
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ 
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

___________________________ 
 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ กรรมการ  
๓. พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๖. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส่วน  
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๖.   นางสาวสชุญา  สดศรี       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
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 ๒ 
 

๘. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๙. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 

ผู้ชี้แจง 
๑.   นางยุพา  ทรัพย์ยิ่ง ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๒. นายวเรศ  บวรสิน ผู้อ านวยการส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
๓. นายนิพนธ์ จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)  
  รักษาการในต าแหน่งผู้จัดการส านักงานกองทุนวิจัย 
  และพัฒนา  
๔.  พันตรีหญิงปนัดดา อินทราวุธ ผู้อ านวยการส่วน ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๕. นางสาวใจทิพย์  ศรีโนนชัย ผู้อ านวยการส่วน ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๖. นายสุปรีย์  เทียนท านูล เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
๗. นางสาวรุจิรัตน์  โกยกุล นิติกรปฏิบัติการระดับสงู 
  ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
๘. นายวสุ  อมรนพวงศ์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีมอบ
บัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  ประจ าปี ๒๕๖๑      
ณ อาคารหอประชุม ส านักงาน กสทช. ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านการ
ทดสอบเข้ารับบัตรผู้ประกาศในครั้งนี้จ านวน ๕๘ ราย โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี
ประกอบด้วย เลขาธิการ กสทช.  รองเลขาธิการ กสทช. (ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ) 
และผู้บริหารส านักงาน กสทช.        
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๒. เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช.  พร้อมด้วยเลขาธิการ กสทช.        
รองเลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารส านักงาน กสทช. ได้ไปร่วมพิธีท าบุญตักบาตร
พระสงฆ์และสามเณร จ านวน ๕๐๐ รูป และวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง   

๓. เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดการ
ประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “Global Cyber Security Opportunities 
and Challenges Conference” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม 
๒๕๖๑  ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท โดยส านักงาน กสทช. ร่วมกับ
สมาคม ITS (International Telecommunications Society) โดยการประชุม  
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 
๑๕๐ คน 

๔. เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธาน กสทช. พร้อมด้วย 
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ เลขาธิการ กสทช. ได้เข้าร่วมพิธีรับช าระเงิน
ประมูลคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz งวดที่ ๓ จาก
บริ ษั ท  แอดวานซ์  ไ ว ร์ เ ล ส  เน็ ท เ วอร์ ค  จ า กั ด  เ ป็ น จ า น ว น เ งิ น 
๑๐,๙๖๓,๗๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น
ห้าพันบาท) ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ อาคารอ านวยการ ส านักงาน กสทช. 

                ๕. เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ประธาน กสทช. เป็นประธาน
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการศึกษาและ
การจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ระหว่างส านักงาน กสทช.กับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ ส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมการให้บริการโทรคมนาคมระบบ 5G ในอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ  

๖. ช่วงเช้าวันนี้ (วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ) ประธาน กสทช. ได้เข้าร่วมพิธีรับ
ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม  ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
จากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ซึ่งในวันนี้จะมีวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา
เรื่อง ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 
๑๘๐๐ MHz ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  

 
มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
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ระเบียบวาระที่  ๒     :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ :   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   
 
มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่  ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให้เพ่ิมเติมข้อความ
ตามบันทึกความเห็นของ กสทช. ประวิทย์ฯ วาระที่ ๕.๑.๒๘ ซึ่งจะได้จัดส่งให้ใน
ภายหลัง โดยให้บันทึกแนบท้ายไว้ในหมายเหตุรายงานการประชุมดังกล่าว  

 
 ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ :   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน  

๒๕๖๑  
  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้ งที่  ๒๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่  ๒๗ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให้เพ่ิมเติมข้อความ
ในมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างอาคารส านักงาน กสทช. แห่งใหม่ ตามบันทึกส านักงาน กสทช. ด่วนที่สุดที่ 
สทช. ๒๐๐๑/๙๒๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 “๑. อนุมัติยกเลิกมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง การลดขอบเขตงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารส านักงาน 
กสทช. แห่งใหม่ ที่มีมติปรับลดวงเงินงบประมาณโครงการฯ คงเหลือ 
๑,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้การด าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างและ
ตกแต่งภายในอาคารส านักงาน กสทช. แห่งใหม่ สอดคล้องกับงบประมาณ
รายจ่าย ที่ผ่านมาพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการ DE) แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับความเห็น
ของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช. ต่อไป”  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แจ้งว่าไม่ขอร่วมพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ 

๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ 
วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ  กสทช. ครั้ งที่  ๒๑/๒๕๖๑               

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ 
กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 



 ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 
 

เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จ านวน  
๑๑ เรื่อง ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ

การบริหารงานภายในของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบบริหารงาน
ภายในฯ  นย. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบการบริหารงานภายในของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือนสิงหาคม – 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง 
การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให้

เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ (จ านวน 
๓ สถานี) : ปส.๑ 

  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมี

มติให้เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
จ านวน ๓ สถานี และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่   

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ : ปส. ๑ 
  
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙  ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ของผู้ยื่น
ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่า
มีการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๑๗๘ สถานี 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จ านวน ๘๙ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จ านวน ๗๓ สถานี 



 ๖ 
 

๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน    จ านวน ๑๖ สถานี 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตเรื่องการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจว่าผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า 
จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็น
ระยะเวลานาน โดยมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่าง        
ไร้จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมาย
ได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการ
ประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่อ
อายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และ
ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ         
ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัด
เวลาให้ชัดเจน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : ภบ.  
 

มติที่ประชุม รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายในตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายในเดิม 
ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม กสทช. แล้ว ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่าอุปกรณ์ที่ได้จ่าย  

ไปแล้ว พร้อมทั้งมีหนังสือชี้แจง (เลขที่ ๒๕/๒๕๖๑) : บส. 
   
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียน กรณีนายเอกชัย สุวรรณาลัย ขอให้บริษัท ทรู 

วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่าอุปกรณ์ที่ได้จ่ายไปแล้ว พร้อมทั้งมีหนังสือชี้แจงกรณี
การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า (เลขที่ ๒๕/๒๕๖๑) ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ 
๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงประกาศโดยก าหนดให้

ต้องมีการตักเตือนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในกรณีท่ีมีการคิดค่าบริการไม่ถูกต้อง 
 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบการคิดค่าบริการ
สัญญาเคเบิลทีวี True Visions ระหว่างลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าอย่างไม่เป็นธรรม 
รวมทั้งเมื่อฝนตกพบปัญหาสัญญาณไม่เสถียร (เลขที่ ๑๖/๒๕๖๑) : บส.   
 

มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีนางศุภรัตน์ จันทร์จรัสจิตต์ ขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ 
กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบการคิดค่าบริการสัญญาเคเบิลทีวี True Visions ระหว่างลูกค้า
ใหม่และลูกค้าเก่าอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งเมื่อฝนตกพบปัญหาสัญญาณไม่เสถียร 
(เลขท่ี ๑๖/๒๕๖๑) เนื่องจากผู้ร้องยินดียุติเรื่องและบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
ได้ด าเนินการตามข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาในการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :    ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ส่งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม

ทีส่ามารถรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้ (เลขท่ี ๑๑๕/๒๕๕๙) : บส.  
 

มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีนายสมเกียรติ ตั้งสกุล ขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แซท จ ากัด ส่งกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สามารถรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้ 
(เลขที่ ๑๑๕/๒๕๕๙) ทั้งนี้  ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕  ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเอง ฉบับที่ ๙/๒๕๖๑ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๑ : ปท.๒ 
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่มีโครงข่ายเป็น

ของตนเอง ฉบับที่ ๙/๒๕๖๑ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๑  ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 

ฉบับท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ปท.๒ 
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่มีโครงข่ายเป็น

ของตนเอง ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๑ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



 ๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การ เปลี่ ยนแปลงผู้ อ านวยการสถานี ของผู้ ทดลองประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน ๘ สถานี  : 
ปส.๑    

 
มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน ๘ สถานี            
ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network)  

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 
๒. สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) 

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
๓. สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 
๔. สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network)  

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 
๕. สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) 

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 
๖. สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) 

 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
๗. สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network)  

วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
๘. สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network)  

วิทยาลัยการอาชีพสอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การ เปลี่ ยนแปลงผู้ อ านวยการสถานี ของผู้ ทดลองประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๙ สถานี  : ปส.๑  
  

มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๙ สถานี ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖  ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 

 ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง ทุ่งทอง เรดิโอ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งทอง.คอม 
 ๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง นครวังยางเรดิโอ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครวังยาง  

เรดิโอ 
 ๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านบัวลอย โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศูนย์การเรียนรู้

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 



 ๙ 
 

 ๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง วชิรบารมี โค-ออป เรดิโอ โดยสหกรณ์ชาวนา 
     วชิรบารมี จ ากัด 
 ๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวัดโพธาวาส 
 ๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง ไทโพนสวรรค์ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยงกิจเรดิโอ 
 ๗. สถานีวิทยุกระจายเสียง สีสันมีเดียนครนายก เรดิโอ โดยบริษัท สีสันมีเดีย

นครนายก จ ากัด 
 ๘. สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุท้องถิ่นไทย โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เนตรดาว เรดิโอ 

 ๙. สถานีวิทยุกระจายเสียง ทุ่งศรีทอง เรดิโอ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งศรีทอง เรดิโอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดเพดานอัตราสูงสุดส าหรับค่าด าเนินการวัด
การแพร่แปลกปลอมของสถานี ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  : 
ปส.๑  รส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑.  เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
ก าหนดเพดานอัตราสูงสุดส าหรับค่าด าเนินการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี  
ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงาน กสทช. ต่อไป 

๒.  เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง ก าหนดเพดานอัตราสูงสุดส าหรับ         
ค่าด าเนินการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี และให้น าร่างประกาศฯ 
เสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนามก่อนน าไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

 โดย กสทช. ประวิทย์ฯ ตั้งข้อสังเกตนอกเหนือจากมติว่า เนื่องจากมีผู้แสดง
ความเห็นต่อร่างประกาศนี้ว่า ควรก าหนดค่าใช้จ่ายส าหรับการทดลองในอัตราที่
แตกต่างกันตามประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาต โดยให้มีราคาลดหลั่นกันตาม
ลักษณะของการหารายได้ หรือเห็นควรยกเว้นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจการบริการ
สาธารณะและกิจการบริการชุมชน เนื่องจากเป็นประเภทกิจการที่ไม่มีรายได้
ประจ าและไม่สามารถหารายได้จากการโฆษณาได้ ทั้งนี้ ในขั้นตอนการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะได้มีการน าประเด็นดังกล่าวไปรับฟังด้วย แต่ใน



 ๑๐ 
 

กระบวนการพิจารณาชั้นส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการฯ มิได้พิจารณา
ปรับลดค่าใช้จ่ายลง ดังนั้นจึงเห็นว่าประเด็นดังกล่าวยังควรมีการพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑  เรื่อง  ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดเพดานอัตราสูงสุด
ส าหรับค่าด าเนินการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี ภายหลังการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒  : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ส าหรับผู้ทดลองประกอบ
กิจการประเภทกิจการบริการธุรกิจ  ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑)  : ปส. ๑ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช.  
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสาร
ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการ
ธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑) ของนิติบุคคลจ านวน ๓๔ ราย รวม ๗๙ สถานี  โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาต 
๑ ปี เท่ากันทุกสถานี ตามหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. ก าหนด 
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ว่า ผมได้แสดงความเห็นย้ ามา
หลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการ
ชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานานอย่างไร้จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่
เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย จึง
เห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดย
สรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่ชัดเจน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 

 



 ๑๑ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่  ๕.๑.๒ เรื่อง การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๕ สถานี) : ปส. ๑ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช.  
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๔ สถาน ี

 ๒. ไม่รับเรื่องไว้พิจารณา เนื่องจากเป็นการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งที่มิใช่
เหตุจ าเป็นตามข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๐ 
วรรคท้าย จ านวน ๑ สถานี 

อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงว่า ผมได้แสดงความเห็นย้ ามา
หลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการ
ชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานานอย่างไร้จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่
เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย      
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดย
สรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่ชัดเจน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี  ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จ านวน ๕ สถานี) 

 



 ๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การอนุญาตให้บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด  ประกอบกิจการเพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ MSS 
CHANNEL : ปส.๒ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
แก่บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ MSS CHANNEL 
โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ทั้งนี้ 
ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าใบอนุญาตพร้อมแจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ ให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให้บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) จัดส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณา
อาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพ่ือใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการ
และเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔  เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก ช่องรายการ MSS CHANNEL 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่าในวาระ ๕.๑.๔  - ๕.๑.๖ เป็นเรื่องท านอง
เดียวกัน แต่ในวาระที่ ๕.๑.๔ และวาระที่ ๕.๑.๖  มีการตรวจสอบของส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ว่าไม่มีประวัติการ
กระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แตส่ าหรับวาระที่ ๕.๑.๕ ไม่มี
ข้อมูลในส่วนนี้ ในอนาคตอาจจะต้องตรวจสอบกระบวนการในการเสนอเรื่องว่า     
ถ้าจะเป็น format ก็ควรจะต้องใส่มาให้ครบถ้วนทุกวาระ ซึ่งเลขาธิการ กสทช. 
แจ้งว่าจะรับข้อสังเกตไปด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การอนุญาตให้บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด  ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก ช่องรายการ 
Miao Mi : ปส.๒ 

 
 



 ๑๓ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
แก่บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด  ช่องรายการ Miao Mi โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. จัดท า
ใบอนุญาตพร้อมแจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให้บริษัท มี บรอดแคสติ้ง 
จ ากัด  ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) จัดส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณา
อาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพ่ือใช้ในการติดตามก ากับดูแลผัง
รายการและเนื้อหารายการ   

