�ร�องเรียนระหว9างวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม 
ถึงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพ่ือพิสูจน!ให�เห็นว9า ผู�ร�องเรียนสามารถใช�งาน
ได�ตามปกติ จึงถือว9าบริษัทฯ ได�พิสูจน!ข�อเท็จจริงเพ่ือยืนยันความถูกต�องของ
การเรียกเก็บค9าบริการดังกล9าวแล�ว ตามข�อ ๒๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสิทธิเรียกเก็บ
ค9าบริการจํานวน ๑,๒๖๒.๖๐ บาท ท่ีผู�ร�องเรียนค�างชําระได�  

๒. กรณีการติดตามทวงถามหนี้นั้น เปJนการใช�สิทธิตามปกติของบริษัทฯ ไม9มี
ลักษณะเปJนการข9มขู9แต9อย9างใด แต9บริษัทฯ ควรปรับปรุงการทํางานของ
เจ�าหน�าท่ีติดตามทวงถามหนี้ เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับค9าบริการท่ี  
ค�างชําระและอํานวยความสะดวกในการชําระค9าบริการให�แก9ผู�ใช�บริการต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง พันตํารวจโท ภทร  อัตถากร ร�องเรียนบริษัท แอดวานซ! 
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด กรณีประสบปGญหาไม9สามารถใช�งานอินเทอร!เน็ตได�
ตามปกติ 

 
 



 ๖๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จํากัด ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม        
แบบท่ีสาม แก9บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จํากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 
๑๕ ปE นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จํากัด ยื่นขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : บริษัท แอล ดับเบ้ิลยู ที เอ็น จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสาม : ปท.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม        
แบบท่ีสาม แก9บริษัท แอล ดับเบ้ิลยู ที เอ็น จํากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 
๑๕ ปE นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง บริษัท แอล ดับเบ้ิลยู ที เอ็น จํากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : การขอเพ่ิมบริการขายต�อบริการและบริการขายส�งบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี

เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO – Medium MVNO ภายใต.ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล 
คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด : ปท.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยรับทราบผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด�านกฎหมายของ กสทช. และใน
กรณีท่ีบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด จะควบรวมกับ
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ซ่ึงต�องดําเนินกระบวนการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการการกํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม และมีผลเปJนการได�ไป



 ๖๖ 
 

ซ่ึงบรรดาสิทธิ หน�าท่ี และความรับผิดตามกฎหมาย การรวมธุรกิจดังกล9าวย9อมมีผล
ทําให�ได�ไปซ่ึงสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท เรียล มูฟ จํากัด มีอยู9ตามใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยผลของกฎหมาย 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9งให�
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง การขอเพ่ิมบริการขายต9อบริการและบริการขายส9ง
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO – Medium 
MVNO ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท 
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๙๐๐ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑๗ ดังนี้ 

“๑. ผมเห็นชอบด�วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
ด�านกฎหมายของ กสทช. เนื่องจากเจตนารมณ!ในการออกประกาศ กสทช. 
เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข9ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็คือเพ่ือ
สนับสนุนการแข9งขันโดยเสรีอย9างเปJนธรรม ส9งเสริมการเข�าสู9ตลาดของ
ผู�ประกอบการรายย9อย อันเปJนการเพ่ิมระดับการแข9งขันในการให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี และเปHดโอกาสให�ผู�ใช�บริการมีทางเลือกในการเข�าถึงบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีมากข้ึน อีกท้ัง ประกาศได�นิยาม “ผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
แบบโครงข9ายเสมือน” ว9า “ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง
ซ่ึงไม�ได�รับอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี และไม�มีสิทธิในการบริหารจัดการคลื่นความถ่ี
ท้ังหมดหรือบางส�วนในการให�บริการโทรศัพท'เคลื่อนท่ีตามขอบเขตท่ีได�รับ
อนุญาต” การท่ีบริษัทฯ เปJนผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสามเพ่ือให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีอยู9แล�ว และเปJนผู�ได�รับอนุญาตให�
ใช�คลื่นความถ่ีย9าน ๒๑๐๐, ๑๘๐๐ และ ๙๐๐ MHz จึงไม9สอดคล�องตาม
นิยามและไม9สอดคล�องกับเจตนารมณ!ของประกาศแต9อย9างใด นอกจากนี้ 
เหตุผลในการขอเพ่ิมบริการขายต9อบริการและบริการขายส9งบริการโทรศัพท! 
เคลื่อนท่ีเสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO – Medium MVNO 
ของบริษัทฯ ไม9สมเหตุสมผล เพราะตามท่ีบริษัทฯ อ�างว9า จะเข�าเปJนคู9สัญญา
ขายส9งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแทนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด เพ่ือรองรับ
ผลกระทบท่ีจะเกิดกับผู�ใช�บริการกว9า ๒๗ ล�านราย เปJนการล9วงหน�าภายหลัง
การสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและการอนุญาตให�ใช�   
คลื่นความถ่ีย9าน ๘๐๐ MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ในปE ๒๕๖๘ ไม9มีเหตุผลสนับสนุนว9าการท่ีบริษัทฯ เปJน MVNO แทน จะลด
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผู�ใช�บริการจากการสิ้นสุดใบอนุญาตแตกต9างกับกรณี



