
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห-องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

_______________________________ 
 
ผู-เข-าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๖. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๗. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม  
๑. พลโท ฤทธิชัย  เถาทอง ผู�ช9วยเลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ-าหน-าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก;กเกียรติกุล 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. นางสุพินญา  จําปE ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒. นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล ผู�อํานวยการสํานักค9าธรรมเนียมและอัตราค9าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๓. นายจาตุรนต!  โชคสวัสด์ิ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๔. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๕. นายนิพนธ!  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)  

รักษาการในตําแหน9งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๖. นางสาวชนัณภัสร!  วานิกานุกูล ผู�อํานวยการส9วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นางรวิภา  ด�วงแดงโชติ ผู�อํานวยการส9วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๘. นายกฤษฎิ์  สุขโสต 

 
ท่ีปรึกษาด�านกฎหมายของสํานักงาน กสทช. สํานักกฎหมาย
โทรคมนาคม 

๙. นางสาวแสงนภา  รังคสิริ 
 

เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักค9าธรรมเนียมและอัตรา
ค9าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

๑๐. นางสาวนิศารัตน!  สมัครนิล นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง สํานักงาน
กองทุนวิจัยและพัฒนา 

๑๑. นางสาวชุลีกร  สังข!รุ9ง 
 

วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๑๒. นางสาวณัฐถาวดี  ลี้ตระกูล 
 

นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๑๓. นางสาวธัญวรัตม!  พิมุขมนัสกิจ 
 

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง สํานัก
ค9าธรรมเนียมและอัตราค9าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

๑๔. นายเชต  เขมะคงคานนท! 
 

เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักค9าธรรมเนียมและอัตรา
ค9าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

๑๕. นายยศพล  ขวัญสง9า นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๖. นางสาวพรกนก  เท่ียงธรรม 

 
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง สํานักงาน
กองทุนวิจัยและพัฒนา 

๑๗. นางสาวสุชารีย!  ช9างทอง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๘. นางสาวศจีพร  อิงคนินันท! นิติกรปฏิบัติการระดับต�น สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 



 ๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล9าวเปKดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  

๑. เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. ได�เข�าร9วมงานฉลองครบรอบ 
๖๐ ปE ของบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส! (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงจัดงานข้ึน 
ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยบริษัทฯ ได�ประกาศแผนการท่ีจะให�การสนับสนุน 
และส9งเสริมการศึกษาในประเทศไทยอย9างยั่งยืน โดยได�ลงนามข�อตกลง  
ความร9วมมือในกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนด�านการศึกษากับสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบังด�วย 

๒. ในวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ�าอยู9หัว ทรงพระราชทานพระราชวโรกาส
ให�คณะกรรมการ กสทช. พร�อมด�วยผู�บริหารระดับสูงเข�าเฝPาทูลเกล�าฯ ถวายเงิน
จํานวน ๒๐ ล�านบาท เพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร�อมท้ัง
ทูล เกล� าฯ ถวายหนั งสือ เฉลิมพระเ กียร ติสมเ ด็จพระนางเจ� าสิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ในเวลา ๑๗.๓๐ น. ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน  
จึงขอแจ�งให�กรรมการ กสทช. ทุกท9านทราบและเตรียมตัวต9อไป  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๑  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ วันพุธท่ี 

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน ๙ 

เรื่อง ดังนี้ 
 



 ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติหน-าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ
การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ระหว�างเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ – 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานภายในฯ นย. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง

ระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ระหว9างเดือนมีนาคม 
๒๕๖๑ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วย
การแต9งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ9ายค9าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ตามพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
ฉบับแก�ไขใหม9 กําหนดให�คณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะรายงานผลการดําเนินงาน
ให� กสทช. ทราบ ดังนั้น สํานักงาน กสทช. อาจจะต�องแจ�งให�คณะอนุกรรมการชุดต9างๆ 
ทราบด�วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามประกาศ กสทช. เรื่อง แต�งตั้งเจ-าพนักงานผู-ออก

ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : ดท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต9งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปAนของตนเอง 

ฉบับท่ี ๖/๒๕๖๑ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ปท.๒ 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม9มีโครงข9าย 

เปTนของตนเอง ฉบับท่ี ๖/๒๕๖๑ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

 
 
 



 ๕ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตดังนี้ ๑) ขอติดตามความคืบหน�าจากสํานักงาน 
กสทช. เก่ียวกับเรื่องการปรับปรุงประกาศเก่ียวกับการให�ใบอนุญาตแบบท่ีหนึ่ง  
ท่ีไม9มีโครงข9ายเปTนของตนเอง เพ่ือให�สอดคล�องกับข�อกําหนดของกฎหมาย      
ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมมิได� กําหนดให�
คณะกรรมการต�องพิจารณาอนุญาต กําหนดเพียงว9าเม่ือผู�ประสงค!ประกอบ
กิจการดําเนินการในเรื่องต9างๆ ครบตามองค!ประกอบแล�วก็ให�ขอมายัง
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการต�องพิจารณาอนุญาต ๒) ขอให�สํานักงาน กสทช. 
ติดตามดูทิศทางของกิจการท่ีมีการยุติตามท่ีรายงาน โดยในอนาคตอาจจะต�องมี
การให�ข�อมูลเพ่ิมเติมว9าในส9วนของบริการท่ีมียอดการยุติกิจการรองลงมาจาก   
ในส9วนของบัตรโทรศัพท! ท่ีว9าเปTนเรื่องการขายต9อบริการนั้นเปTนการขายต9อ
บริการในลักษณะใด เหตุใดจึงมีแนวโน�มการเลิกกิจการค9อนข�างสูง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : การเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของผู-ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๖ สถานี : ปส.๑   
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๖ สถานี ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีลูกทุ9งมหาชน คนอุดร โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด 

สื่อสารบูรณาการ เอนเตอร!เทนเมนท! 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นสีทองของชาวภูเวียง โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด  

คลื่นสีทอง เรดิโอ 
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง ไผ9ล�อมเรดิโอ โดยมูลนิธิหลวงพ9อพูล 
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง ดวงแก�วเรดิโอ โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด ปUาก;อ เรดิโอ 
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุบ�านถ9อน โดยกลุ9มคนวิทยุบ�านถ9อน  
๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนปUาซาง โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด วิทยุคนปUาซาง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : การแจ-งเปล่ียนแปลงกรรมการผู-มีอํานาจกระทําการแทนและผู-ถือหุ-นของ
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด : ปส.๒  

  
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนและผู�ถือหุ�น

ของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การแจ-งเปล่ียนแปลงข-อมูลกรรมการผู- มี อํานาจกระทําการแทนและ
ผู-อํานวยการสถานีของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ� วิช่ัน จํากัด ช�องรายการ Nation 
TV : ปส.๒  

  
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลกรรมการผู� มี อํานาจกระทําการแทนและ

ผู�อํานวยการสถานีของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด ช9องรายการ Nation TV       
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : การแจ-งเปล่ียนแปลงกรรมการผู-มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท ทีโอที 

จํากัด (มหาชน) : ปส.๓  
  
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท     

ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : เรื่องร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรูวิช่ันส� กรุQป จํากัด ชดเชยด-วยช�องรายการท่ี

คุณภาพเทียบเท�าช�องรายการเดิมท่ียุติการออกอากาศ (เลขท่ี ๓๗/๒๕๖๐) : บส. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรูวิชั่นส! กรุ;ป จํากัด ชดเชยด�วยช9องรายการ

ท่ีคุณภาพเทียบเท9าช9องรายการเดิมท่ียุติการออกอากาศ (เลขท่ี ๓๗/๒๕๖๐)  
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า สําหรับกรณีเรื่องร�องเรียนท่ีมีการยุติโดยผู�ร�อง
ยุติเรื่องนั้นยังมีความจําเปTนท่ีจะต�องนําเสนอท่ีประชุม กสทช. รับทราบทุกกรณี
ทุกครั้งหรือไม9 ท้ังนี้ เรื่องร�องเรียนทางฝ^_งโทรคมนาคมท่ีมีการยุติเรื่องนั้นมีหลายร�อย
หลายพันเรื่อง หากต�องนําเสนอเข�าท่ีประชุม กสทช. ท้ังหมดก็จะเปTนภาระมาก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๗ สิงหาคม 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 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต9ออายุการทดลอง



 ๗ 
 

ประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม9ปรากฏประวัติว9ามีการออกอากาศ
ขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๕๖ สถานี ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๕๑ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๓ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๒ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสั ง เกตเรื่องต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว9า ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปTนจะต�องมี
การประเ มินผลและทบทวนนโยบายเรื่ องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปTนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปTนระยะ
เวลานาน โดยมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปTนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปTนการต9ออายุการใช�   
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ป̂ญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขป̂ญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการธุรกิจ 
ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ หรือจํากัดเวลา
ให�ชัดเจน ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. แจ�งว9าจะขอรับข�อสังเกตไปดําเนินการต9อไป 

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

ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําร-องขอขยายระยะเวลาดําเนินการต�ออายุการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ซีเล็คท�ไลท� อินเตอร� กรุQป จํากัด สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงจตุจักร รักประชาธิปไตย อินไซด� เรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๐๙๘ 
: ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



 ๘ 
 

๑. อนุญาตให�ขยายระยะเวลาให�สถานีวิทยุกระจายเสียงจตุจักร รักประชาธิปไตย 
อินไซด! เรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๐๙๘ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และยื่นคําขอทดลอง
ประกอบกิจการใหม9 เนื่องจากสถานีฯ มิได�มีพฤติการณ!เพิกเฉยละเลยท่ีจะไม9
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ!ท่ีเก่ียวข�อง และยังมีความประสงค!ท่ีจะต9ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการต9อไป โดยให�สถานีฯ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให�ต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการ พร�อมท้ังชําระค9าธรรมเนียมและค9าดําเนินการให�แล�ว
เสร็จในคราวเดียวกัน ภายใน ๓๐ วันนับแต9ได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. 
ท้ังนี้ หากสถานีฯ ไม9ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล9าว จะถือว9าไม9ประสงค!
จะทดลองประกอบกิจการอีกต9อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลอง
ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
(ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต9วันท่ีครบกําหนด อนึ่ง การยื่นคําขอทดลอง
ประกอบกิจการนั้น ให�ปฏิบัติตามภาคผนวก ก แนบท�ายประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
(ฉบับท่ี ๒) และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. ให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิม ตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
(ฉบับท่ี ๒) ในการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามข�อ ๑. เนื่องจากเปTนการยื่นคําขอตามเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการกําหนด ซ่ึงผู�ยื่นคําขอมิได�มีเจตนายื่นคําขอล9าช�าตามนัยของ
กฎหมาย 

ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
ดําเนินการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ และมีข�อสังเกตเพ่ิมเติมในบางประเด็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอขยายระยะเวลาดําเนินการ
ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ซีเล็คท!ไลท! 
อินเตอร! กรุ;ป จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงจตุจักร รักประชาธิปไตย อินไซด! เรดิโอ 
รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๐๙๘ 

 



 ๙ 
 

๒. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๐๘ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

“๑. ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปTนจะต�องมีการ
ประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เสียที เนื่องจากเปTนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปTนระยะเวลานาน โดยมี
การต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะ
สําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปTนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการ
ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปTนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ป̂ญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 
ไม9ใช9ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต9ออายุ  
การทดลองประกอบกิจการเปTนการท่ัวไป  

๒. กรณีของบริษัท ซีเล็คท!ไลท! อินเตอร! กรุ;ป จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง
จตุจักร รักประชาธิปไตย อินไซด! เรดิโอ นี้ ขอฝากสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบ
ด�วยว9า ในระหว9างท่ียังไม9มีการต9อใบอนุญาต ในช9วงระหว9างรอยต9อนั้น ทางสถานีฯ 
มีการออกอากาศด�วยหรือไม9 อย9างไร ท้ังนี้ หากมีการออกอากาศในช9วงท่ีไม9ได�
รับใบอนุญาต ขอให�ดําเนินการตามกฎหมายตามปกติต9อไปด�วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาคําร-องขอขยายระยะเวลาดําเนินการต�ออายุการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ซีเนมาเทค จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง
ความรู-สู�ชุมชนชัยภูมิ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๔๑๙ : ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตขยายระยะเวลาให�สถานีวิทยุกระจายเสียงความรู�สู9ชุมชนชัยภูมิ    

รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๔๑๙ ยื่นคําขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ พร�อมท้ังชําระ
ค9าธรรมเนียมและค9าดําเนินการให�แล�วเสร็จในคราวเดียวกัน ภายใน ๙๐ วัน 
นับแต9ได�รับหนังสือแจ�ง เนื่องจากสถานีฯ มิได�มีพฤติการณ!เพิกเฉยละเลยท่ีจะ
ไม9ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ!ท่ีเก่ียวข�อง และมีความประสงค!ท่ีจะต9ออายุ
การทดลองประกอบกิจการต9อไป ท้ังนี้ หากสถานีฯ ไม9ดําเนินการภายใน
กําหนดเวลาดังกล9าว จะถือว9าไม9ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต9อไป 



 ๑๐ 
 

และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต9วันท่ีครบกําหนด 
อนึ่ง การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการนั้น ให�ปฏิบัติตามภาคผนวก ก   
แนบท�ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. ให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิม ตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
(ฉบับท่ี ๒) ในการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดตามข�อ ๑. ด�วยเหตุท่ีการยื่นคําขอเปTนการปฏิบัติตามเง่ือนไขเรื่อง
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดภายหลังกระบวนการพิจารณาคําร�องขอ
เปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานีแล�วเสร็จ ซ่ึงผู�ยื่นคําขอมิได�มีเจตนายื่นคําขอล9าช�า  
ตามนัยของกฎหมาย 

ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
ดําเนินการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ และมีข�อสังเกตเพ่ิมเติมในบางประเด็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอขยายระยะเวลาดําเนินการ
ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ซีเนมาเทค จํากัด 
สถานีวิทยุกระจายเสียงความรู�สู9ชุมชนชัยภูมิ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๔๑๙ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๐๙ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒ ดังนี้ 

“๑. ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปTนจะต�องมีการ
ประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เสียที เนื่องจากเปTนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปTนระยะเวลานาน โดยมี
การต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะ
สําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปTนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการ
ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปTนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ป̂ญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 



 ๑๑ 
 

ไม9ใช9ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต9ออายุ  
การทดลองประกอบกิจการเปTนการท่ัวไป 

๒. กรณีของบริษัท ซีเนมาเทค จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงความรู�
สู9ชุมชนชัยภูมิ นี้ ขอฝากสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบด�วยว9า ในระหว9างท่ียังไม9มี
การต9อใบอนุญาต ในช9วงระหว9างรอยต9อนั้น ทางสถานีฯ มีการออกอากาศ
ด�วยหรือไม9 อย9างไร ท้ังนี้ หากมีการออกอากาศในช9วงท่ีไม9ได�รับใบอนุญาต 
ขอให�ดําเนินการตามกฎหมายตามปกติต9อไปด�วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
(๘ สถานี) : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอ
ภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๘ สถานี) โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปE 
นับต้ังแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร�อมแจ�งเง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ 
ให�แก9ผู�ยื่นคําขอฯ ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) 
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๘ สถานี) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๑๐ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

“ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปTนจะต�องมีการ
ประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เสียที เนื่องจากเปTนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปTนระยะเวลานาน โดยมี
การต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะ
สําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปTนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการ



 ๑๒ 
 

ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปTนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป̂ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 
ไม9ใช9ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต9ออายุ  
การทดลองประกอบกิจการเปTนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการดําเนินการยื่นต9อล9าช�า 
ไม9เปTนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเช9นท้ัง ๘ รายนี้” 

๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๘/๑๕๓ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

“ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้และขอยืนยันความเห็นตาม
ความในบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๖๗ ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ บันทึกท่ี 
สทช ๑๐๐๓.๘/๘๐ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๙๓ 
ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๑๓๖ ลงวันท่ี ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยเห็นว9า กสทช. จําเปTนต�องให�ความสําคัญกับนโยบาย
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง เนื่องจากข�อมูลในป̂จจุบัน
ของสํานักงาน กสทช. ระบุว9า ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานี
วิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. รวม ๕,๗๕๙ สถานี แบ9งเปTนสถานีวิทยุหลัก 
๓๑๓ สถานี และสถานีวิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี จึงส9งผลให�เกิดประเด็นป̂ญหา
เก่ียวกับการกํากับดูแลตามมาในหลายด�าน และในกรณีนี้ผู�ทดลองประกอบกิจการ
ไม9สามารถยื่นต9ออายุใบอนุญาตได�ก9อนวันท่ีใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงตามประกาศ
หลักเกณฑ!กําหนด ผมจึงเห็นว9า กสทช. ควรใช�ความเฉียบขาด ไม9ต9อใบอนุญาตให�อีก 
ประกอบกับกระบวนการอนุญาตให�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในระบบ เอฟ.เอ็ม. ท่ีผ9านมาเปTนระยะเวลาหกปEนั้นมีระยะเวลาพอสมควรแล�ว 
กสทช. จําต�องพิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการท่ีเข�มข�นมากข้ึน 
เพ่ือให� กสทช. สามารถกําดับดูแลและอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีท่ีมีอยู9อย9างจํากัด
เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงตามเจตนารมณ!ของพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
ได�โดยเร็ว 

อนึ่ง ผมได�มีบันทึกสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระเก่ียวกับการ
พิจารณาคําขอของกลุ9มผู�ทดลองวิทยุกระจายเสียงในหลายกรณี อาทิ การยื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง การขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลสถานี เช9น ท่ีต้ัง 
กําลังส9ง คลื่นความถ่ีท่ีใช� การขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง รวมถึง
ประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องกับวิทยุทดลองประกอบกิจการมาหลายครั้งแล�ว จึงเห็นว9า
ท่ีประชุม กสทช. ควรมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ได�ดําเนินการศึกษาและ
พิจารณาทางเลือกอย9างจริงจัง เพ่ือกําหนดแนวนโยบายการให�อนุญาต
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีชัดเจนตามท่ีพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! 



 ๑๓ 
 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกําหนด และเสนอต9อ
ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาโดยเร9งด9วน แต9อย9างไรก็ตามควรให�ความสําคัญ
กับการมีส9วนร9วมของภาคส9วนต9างๆ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดให�มี
การรับฟ̂งความคิดเห็นเฉพาะกลุ9มจากผู�เก่ียวข�องท่ีมีส9วนได�เสียด�วย”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : ขอย-ายท่ีตั้งและปรับเปล่ียนคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม

สําหรับการให-บริการโครงข�ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (สถานีเสริม
ชัยบาดาล) : ทส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการย�ายท่ีต้ังและปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริม

ชัยบาดาล ตามความเห็นชอบร9วมกันของผู�ได�รับอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน!สําหรับการให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ท้ัง ๔ ราย ดังนี้  
๑.๑ พิกัดท่ีตั้ง ๑๕.๒๓๗๘๕๐ ๑๐๑.๑๔๕๘๖  
๑.๒ ความสูงของสายอากาศ ๔๕ เมตร  
๑.๓ มุมแอซิมัท (HRP) ของสายอากาศ ๑๓๐ องศา  
ท้ังนี้ องค!การกระจายเสียงและแพร9ภาพสาธารณะแห9งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
ในฐานะผู�รับผิดชอบสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานีเสริมชัยบาดาลจะเปTน
ผู�รับผิดชอบค9าใช�จ9ายในการย�ายท่ีต้ังและปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิคนี้
ให�กับผู�ได�รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!สําหรับการให�บริการโครงข9าย
โทรทัศน!ในระบบดิจิตอลทุกราย โดยจะต�องไม9กระทบต9อการให�บริการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของพ้ืนท่ีดังกล9าว  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ได�รับอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน!สําหรับการให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ในระบบดิจิตอลเพ่ือดําเนินการ 
ดังนี้  
๒.๑ แจ�งการย�ายท่ีต้ังและเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริม

ชัยบาดาล ตามท่ีตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีเห็นชอบ  
๒.๒ ให�ดําเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก�ไขใบอนุญาตวิทยุคมนาคมท่ีเก่ียวข�อง

ให�สอดคล�องกับการย�ายท่ีต้ังและปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิคของ 
สถานีเสริมชัยบาดาล  

๒.๓ ให�ต้ังค9าดีเลย! (Artificial Delay) ของสถานีเสริมวิเชียรบุรีเปTน ๗๒ 
ไมโครวินาที เพ่ือปPองกันการรบกวนตนเอง (Self – interference) บน
โครงข9ายความถ่ีเดียว (Single Frequency Network : SFN)  

 



 ๑๔ 
 

๒.๔ ให�ประสานงานกับองค!การกระจายเสียงและแพร9ภาพสาธารณะแห9ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) เพ่ือกําหนดวันและเวลาในการย�ายท่ีต้ังและ
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริมชัยบาดาล รวมท้ังการ
ต้ังค9าดีเลย!ของสถานีเสริมวิเชียรบุรี โดยในระหว9างการย�ายท่ีต้ังจะต�อง 
ไม9กระทบต9อการให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของพ้ืนท่ี
ดังกล9าว รวมท้ังแจ�งกําหนดการให�สํานักงาน กสทช. เพ่ือทราบการ
ดําเนินการ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง ขอย�ายท่ีตั้งและปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิค
ของสถานีวิทยุคมนาคมสําหรับการให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล (สถานีเสริมชัยบาดาล)  

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบเรื่องการอ�างกฎหมาย
ในระเบียบวาระ เนื่องจากมีการอ�างเพียงพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
และประกาศต9างๆ ท่ีเก่ียวข�องเท9านั้น ท้ังนี้ สงสัยว9าเรื่องดังกล9าวเก่ียวข�องกับ
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ด�วยหรือไม9/อย9างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : กรณีบริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จํากัด ช�องรายการ Chic Station 

โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ ท่ีอาจเข-าข�ายการกระทําท่ีเปAนการเอาเปรียบ
ผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองบริษัท 
ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จํากัด ช9องรายการ Chic Station ให�ระงับการกระทําท่ีเปTน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร หลินจือมิน (LINHZHIMIN) 
ผลิตภัณฑ!อาหาร ออร!การ!โน9 โกลด! คิง ออฟ คอฟฟE_ (กาแฟสําเร็จรูปผสมเห็ด
หลินจือ) ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารเห็ดหลินจือ (ตราออร!กาโน9 โกลด!) และผลิตภัณฑ!
เสริมอาหาร คอร!ด้ี พลัส (Cordy Plus) หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเปTนการจูงใจผู�บริ โภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า          
โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการ  
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอัน
ไม9เปTนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ 
แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 



 ๑๕ 
 

แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จํากัด ช9องรายการ Chic Station 
ฝUาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว จะดําเนินการปรับทางปกครองเปTนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9
ปฏิบัติตามคําสั่ง  
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง กรณีบริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จํากัด ช9องรายการ 
Chic Station โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพ ท่ีอาจเข�าข9ายการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : บริษัท เดอะไรท�โซน จํากัด ช�องรายการ ทริปเปYZลเอ ทีวี โฆษณาผลิตภัณฑ�อาหาร 

ท่ีอาจเข-าข�ายการกระทําท่ีเปAนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองบริษัท 
เดอะไรท!โซน จํากัด ช9องรายการ ทริปเปK�ลเอ ทีวี ให�ระงับการกระทําท่ีเปTนการ 
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร น้ําชาปรุงสําเร็จ รสวินิก�า 
ผสมน้ําผึ้งและเห็ดหลินจือชนิดเข�มข�น (ตรา มาด้ี คอมบูชา) เลขสารบบอาหาร 
๕๐–๒–๐๖๖๕๖–๖–๐๐๐๖ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระ  
ในลักษณะเปTนการจูงใจผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือ
กระทําให�เ กิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น        
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปTนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และ
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากบริษัท เดอะไรท!โซน จํากัด ช9องรายการ ทริปเปK�ลเอ ทีวี ฝUาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล9าว จะดําเนินการปรับทางปกครองเปTนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ
ปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 
 



 ๑๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง บริษัท เดอะไรท!โซน จํากัด ช9องรายการ ทริปเปK�ลเอ ทีวี 
โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร ท่ีอาจเข�าข9ายการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุQป จํากัด ช�องรายการ MIRROR CHANNEL โฆษณา

ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร ท่ีอาจเข-าข�ายการกระทําท่ีเปAนการเอาเปรียบผู-บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองบริษัท 
เอ็น เอ มีเดีย กรุ;ป จํากัด ช9องรายการ MIRROR CHANNEL ให�ระงับการกระทําท่ีเปTน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ลูทินาร! เลขสารบบอาหาร 
๑๐–๑–๐๑๔๕๔–๕–๐๐๐๒ และผลิตภัณฑ!อาหาร เห็ดหลินจือถ่ังเช9า ตรา ครูบุญเลิศ 
เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–๑๔๑๕๓–๑–๐๑๗๘ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปTนการจูงใจผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า     
โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการ  
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอัน
ไม9เปTนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา 
๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ   
๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากบริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ;ป จํากัด ช9องรายการ MIRROR CHANNEL ฝUาฝ�นหรือ 
ไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว จะดําเนินการปรับทางปกครองเปTนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ;ป จํากัด ช9องรายการ MIRROR CHANNEL 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ท่ีอาจเข�าข9ายการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 



 ๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : บริษัท แฟนทีวี จํากัด ช�องรายการ FAN TV โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร  
ท่ีอาจเข-าข�ายการกระทําท่ีเปAนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� : บส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองบริษัท 
แฟนทีวี จํากัด ช9องรายการ FAN TV ให�ระงับการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร Lamucare จดทะเบียนชื่อ พรีซัส 
(ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) เลขสารบบอาหาร ๗๓–๑–๑๙๑๕๖–๑–๐๐๗๑ หรือ
ผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปTนการจูงใจผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปTนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่งตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท แฟนทีวี จํากัด 
ช9องรายการ FAN TV ฝUาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปTนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาท่ียังไม9ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง บริษัท แฟนทีวี จํากัด ช9องรายการ FAN TV 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ท่ีอาจเข�าข9ายการกระทําท่ีเปTนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

๒. กสทช. พลเอก สุกิจ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. มีข�อสังเกตกรณีการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!อาหารเสริม ซ่ึงเม่ือมีหนังสือเตือนจึงจะหยุด แต9ก็ได�มีการโฆษณา 
ไปบ�างแล�ว จะมีแนวทางอย9างไรเพ่ือปPองกันมิให�เกิดกรณีทํานองนี้ 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว9า กรณีการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!อาหารเสริมท่ีผิดกฎหมายนั้น ไม9ได�ผิดกฎหมายของทาง กสทช. เท9านั้น 
แต9ยังมีกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซ่ึงมีบทกําหนด
โทษทางอาญาอยู9ด�วย จึงขอฝากสายงานกระจายเสียงฯ ประสานงานกับ อย. 
อย9างใกล�ชิดต9อไป 

 



 ๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การช้ีแจงข-อเท็จจริงเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรทัศน� ช�องรายการ 3 HD 
ของบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด : ปส.๒ 

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

พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เม่ือพิจารณาจากคําชี้แจงข�อเท็จจริงของบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด เก่ียวกับ

การประกอบกิจการโทรทัศน! ช9องรายการ 3 HD จะเห็นได�ว9าบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย 
จํากัด ได�ดําเนินการยื่นผังรายการด�วยตนเอง โดยเนื้อหารายการท่ีออกอากาศ
ผ9านช9องรายการ 3 HD บริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด ได�รับสิทธิในการเผยแพร9
จากสถานีโทรทัศน!ไทยทีวีสี ช9อง ๓ ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร!เทนเม�นต! จํากัด 
จึงถือว9าการประกอบกิจการโทรทัศน! ช9องรายการ 3 HD ของบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย 
จํากัด ไม9เข�าข9ายเปTนการขัดต9อมาตรา ๙ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และแจ�งผลการพิจารณาให�สํานัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! (มส.) เพ่ือดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข�อง
ต9อไป 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ) ขอสงวนความเห็น โดย
ยืนยันความเห็นเดิมตามแนวทางท่ีเคยให�ไว�ต9อกรณีนี้ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การชี้แจงข�อเท็จจริงเก่ียวกับการประกอบกิจการ
โทรทัศน! ช9องรายการ 3 HD ของบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว9า เนื่องจาก กสทช. 
เคยมีนโยบายและเคยได�ตกลงกันท่ีศาลปกครองให�ช9อง ๓ ออกอากาศคู9ขนานได� 
ดังนั้น หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายแตกต9างจากท่ีเคยตกลงในกรณีนี้
ก็เห็นควรดําเนินกระบวนการให�ชัดเจนในแต9ละข้ันตอนและแต9ละฝUาย        
ท่ีเก่ียวข�องด�วย 

 
 
 
 
 



 ๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การอนุมัติผังรายการหลักเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เปAนต-นไป ของช�องรายการ 
3 HD : ปส.๒  

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

พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผังรายการหลักเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เปTนต�นไป ของบริษัท บีอีซี–

มัลติมีเดีย จํากัด (ช9องรายการ 3 HD)  
๒. เห็นชอบการแยกเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ!ช9องรายการ 3 HD ออกจาก

สถานีโทรทัศน!ไทยทีวีสี ช9อง ๓ ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร!เทนเม�นต! จํากัด  
๓. ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด (ช9องรายการ 3 HD) 

เพ่ือขอให�ดําเนินการในเรื่องต9างๆ ดังนี้  
๓.๑ กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 

และกิจการโทรคมนาคมแห9งชาติ ได�เห็นชอบแล�ว ขอให�บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
ข�อ ๑๔ และข�อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการ
สําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศ
ผังรายการ) โดยเคร9งครัด 

๓.๒ หากพบว9ามีการร�องเรียนหรือข�อโต�แย�งข�อมูลรายการท่ีผู�รับใบอนุญาต
แสดงข�อมูลในเอกสารภายหลัง หรือพบภายหลังว9าผู�รับใบอนุญาตระบุ
ประเภทรายการไม9เหมาะสม ส9งผลให�ข�อมูลสัดส9วนรายการข9าวสาร   
หรือสารประโยชน!ต9อสาธารณะไม9สอดคล�องกับประกาศผังรายการ   
หรือออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสร�างสรรค!สังคมหรือรายการสําหรับ
เด็กและเยาวชนไม9สอดคล�องกับประกาศผังรายการ หรือจัดระดับ   
ความเหมาะสมรายการไม9สอดคล�องกับเวลาออกอากาศตามประกาศ   
ผังรายการ หรือแสดงข�อมูลสิทธิการเผยแพร9รายการและข�อมูลทรัพย!สิน
ทางป̂ญญาไม9ถูกต�อง ผู�รับใบอนุญาตจะต�องดําเนินการแก�ไขและ
รับผิดชอบต9อการแจ�งข�อมูลดังกล9าวและดําเนินการแก�ไขภายใน ๗ วัน
นับต้ังแต9ได�รับแจ�งจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ) ขอสงวนความเห็น โดย
ยืนยันความเห็นเดิมตามแนวทางท่ีเคยให�ไว�ต9อกรณีนี้ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลักเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เปTนต�นไป 
ของช9องรายการ 3 HD 

 



 ๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง
ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได-รับใบอนุญาตมากกว�า  
๑ สถานีข้ึนไป (ข-อมูล ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) : ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ต9ออายุใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว9า ๑ สถานีข้ึนไป ของนิติบุคคล
จํานวน ๔๕ นิติบุคคล ๑๔๐ สถานี ซ่ึงได�ยื่นต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ถูกต�องครบถ�วนทุกสถานีแล�ว โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปE เท9ากันทุกสถานี 
นับจากวันท่ีใบอนุญาตใบสุดท�ายของผู�ทดลองประกอบกิจการแต9ละรายสิ้นสุดลง  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับ
ใบอนุญาตมากกว9า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๑๑ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑๑ ดังนี้ 

“ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปTนจะต�องมีการ
ประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เสียที เนื่องจากเปTนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปTนระยะเวลานาน โดยมี
การต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะ
สําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปTนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการ
ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปTนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ป̂ญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 
ไม9ใช9ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต9ออายุ  
การทดลองประกอบกิจการเปTนการท่ัวไป” 

 



 ๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : พิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการ ของห-างหุ-นส�วนจํากัดธนวัฒน� 
๕๕ เอ็นจิเนียริ่ง จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. กรณีไม9รับคําร�องขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑ สถานี 

๑.๑ เห็นชอบไม9รับคําร�องขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือประชาชนคนท�องถ่ิน รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๐๔ 
เนื่องจากห�างหุ�นส9วนจํากัดธนวัฒน! ๕๕ เอ็นจิเนียริ่ง ไม9ได�ดําเนินการยื่น
คําขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการและแก�ไขเอกสารให�ครบถ�วน
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงพนักงานเจ�าหน�าท่ีไม9สามารถ
รับคําร�องขอไว�พิจารณาต9ออายุให�ได� ทําให�สิทธิในการทดลองประกอบ
กิจการของห�างหุ�นส9วนจํากัดธนวัฒน! ๕๕ เอ็นจิเนียริ่ง กรณีสถานี
วิทยุกระจายเสียงดังกล9าว สิ้นสุดลง  

๑.๒ เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง
พร�อมกับสิทธิในการทดลองประกอบกิจการ  

๑.๓ เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือประชาชนคนท�องถ่ิน รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๐๔    
ผู�มีสิทธิตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงนับแต9
วันท่ี กสทช. มีมติ  

๑.๔ เห็นชอบให�สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือประชาชนคนท�องถ่ิน รหัสสถานี 
๐๗๕๒๐๕๐๔ ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ และทําลายหรือจําหน9าย จ9าย โอนเครื่องวิทยุกระจายเสียง
ให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใช�เครื่องวิทยุคมนาคมและต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต9วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง 

๑.๕ มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ส9วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบ
และติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ใน
การออกอากาศ การทําลายเครื่องส9งวิทยุกระจายเสียงหรือการจําหน9าย 
จ9าย โอนเครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการ
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ใช�เครื่องวิทยุคมนาคมของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากพบการกระทํา
ความผิด ให�ดําเนินการตามกฎหมายต9อไป  

๒. กรณีต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๒ สถานี โดยอนุญาตให�ต9ออายุ
การทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๒ สถานี ได�แก9 สถานีวิทยุกระจายเสียงคนยโสธร 
รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๔๕๗ และสถานีวิทยุกระจายเสียงคนรักคําเข่ือนแก�ว รหัส
สถานี ๐๗๕๒๐๔๕๘ โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปEเท9ากัน นับจากวันท่ี
ใบอนุญาตใบสุดท�ายสิ้นสุดลง (ต้ังแต9วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑)  

๓. ให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิม ตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
(ฉบับท่ี ๒) หากห�างหุ�นส9วนจํากัดธนวัฒน! ๕๕ เอ็นจิเนียริ่ง มายื่นต9ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการในคราวต9อไป (ภายในระยะเวลา ๖ เดือนนับจากวันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง) เนื่องจากพฤติการณ!ท่ีทําให�ห�างหุ�นส9วนจํากัดธนวัฒน! 
๕๕ เอ็นจิเนียริ่ง ไม9อาจยื่นคําขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก9อนวันท่ี
ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได�นั้น เปTนพฤติการณ!พิเศษท่ีห�างหุ�นส9วนจํากัดธนวัฒน! 
๕๕ เอ็นจิเนียริ่ง ไม9สามารถดําเนินการตามกรอบระยะเวลาท่ีประกาศกําหนด
ได�โดยสิ้นเชิง ซ่ึงห�างหุ�นส9วนจํากัดธนวัฒน! ๕๕ เอ็นจิเนียริ่ง มิได�มีเจตนายื่น คําขอ
ล9าช�าตามนัยของกฎหมาย  

๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับรองสิทธิการออกอากาศในระหว9างการพิจารณา
ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการให�แก9สถานีวิทยุกระจายเสียงคนยโสธร 
รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๔๕๗ และสถานีวิทยุกระจายเสียงคนรักคําเข่ือนแก�ว รหัสสถานี 
๐๗๕๒๐๔๕๘ พร�อมแจ�งผลการพิจารณาให�ห�างหุ�นส9วนจํากัดธนวัฒน! ๕๕ 
เอ็นจิเนียริ่ง ทราบเปTนหนังสือภายใน ๗ วันนับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง พิจารณาต9ออายุการทดลองประกอบกิจการของ
ห�างหุ�นส9วนจํากัดธนวัฒน! ๕๕ เอ็นจิเนียริ่ง จํานวน ๓ สถานี 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๑๒ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑๒ ดังนี้ 

“ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปTนจะต�องมีการ
ประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เสียที เนื่องจากเปTนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปTนระยะเวลานาน โดยมี
การต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะ
สําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการ
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จัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปTนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการ
ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปTนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ป̂ญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 
ไม9ใช9ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต9ออายุ  
การทดลองประกอบกิจการเปTนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการดําเนินการยื่นต9อล9าช�า 
ไม9เปTนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดดังเช9นรายนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด-านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การขยายระยะเวลาการใช- อัตราค�าตอบแทนการเ ช่ือมต�อโครงข�าย

โทรคมนาคมท่ีเปAนอัตราอ-างอิง : ชท. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบในหลักการของการขยายระยะเวลาการใช�อัตราค9าตอบแทนการ

เชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมท่ีเปTนอัตราอ�างอิง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
อัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมท่ีเปTนอัตราอ�างอิง 
(๒๕๕๙)  

๒. เห็นชอบในหลักการร9างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช�อัตรา
ค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมท่ีเปTนอัตราอ�างอิง  