  
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๕  เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด  
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ Miao Mi 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่าในวาระ ๕.๑.๔  - ๕.๑.๖ เป็นเรื่องท านอง
เดียวกัน แต่ในวาระที่ ๕.๑.๔ และวาระที่ ๕.๑.๖ มีการตรวจสอบของ ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ว่าไม่มีประวัติการ
กระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ส าหรับวาระที่ ๕.๑.๕ ไม่มี
ข้อมูลในส่วนนี้ ในอนาคตอาจจะต้องตรวจสอบกระบวนการในการเสนอเรื่องว่า 
ถ้าจะเป็น format ก็ควรจะต้องใส่มาให้ครบถ้วนทุกวาระ ซึ่งเลขาธิการ 
กสทช.  แจ้งว่าจะรับข้อสังเกตไปด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การอนุญาตให้บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จ ากัด  ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี : 
ปส.๒ 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 



 ๑๔ 
 

แก่บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จ ากัด  ช่องรายการ ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี  โดยให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. จัดท า
ใบอนุญาตพร้อมแจ้งเงื ่อนไขการเป็นผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให้บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง 
ทีวี จ ากัด ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 ๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) จัดส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการโฆษณา
อาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพ่ือใช้ในการติดตามก ากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จ ากัด  
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี    

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่าในวาระ ๕.๑.๔  - ๕.๑.๖ เป็นเรื่องท านอง
เดียวกัน แต่ในวาระที่ ๕.๑.๔ และวาระที่ ๕.๑.๖ มีการตรวจสอบของส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ว่าไม่มีประวัติการ
กระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ส าหรับวาระที่ ๕.๑.๕ ไม่มี
ข้อมูลในส่วนนี้ ในอนาคตอาจจะต้องตรวจสอบกระบวนการในการเสนอเรื่องว่า 
ถ้าจะเป็น format ก็ควรจะต้องใส่มาให้ครบถ้วนทุกวาระ ซึ่งเลขาธิการ 
กสทช.  แจ้งว่าจะรับข้อสังเกตไปด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : กรมประชาสัมพันธ์ขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

แห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ ๑๐๐.๒๕ MHz 
และระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ ๘๖๔ KHz : ปส.๓ 

 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่  
๑๐๐.๒๕ MHz และระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ ๘๖๔ KHz จากที่ตั้งเดิม เลขที่ ๗ ถนน
ทองมาก ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ละติจูด ๑๕.๐๙๘๓๗๒ ลองจิจูด 
๑๐๔.๓๓๗๕๓๑ ไป ณ ที่ตั้งใหม่ ต าบลหนองครก  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 
ละติจูด ๑๕.๐๘๘๙๗๓ ลองจิจูด ๑๐๔.๓๒๘๗๕๕ ทั้งนี้ โดยต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน
ตามเงื่อนไข ดังนี้  



 ๑๕ 
 

๑. ความถี่ออกอากาศระบบ เอ.เอ็ม ๘๖๔ KHz  
๑.๑ ก าหนดให้มีคุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืนๆ เป็นไปตามแผนจัดสรรความถี่

วิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                                         ๑.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบรอบทิศทาง (Omni-Directional)  
 ๑.๓ ก าลังส่งเครื่องส่ง (Transmitter Output Power) ไม่เกิน ๑๐ กิโลวัตต์ 
 ๑.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๑๐๐ เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดิน 
 ๑.๕ หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่าวก่อให้เกิดการ

รบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
อ ง ค์ ก ร จั ด ส ร ร ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ แ ล ะ ก า กั บ ก า ร ป ร ะก อบ กิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่แจ้งจดทะเบียนต่อส านักวิทยุคมนาคม 
(Radiocomunication Bureau : BR)  สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(International Tlecommunication Union : ITU) สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ระบบเอ.เอ็ม. ความถี่ ๘๖๔ KHz 
จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่
ก่อให้เกิดดรบกวนทันทีที่ได้รับแจ้ง  

 ๒. ความถี่ออกอากาศระบบเอฟ.เอ็ม. ๑๐๐.๒๕ MHz  
 ๒.๑ ระบบการออกอากาศเอฟ.เอ็ม ก าหนดให้มีคุณลักษณะทางเทคนิคเป็นไป

ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๒ การแพร่กระจายคลืน่ของสายอากาศแบบรอบทิศทาง (Omni - Directional)  

 ๒.๓ ก าลังส่งไม่เกิน ๒ กิโลวัตต ์(ERP) ในแต่ละแนวโพราไรซ์   
 ๒.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๘๐ เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดินถึงจุด

กึ่งกลางสายอากาศ 
 ๒.๕ หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่าวก่อให้เกิดการ

รบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๐.๒๕ MHz 
จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่
ที่ก่อให้เกิดการรบกวนทันทีที่ได้รับแจ้ง     

 
 
 
 
 



 ๑๖ 
 

 ๓. กรมประชาสัมพันธ์ ในนามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด       
ศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม ความถี่ ๑๐๐.๒๕ MHz และระบบเอ.เอ็ม ความถี่ 
๘๖๔ KHz เมื่อด าเนินการออกอากาศ ณ ที่ตั้งใหม่ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อ
กลุ่มผู้รับฟังเป้าหมายเดิมในการได้รับฟังข่าวสาร โดยให้ก าหนดระยะเวลาการ
ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินการเป็นระยะเวลา ๖ เดือน หากพบ
ผลกระทบ ให้หน่วยงานรายงานต่อ กสทช. เพ่ือท าการก าหนดมาตรการ
เพ่ิมเติมต่อไป  

 ๔. กรมประชาสัมพันธ์ต้องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข ตามที่ กสทช. จะประกาศก าหนดในภายหลัง รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๗  เรื่อง  กรมประชาสัมพันธ์ขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม ความถี่ 
๑๐๐.๒๕ MHz และระบบเอ.เอ็ม ความถี่ ๘๖๔ KHz 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง 

“วิมานจอเงิน” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง One 
(ช่อง ๓๑) : ผส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. เห็นชอบการจัดระดับความเหมาะสมของละคร เรื่อง “วิมานจอเงิน” ไว้ที่

ระดับ ท (รายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย) ทั้งนี้  ตามประกาศ ส านักงาน 
กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์          
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการใช้
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖   

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด         
(เดิมชื่อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด) เพ่ือขอความร่วมมือให้ใช้เทคนิคการ
ลดความคมชัด (Blur) ที่เกี่ยวกับการใช้อาวุธท าร้ายผู้อ่ืนและตัดทอนภาพการ
ใช้ความรุนแรงต่อผู้ อ่ืน ที่ปรากฏในละครเรื่อง “วิมานจอเงิน” ทางช่อง
รายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง ONE (ช่อง ๓๑) ก่อนจะ
น ามาออกอากาศซ้ า (Rerun) เพ่ือให้การน าเสนอเป็นไปอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
และไม่เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ทั้งนี้ กสทช. ประวิทย์ฯ 
แสดงความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว่า ต่อไปควรต้องมีการก าหนดเป็น
หลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่ามีกรณีลักษณะใดบ้างที่เข้าข่ายต้องใช้เทคนิคการลด
ความคมชัด เพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติทั่วไป ไม่ใช่เพียงแค่การขอความร่วมมือ 