 ๖๗ 
 

บริษัท เรียล มูฟ ได�อย9างไร สอดคล�องกับข�อวิเคราะห!ของสํานักงาน กสทช.  
ท่ีเห็นว9า การดําเนินการดังกล9าวจะทําให�เกิดประโยชน!ต9อบริษัทฯ ในการ
ประหยัดต�นทุนการให�บริการเท9านั้น ท้ังยังก9อให�เกิดผลกระทบต9อการแข9งขัน
และสร�างความไม9เปJนธรรมให�กับผู�ประกอบการรายย9อยท่ีต�องการเข�าสู9ตลาด 

ดังนั้น ผมเห็นควรท่ีจะมีการตอบประเด็นตามคําขอของบริษัทฯ     
ให�ชัดเจนตามความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด�านกฎหมายของ 
กสทช. ว9าบริษัทฯ ไม9อาจท่ีจะขอรับอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข9ายเสมือนได� 

๒. กรณีการควบรวมระหว9างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร!แซล     
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด กับบริษัท เรียล มูฟ จํากัด มิใช9ประเด็นท่ีบริษัทฯ ได�ยื่น
คําขอหรือแสดงเจตจํานงแต9อย9างใด การมีมติในประเด็นดังกล9าวจึงเปJนเรื่องท่ี
อยู9นอกเหนือข�อพิจารณาในกรณีนี้  อีกท้ังในการดําเนินการดังกล9าวก็มี
กระบวนการกําหนดไว�ชัดเจนแล�วตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการการ
กํากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงหากบริษัทฯ ประสงค!จะ
ดําเนินการก็ต�องปฏิบัติตามประกาศดังกล9าวและขออนุญาตจาก กสทช. 
ต9อไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : การขออนุญาตบริการขายต�อบริการโครงข�ายส�วนตัวเสมือนจริงแบบ Virtual 

Private LAN Service (VPLS) ภายใต.ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ไชน�า ยูนิคอม โอปอเรช่ันส� (ประเทศไทย) จํากัด : ปท.๒   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท ไชน9า ยูนิคอม โอปอเรชั่นส! (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ิมเติม

การให�บริการขายต9อบริการโครงข9ายส9วนตัวเสมือนจริงแบบ Virtual Private 
LAN Service (VPLS) ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
เลขท่ี ๑/๖๑/๐๑๕ ของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาการอนุญาตเท9าอายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัทฯ  

๒. อนุมัติในหลักการให�บริการขายต9อบริการโครงข9ายส9วนตัวเสมือนจริงแบบ 
Virtual Private LAN Service (VPLS) เปJนบริการท่ีสามารถให�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ตามกระบวนการออกใบอนุญาตแบบ
อัตโนมัติ (Automatic License) ได� ท้ังนี้ ตามข�อ ๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic Lecense) (ฉบับท่ี ๓) 

 
 
 