๓. เห็นชอบแนวทางการรับฟ̂งความคิดเห็นสาธารณะตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําร9างประกาศตามข�อ ๒. ไปรับฟ̂งความคิดเห็นเพ่ือให�
เปTนไปตามมาตรา ๒๘ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ก9อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต9อไป  

ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช�อัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อ
โครงข9ายโทรคมนาคมท่ีเปTนอัตราอ�างอิง  
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๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๑๓ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑ ดังนี้ 

“๑. ค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายฯ เปTนต�นทุนหลักของการ
ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีประเภทเสียง (Voice) ดังนั้น การไม9ดําเนินการ
ปรับปรุงอัตราค9าตอบแทนท่ีเปTนอัตราอ�างอิงให�ทันตามกําหนดเวลาย9อมส9งผล
ทําให�ต�นทุนการให�บริการประเภทเสียงของผู�ขอเชื่อมต9อโครงข9ายไม9ลดลง   
ท้ังท่ีต�นทุนของผู�ให�เชื่อมต9อโครงข9ายได�ลดลงอย9างต9อเนื่องตามลําดับเวลา 
สถานการณ!ดังกล9าวส9งผลให�ผู�ใช�บริการปลายทางต�องรับภาระค9าใช�จ9ายในการ
ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม9สอดคล�องกับต�นทุนค9าเชื่อมต9อโครงข9ายท่ีแท�จริง 
ในการนี้ สํานักงาน กสทช. จึงควรเร9งดําเนินการคํานวณอัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อ
โครงข9ายฯ อัตราใหม9 สําหรับใช�กํากับดูแลอัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายฯ 
ให�สะท�อนต�นทุนท่ีแท�จริงของผู�รับใบอนุญาตให�ทันตามกําหนดเวลาด�วย 

๒. การขอขยายระยะเวลาการใช�อัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9าย
ท่ีเปTนอัตราอ�างอิงในครั้งนี้ เปTนการดําเนินการเปTนครั้งท่ี ๒ นับจากท่ีได�มีการ
ประกาศใช�อัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายท่ีเปTนอัตราอ�างอิงในปE พ.ศ. 
๒๕๕๗ ท้ังนี้ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. ชี้แจงเพ่ิมเติมว9า ความล9าช�าดังกล9าวเกิดจาก
การท่ีโครงการศึกษาต�นทุนการเชื่อมต9อโครงข9ายไม9ผ9านการพิจารณาของ    
อนุกรรมการกลั่นกรองของงบประมาณนั้น เห็นว9า หากเกิดกรณีดังกล9าว สํานักงาน 
กสทช. จําเปTนต�องชี้แจงอนุกรรมการให�ทราบด�วยว9าโครงการดังกล9าวมีความสําคัญ
ในการนําข�อมูลท่ีได�มากํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม และหากล9าช�าย9อม
ส9งผลกระทบต9อการกํากับดูแล รวมไปถึงกระทบต9อผู�บริโภค อีกท้ังยังสมควร
นําเสนอกรณีดังกล9าวต9อท่ีประชุมคณะกรรมการ กสทช. เพ่ือให�โครงการท่ีสําคัญ
ไม9ต�องตกไป จนส9งผลกระทบต9อการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
อย9างไรก็ตาม กรณีการกําหนดอัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายท่ีเปTน
อัตราอ�างอิงใหม9ทุก ๒ ปE เปTนภาระหน�าท่ีท่ีสํานักงาน กสทช. รับทราบอยู9แล�ว 
ดังนั้นจึงย9อมสามารถท่ีจะเตรียมการวางแผนและดําเนินการล9วงหน�าได� 

๓. สํานักงาน กสทช. ควรเร9งดําเนินการศึกษาต�นทุนการเชื่อมต9อโครงข9าย
ตามวิธี Pure LRIC ตามข�อเสนอของ European Commission โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสาร Commission Recommendation of ๗.๕.๒๐๐๙ on the 
Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU 
เพ่ือให�ค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายฯ สะท�อนต�นทุนท่ีแท�จริง ปPองกัน
การถ9ายโอนต�นทุนจากการประมูลคลื่นความถ่ีไปยังผู�ใช�บริการผ9านค9าตอบแทน
การเชื่อมต9อโครงข9ายฯ และลดข�อโต�แย�งจากผู�รับใบอนุญาตในประเด็นเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงต�นทุนจากประมูลคลื่นความถ่ีหรือค9าใช�จ9ายในการกํากับดูแล
ท่ีเก่ียวข�อง โดยเห็นควรให�สํานักงาน กสทช. เร9งดําเนินการแก�ไขประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานการคํานวณอัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม 
ให�เปTนวิธีการคํานวณอัตราค9าตอบแทนแบบ Pure LRIC ด�วย 



 ๒๕ 
 

๔. แม�การขยายระยะเวลาการใช�อัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อ
โครงข9ายท่ีเปTนอัตราอ�างอิงเดิมในครั้งนี้ไม9อาจหลีกเลี่ยงได�แล�ว แต9ก็ควร
กําหนดกรอบระยะเวลาในการขยายเท9าท่ีจําเปTน กล9าวคือ สํานักงาน กสทช. 
ไม9ควรท่ีจะขอขยายระยะเวลาไปยาวนานถึง ๑ ปE แต9ควรขยายเวลาเพียงให�เพียงพอ
สําหรับการเร9งยกร9างประกาศอัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายท่ีเปTน
อัตราอ�างอิงในอัตราใหม9เท9านั้น” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ข-อเสนอการใช-โครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัท เซน เทคโนโลยี จํากัด : ชท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมของบริษัท เซน เทคโนโลยี จํากัด เพ่ือให�
บริษัท เซน เทคโนโลยี จํากัด สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช�โครงข9าย
โทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข9ายโทรคมนาคมต9อไปได� ท้ังนี้       
ให�บริษัท เซน เทคโนโลยี จํากัด ดําเนินการเปKดเผยข�อเสนอการใช�โครงข9าย
โทรคมนาคมดังกล9าวเปTนการท่ัวไป ผ9านทางเว็บไซต!ของบริษัทฯ ภายในสิบห�าวัน
นับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมของบริษัท เซน เทคโนโลยี จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : สัญญาการใช-โครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างการไฟฟhานครหลวง และบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบสัญญาการใช�
โครงข9ายโทรคมนาคม ระหว9างการไฟฟPานครหลวง และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม ระหว9างการไฟฟPานครหลวง 
และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 



 ๒๖ 
 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๑๔ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๓ ดังนี้ 

“ผมเห็นว9า คณะกรรมการยังไม9สามารถเห็นชอบต9อสัญญาการใช�โครงข9าย
โทรคมนาคมระหว9างการไฟฟPานครหลวง (กฟน.) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ได� 
เนื่องจากสํานักงาน กสทช. ยังมิได�ตรวจสอบสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม
ของผู�รับใบอนุญาตอย9างละเอียดและเปTนไปตามข้ันตอนของกฎหมายอย9าง
ครบถ�วน ท้ังนี้ ผมมีความเห็นในรายละเอียดเปTนรายประเด็น ดังนี้ 

๑. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. อ�างในข�อวิเคราะห! ข�อ ๔.๑ ว9า สํานักงาน 
กสทช. ได�ดําเนินการตรวจสอบสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม ระหว9าง
การไฟฟPานครหลวง (กฟน.) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด แล�วพบว9าสอดคล�อง
กับข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมของ กฟน. และมีความชอบด�วยกฎหมาย 
และในข�อ ๔.๒ ระบุว9า ป̂จจุบัน กฟน. มีลูกค�า ๒ ราย เปรียบเทียบแล�วพบว9า
อัตราค9าบริการเท9ากันนั้น แต9ในเอกสารระเบียบวาระท่ีนําเสนอกลับมิได�แสดง
เอกสารหลักฐานการตรวจสอบใดๆ มาด�วย อีกท้ัง เม่ือผมตรวจสอบการให�บริการ
ใช�โครงข9ายโทรคมนาคมของผู�รับใบอนุญาต คือ กฟน. เองในเบ้ืองต�นแล�วก็พบว9า 
ผู�รับใบอนุญาตมีการทําสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาต
รายอ่ืนอย9างน�อย ๖ สัญญา โดยมีคู9สัญญาอย9างน�อย ๔ ราย มิใช9มีเพียง ๒ ราย
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. กล9าวอ�าง อีกท้ังในบางสัญญายังมีการกําหนดอัตรา
ค9าตอบแทนไว�แตกต9างกันอย9างมีนัยสําคัญ จึงมีประเด็นด�วยว9า บทวิเคราะห!
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอในระเบียบวาระนี้อาจเข�าข9ายเปTนการรายงานเท็จ
ด�วยหรือไม9 เนื่องจากไม9มีหลักฐานว9าสํานักงาน กสทช. โดย ชท. ได�มีการตรวจสอบ
สัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมนี้โดยเปรียบเทียบกับข�อเสนอการใช�โครงข9าย
โทรคมนาคมของผู�รับใบอนุญาตจริงหรือไม9 และมิได�เปรียบเทียบอัตราค9าตอบแทน
การใช�โครงข9ายฯ ตามท่ีระบุไว�ในสัญญาการใช�โครงข9ายฯ ของผู�รับใบอนุญาต
ทุกสัญญาอย9างครบถ�วนแต9อย9างใด 

๒. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. อ�างในข�อวิเคราะห! ข�อ ๔.๓ ว9า ผู�รับใบอนุญาต
ได�เปKดเผยสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมเปTนการท่ัวไปแล�วนั้น จากการ
ตรวจสอบบนเว็บไซต!ของผู�รับใบอนุญาต (http://www.mea.or.th/minisite/ 
npd/download/691) กลับพบว9า ผู�รับใบอนุญาตมิได�เปKดเผยสัญญาการใช�
โครงข9ายฉบับดังกล9าวแต9อย9างใด ซ่ึงการไม9เปKดเผยสัญญาดังกล9าวขัดต9อ
มาตรา ๒๙ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ข�อ ๔๗ ประกอบข�อ ๒๘ วรรคสอง ของประกาศการใช�และเชื่อมต9อ
โครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และสิ่งท่ีสํานักงาน กสทช. รายงานมาในข�อ 
๔.๓ นี้ก็เปTนความเท็จเช9นเดียวกัน 

 
 



 ๒๗ 
 

๓. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. ชี้แจงเพ่ิมเติมว9า ได�ดําเนินการจัดส9งหนังสือ
ไปสอบถามผู�รับใบอนุญาตเก่ียวกับเรื่องจํานวนคู9สัญญา อัตราค9าตอบแทน 
และการเปKดเผยสัญญาต9อสาธารณะแล�วนั้น ผมเห็นว9า การตรวจสอบสัญญา
ว9ามีลักษณะต�องห�ามตามท่ีประกาศกําหนดไว�หรือไม9 ถือเปTนภาระหน�าท่ีของ
สํานักงาน กสทช. ท่ีต�องตรวจสอบให�ชัดเจน โดยการจัดทําเปTนฐานข�อมูล
เก่ียวกับสัญญาการให�บริการดังกล9าว ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับคู9สัญญา 
ประเภทบริการ และอัตราค9าตอบแทน เพ่ือให�ตรวจสอบการเลือกปฏิบัติ
ทางด�านราคาได�ได�อย9างชัดเจนด�วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : บริษัท ติงส� ออน เน็ต จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสาม : ปท.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม แก9บริษัท ติงส! ออน เน็ต  จํากัด 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปE นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยกําหนด
เง่ือนไขในการอนุญาตตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง บริษัท ติงส! ออน เน็ต จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : ผลการพิจารณาตรวจสอบรายได-แผ�นดินนําส�งคลังในช�วงระยะเวลาคุ-มครอง

ผู-ใช-บริการ กรณีคล่ืนความถ่ี ๑๘๐๐ MHz : คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส�ง
รายได-แผ�นดินฯ นท.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบผลการพิจารณาของคณะทํางานตรวจสอบเงินนําส9งรายได�แผ9นดิน

จากการให�บริการในระยะเวลาความคุ�มครองผู�ใช�บริการ (คณะทํางานตรวจสอบฯ) 
และสํานักงาน กสทช. ต9อรายงานผลการพิจารณาเกณฑ!การตรวจสอบรายได�
แผ9นดินนําส9งคลังของสํานักงานการตรวจเงินแผ9นดิน (สตง.) 