 



 ๑๗ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๘  เรื่อง  ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความ
เหมาะสมของละครเรื่อง “วิมานจอเงิน” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช่อง One (ช่อง ๓๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศละครชุด (series) เรื่อง 

“เด็กใหม่” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 
GMM25 (ช่อง ๒๕) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ      
โดยเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับทางปกครองต่อบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แชนแนล จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล GMM25 (ช่อง ๒๕) เป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๙ (๓) 
ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า การออกอากาศ
ละครชุด (series) เรื่อง “เด็กใหม่” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช่อง GMM25 (ช่อง ๒๕) เป็นเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือมีผลต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรง      
อันเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๙  เรื่อง  ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
ละครชุด (series) เรื่อง “เด็กใหม่” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช่อง GMM25 (ช่อง ๒๕) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “The Mask Project A” เม่ือวันที่   

๖ กันยายน ๒๕๖๑   ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล     
ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี (ช่อง ๒๓) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี        
(ช่อง ๒๓)  เพ่ือขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังในการออกอากาศรายการ
ด้านการใช้ค าพูดทีไ่มสุ่ภาพ และไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในรายการ 

 



 ๑๘ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๐  เรื่อง  ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “The Mask 
Project A” เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี (ช่อง ๒๓) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑๑ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้”     

เมื่อวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ช่อง ๓ HD (ช่อง ๓๓) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ้งบริษัท บีอีซี –  มัลติมีเดีย จ ากัด  ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง ๓ HD (ช่อง ๓๓) 
เพ่ือขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามหนังสือที่ สทช. ๔๐๑๖/ว ๑๐๗๕๒ ลงวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางการน าเสนอข่าวหรือ
รายการที่มีเนื้อหาด้านความรุนแรงอย่างเคร่งครัด โดยการใช้เทคนิคเพ่ือลดความ
คมชัดของภาพ (Blur) ที่ไม่เหมาะสม ภาพความรุนแรง หรืออาจท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย 
โดยเฉพาะภาพผู้เสียหายที่เป็นเด็ก หรือกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน 

 ทั้งนี้ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า ค าชี้แจงของบริษัทที่ว่าเหตุที่ไม่ 
Blur หน้าเด็กเพราะเป็นกรณีการตามหาญาติ/แม่ จึงมีประเด็นที่ขอฝากให้
ด าเนินการต่อไปคือ ควรมีการพิจารณาให้ชัดว่ากรณีดังกล่าวท าได้หรือไม่ เพราะ
มิฉะนั้นจะกลายเป็นข้ออ้างของทุกสถานี ดังนั้นเห็นควรต้องมีการก าหนดให้
ชัดเจนว่า ทุกกรณีลักษณะนี้จะต้องมีผู้อนุญาตก่อนจึงจะออกอากาศหน้าเด็กได้
โดยไม่ต้อง Blur 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง  ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“เรื่องเล่าเช้านี้” เมื่อวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง ๓ HD (ช่อง ๓๓) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ I Can See Your Voice Thailand 

นักร้องซ่อนแอบ  เม่ือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดนิ
ในระบบดิจิตอล ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี (ช่อง ๒๓) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด  ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี 



 ๑๙ 
 

(ช่อง ๒๓)  เพ่ือขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังในการออกอากาศรายการ
ด้านการใช้ค าพูดที่ไม่สุภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ค าสรรพนามด้วยการพูดกูมึงในรายการ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง  ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ I Can 
See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ทาง
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี (ช่อง ๒๓) 
อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “The Daily Dose” เมื่อวันที ่๑๐ 

กันยายน  ๒๕๖๑  ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล    
ช่อง VOICE TV (ช่อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองบริษัท วอยซ์ 
ทีวี จ ากัด  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 
VOICE TV กรณีการออกอากาศรายการ “The Daily Dose” เมื่อวันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ มีลักษณะเนื้อหาต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗       
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและการแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ 
และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงที่บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ท าไว้กับส านักงาน 
กสทช. ทั้ งนี้  หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งดังกล่าวจะใช้มาตรการ           
ทางปกครองต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๓ ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “The Daily 
Dose” เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV (ช่อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุเพื่อการ

เผยแพร่พระพุทธศาสนา  การศึกษา วัฒนธรรม การบันเทิง คลื่นความถี่  
๑๐๑.๗๕ MHz ประเภทกิจการบริการสาธารณะ อาจไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง  : ผส. 

 
 



 ๒๐ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. การออกอากาศของสถานีวิทยุเพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา การศึกษา 

วัฒนธรรม การบันเทิง คลื่นความถ่ี ๑๐๑.๗๕ MHz ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  มีเนื้อหารายการ
เป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ของ
องค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต่อภาคผนวก ก 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖   

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการ 
กระจายเสียง (ปส.๑) มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองให้สถานีวิทยุเพ่ือ
การเผยแพร่พระพุทธศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม การบันเทิง คลื่นความถี่ 
๑๐๑.๗๕ MHz ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้
ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุเพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม การบันเทิง 
คลื่นความถี่ ๑๐๑.๗๕ MHz ประเภทกิจการบริการสาธารณะ อาจไม่เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบรายการ เรื่องของผม ออกอากาศผ่านช่องรายการ 

UMM TV โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง (เลขที่ ๗๙/๒๕๖๐), (เลขที่ ๕๑/๒๕๖๑)       
: บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท          
ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ช่องรายการ UMM TV ระงับการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์       
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าว หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีการออกอากาศหรือการโฆษณาโดยมีข้อความหรือเนื้อหาสาระใน
ท านองเดียวกัน อันเป็นการกระท าความผิดตามประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง การ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตาม
ข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน



 ๒๑ 
 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) โดยทันทีที่ได้รับ
หนังสือแจ้งตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการ       
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) 
ทั้งนี้ หากบริษัท  ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ช่องรายการ UMM 
TV ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้
ปฏิบัติตามค าสั่ง  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบรายการ เรื่องของผม
ออกอากาศผ่านช่องรายการ UMM TV โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง (เลขที่ ๗๙/
๒๕๖๐), (เลขที่ ๕๑/๒๕๖๑)    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบโฆษณาขายวัตถุมงคลตะกรุดเทพทันใจพร้อมสร้อยรุ่น

รวยทันทีท่ีออกอากาศผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลช่อง Bright 
TV (เลขที่ ๓๓/๒๕๖๑)  : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ     
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท 
ไบร์ท ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bright TV ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีการออกอากาศหรือการ
โฆษณาโดยมีข้อความหรือเนื้อหาสาระในท านองเดียวกัน อันเป็นการกระท าความผิด
ตามประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค       
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้ง ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง       
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๑๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) ทั้งนี้ หากบริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด      
ช่องรายการ Bright TV  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการ
ปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง  

 
 