 ๖๘ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง การขออนุญาตบริการขายต9อบริการโครงข9ายส9วนตัว
เสมือนจริงแบบ Virtual Private LAN Service (VPLS) ภายใต�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ไชน9า ยูนิคอม โอปอเรชั่นส! 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙ : การขอเพ่ิมบริการ Internet of Thing (IoT) ภายใต.ใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๒/๐๐๓ ของบริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) 
จํากัด : ปท.๒   

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาต
ให�บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ิมบริการ Internet of Thing (IoT) 
ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๒/๐๐๓ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ศึกษากรอบแนวคิดการกํากับดูแลประเด็นเรื่อง 
Data Privacy และ Cyber Security และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ต9อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๙ เรื่อง การขอเพ่ิมบริการ Internet of Thing (IoT) ภายใต�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๒/๐๐๓ ของ
บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย

เปQนของตนเอง ของบริษัท นครชัยทรานสปอร�ตเตช่ัน จํากัด : ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม9มีโครงข9ายเปJนของตนเอง 
แก9บริษัท นครชัยทรานสปอร!ตเตชั่น จํากัด เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับ
รถยนต!รับจ�าง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปE ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการ
อนุญาตเช9นเดียวกับเง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาต
ให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม9มีโครงข9ายเปJนของตนเอง ท่ีได�รับ
อนุญาตอยู9ก9อนแล�ว  

 



 ๖๙ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๒๐ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ท่ีไม9มีโครงข9ายเปJนของตนเอง ของบริษัท นครชัยทรานสปอร!ตเตชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๑ : นายณธกร  ศุภธาดานนท� ร.องเรียนบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด กรณี

ประสบปMญหาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบริการโดยไม�แจ.งให.ทราบล�วงหน.า และขอ
เงินคงเหลือในระบบคืน : รท.    

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให�บริษัท 
๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จํากัด คืนเงินคงเหลือในระบบของเลขหมาย ๐๖ ๕๗๘๕ ๔๗๘๘ 
จํานวน ๑๑๐,๗๘๕ บาท และเลขหมาย ๐๖ ๕๗๘๕ ๔๗๙๙ จํานวน ๒๗๘,๐๑๐ บาท 
ให�แก9ผู�ร�องเรียน เนื่องจากผู�ร�องเรียนได�ยกเลิกการใช�บริการเลขหมายท้ัง ๒ เลขหมาย 
โดยการโอนย�ายเครือข9ายไปยังผู�ให�บริการรายอ่ืนเม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ซ่ึงถือว9าเปJนวันสิ้นสุดสัญญาการให�บริการกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ต�องชําระ   
ค9าเสียประโยชน!ให�แก9ผู�ร�องเรียน ในอัตราเท9ากับดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ คิดจาก
ผู�ใช�บริการกรณีท่ีผู�ใช�บริการผิดนัดไม9ชําระค9าธรรมเนียมหรือค9าบริการ นับแต9  
วันเลิกสัญญา ตามข�อ ๓๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๑ เรื่อง นายณธกร  ศุภธาดานนท! ร�องเรียนบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด กรณีประสบปGญหาเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบริการโดยไม9แจ�งให�ทราบล9วงหน�า 
และขอเงินคงเหลือในระบบคืน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๒ : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ขออนุญาตนําเข.าและ

ใช.คล่ืนความถ่ีเพ่ือการสาธิตเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับการจัดแสดงเทคโนโลยีใหม� 
(5G) (AAU28A) : คท.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ใช�คลื่นความถ่ี

ย9าน ๒๖.๖๕–๒๙.๑๙ กิกะเฮิรตซ! เพ่ือการสาธิต (Demonstration) เครื่องวิทยุคมนาคม 
สําหรับแสดงเทคโนโลยี 5G ในระหว9างวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน–๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ TrueSphere Emquartier เลขท่ี ๖๙๓ The EmQuatire ชั้น ๒ Helix Quatier 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โดยใช�



 ๗๐ 
 

กําลังส9งเพ่ือการทดสอบไม9เกิน ๒๓ dBm (๒๐๐ มิลลิวัตต! E.I.R.P.) โดยมีเง่ือนไข
ดังต9อไปนี้ 
๑.๑ ผู�ขอสาธิตหรือจัดแสดงเครื่องวิทยุคมนาคมจะต�องได�รับอนุญาตให�ใช�

เครื่องวิทยุคมนาคม หรือใบอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ตามแต9
กรณี ท้ังนี้ ผู�ขอรับการสาธิตหรือจัดแสดงต�องส9งผลการประเมินระดับ
ความแรงของสนามแม9เหล็กไฟฟVา ตามข�อ ๑๐ และข�อ ๑๑ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยต9อสุขภาพ
ของมนุษย!จากการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม และจัดส9งให�สํานักงาน กสทช. 
เพ่ือประกอบการออกใบอนุญาตให�ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมด�วย 

๑.๒ ห�ามมิให�ต9ออุปกรณ!สถานีวิทยุคมนาคมท่ีได�รับอนุญาตดังกล9าวเข�ากับระบบ
เครือข9ายสื่อสารสาธารณะอ่ืนๆ 

๑.๓ หากการใช�งานคลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล9าวก9อให�เกิด 
การรบกวนต9อข9ายสื่อสารอ่ืน จะต�องระงับการใช�งานทันที 

๑.๔ ต�องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการและเง่ือนไข 
ตามท่ี กสทช. กําหนด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  

๒. อนุญาตให�บริษัท หัวเว9ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด นําเข�าเครื่องวิทยุคมนาคม 
ตราอักษร HUAWEI รุ9น AAU5G28A (AAU28A) จํานวน ๒ ชุด และตราอักษร 
HUAWEI รุ9น 5G CPE จํานวน ๔ ชุด พร�อมอุปกรณ!ประกอบ เพ่ือนํามาใช�
เพ่ือการจัดแสดงและสาธิตดังกล9าว ตามข�อ ๑. โดยให�ดําเนินการส9งเครื่องวิทยุ
คมนาคมท่ีได�นําเข�าท้ังหมดออกนอกราชอาณาจักร ภายใน ๑๕ วัน ภายหลัง
เสร็จสิ้นการสาธิตตามท่ีแจ�งขออนุญาต หรือกําหนดเวลาการได�รับอนุญาต 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๒ เรื่อง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขออนุญาต
นําเข�าและใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการสาธิตเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับการจัดแสดง
เทคโนโลยีใหม9 (5G) (AAU28A) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๓ : บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จํากัด ขออนุญาตใช.คล่ืนความถ่ีเพ่ือการสาธิต

เครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับการจัดแสดงเทคโนโลยี 5G : คท.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จํากัด ใช�คลื่นความถ่ีย9าน ๒๖.๕ – ๒๗.๕ 

กิกะเฮิรตซ! เพ่ือการสาธิต (Demonstration) เครื่องวิทยุคมนาคม สําหรับแสดง
เทคโนโลยี 5G ในระหว9างวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ AIS 
TCDC Center เลขท่ี ๖๒๒ The Emporium ชั้น ๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน 



 ๗๑ 
 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โดยใช�กําลังส9งเพ่ือการทดสอบไม9เกิน 
๒๐๐ มิลลิวัตต! โดยมีเง่ือนไขตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
๑.๑ ผู�ขอสาธิตหรือจัดแสดงเครื่องวิทยุคมนาคมจะต�องได�รับอนุญาตให�ใช�

เครื่องวิทยุคมนาคม หรือใบอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ตามแต9กรณี 
ท้ังนี้ ผู�ขอรับการสาธิตหรือจัดแสดงต�องส9งผลการประเมินระดับความแรง
ของสนามแม9เหล็กไฟฟVา ตามข�อ ๑๐ และข�อ ๑๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!และมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยต9อสุขภาพของมนุษย!
จากการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม และจัดส9งให�สํานักงาน กสทช. เพ่ือประกอบ 
การออกใบอนุญาตให�ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมด�วย 

๑.๒ ห�ามมิให�ต9ออุปกรณ!สถานีวิทยุคมนาคมท่ีได�รับอนุญาตดังกล9าวเข�ากับระบบ
เครือข9ายสื่อสารสาธารณะอ่ืนๆ 

๑.๓ หากการใช�งานคลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล9าวก9อให�เกิด 
การรบกวนต9อข9ายสื่อสารอ่ืน จะต�องระงับการใช�งานทันที 