๒. เห็นชอบเกณฑ!และผลการพิจารณาตรวจสอบรายได�แผ9นดินนําส9งคลัง   
ในช9วงระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการ กรณีคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ตามท่ี
คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส9งรายได�แผ9นดินฯ และคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม เสนอ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 



 ๒๘ 
 

๒.๑ กรณีบริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
๑) เห็นชอบให�บริษัท ทรู มูฟ จํากัด นําส9งเงินรายได�จากการให�บริการ

โทรศัพท!เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ในช9วงคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการ นับต้ังแต9วันท่ีเข�าสู9มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนการ
ชั่วคราว ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปTน
การชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการ
ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลา
การให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ในระยะเวลา
คุ�มครองผู�ใช�บริการ (๑๖ กันยายน ๒๕๕๖–๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) เปTนจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น ๓,๓๘๑,๙๕๘,๓๓๖.๑๔ บาท   

๒) โดยท่ี กทค. ได�เคยมีคําสั่งตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ 
ให�บริษัท ทรู มูฟ จํากัด นําส9งเงินรายได�ช9วงท่ีหนึ่ง (๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
– ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เปTนจํานวน ๑,๐๖๙,๙๘๓,๖๓๘.๑๑ บาท 
พร�อมดอกผล ไปแล�ว ดังนั้น จึงมีคําสั่งให�บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ต�องนําส9ง
เงินรายได�เพ่ิมเติมเปTนจํานวน ๒,๓๑๑,๙๗๔,๖๙๘.๐๓ บาท พร�อมดอกผล
มายังสํานักงาน กสทช. เพ่ือท่ีสํานักงาน กสทช. จะได�นําส9งเปTนรายได�
แผ9นดินต9อไป 

๒.๒ กรณีบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด 
๑) เห็นชอบให�บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด นําส9งเงินรายได�จากการ

ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ในช9วง
คุ�มครองผู�ใช�บริการ นับต้ังแต9วันท่ีเข�าสู9มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
เปTนการชั่วคราว ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือ
สัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันท่ีสิ้นสุด
ระยะเวลาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 
ในระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการ (๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ – ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘) เปTนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๘๖๙,๕๑๒,๔๘๖.๕๑ บาท 

๒) โดยท่ี กทค. ได�เคยมีคําสั่งตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ 
ให�บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด นําส9งเงินรายได�ช9วงท่ีหนึ่ง (๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
– ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) เปTนจํานวน ๖๒๗,๖๓๖,๑๓๖.๘๔ บาท 
พร�อมดอกผล ไปแล�ว ดังนั้น จึงมีคําสั่งให�บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด 
ต�องนําส9งเงินรายได�เพ่ิมเติมเปTนจํานวน ๒๔๑,๘๗๖,๓๔๙.๖๗ บาท 
พร�อมดอกผลมายังสํานักงาน กสทช. เพ่ือท่ีสํานักงาน กสทช. จะได�นําส9ง
เปTนรายได�แผ9นดินต9อไป 

 
 
 



 ๒๙ 
 

๒.๓ กรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
๑) เห็นชอบค9าใช�จ9ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ท่ีเกิดจาก

การใช�โครงข9ายในการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี 
๑๘๐๐ MHz ในระยะเวลาความคุ�มครองผู�ใช�บริการ นับต้ังแต9วันท่ี
เข�าสู9มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราว ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
บนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ในระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการ เปTนเงินจํานวน 
๒,๓๐๐,๗๗๒.๕๙ บาท โดยแบ9งเปTนค9าใช�จ9ายในการใช�โครงข9ายของ
บริษัท ทรู มูฟ จํากัด (ต้ังแต9 ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) 
เปTนเงินจํานวน ๑,๘๗๕,๐๔๓.๒๔ บาท และค9าใช�จ9ายในการใช�โครงข9าย
ของบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (ต้ังแต9 ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ – ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘) เปTนเงินจํานวน ๔๒๕,๗๒๙.๓๕ บาท 

๒) โดยท่ี กทค. ได�เคยมีมติในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ และ
มติในการประชุมครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๘ เห็นชอบค9าใช�จ9ายของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ช9วงท่ีหนึ่ง (๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ – 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ไปแล�ว เปTนจํานวน ๗๘๘,๙๖๐.๑๓ บาท 
โดยแบ9งเปTนค9าใช�จ9ายในการใช�โครงข9ายของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด 
เปTนเงินจํานวน ๕๙๔,๓๒๕.๙๙ บาท และค9าใช�จ9ายในการใช�โครงข9าย
ของบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด เปTนเงินจํานวน ๑๙๔,๖๓๔.๑๔ บาท 
ดังนั้น จึงเห็นชอบค9าใช�จ9ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) เพ่ิมเติมเปTนจํานวน ๑,๕๐๐,๘๑๒.๔๖ บาท โดยแบ9งเปTน
ค9าใช�จ9ายในการใช�โครงข9ายของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด เปTนเงินจํานวน 
๑,๒๘๐,๗๑๗.๒๕ บาท และค9าใช�จ9ายในการใช�โครงข9ายของบริษัท 
ดิจิตอล โฟน จํากัด เปTนเงินจํานวน ๒๓๑,๐๙๕.๒๑ บาท 

ท้ังนี้ หากมีข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมว9าผู�ให�บริการยังคงมีเงินรายได�ท่ีต�องนําส9งตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. 
๒๕๕๖ เพ่ิมเติมอีก กสทช. จะพิจารณาเรียกเก็บเพ่ิมเติมต9อไป  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. นําส9งเกณฑ!และผลการพิจารณาตรวจสอบ
รายได�แผ9นดินนําส9งคลังในช9วงระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการ กรณีคลื่นความถ่ี 
๑๘๐๐ MHz ดังกล9าวให� สตง. ทราบด�วย 

 
 
 



 ๓๐ 
 

กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีข�อสังเกตว9าควรส9งผลการพิจารณาดังกล9าวให�
สํานักงานการตรวจเงินแผ9นดิน (สตง.) เพ่ือทราบก9อน หากมีประเด็นข�อโต�แย�ง 
จะได�นําเข�าเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาเพ่ือให�เกิดความรอบคอบ และ 
กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปKดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9งให�   
ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง ผลการพิจารณาตรวจสอบรายได�แผ9นดินนําส9ง
คลังในช9วงระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการ กรณีคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๑๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๑ ขอให�บันทึกความเห็นไว�แนบท�ายรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๑๗/๒๕๖๑ วาระท่ี ๕.๒.๕ ดังนี้ 
“๑. ควรนําส9งข�อมูลเงินรายได�จากการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี 

๑๘๐๐ MHz ในช9วงคุ�มครองผู�ใช�บริการให�สํานักงานการตรวจเงินแผ9นดิน 
(สตง.) ทราบก9อน เพ่ือยืนยันยอดรายได�ก9อนนําส9งรัฐ  

๒. ควรมีการพิจารณาเรื่องดังกล9าวให�มีความรอบด�าน โดยมีการประเมิน 
ผลกระทบท่ีจะเกิดต9อรายได�แผ9นดิน และต9อผู�ให�บริการ ท้ังนี้ เนื่องจาก
ข�อมูลและความเห็นของคณะทํางานตรวจสอบเงินนําส9งรายได�แผ9นดิน
จากการให�บริการในระยะเวลาความคุ�มครองผู�ใช�บริการ (คณะทํางานตรวจสอบฯ) 
และสํานักงาน กสทช. มีความเห็นหลายประเด็นไม9ตรงกัน และในบางประเด็น
ก็ไม9สอดคล�องกับความเห็นของ สตง. ท้ังนี้ ในเบ้ืองต�น กระผมมีความเห็น
โดยพิจารณาจากเอกสารท่ีปรากฏตามวาระการประชุมเห็นว9าเกณฑ!การพิจารณา
ตรวจสอบรายได�แผ9นดินนําส9งคลังในช9วงระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการ 
กรณีคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ตามท่ีคณะทํางานตรวจสอบฯ เสนอ  
เปTนแนวทางท่ีแสดงให�เห็นว9ากระทบต9อประโยชน!ของรัฐน�อยท่ีสุด      
ในส9วนของผู�ประกอบการหากไม9เห็นด�วยต9อเกณฑ!การพิจารณาดังกล9าว 
ก็สามารถใช�สิทธิโต�แย�งคัดค�านทางศาลได�” 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๑๕ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๕ ดังนี้ 

“๑. ผมไม9เห็นชอบกับการออกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
การให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช.ฯ ฉบับท่ี ๒ 
มาต้ังแต9ต�น อย9างไรก็ตาม เม่ือประกาศท้ังสองฉบับมีผลใช�บังคับอยู9ในป̂จจุบัน 
อีกท้ังการดําเนินการตามประกาศยังเก่ียวข�องกับเงินนําส9งรายได�ให�แผ9นดิน 
ดังนั้น จึงมีความจําเปTนต�องพิจารณาผลการตรวจสอบเงินนําส9งรายได�แผ9นดิน
จากการให�บริการในระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการบนคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 
ตามหลักเกณฑ!ของประกาศ กสทช. ฉบับดังกล9าว ซ่ึงมีประเด็นข�อกฎหมายว9า 



 ๓๑ 
 

อํานาจในการตรวจสอบรายได�เปTนของใคร ระหว9างกรรมการและสํานักงาน 
กสทช. เนื่องจากตามประกาศ กสทช.ฯ ข�อ ๗ กําหนดให�การรับชําระเงิน
รายได�จากการให�บริการแทนรัฐ ให�นําส9งสํานักงาน กสทช เพ่ือตรวจสอบก9อน
นําส9งเปTนรายได�แผ9นดินต9อไป ท้ังนี้ การตรวจสอบดังกล9าวให�สํานักงาน กสทช. 
แต9งต้ังคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบการดําเนินการตามประกาศฯ ส9วนประกาศ 
กสทช. ฉบับท่ี ๒ คณะกรรมการมีหน�าท่ีกําหนดหลักเกณฑ!การจัดทํารายงาน
จํานวนเงินรายได�และดอกผลเท9านั้น แต9ไม9ได�กําหนดให�คณะกรรมการต�องให�
ความเห็นชอบหรือไม9อย9างไร ดังนั้น ผมจึงเห็นว9าอํานาจในการตรวจสอบรายได�
กรณีนี้เปTนของสํานักงาน กสทช. 

อย9างไรก็ตาม หากสํานักงาน กสทช. ต�องการความเห็นของกรรมการ
เพ่ือใช�ประกอบการพิจารณา ผมก็มีความเห็นสอดคล�องกับความเห็นของ
คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส9งรายได�แผ9นดินจากการให�บริการในระยะเวลา
ความคุ�มครองผู�ใช�บริการ ยกเว�นประเด็นค9าเช9าโครงข9ายตามสัญญาร9วมการงาน
ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (กสท.) ซ่ึงผมเห็นว9าจะต�องพิจารณาค9าเสียโอกาส
ให� กสท. ด�วย โดยค9าเสียโอกาสอาจอ�างอิงจากค9าเช9าใช�เสาโทรคมนาคมของ 
กสท. หลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เนื่องจาก กสท. สามารถนําโครงข9ายไป
ใช�งานและให�ผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนเช9าใช�ได� จึงเปTนสิทธิท่ี กสท. ควรได�รับ 
นอกจากนี้ แม�คณะทํางานฯ จะยืนตามความเห็นเดิม แต9ก็ได�ให�ความเห็นเพ่ิมเติมว9า
ไม9ขัดข�องหากจะมองในภาพรวม ซ่ึงผลการพิจารณาจะเปTนไปตามความเห็นของ
สํานักงาน กสทช. โดยเลขาธิการ กสทช. ท้ังนี้ ข้ึนอยู9กับการพิจารณาของ กสทช. 