 ๒๒ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบโฆษณาขายวัตถุมงคล
ตะกรุดเทพทันใจพร้อมสร้อยรุ่นรวยทันทีที่ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลช่อง Bright TV (เลขที่ ๓๓/๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : ร้องเรียนกรณีพนักงานของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  หลอกให้สมัครใช้บริการ

ทรู วิชั่นส์ โดยผู้ร้องไม่ยินยอม (เลขท่ี ๘๒/๒๕๖๐) : บส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑.  รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียน กรณีพนักงานของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 

หลอกให้สมัครใช้บริการทรู วิชั่นส์ โดยผู้ร้องไม่ยินยอม (เลขที่ ๘๒/๒๕๖๐) 
ทั้งนี ้ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด เพ่ือขอให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ 
(๑๒) ประกอบประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๒ โดยเคร่งครัด 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๗ เรื่อง ร้องเรียนกรณีพนักงานของบริษัท ทรู วิชั่นส์ 
กรุ๊ป จ ากัด หลอกให้สมัครใช้บริการทรู วิชั่นส์ โดยผู้ร้องไม่ยินยอม (เลขที่ 
๘๒/๒๕๖๐)   

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่าในเมื่อส านักงาน กสทช. มีความเห็นว่าเป็น
กรณีการท าความผิดตามประกาศ เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบฯ          
ก็ควรต้องมีหนังสือแจ้งตักเตือนทางปกครอง ว่าหากบริษัทฯ ยังฝ่าฝืนอีกจะมี
การด าเนินการปรับทางปกครองในจ านวนค่าปรับเท่าใด ซึ่งเลขาธิการ กสทช. 
แจ้งว่าขอรับไปด าเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด มีหนังสือชี้แจงกรณีเรียกเก็บ

ค่าบริการจาก TRUE VISIONS โดยไม่ได้สมัครใช้บริการ (เลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๐)  : บส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 



 ๒๓ 
 

 ๑.  เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด มีหนังสือ
ชี้แจงกรณีเรียกเก็บค่าบริการจาก TRUE VISIONS โดยไม่ได้สมัครใช้บริการ 
(เลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๐) เนื่องจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ได้ด าเนินการ    
คืนเงินที่หักค่าบริการผ่านบัตรเครดิตที่ผิดพลาดให้กับผู้ร้องเรียนแล้ว  

 ๒. ในกรณีบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด น าข้อมูลของผู้ใช้บริการไปใช้ประโยชน์
อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอมตามข้อร้องเรียน ไม่อยู่ในอ านาจของ กสทช. ที่จะ
พิจารณาได้ รวมทั้ง ในกรณีนี้ผู้ร้องเรียนไม่ใช่คู่สัญญาแบบบอกรับสมาชิกกับ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จึงไม่อยู่ภายใต้ข้อ ๑๓ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานสัญญาของการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 
๒๕๕๖ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะไปใช้สิทธิเรียกร้องในทางอ่ืน  

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ท่ีจะร้องเรียนไปยัง สคบ. ต่อไป  

 ทั้งนี้ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า กรณีร้องเรียนปัญหานี้อาจเป็น
เรื่องของการพ่วงบริการระหว่างบริการโทรคมนาคมกับบริการ TRUE VISIONS 
หรือไม่ ซึ่งหากเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมก็ไม่ควรส่งเรื่องตรงไป
ยัง สคบ. เนื่องจากบริการโทรคมนาคมอยู่ในความดูแลของ กสทช. เช่นเดียวกัน 
แม้ไม่อยู่ในอ านาจก ากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แต่ใน
ด้านกิจการโทรคมนาคมก็มีหลักเกณฑ์การก ากับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการ โดยมีหลักการชัดเจนว่า หากเป็นผู้รับใบอนุญาตคนละรายก็ไม่อาจใช้
หรือส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กันได้ ดังนั้นเห็นควรตรวจสอบให้
ชัดเจนก่อนว่าเป็นกรณีการพ่วงบริการหรือไม่ และถ้าใช่ก็ต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ อย่างน้อยก็ควรก าชับผู้รับใบอนุญาตมิให้ส่งต่อหรือใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แม้ว่าจะเป็นบริษัทในกลุ่มเครือเดียวกันก็ตาม 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด มี
หนังสือชี้แจงกรณีเรียกเก็บค่าบริการจาก TRUE VISIONS โดยไม่ได้สมัครใช้
บริการ (เลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๐)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : กรณีกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานี

วิทยุกระจายเสียง แฮปปี้ ไทม์เอชดีวัน FM 93.50 MHz  โฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้กรมประชาสัมพันธ์ 



 ๒๔ 
 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้ ไทม์เอชดีวัน 
FM 93.50 MHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร บี-แซนด์ เลขสารบบอาหาร ๑๒-๒-๐๐๑๒๙-๑-๐๑๔๙ และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แลนเต้ เลขสารบบอาหาร ๗๔-๑-๐๗๔๕๕-๑-๐๓๘๙ หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภค
เลือกใช้บริการหรือสินค้า หรือโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได้รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ ทั้ งนี้  หากกรมประชาสัมพันธ์  สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้ ไทม์เอชดีวัน       
FM 93.50 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับ
ทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๙ เรื่อง กรณี กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้ ไทม์เอชดีวัน FM 93.50 MHz 
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                  

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ :  กรณีบริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จ ากัด ช่องรายการ TVD 3 โฆษณาผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท ทีวีดี 
เซอร์วิสเซส จ ากัด ช่องรายการ TVD 3 ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ อีเอส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ES Dietary Supplement 
Product เลขสารบบอาหาร ๗๖-๑-๑๗๕๕๗-๕-๐๐๑๙ และผลิตภัณฑ์อาหาร
หลินจือพลัสชิตาเกะ เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๑๑๒๕๙-๒-๐๐๐๓ หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภค



 ๒๕ 
 

เลือกใช้บริการหรือสินค้า หรือโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได้รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ช่องรายการ TVD 3  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการ
ปรับทางปกครองเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่อง กรณีบริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จ ากัด ช่องรายการ TVD 3 
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : กรณีบริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ช่องรายการ DOONEE 

SEIRES  โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท มีเดียเพล็กซ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ช่องรายการ DOONEE SEIRES ระงับการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากเห็ด
หลินจือ (ตราเนเจ้อร์-พลัส) REISHI EXTRACT DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT 
(NATURE-PLUS BRAND) เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๐๙๔๕๙-๒-๐๐๐๑ และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอล-ซี พลัส (Dietary Supplement Product L-ZE PLUS)  
เลขสารบบอาหาร ๗๓-๑-๑๖๖๕๐-๕-๐๐๐๗  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า 
หรือโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี ่ยวกับ
บริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือ ตามมาตรา 
๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ 
(๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา 



 ๒๖ 
 

๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ช่องรายการ DOONEE 
SEIRES ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครอง
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง กรณีบริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ช่อง
รายการ DOONEE SEIRES  โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ :  กรณีบริษัท เอ็มวีทีวี มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด  ช่องรายการ Video To Home 24 