๑.๔ ให� ดําเนินการส9งเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีได�นําเข�า ท้ังหมดออกนอก
ราชอาณาจักร ภายใน ๑๕ วัน ภายหลังเสร็จสิ้นการสาธิตตามท่ีแจ�งขอ
อนุญาต หรือกําหนดเวลาการได�รับอนุญาต  

๑.๕ ต�องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการและเง่ือนไข 
ตามท่ี กสทช. กําหนด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  

๒. เห็นชอบในหลักการให�สํานักงาน กสทช. นําเรื่องการขออนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
เพ่ือการทดสอบ การสาธิต หรือจัดแสดงในงานนิทรรศการ (Exhibition)   
งานแสดงสินค�า (Expo) เครื่องวิทยุคมนาคม นําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือพิจารณาให�ความเห็น ก9อนนําเสนอประธาน 
กสทช. พิจารณาต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๓ เรื่อง บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จํากัด ขออนุญาตใช�คลื่นความถ่ี
เพ่ือการสาธิตเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับการจัดแสดงเทคโนโลยี 5G 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๔ : การยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การรายงานข.อมูลบัญชีโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ : นท.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การรายงานข�อมูลบัญชี

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 



 ๗๒ 
 

๒. เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การรายงาน
ข�อมูลบัญชีโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยไม9ต�องเข�ากระบวนการการรับฟGง
ความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล9าวเสนอประธาน กสทช. 
พิจารณาลงนาม ก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๔ เรื่อง การยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การรายงานข�อมูล
บัญชีโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๕ : การจัดทําและนําส�งรายงานจํานวนเงินรายได.และดอกผล การนําส�งรายได.และ

การจัดให.มีผู.ตรวจสอบบัญชีในการรับรองความถูกต.องของข.อมูลรายงานของ
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) : คณะทํางานตรวจสอบ
เงินนําส�งรายได.แผ�นดินฯ นท.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผู�ตรวจสอบบัญชี (บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ) ตามท่ีบริษัท    

โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอ โดยรายละเอียดวิธีการ
ตรวจสอบ ขอบเขตการจ�างงาน และอัตราค9าจ�าง ให�นําส9งคณะทํางานตรวจสอบ
เงินนําส9งรายได�แผ9นดินจากการให�บริการในระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการ
พิจารณาต9อไป  

๒. เห็นชอบให�บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จัดทําและ
นําส9งรายงานจํานวนเงินรายได� ค9าใช�จ9าย และดอกผล เปJนรายเดือน โดยให�
นําส9งสํานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นเดือน ท้ังนี้ สําหรับรอบแรก
ให�รายงานข�อมูลต้ังแต9วันท่ี ๑๖ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และรอบสุดท�าย
ให�รายงานตามเดือนปฏิทินรวมกับเศษวันท่ีเหลือ ท้ังนี้ ตามข�อ ๗  ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปJนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท! เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) เม่ือสิ้นสุดการให�บริการในช9วงมาตรการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ และมีการนําส9งรายงานจํานวนเงิน
รายได� ค9าใช�จ9าย และดอกผล ตามระยะเวลาท่ี กสทช. กําหนด ให�ดําเนินการ
เรียกเก็บเงินรายได�ข้ันตํ่าจากบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ในอัตราส9วนแบ9งรายได�ตามสัญญาสัมปทานเดิมก9อน เม่ือคณะทํางาน
ตรวจสอบเงินนําส9งรายได�แผ9นดินฯ ได�ตรวจสอบจํานวนเงินรายได� ค9าใช�จ9าย 
และดอกผลจากการให�บริการในช9วงคุ�มครองผู�ใช�บริการเสร็จสิ้น และ กสทช. 
ให�ความเห็นชอบแล�ว ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเรียกเก็บค9าส9วนต9าง   
ท่ีต�องนําส9งเพ่ิมเติมต9อไป 



 ๗๓ 
 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒๕ เรื่อง การจัดทําและนําส9งรายงานจํานวนเงินรายได�
และดอกผล การนําส9งรายได�และการจัดให�มีผู�ตรวจสอบบัญชีในการรับรอง
ความถูกต�องของข�อมูลรายงานของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9าสํานักงาน กสทช. ควรจะต�องแจ�งให�คู9สัญญา
สัมปทานจัดทําและนําส9งรายงานจํานวนเงินรายได�และดอกผลมาด�วย   
เพ่ือให�การดําเนินการตรวจสอบเงินนําส9งรายได�แผ9นดินจากการให�บริการ    
ในระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการไม9ประสบปGญหา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด.วยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๙ ในประเด็น
ด.านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุ
คมนาคม : คภ.  