๒. ต9อกรณีการตรวจสอบรายได�จากการดําเนินมาตรการเยียวยานี้ 
สตง. เคยได�ให�ข�อสังเกตไว�ว9า การดําเนินการเปTนลักษณะท่ีไม9ได�เห็นเอกสาร
อย9างครบถ�วน เนื่องจากระยะเวลาได�ล9วงเลยไป และเอกสารบางอย9างไม9มี
เหลืออยู9แล�ว นอกจากนี้ สตง. ยังมีข�อสังเกตในเรื่องค9าเช9าโครงข9ายของ กสท. 
ว9าอาจจะต�องจัดสรรให� กสท. อย9างเปTนธรรมด�วย ซ่ึงผมเห็นสอดคล�องกับ
ข�อสังเกตดังกล9าว และโดยคํานึงถึงข�อจํากัดตามข�อสังเกตดังกล9าวจึงเห็นว9า  
ณ วันนี้ กสทช. สามารถท่ีจะเรียกเก็บเงินตามยอดท่ีคณะทํางานฯ เสนอข้ึนมาได� 
ภายใต�การมีข�อสงวนสิทธิท่ีว9า หากทางสํานักงาน กสทช. พบว9ามีข�อเท็จจริง
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไป ก็จะดําเนินการเพ่ือให�มีการเรียกเงินเพ่ิมต9อไป 
และสําหรับในส9วน กสท. ผมยืนยันว9า สํานักงาน กสทช. ควรท่ีจะต�องมีการ
ประสานงานเพ่ือให� กสท. ส9งรายละเอียดข�อเท็จจริงเปTนเอกสารหลักฐานท้ังหมด 
แล�วส9งให�คณะทํางานฯ ตามข�อ ๗ พิจารณาใหม9 ตามหลักการคุ�มครองสิทธิใน
ทรัพย!สินของเอกชน ตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด 

๓. ผมเห็นด�วยท่ีจะนําส9งเรื่องนี้เพ่ือให� สตง. รับทราบ โดยไม9จําเปTนต�อง
รอการตอบกลับ แต9สามารถท่ีจะดําเนินการในลักษณะคู9ขนานกันไป เพ่ือให�
กระบวนการเรียกชําระเงินเกิดข้ึนในทันที อันจะส9งผลต9อการเรียกดอกเบ้ีย 
ผิดนัดชําระได�ต9อไป” 



 ๓๒ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ สําหรับการใช-งานเช่ือมโยง

สัญญาณระหว� า งห- อ งส� ง กับ เครื่ อ งส� ง วิท ยุกระจาย เ สี ย ง  (Studio–
Transmitter Link) ย�านความถ่ี ๓๐๐–๓๒๐.๑ เมกะเฮิรตซ� : คภ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการของร9างประกาศ กสทช. เรื่อง   

แผนความถ่ีวิทยุ สําหรับการใช�งานเชื่อมโยงสัญญาณระหว9างห�องส9งกับ
เครื่องส9งวิทยุกระจายเสียง (Studio–Transmitter Link) ย9านความถ่ี ๓๐๐–
๓๒๐.๑ เมกะเฮิรตซ!  

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟ̂งความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ สําหรับการใช�งานเชื่อมโยงสัญญาณระหว9างห�องส9งกับ
เครื่องส9งวิทยุกระจายเสียง (Studio–Transmitter Link) ย9านความถ่ี ๓๐๐–
๓๒๐.๑ เมกะเฮิรตซ! ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําร9างประกาศดังกล9าวไปรับฟ̂ง
ความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให�เปTนไปตามมาตรา ๒๘ แห9งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ สําหรับการใช�งาน
เชื่อมโยงสัญญาณระหว9างห�องส9งกับเครื่องส9งวิทยุกระจายเสียง (Studio–
Transmitter Link) ย9านความถ่ี ๓๐๐–๓๒๐.๑ เมกะเฮิรตซ! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ กิจการประจําท่ี และประกาศ 

กสทช. ท่ีเก่ียวข-อง จํานวน ๓ ฉบับ : คภ.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการของร9างประกาศ กสทช. เรื่อง    

แผนความถ่ีวิทยุ กิจการประจําท่ี ย9านความถ่ี ๑๐ กิกะเฮิรตซ! ร9างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ กิจการประจําท่ี ย9านความถ่ี ๑๓ กิกะเฮิรตซ! 
และร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การใช�คลื่นความถ่ีร9วมกันระหว9าง
กิจการประจําท่ีผ9านดาวเทียมกับกิจการประจําท่ี และกิจการประจําท่ีผ9าน
ดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนท่ี 

 
 



 ๓๓ 
 

๒. เห็นชอบแนวทางการรับฟ̂งความคิดเห็นสาธารณะ ระยะเวลาการรับฟ̂งความคิดเห็น
สาธารณะ และเอกสารประกอบการรับฟ̂งความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําร9างประกาศดังกล9าวไปรับฟ̂งความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให�เปTนไป
ตามมาตรา ๒๘ แห9งพระราชบัญญัติ องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ก9อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการประจําท่ี 
และประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข�อง จํานวน ๓ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการเสียง

ผ�านอินเทอร�เน็ต (Voice over IP) แบบมีเลขหมายและแบบไม�มีเลขหมาย 
ภายใต-ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด (มหาชน) เพ่ิมบริการเสียง

ผ9านอินเทอร!เน็ต (Voice over IP) แบบมีเลขหมายและแบบไม9มีเลขหมาย 
ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๘/๐๐๓ 
นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ  

๒. เห็นชอบเง่ือนไขในการอนุญาตของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๘/๐๐๓ ในส9วนบริการท่ีเพ่ิมเติมของบริษัท แพลนเน็ต 
คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาการอนุญาตเท9า
ใบอนุญาตเดิม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด (มหาชน)  
ขอเพ่ิมบริการเสียงผ9านอินเทอร!เน็ต (Voice over IP) แบบมีเลขหมายและแบบ
ไม9มีเลขหมาย ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : แนวทางการอนุญาตให-ใช-คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการ Licensed Assisted 
Access : LAA/Enhanced licensed assisted access : eLAA : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบใน
หลักการการกําหนดแนวทางการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ 
Licensed Assisted Access : LAA/Enhanced licensed assisted access : 
eLAA ในย9านความถ่ี ๕.๑๕๐ – ๕.๘๕๐ GHz ดังนี้ 
๑. การกําหนดช9วงความถ่ี ๕.๗๒๕ – ๕.๘๕๐ GHz สําหรับการใช�งานเทคโนโลยี 

LAA/eLAA ภายในและภายนอกอาคาร 
๒. การกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคจะใช�เทียบเปTนการชั่วคราวสําหรับอุปกรณ!  

ท่ีใช�เทคโนโลยี LAA/eLAA ได�แก9 ETSI TS 136 104 V13.2.0 และ ETSI TS 
136 101 V13.2.0 หรือใหม9กว9า 

๓. การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให�ใช�การแสดงความสอดคล�อง โดยถือเปTน
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! ประเภท ก (Class A) 

๔. กําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีเปTนผู�ให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีสามารถใช�อุปกรณ!ท่ีใช�เทคโนโลยี LAA/eLAA เพ่ือให�บริการ
โทรคมนาคมได� โดยให�สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมให�สอดคล�องกับการนําคลื่นความถ่ีช9วง ๕.๗๒๕ – ๕.๘๕๐ GHz 
ไปใช�ในการให�บริการได�โดยไม9จํากัดเทคโนโลยี ท้ังนี้ ผู�รับใบอนุญาตท่ีประสงค!
จะติดต้ังอุปกรณ! LAA/eLAA เพ่ือให�บริการ จะต�องแจ�งรายละเอียดจุดติดต้ัง
ให�สํานักงาน กสทช. ทราบ เพ่ือบันทึกเปTนฐานข�อมูลไว�ในการกํากับดูแล ไปจนกว9า
จะมีมาตรการหรือประกาศท่ีเก่ียวข�องกําหนดต9อไป 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง แนวทางการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการ Licensed Assisted Access : LAA/Enhanced licensed assisted 
access : eLAA 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า กรณีนี้เก่ียวเนื่องกับการใช�คลื่นวิทยุคมนาคม
เพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคม และเก่ียวข�องกับประเด็นท่ีท่ีประชุมครั้งท่ี
ผ9านมาได�พิจารณาในเรื่องคลื่นความถ่ีท่ีสามารถยกเว�นไม9ต�องประมูล จึงเห็นด�วย
กับหลักการว9า สํานักงาน กสทช. ต�องไปเร9งดําเนินการออกประกาศเพ่ือรองรับ 

 
 
 



 ๓๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ขอทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. 
เรื่อง แผนความคุ-มครองผู-ใช-บริการเพ่ือรองรับการส้ินสุดสัญญาสัมปทาน    
ในย�านความถ่ี ๘๕๐ MHz : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ขอทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. เรื่อง แผนความคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการเพ่ือรองรับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ในย9านความถ่ี ๘๕๐ MHz ออกไป 
เพ่ือให�กรรมการ กสทช. ได�ศึกษารายละเอียดอย9างรอบคอบ เนื่องจากเรื่องดังกล9าว
เพ่ิงผ9านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม และบรรจุวาระเช�าวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําข�อมูลสถานะล9าสุดของลูกค�าบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ท่ียังเหลือค�างในระบบ และให�จัดทําแผนการประมูลคลื่นความถ่ี 
๙๐๐ MHz จํานวน ๕ MHz และคลื่น ๑๘๐๐ MHz ท่ีเหลือจํานวน ๓๕ MHz 
นําเสนอท่ีประชุมในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ กสทช. อีกครั้ง  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ขอทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. เรื่อง แผนความคุ�มครองผู�ใช�บริการเพ่ือรองรับ
การสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ในย9านความถ่ี ๘๕๐ MHz 

๒. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๑๗ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑๐ ดังนี้ 

“๑. การเลื่อนพิจารณาระเบียบวาระนี้มีเหตุผลรับฟ̂งได� เนื่องจากเปTน
เรื่องท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ด�านโทรคมนาคม เพ่ิงพิจารณาก9อนการประชุม 
กสทช. เพียง ๑ วัน กรรมการ กสทช. บางส9วนจึงไม9มีโอกาสอ9านเอกสารวาระก9อน 
อย9างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องดังกล9าวมีกรอบระยะเวลาท่ีแน9ชัด ซ่ึงต�องพิจารณา
ก9อนถึงวันท่ีสัญญาสัมปทานสิ้นสุด จึงเห็นควรกําหนดวันประชุมพิจารณาเรื่องนี้
ให�ชัดเจน และให�สํานักงาน กสทช. ประสานกรรมการแต9ละท9านว9าต�องการ
ข�อมูลเพ่ิมเติมอะไรบ�าง เพ่ือเตรียมนํามาประกอบระเบียบวาระท่ีจะเสนอ 
เพ่ือให� กสทช. สามารถพิจารณาหาข�อยุติให�ได�ในการประชุมครั้งถัดไป 

๒. การจะพิจารณากรณีนี้มีประเด็นท่ีจะต�องพิจารณาก9อนว9า กสทช. 
จําเปTนท่ีจะต�องนําข�อเท็จจริงกรณีบริษัทฯ ไม9ได�เข�าร9วมประมูลคลื่นความถ่ี  
ในย9าน ๘๕๐ MHz มาพิจารณาตามกรอบมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ 
เพ่ือชี้ผลท่ีชัดเจนก9อนหรือไม9 หากจําเปTน การพิจารณาครั้งนี้ก็เปTนเรื่องการพิจารณา
เพ่ือมีมติกําหนดคําสั่งทางปกครองใหม9หลังจากข�อเท็จจริงได�เกิดข้ึนแล�ว จึงไม9ใช9
การทบทวนมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งดังกล9าวแต9อย9างใด แต9หากเห็นว9าเปTน
เรื่องของการพิจารณาเพ่ือเปลี่ยนแปลงมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งนั้น ก็จะต�อง



 ๓๖ 
 

ดําเนินการทบทวนมติท่ีประชุมตามระเบียบ กสทช. ว9าด�วยข�อบังคับการประชุม 
กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงมีประเด็นอีกว9า จําเปTนต�องดําเนินการตามข�อ ๒๓ 
หรือข�อ ๔๕ ของระเบียบฯ กันแน9 ท้ังนี้ เนื่องจากคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
ด�านกฎหมาย กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ได�เคยวินิจฉัยวางแนวปฏิบัติไว� 
สํานักงาน กสทช. จึงต�องนําเอกสารข�อเท็จจริงท่ีเก่ียวข�องพร�อมข�อวิเคราะห!
ในประเด็นนี้ เสนอต9อ กสทช. ต9อไปด�วย 

๓. แม�ผมจะไม9เห็นชอบกับการออกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราวฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช.ฯ 
ฉบับท่ี ๒ มาต้ังแต9ต�น แต9เม่ือประกาศท้ังสองฉบับยังคงมีผลใช�บังคับ ประกอบกับ
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด�านกฎหมาย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ได�พิจารณา
วาระเรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) นําส9งแผนความคุ�มครองผู�ใช�บริการตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยท่ีประชุม
มีมติว9า กสทช. มีอํานาจกําหนดมาตรการคุ�มครองฯ ให�ผู�ใช�บริการสามารถให�บริการ
อย9างต9อเนื่องไปได� โดย กสทช. ต�องนําข�อเท็จจริงมาพิจารณาประกอบเพ่ือกําหนด
มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการตามความเหมาะสมแล�วแต9กรณี ดังนั้น เม่ือในกรณีนี้
พบว9าคลื่นความถ่ีย9าน ๘๕๐ MHz เปTนคลื่นความถ่ีท่ีใช�ให�บริการโรมม่ิง
ผู�ใช�บริการของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซ่ึงเปTนข�อเท็จจริงในลักษณะ
เดียวกับการใช�คลื่นความถ่ีย9าน ๑๘๐๐ MHz ของบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด 
ไปให�บริการโรมม่ิงกับผู�ใช�บริการของบริษัท แอดวานซ! อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด 
(มหาชน) ดังนั้น จึงควรมีมติในลักษณะเดียวกันเพ่ือเปTนการไม9เลือกปฏิบัติ 
โดย กสทช. สามารถกําหนดระยะเวลาการเข�าสู9มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการฯ 
ท่ีเหมาะสมได� โดยมุ9งไปท่ีการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปTนสําคัญ 