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท เอ็มวีทีวี 
มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ช่องรายการ Video To Home 24 ระงับการกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอร์ดี้ พลัส (CORDY PLUS)             
เลขสารบบอาหาร ๑๔-๑-๐๗๖๕๓-๑-๐๐๖๙  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า 
หรือโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี ่ยวกับ
บริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)       
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท 
เอ็มวีทีวี มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ช่องรายการ Video To Home 24  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง   

 
 
 



 ๒๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๒๒ เรื่อง กรณีบริษัท เอ็มวีทีวี มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ช่องรายการ Video 
To Home 24 โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒๓ : การพิจารณาต่อระยะเวลาบันทึกข้อตกลง (MOU) หน่วยงานจัดอบรมหลักสูตร         

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ผส.           
  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ       
โดยเห็นชอบให้ต่อระยะเวลาบันทึกข้อตกลง (MOU) หน่วยงานจัดอบรมหลักสูตร           
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา ๑ ปี  
(ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๓ เรื่อง การพิจารณาต่อระยะเวลาบันทึกข้อตกลง (MOU) หน่วยงาน
จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๖ สถานี) : ปส.๑  
  
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ       
โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๖ สถานี) ดังนี้ 
๑. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี  จ านวน ๓ สถานี 
๒. ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศ จ านวน ๑ สถานี    
๓. ขอเปลี่ยนแปลงความถี่ จ านวน ๑ สถานี 
๔. ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี  ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศ และความถี่ 
     จ านวน ๑ สถานี 
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ) 
ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
 



 ๒๘ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๔ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
สถานี วิ ท ยุ ก ระจ าย เสี ย งที่ ไ ด้ รั บอนุญาตทดลองประกอบกิ จกา ร
วิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๖ สถานี)          

 ๒. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๘/๒๒๐ ลงวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ 
๕.๑.๒๔ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
สองวาระ เนื่องจากเห็นว่า กสทช. จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับนโยบายก ากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนมากถึง 
๕,๔๔๖ สถานี ซึ่งส่งผลให้เกิดประเด็นปัญหาการก ากับดูแลตามมาในหลายด้าน 
และในกรณีนี้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลง
การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง อาทิ การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลง
ที่ตั้งสายอากาศและความถี่ อันเป็นสาระส าคัญในการประกอบกิจการอีกทั้ง
การพิจารณาอนุญาตในกรณีดังกล่าวจะก่อให้เกิดช่องทางในการแสวงหา
ประโยชน์ในทางธุรกิจตามมาประการส าคัญคือการอนุญาตให้ทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม ที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาหกปีนั้น       
มีระยะเวลาพอสมควรแล้ว กสทช. จึงต้องมีมาตรการควบคุมหรือก ากับดูแล
อย่างเข้มงวด และใช้มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งส านักงาน กสทช. ควร
ด าเนินการและพิจารณาทางเลือกอย่างจริงจัง เพ่ือให้ กสทช. พิจารณา
ก าหนดแนวนโยบายการให้อนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ชัดเจน
ได้ ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมก าหนด”  

 ๓. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๒๔ ดังนี้ 
“เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเป็นในส่วน
ของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู้มีอ านาจอาจไม่มีประเด็น แต่ในส่วนของการ
เปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ ตลอดจนที่ตั้ง อาจเป็นเรื่องที่ไม่สมควร
อนุญ าต  เ นื่ อ ง จ าก เป็ น ก า ร เ ปลี่ ย นแป ล งส า ร ะส า คั ญขอ งสถา นี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท่านั้น ซึ่งผมได้แสดง
ความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเป็นนโยบายการก ากับดูแลที่สมควรจะต้องมีการทบทวน 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะการ
อนุญาตในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการโดยการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง



 ๒๙ 
 

ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จึงสมควรที่จะต้องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และแนวทาง
การก ากับดูแลที่ชัดเจนส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 
ว่าทิศทางการก ากับดูแลที่แน่แท้ควรเป็นเช่นไร ไม่ใช่ใช้มาตรการในลักษณะ
ชั่วคราวไปเรื่อยๆ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๙ สถานี) : ปส.๑  
  
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๘ สถานี  
๒. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากที่ตั้งใหม่มีระยะห่างระหว่าง
ส านักงาน กสทช. เขต น้อยกว่า ๑ กิโลเมตรทางอากาศ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๑ สถานี   

อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ) 
ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๕ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
สถานี วิ ท ยุ ก ระจ าย เสี ย งที่ ไ ด้ รั บอนุญาตทดลองประกอบกิ จกา ร
วิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๙ สถานี)           

 ๒. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๘/๒๒๐ ลงวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ 
๕.๑.๒๕ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
สองวาระ เนื่องจากเห็นว่า กสทช. จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับนโยบายก ากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนมากถึง 
๕,๔๔๖ สถานี ซึ่งส่งผลให้เกิดประเด็นปัญหาการก ากับดูแลตามมาในหลายด้าน 
และในกรณีนี้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลง
การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง อาทิ การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลง
ที่ตั้งสายอากาศและความถี่ อันเป็นสาระส าคัญในการประกอบกิจการอีกทั้ง



 ๓๐ 
 

การพิจารณาอนุญาตในกรณีดังกล่าวจะก่อให้เกิดช่องทางในการแสวงหา
ประโยชน์ในทางธุรกิจตามมาประการส าคัญคือการอนุญาตให้ทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม ที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาหกปีนั้น       
มีระยะเวลาพอสมควรแล้ว กสทช. จึงต้องมีมาตรการควบคุมหรือก ากับดูแล
อย่างเข้มงวด และใช้มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งส านักงาน กสทช. ควร
ด าเนินการและพิจารณาทางเลือกอย่างจริงจัง เพื่อให้ กสทช. พิจารณาก าหนด
แนวนโยบายการให้อนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ชัดเจนได้ ตามที่
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ก าหนด”  

๓. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท ้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๒๕ ดังนี้ 
“เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเป็นในส่วน
ของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู้มีอ านาจอาจไม่มีประเด็น แต่ในส่วนของการ
เปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ ตลอดจนที่ตั้ง อาจเป็นเรื่องที่ไม่สมควร
อนุญ าต  เ นื่ อ ง จ าก เป็ น ก า ร เ ปลี่ ย นแป ล งส า ร ะส า คั ญขอ งสถา นี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท่านั้น ซึ่งผมได้แสดง
ความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเป็นนโยบายการก ากับดูแลที่สมควรจะต้องมีการทบทวน 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะการ
อนุญาตในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการโดยการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จงึสมควรที่จะต้องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และแนวทาง
การก ากับดูแลที่ชัดเจนส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 
ว่าทิศทางการก ากับดูแลที่แน่แท้ควรเป็นเช่นไร ไม่ใช่ใช้มาตรการในลักษณะ
ชั่วคราวไปเรื่อยๆ” 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒๖ : พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองฟ้า

แดดสงยาง รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๕๒๒ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรจนไพบูลย์ : 
ปส.๑  
 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 
ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช.       
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช.  ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