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิคว9าด�วยการ

ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๙ 
(The 9th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand – Lao PDR Common 
Border – JTC) ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม  

๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงร9วม ในส9วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed 
Minutes) การประชุม Working Group 1 (Broadcasting Service) และการ
ประชุม Working Group 2 (Mobile and Non - broadcasting Services)   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิคว9าด�วย 
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๙ 
ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม 

 



 ๗๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ร�างโครงสร.างสํานักงาน กสทช. : บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ร9างโครงสร�างสํานักงาน กสทช. 

ออกไป เพ่ือให�กรรมการ กสทช. ทุกท9านได�ศึกษาในรายละเอียด และนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต9อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ�าย ของสํานักงาน กสทช. ประจําปN 

๒๕๖๒ : ยย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แห9งชาติ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติงบประมาณรายจ9าย
ของสํานักงาน กสทช. ประจําปE ๒๕๖๒ การรวมงบประมาณโครงการจัดหารถ
ตรวจสอบและหาทิศวิทยุ และการจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ9าย ประจําปE 
๒๕๖๑ เพ่ือสมทบเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ท่ีผ9านการ
พิจารณาให�ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห9งชาติ แล�ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ9ายของสํานักงาน กสทช. ประจําปE ๒๕๖๒ จํานวน 

๕,๓๑๑.๐๐๒ ล�านบาท เพ่ือดําเนินการตามแผนงานและโครงการตาม
ยุทธศาสตร!ของสํานักงาน กสทช. ประกอบด�วย 
๑.๑ รายจ9ายสําหรับการดําเนินงานท่ีจําเปJน จํานวน ๒,๓๕๙.๙๔๘ ล�านบาท 
๑.๒ รายจ9ายท่ีผูกพันต9อเนื่องมาจากปEก9อน จํานวน ๓๐๑.๓๐๓ ล�านบาท 
๑.๓ รายจ9ายสําหรับแผนงานและโครงการใหม9 จํานวน ๑,๖๕๔.๐๐๒ ล�านบาท 
๑.๔ งบกลางของสํานักงาน กสทช. จํานวน ๑๐๐.๐๐๐ ล�านบาท 
๑.๕ โครงการก9อสร�างอาคารสํานักงาน กสทช. แห9งใหม9 จํานวน ๖๘๕.๗๕๐ ล�านบาท 
๑.๖ จัดสรรเข�ากองทุน จํานวน ๒๑๐.๐๐๐ ล�านบาท 

๒. อนุมัติให�รวมงบประมาณโครงการของปE ๒๕๖๑ คือโครงการจัดหารถ
ตรวจสอบและหาทิศวิทยุซ่ึงเดิมต้ังไว�จํานวน ๓ โครงการ รวมเปJนจํานวน ๑ 
โครงการ ได�แก9 โครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน ๒๖ คัน 
จํานวนเงินท้ังสิ้น ๔๒๕.๓๗๖ ล�านบาท โดยต้ังงบประมาณในปE ๒๕๖๑ จํานวน 
๓๖๑.๕๗๐ ล�านบาท และผูกพันงบประมาณในปE ๒๕๖๒ จํานวน ๖๓.๘๐๖ 
ล�านบาท 

๓. อนุมัติให�จัดสรรงบประมาณเหลือจ9ายปE ๒๕๖๑ จํานวน ๕๓๐.๐๐๐ ล�านบาท 
ให�กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค! โดยจัดสรรสมทบเข�ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เพ่ือจัดสรรให�กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร�างสรรค!ในปE ๒๕๖๒ ตามท่ีกฎหมายกําหนดต9อไป  

 



 ๗๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ9าย ของสํานักงาน กสทช. 
ประจําปE ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ (ถ.ามี) 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ในวันอังคารท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ พร�อมกล9าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล9าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 