๔. ผมเห็นว9าทางออกหลักของเรื่องนี้คือการจัดประมูลให�เร็ว ซ่ึงสามารถ
ทําได�ด�วยการปรับหลักเกณฑ!ฯ โดยตัดเรื่องภาระการติดต้ัง filter กันการรบกวน
ออกไป ซ่ึงจะสอดคล�องกับร9างประกาศท่ีนําไปรับฟ̂งความคิดเห็นสาธารณะมาแล�ว 
จึงสามารถท่ีจะประกาศใช�ได�โดยไม9ต�องนําไปรับฟ̂งความคิดเห็นสาธารณะอีก 
รวมท้ังเปTนหลักเกณฑ!ท่ีจะย�อนกลับสู9ความเปTนปกติเช9นเดียวกับหลักเกณฑ!
การประมูลท่ีผ9านๆ มา ท้ังนี้ ด�วยแนวทางดังกล9าวก็จะทําให�เกิดความชัดเจน
ท้ังในเรื่องระยะเวลาสิ้นสุดการเยียวยาเม่ือมีการออกใบอนุญาตให�แก9ผู�ชนะ
การประมูล ตลอดจนเปTนการตอบโจทย!เรื่องการใช�ทรัพยากรคลื่นความถ่ี
อย9างเต็มประสิทธิภาพด�วย ส9วนการปรับหลักเกณฑ!ในประเด็นอ่ืนๆ นั้น เห็นว9า
อาจยังไม9เหมาะสมท่ีจะดําเนินการในขณะนี้” 

 
 



 ๓๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง และพิจารณาแนวทางการอุทธรณ�   
คําพิพากษาในคดีหมายเลขดําท่ี ๕๙/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๑๗/๒๕๖๑ 
ระหว�างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ผู-ฟhองคดี กับ 
เลขาธิการ กสทช. ผู-ถูกฟhองคดีท่ี ๑ และ กสทช. (กทค. เดิม) ผู-ถูกฟhองคดีท่ี ๒ 
: มท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบคําพิพากษาศาลปกครอง ในคดีหมายเลขดํา ท่ี ๕๙/๒๕๕๙          

คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๑๗/๒๕๖๑ ระหว9างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ผู�ฟPองคดี กับเลขาธิการ กสทช. ผู�ถูกฟPองคดีท่ี ๑ และ กสทช. 
(กทค. เดิม) ผู�ถูกฟPองคดีท่ี ๒ คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีบริษัทมิได�จัดทําและ
นําส9งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปE ๒๕๕๕ ท่ีผ9านการ
สอบทานจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�วต9อสํานักงาน กสทช. ภายในกําหนด 
๓๐ วัน นับแต9วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งของเลขาธิการ กสทช. ดังนั้น เลขาธิการ 
กสทช. จึงออกคําสั่งกําหนดค9าปรับทางปกครองให�บริษัทชําระในอัตราวันละ 
๒๑๐,๐๐๐ บาท นับแต9วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จนกว9าบริษัทจะ
ดําเนินการส9งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปEบัญชี 
๒๕๕๕ ท่ีมีความครบถ�วนสมบูรณ!ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และ
วิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม แล�วเสร็จ     
ซ่ึงบริษัทได�ดําเนินการครบถ�วนในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และ กทค. ได�มีมติ
ในการประชุมครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ วินิจฉัยอุทธรณ!
ยืนตามคําสั่งกําหนดค9าปรับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. โดยมีคําสั่งให�
บริษัทฯ ชําระค9าปรับทางปกครองเปTนเงิน ๒๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท  

๒. เห็นชอบให�ยื่น อุทธรณ! คําพิพากษาในคดีหมายเลขดํา ท่ี  ๕๙/๒๕๕๙          
คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๑๗/๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๓ แห9งพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง และพิจารณาแนวทาง 
การอุทธรณ!คําพิพากษาในคดีหมายเลขดําท่ี ๕๙/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงท่ี 
๑๕๑๗/๒๕๖๑ ระหว9างบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผู�ฟPองคดี 
กับเลขาธิการ กสทช. ผู�ถูกฟPองคดีท่ี ๑ และ กสทช. (กทค. เดิม) ผู�ถูกฟPองคดีท่ี ๒ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การขยายระยะเวลาการจัดทําร�างขอบเขตงาน (Terms of Reference : 

TOR) สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปv ๒๕๖๑ : ทบ.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการจัดทําร9างขอบเขตงาน (Terms of Reference : 

TOR) สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปE ๒๕๖๑ ของสายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน! จํานวน ๔ โครงการ ภายใต�กรอบวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ออกไป ท้ังนี้ ไม9เกินระยะเวลา ๑๒๐ วัน และมอบหมายให�คณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ! 
วิธีการ และเง่ือนไขการใช�จ9ายเงินกองทุนฯ ต9อไป 

๒. เห็นชอบให�นําเงินงบประมาณส9วนท่ีเหลือจากกรอบวงเงินการจัดสรรโครงการ
ประเภทท่ี ๑ ประจําปE ๒๕๖๑ มาจัดสรรให�กับโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปE 
๒๕๖๑ ตามข�อ ๑. 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดทําร9างขอบเขตงาน 
(Terms of Reference : TOR) สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปE ๒๕๖๑ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ต้ังข�อสังเกตว9า ในเรื่องการขอนํางบประมาณส9วนเหลือมาใช� 
ไม9มีข�อขัดข�อง เพียงแต9เปTนห9วงว9า เนื่องจากมติที่ประชุมในครั้งก9อนบอกว9า
ให�นํางบประมาณส9วนเหลือจากโครงการประเภทท่ี ๒ ไปสมทบให�โครงการ
ประเภทท่ี ๑ ดังนั้นคงต�องมีการรับประกันในส9วนของงบประมาณให�เปTนไป
ตามกรอบท่ีกําหนด และดูแลไม9ให�เกิดข�อติดขัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปv ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค�มาตรา ๕๒ (๒) 
ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรส่ือสาร การวิจัยและพัฒนาด-าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีด-าน
การใช-คล่ืนความถ่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับผู-พิการ ผู-สูงอายุ หรือผู-ด-อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
และอุตสาหกรรมต�อเนื่อง : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ี

ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ 
ประจําปE ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๒) ส9งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
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ทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีด�านการใช�คลื่นความถ่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสิ่งอํานวย ความสะดวกสําหรับผู�พิการ ผู�สูงอายุ หรือผู�ด�อยโอกาส 
ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต9อเนื่อง ออกไป เพ่ือให�กรรมการ 
กสทช. ได�ศึกษารายละเอียดให�เกิดความรอบคอบ และให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาในครั้งต9อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปE 
๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๒) ส9งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีด�านการใช�คลื่นความถ่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู�พิการ ผู�สูงอายุ หรือผู�ด�อยโอกาส 
ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต9อเนื่อง 

๒. กสทช.ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๑๖ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๒ ดังนี้ 

“โดยหลักการ ผมมีนโยบายสนับสนุนการนําเงินกองทุนฯ ไปใช�ประโยชน!
เพ่ือพัฒนากิจการตามวัตถุประสงค!ท่ีกฎหมายกําหนด แต9ก็เห็นว9ากระบวนการ
พิจารณาต�องมีความรอบคอบและรัดกุมด�วย ซ่ึงผมมีข�อสังเกตเพ่ือให�มีการ
ปรับปรุงต9อไป ดังนี้ 

๑) พบว9ามี ๔ โครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ คัดเลือกให�ได�รับ
การสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนฯ ซ่ึงเปTนโครงการท่ีอยู9ในกลุ9มท่ีไม9ผ9านเกณฑ!
ในชั้นกลั่นกรองโครงการโดยคณะทํางานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิคฯ 
(ผู�เชี่ยวชาญ) ผมจึงอยากให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอข�อมูล ท่ีมาท่ีไป และ
เหตุผลให�ชัดเจนและครบถ�วนว9า เหตุใดโครงการท้ังสี่นี้จึงได�รับการคัดเลือก 
เพ่ือไม9ให�เกิดป̂ญหาว9า การตัดสินใจของคณะกรรมการกองทุนฯ เปTนการตัดสินใจ
ท่ีไม9รับฟ̂งความเห็นของคณะผู�เชี่ยวชาญท่ีมีการแต9งต้ังเพ่ือทําหน�าท่ีกลั่นกรอง
โครงการ ซ่ึงหากภายหลังเกิดป̂ญหาข้ึน ก็จะอธิบายเหตุผลกับสังคมได�ยาก 

๒) พบว9ามีหลายโครงการท่ีมีการต9อรอง โดยผู� เสนอโครงการ
ยินยอมปรับลดงบประมาณลงจากเดิมเปTนจํานวนมาก โดยในจํานวนนี้มี ๒ 
โครงการท่ีภายหลังต9อรองแล�วสามารถปรับลดงบประมาณได�มากกว9าร�อยละ 
๕๐ จึงเปTนท่ีน9ากังวลว9า ต9อไปจะเกิดแนวปฏิบัติท่ีผู�เสนอโครงการรู�กันว9า
สามารถต้ังงบประมาณโครงการสูงเกินจริงไว�เผื่อการต9อรองหรือไม9 ดังนั้น 
จึงควรมีหลักเกณฑ!เพ่ือปPองปราม เช9นหากพบว9ามีการต้ังงบเกินจริงเกินเกณฑ!
เท9าไร ก็ให�ตัดสิทธิ โดยท่ีไม9จําเปTนต�องต9อรอง เปTนต�น 
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๓) ในการกลั่นกรองโครงการเบ้ืองต�นเพ่ือจัดทําความเห็นประกอบ 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีการแบ9งโครงการเปTน 
๒ กลุ9ม โดยกลุ9มหนึ่งมอบหมายให�คณะทํางานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ทางเทคนิคฯ (ผู�เชี่ยวชาญ) พิจารณาให�ความเห็น และอีกกลุ9ม มอบหมายให�
สํานักงาน กสทช. พิจารณาให�ความเห็น ผมจึงอยากให�สํานักงาน กสทช. 
ชี้แจงว9ามีหลักเกณฑ!ในการแบ9งกลุ9มอย9างไร ไม9ใช9เปTนการเลือกสุ9มหรือเลือก
ตามความพึงพอใจ ซ่ึงจะเกิดเปTนป̂ญหาในภายหลังได�” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปv ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค�มาตรา 
๕๒ (๒) และมาตรา ๕๒ (๔) การส�งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการ
รู-เท�าทันส่ือ และวัตถุประสงค�กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
มาตรา ๕๒ (๔) การสนับสนุน ส�งเสริม และคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปE ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๔) 
การสนับสนุน ส9งเสริม และคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม9ผ9านการตรวจสอบเอกสาร (ข้ันท่ี ๑) 
เนื่องจากไม9ส9งเอกสารตามระยะเวลาท่ีกําหนด และไม9ผ9านการตรวจสอบ
คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขการใช�จ9ายเงินกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ (ข้ันท่ี ๒) เนื่องจากลักษณะโครงการไม9สอดคล�อง
กับวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๔) และผู�ขอรับทุนเปTนผู�ไม9มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
รวมจํานวนท้ังสิ้น ๒ โครงการ ได�แก9  
๑.๑ โครงการแร็พวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรต์ิ หน9วยงาน Thai Rap TV  
๑.๒ โครงการ “Young blood Production” ส9งเสริมคนรุ9นใหม9 ก�าวไกลสู9

มืออาชีพ หน9วยงาน บริษัท เยส ไอ แคน ดู จํากัด 
๒. เห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส9งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปE ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา 
๕๒ (๒) และมาตรา ๕๒ (๔) การส9งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการ
รู�เท9าทันสื่อ จํานวน ๗ โครงการ รวมจํานวนเงินท้ังสิ้น ๑๙,๕๒๑,๘๗๔.๘๔ บาท 
ได�แก9  



 ๔๑ 
 

๒.๑ โครงการเพ่ิมทักษะรู�เท9าทันสื่อและสนับสนุนบทบาทเยาวชน (รักสันติ) 
เพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต� 
(Peaceful of Southern Boundary Organization : POSBO) จํานวนเงิน 
๓,๘๐๑,๙๐๐ บาท 

๒.๒ โครงการใช9ก9อนแชร!...ชัวร!ก9อนชอบ สมาคมเยาวชนพัฒนาเมือง จํานวน
เงิน ๑,๗๗๕,๐๐๐ บาท 

๒.๓ โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู�เท9าทันสื่อ Media Literacy Kit และ
กิจกรรมฝ�กอบรมครูสําหรับเด็กปฐมวัยและเด็กเล็ก สํานักส9งเสริมและ
บริการวิชาการ พระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง จํานวนเงิน 
๔,๖๓๔,๑๗๐ บาท 