 ๓๑ 
 

๑. เห็นชอบให้รับค าร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเมืองฟ้าแดดสงยาง รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๕๒๒ ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด โรจนไพบูลย์  ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๒ และให้ขยาย
ระยะเวลาการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการและแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสาร
ประกอบค าขอให้ครบถ้วนถูกต้องแก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรจนไพบูลย์ เนื่องจาก
พฤติการณ์ที่ท าให้ไม่อาจกระท าการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้นั้น มิได้เกิด
จากความผิดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรจนไพบูลย์  ตามมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ทั้งนี้ ให้ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด โรจนไพบูลย์ ด าเนินการข้างต้นให้แล้วภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โรจนไพบูลย์  ไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่น
ค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลง
ทันทีนับแต่วันที่ครบก าหนด   

๒. เห็นชอบให้ยกเว้นเงินเพ่ิม ตามข้อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ ฉบับที่  ๒ ในการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑. เนื่องจากพฤติการณ์ที่ท าให้ไม่อาจกระท าการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น มิได้เกิดจากความผิดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
โรจนไพบูลย์ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรจนไพบูลย์
เพ่ือทราบผลการพิจารณาภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ   

๔. มอบหมายให้ส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(รส.) มีหนังสือแจ้งค าสั่งตักเตือนห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเคพี เอ็นจิเนียริ่งเรดิโอ         
(JKP LAB)  เพ่ือให้ตรวจสอบและออกรายงานผลการทดสอบให้ผู้ยื่นค าขอทราบ
ภายในระยะเวลาที่ประกาศก าหนดโดยเคร่งครัด 

อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงว่า ผมได้แสดงความเห็นย้ า
มาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการ
ชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานานอย่างไร้จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่
เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย       
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดย
สรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่ชัดเจน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 



 ๓๒ 
 

โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๒๖ เรื่อง พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการสถานี
วิทยุกระจายเสียงเมืองฟ้าแดดสงยาง  รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๕๒๒ ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด โรจนไพบูลย์      

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

กรณีปรากฏประวัติการออกอากาศขัดเงื่อนไขใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 
จ านวน ๒ สถานี : ปส.๑  

  
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช.  
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.  อนุมัติให้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก่สถานีนิวเรดิโอ 

รหัสสถานี ๐๕๕๔๐๐๗๒ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลาดใหญ่เรดิโอ และสถานีไอเดีย    
ดีมีเดีย รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๒๑๑ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียดีมีเดีย ๑๐๒           
พร้อมทั้งเงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการ โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบ
กิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากปรากฏประวัติการออกอากาศ
ขัดเงื่อนไขใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

 ๒.  เห็นชอบการก าหนดมาตรการทางปกครองตามข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้มีหนังสือแจ้งค าสั่งตักเตือนทางปกครอง       
ทั้ง ๒ สถานี ตามข้อ ๑. เพ่ือด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการออกอากาศให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ทั้งนี้ หากพบการกระท าผิดซ้ า
อีกจะพิจารณาก าหนดโทษทางปกครองในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป   

 ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติการฝ่าฝืนเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการในระบบฐานข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ว่า ผมได้แสดงความเห็นย้ ามา
หลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่ องการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการ
ชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานานอย่างไร้จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่



 ๓๓ 
 

เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย        
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดย
สรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่ชัดเจน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน ไม่ใช่ใช้มาตรการใน
ลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
เป็นการทั่วไป แม้ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิด ดังเช่นในกรณีนี้ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง กรณีปรากฏประวัติการออกอากาศขัดเงื่อนไขใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๒ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : อนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓ สถานี : ปส.๑  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยเห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน       
๓ สถานี ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถี่ ๑๓๘๖ kHz 
๒. สถานีวิทยุสราญรมย์ ระบบเอเอ็ม ความถี่ ๑๕๗๕ kHz ทั้งนี้ ให้สถานีวิทยุ

สราญรมย์ของกระทรวงการต่างประเทศ ด าเนินการถ่ายทอดข่าวภาคหลัก 
ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. และ ๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. จากสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๙๒.๕๐ MHz และ 
ระบบเอเอ็ม ความถี่ ๘๙๑ kHz ทุกวัน 

๓. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 
๑๐๓.๐๐ MHz  
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่๕.๑.๒๘ เรื่อง อนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓ สถานี 
 
 
 
 



 ๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒   : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : บริษัท นิช โบรกเกอร์ จ ากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒  
  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑.  เห็นชอบให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๙/๐๔๑ 

ของบริษัท นิช โบรกเกอร์ จ ากัด สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนยกเลิก
บริษัท (วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)  

๒.  เนื่องจากบริษัท นิช โบรกเกอร์ จ ากัด  มีการกระท าผิดเงื่อนไขในการอนุญาต เรื่อง
การยุติการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ กสทช. ทราบ จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการดังนี้ 
๒.๑  ให้บันทึกรายชื่อผู้รับใบอนุญาต รายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจใน

การจัดการนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต 
ในกรณีการยุติการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ กสทช. ทราบ ในบัญชีรายชื่อผู้รับ
ใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต  

๒.๒  ให้มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานการไม่มีรายได้ เนื่องจาก
บริษัทฯ แจ้งว่าไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใช้
ในการประกอบการพิจารณาในเรื่องการช าระค่าธรรมเนียมต่อไป 

๒.๓  ให้ติดตามตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตภายหลังจากสิ้นสุดการอนุญาตว่ามีการ 
ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่  

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง บริษัท นิช โบรกเกอร์ จ ากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง : ชท. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

ขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่
เป็นอัตราอ้างอิง ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าไปลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
ส านักงาน กสทช. ต่อไป  



 ๓๕ 
 

๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าตอบแทน
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
น าประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนามก่อนน าไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลใช้บังคับต่อไป  

อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยความเห็นโดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่ง
ให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้อัตรา
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๙๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท ้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๒.๒ ดังนี้ 

  “ผมมีความเห็นมาโดยตลอดซึ่งสอดคล้องกับ บจก. ทรู มูฟ เอชฯ และ บจก. 
ทรู อินเทอร์เน็ตฯ ที่แสดงความเห็นว่า การขยายระยะเวลาการใช้อัตรา
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายที่เป็นอัตราอ้างอิงออกไป ท าให้อัตรา
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายไม่ลดลง เป็นภาระแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์
ขนาดเล็ก ในการนี้ ผมจึงเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการค านวณ
ต้นทุนการเชื่อมต่อโครงข่ายเพ่ือน ามาใช้เป็นอัตราอ้างอิงใหม่ด้วยวิธี Pure 
LRIC และประกาศใช้โดยเร็วที่สุด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในตลาดบริการ
ดังกล่าวมากที่สุดด้วย 