๒.๔ โครงการการเพ่ิมความสามารถในความรอบรู�ทางดิจิทัล และการรู�เท9าทัน
ท่ีมีต9อความผูกพันและความเสี่ยงจากการใช�สื่อสังคมออนไลน!ของ
ประชาชน คณะนิเทศศาสตร! จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 
๓,๑๗๙,๓๕๔.๘๔ บาท 

๒.๕ โครงการหุ9นสายไทยใส9ใจผู�บริโภค มูลนิธิสมาพันธ!ศิลปKนเพ่ือสังคม 
จํานวนเงิน ๒,๐๔๖,๘๐๐ บาท 

๒.๖ โครงการ Social Media Smart Page Award คณะบุคคลศูนย!ข�อมูล
และข9าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง (TCIJ) จํานวนเงิน ๒,๔๓๖,๑๐๐ บาท 

๒.๗ โครงการส9งเสริมทักษะการรู�เท9าทันสื่อในกลุ9มผู�ด�อยโอกาสและสูงอายุ
ชาติพันธ! มูลนิธิอโณทัย จํานวนเงิน ๑,๖๔๘,๕๕๐ บาท 

๓. เห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส9งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปE ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา 
๕๒ (๔) การสนับสนุน ส9งเสริม และคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๑ โครงการ รวมจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น ๑๐,๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท ได�แก9 โครงการการวัดระดับความแรงของ
สนามแม9เหล็กไฟฟPาแพร9จากสถานีฐานวิทยุชุมชนและสถานีส9งโทรทัศน!ระบบ
ดิจิตอล ศูนย!ทดสอบผลิตภัณฑ!ไฟฟPาและอิเล็กทรอนิกส! (PTEC) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยีแห9งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร!
และเทคโนโลยี  

๔. ไม9เห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส9งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๒) และมาตรา 
๕๒ (๔) การส9งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการรู�เท9าทันสื่อ จํานวน 
๑๖ โครงการ และตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๔) การสนับสนุน ส9งเสริม 
และคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคม จํานวน ๓ โครงการ 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปKดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9ง
ให�ในภายหลัง 
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หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปE ๒๕๖๑ 
ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๒) และมาตรา ๕๒ (๔) การส9งเสริมและสนับสนุน
ความสามารถในการรู�เท9าทันสื่อ และวัตถุประสงค!กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ มาตรา ๕๒ (๔) การสนับสนุน ส9งเสริม และคุ�มครอง
ผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๗๑๘ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๓.๓ ดังนี้ 

“ในเชิงหลักการแล�ว ผมเห็นว9าควรมีการนําเงินกองทุนฯ ไปใช�ประโยชน!
เพ่ือพัฒนากิจการให�สมตามวัตถุประสงค!ท่ีกฎหมายกําหนดให�มากท่ีสุด ดังนั้น
จึงไม9มีข�อขัดข�องในส9วนของโครงการท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พิจารณาให�ความเห็นชอบ แต9มีข�อสังเกตต9อกระบวนการพิจารณาและการนําเสนอ
เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระของสํานักงาน กสทช. ดังนี้ 

๑) เรื่องจํานวนโครงการตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๒) และมาตรา 
๕๒ (๔) การส9งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการรู�เท9าทันสื่อ มีความสับสน 
เนื่องจากในการพิจารณามีการดึงเอาโครงการท่ีเสนอภายใต�มาตรา ๕๒ (๑) (๓) 
รวมท้ัง (๔) มาด�วย ซ่ึงการใช�ดุลพินิจส9วนนี้ไม9ชัดเจนว9ามีเกณฑ!หรือไม9อย9างไร 
และได�มีการแจ�งให�ผู�ขอรับทุนทราบหรือให�ความยินยอมหรือไม9อย9างไร 

๒) โครงการท่ีผ9านการพิจารณาให�ได�รับทุนสนับสนุน ในส9วนโครงการ
ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๒) และมาตรา ๕๒ (๔) การส9งเสริมและสนับสนุน
ความสามารถในการรู�เท9าทันสื่อ อาจมีประเด็นเรื่องการใช�ดุลพินิจลักษณะอัตวิสัย 
เนื่องจากในด�านนี้มีโครงการท่ีผ9านเกณฑ!ประเมินระดับดีมากจํานวน ๕ โครงการ 
ระดับดี ๙ โครงการ ซ่ึงคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในการประชุม
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ มีมติให�นําโครงการท่ีได�ผลประเมินระดับดีมากท้ัง ๕ โครงการ 
และระดับดี ๒ โครงการ เข�าสู9การพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิคและ
ทางการเงิน แต9โดยท่ีโครงการระดับดีท่ีได�รับเลือกนั้นมิได�ใช�เกณฑ!เลือก
โครงการท่ีได�คะแนนประเมินระดับสูงสุด แต9มีการให�เหตุผลในทํานอง       
“มีแนวความคิดริเริ่มสร�างสรรค! เปTนกลุ9มผู�ด�อยโอกาส–กลุ9มชาติพันธุ!” จึงยังมี
ประเด็นป̂ญหาว9า เหตุผลดังกล9าวมีน้ําหนักเพียงพอหรือไม9และเปTนการพิจารณา
ท่ีให�ความเปTนธรรมต9อผู�เสนอโครงการในภาพรวมหรือไม9 

 
 
 
 



 ๔๓ 
 

๓) โครงการตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๓) ตามเอกสารประกอบ 
การพิจารณาท่ีนําเสนอข้ึนมานั้น มีการแสดงรายการโครงการท้ังท่ีผ9านเกณฑ!
ระดับต9างๆ และท่ีไม9ผ9านเกณฑ! โดยในส9วนท่ีผ9านเกณฑ!มีการแสดงชื่อโครงการ 
หน9วยงานท่ีเสนอ วงเงิน ระยะเวลา และคะแนน ส9วนโครงการท่ีไม9ผ9านเกณฑ! 
แสดงเฉพาะชื่อโครงการและคะแนนท่ีได� แต9ไม9มีการแสดงประเด็นข�อพิจารณา
หรือความเห็นในการใช�ดุลพินิจแต9อย9างใด จึงยังขาดน้ําหนักและความกระจ9าง
ของเหตุผล ท้ังสําหรับโครงการท่ีผ9านเกณฑ!และไม9ผ9านเกณฑ! เช9น ในชั้นการตรวจ
คุณสมบัติข้ันท่ี ๒ ท่ีผลการตรวจปรากฏว9ามี ๑ โครงการมีป̂ญหาไม9สอดคล�อง
ตามวัตถุประสงค!และคุณสมบัติผู�รับทุนไม9ตรงตามประกาศ แต9ก็ไม9มีการระบุว9า
ไม9สอดคล�องหรือไม9ตรงในประเด็นใด ในการพิจารณาของคณะกรรมการ    
จึงเกิดข�อจํากัดว9าไม9อาจพิจารณาทบทวนในสิ่งท่ีนําเสนอข้ึนมาได� 

๔) ในกรณีโครงการตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๓) ท่ีมีการตรวจ
ประเด็นความซํ้าซ�อนกับโครงการของสํานักงาน กสทช. ซ่ึงกลายเปTนเหตุผลหลัก
ท่ีใช�อ�างในการไม9ผ9านโครงการจํานวน ๒ โครงการ โดยโครงการหนึ่งมีการให�
เหตุผลว9าสํานักงาน กสทช. เคยดําเนินการมาแล�ว และอีกโครงการถูกระบุว9า
ไม9สอดคล�องกับการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. นั้น ค9อนข�างเปTนเหตุผล
ท่ีคลุมเครือ ซ่ึงควรต�องมีการอธิบายให�เปTนรูปธรรมหรือมีประจักษ!หลักฐานท่ี
ชัดเจนด�วยว9าโครงการของสํานักงาน กสทช. ท่ีกล9าวอ�างถึงนั้นคือโครงการใด 
และประเด็นความไม9สอดคล�องคืออะไร นอกจากนั้น สําหรับโครงการของ
กรมวิทยาศาสตร!การแพทย!ท่ีมีการระบุว9า “ไม9ควรสนับสนุนเนื่องจากคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ จะกําหนดให�เปTนนโยบายในการให�ทุนสนับสนุน ประเภทท่ี ๒” 
ยังมีประเด็นชวนคลางแคลงใจว9า เปTนเหตุผลท่ีมีน้ําหนักและความสมเหตุสมผล
หรือไม9 ท้ังนี้ ผมเห็นว9าสาระสําคัญของการพิจารณาสนับสนุนหรือไม9สนับสนุน
ควรพิจารณาท่ีเนื้อหาโครงการและศักยภาพของผู�เสนอโครงการมากกว9า  
ส9วนการจะจัดว9าเปTนโครงการท่ีขอรับทุนในประเภทใด ย9อมไม9เปTนเหตุท่ีจะทําให�
โครงการใดได�หรือไม9ได�รับการสนับสนุน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยแนวทางการจัดทําระเบียบ ประกาศ คําส่ัง และ

ใบอนุญาต พ.ศ. .... : นย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร9างระเบียบ กสทช. ว9าด�วยแนวทางการจัดทําระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 

และใบอนุญาต พ.ศ. .... ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําระเบียบฯ 
เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม ก9อนนําไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

 



 ๔๔ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง ร9างระเบียบ กสทช. ว9าด�วยแนวทางการจัดทํา
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และใบอนุญาต พ.ศ. .... 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ต้ังข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว9า ในการนําเสนอ
เรื่องเก่ียวกับการแก�ไขระเบียบหรือประกาศ เคยมีการกําหนดแนวทางไว�แล�ว
ว9าต�องมีการเปรียบเทียบระหว9างเนื้อหาเก9ากับเนื้อหาใหม9 เพ่ือความสะดวกใน
การพิจารณา ดังนั้นในการเสนอระเบียบวาระให�ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
ขอให�สํานักงาน กสทช. ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัดเปTนการท่ัวไปด�วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยงานสารบรรณ พ.ศ. .... : นย.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร9างระเบียบ กสทช. ว9าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. .... ตามเอกสารท่ี

สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําระเบียบฯ เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม 
ก9อนนําไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง ร9างระเบียบ กสทช. ว9าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. .... 
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ต้ังข�อสังเกตนอกเหนือจากมติท่ีประชุมว9า ๑) ตามท่ีเลขาธิการ 

กสทช. ชี้แจงว9า ในการยกร9างระเบียบมีต�นทางอ�างอิงตามสํานักนายกรัฐมนตรี 
ดังนั้นหากว9าเนื้อหามีความสอดคล�องกับต�นทางท่ีอ�างอิงท้ังหมด ก็เห็นควร
เห็นชอบร9างระเบียบฯ ตามท่ีเสนอได� ๒) ในประเด็นเรื่องระยะเวลาการเก็บ
การทําลายเอกสาร หากกําหนดตามมาตรฐานท่ัวไปก็ไม9มีข�อขัดข�อง แต9ถ�า
กําหนดสั้นหรือรวบรัดกว9ามาตรฐานปกติอาจจะเปTนป̂ญหา ส9วนเรื่อง
กระบวนการภายในท่ีกําหนดให�กระชับข้ึนนั้นไม9ติดใจ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล : บย. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการแต9งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โดยมีองค!ประกอบ อํานาจ

หน�าท่ี และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปE ซ่ึงเปTนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา 
๓๓ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ท้ังนี้ ให�ได�รับค9าตอบแทนค9าเบ้ียประชุมตามข�อ ๑๖ (๒) ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วย
การแต9งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ9ายค9าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ประธาน กสทช. ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  อนุกรรมการ 

(ศาสตราจารย!พิเศษ ทศพร  ศิริสัมพันธ!) 
 



 ๔๕ 
 

๓. ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารงานบุคคลภาคเอกชน  อนุกรรมการ 
(นายชัยณรงค!  อินทรมีทรัพย!) 

๔. ผู�ทรงคุณวุฒิด�านแรงงาน  อนุกรรมการ 
(ผู�ช9วยศาสตราจารย! สัมฤทธิ์  ยศสมศักด์ิ) 

๕. ผู�ทรงคุณวุฒิด�านอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง อนุกรรมการ 
(นางชุติมา  หาญเผชิญ) 

๖. ผู�ทรงคุณวุฒิด�านอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง อนุกรรมการ 
(นายวรวิทย!  ทิพย!ธรรมธารา) 

๗. เลขาธิการ กสทช.  อนุกรรมการ 
๘. ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต9งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ให�สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง การแต9งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ (ถ-ามี) 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๑๒ 

กันยายน ๒๕๖๑ พร�อมกล9าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล9าวปKดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น. 