  ทั้งนี้ ในประเด็นที่มีผู้ร่วมแสดงความเห็น ทั้ง บจก. ดีแทค ไตรเน็ต และ บจก. 
แอดวานซ์ ไวร์เลสฯ มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการเปิดเผยแบบจ าลองการ
ค านวณต้นทุนการเชื่อมต่อโครงข่ายอย่างละเอียด และเปิดโอกาสให้ผู้รับ
ใบอนุญาตรายอ่ืนมีส่วนร่วมในการศึกษาวิธีการค านวณอัตราค่าตอบแทนกับ
ส านักงาน กสทช. และบริษัทที่ปรึกษานั้น ผมเห็นว่าส านักงาน กสทช. ควร
ต้องพิจารณาด้วยว่า จะด าเนินการให้มีการเปิดเผยแบบจ าลองการค านวณ
ได้มากน้อยเพียงใด และจะมีวิธีการให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถมีส่วนร่วมใน
การศึกษาวิธีการค านวณต้นทุนดังกล่าวอย่างไรได้บ้าง เพ่ือให้การก ากับดูแล
อัตราเชื่อมต่อโครงข่ายมีความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้รับใบอนุญาตที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป” 

 
 
 
 
 
 



 ๓๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  
และบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด : ชท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญาการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  และบริษัท          
โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ทั้งนี้  ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหวา่งบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด  และบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ :  สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั  : ชท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญาการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และ 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท โอทาโร 
เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเนต็ จ ากัด   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : ข้อเสนอของประเทศไทยต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๔ (APG19-4) : คภ. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบเอกสารข้อเสนอของประเทศไทยจ านวน ๒๙ ข้อเสนอใน ๖ กลุ่มท างาน  

ที่จะน าเสนอต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุ
คมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกครั้งที่ ๔ (APG19-4) ซึ่งก าหนด
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี  



 ๓๗ 
 

๒. เห็นชอบในหลักการการจัดส่งเป็นเอกสารความเห็นร่วมกับประเทศอ่ืน (Joint 
contribution) หากได้รับการร้องขอ ในระเบียบวาระที่มีความเห็นสอดคล้องกัน 
เพ่ือน าเสนอต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุ
คมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๔ (APG19-4)  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง ข้อเสนอของประเทศไทยต่อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ่
ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม  ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๔ 
(APG19-4) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เคเบิลคอนเนค จ ากัด : ชท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เคเบิลคอนเนค จ ากัด เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ 
ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ โดยให้บริษัท เคเบิลคอนเนค จ ากัด 
ด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๔๖ 
ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เคเบิลคอนเนค 
จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขออนุญาตใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น    

๔ หลัก : จท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมแบบสั้น ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๔๔๔ เป็นการชั่วคราวจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ โดยให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาค าขอและค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ตามข้อ ๗๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
 



 ๓๘ 
 

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขออนุญาต
ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต ขอฝากส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามข้อสังเกต
ของที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
โทรคมนาคม ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ใน
ประเด็นข้อกฎหมายว่าให้ไปปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย กรณีที่หน่วยงานของ
รัฐที่เป็นองค์กรอิสระ หรือหน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงาน
ราชการ มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 
จ าเป็นจะต้องผ่านการพิจารณาจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
หรือไม่ อย่างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จ ากัด ขอขยาย

ระยะเวลาการเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการ
ชุมสายอินเทอร์เน็ต : ปท.๑ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. อนุญาตให้บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จ ากัด 

ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและ
บริการชุมสายอินเทอร์เน็ต ภายใต้ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์
ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็น
ของตนเองออกไปอีก ๑ ปี นับแต่วันที่ครบก าหนดการเริ่มให้บริการ โดยบริษัทฯ
จะต้องเริ่มให้บริการภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ รายงาน
ผลการด าเนินการทุก ๓ เดือน จนกว่าจะให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขใน
การอนุญาตและมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. บันทึกการกระท าผิดเงื่อนไขในการอนุญาตที่
ผ่านมาของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่รายงานผลการด าเนินการจนกว่าจะ
ให้บริการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตต่อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๘  เรื่อง บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
จ ากัด ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ
และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต 
 
 
 



 ๓๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : การจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National 
Single Emergency Number) : ถท. 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปแก้ไขปรับปรุงร่าง

หนังสือเสนอความเห็นเรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์         
รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้
น าร่างหนังสือที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอประธาน กสทช. และ กสทช. ประวิทย์ฯ 
เพ่ือพิจารณาความถูกต้องก่อนจัดส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง การจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว 
(National Single Emergency Number) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ : บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย่าน ๙๐๐ MHz : คณะท างานรับค าขอใบอนุญาตฯ  ปท.๑ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ได้ใช้คลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล 

ได้แก่ ความถี่ช่วง ๘๙๐ – ๘๙๕ MHz คู่กับ ๙๓๕ – ๙๔๐ MHz และการเพ่ิม
บริการในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม โดยให้การ
อนุญาตมีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๗๖ 

๒. อนุมัติเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz และเงื่อนไขการ
อนุญาตใบประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ในส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติมของ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

๓. เมื่อบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ได้ช าระเงินการประมูลงวดที่หนึ่งและน าส่ง
หนังสือค้ าประกันการช าระเงินส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ให้การอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ช่วง ๘๙๐ – ๘๙๕ MHz คู่กับ ๙๓๕ – ๙๔๐ MHz 
มีผลนับแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) จะต้องยุติการให้บริการในคลื่นความถี่ ย่าน ๘๕๐ MHz 
นับตั้งแต่เวลา ๒๓.๕๙.๕๙ น. ของวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ติดตามการด าเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามมติประชุม กสทช. และด าเนินการตามแนวทางเพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เช่นเดียวกับกรณีอ่ืนที่ผ่านมา 

 



 ๔๐ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
วาระที่ ๕.๒.๑๐  เรื่อง  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๙๐๐ MHz 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ

โทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz : คณะท างานรับค าขอใบอนุญาตฯ   ปท.๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ได้ใช้คลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล คือ 

ความถี่ช่วง ๑๗๔๕ – ๑๗๕๐ MHz คู่กับ ๑๘๔๐ – ๑๘๔๕ MHz และการเพ่ิมบริการ
ในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม โดยให้การอนุญาตมีผล
นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๗๖ 
และก าหนดเงื่อนไขใบอนุญาตทั้งสองฉบับตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒. เมื่อบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ได้ช าระเงินและการอนุญาตมีผลนับตั้งแต่
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ บริษัทฯ จะมีสิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่ช่วง 
๑๗๔๕ – ๑๗๕๐ MHz คู่กับ ๑๘๔๐ – ๑๘๔๕ MHz ที่ประมูลได้ โดยบริษัท 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) จะต้องยุติการให้บริการใน
คลื่นความถี่ ย่าน ๑๘๐๐ MHz นับตั้งแต่เวลา ๒๓.๕๙.๕๙ น. ของวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้วันสิ้นสุดในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 
๑๘๐๐ MHz  ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่ วคราว ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ติดตามการด าเนินการของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามมติประชุม กสทช. และด าเนินการตามแนวทางเพ่ือคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเช่นเดียวกับกรณีอ่ืนที่ผ่านมา 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๑๑  เรื่อง  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต ขอให้ส านักงาน กสทช. แจ้งบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ ากัด ให้ประชาสัมพันธ์เรื่องซิมดับให้ผู้บริโภคในระบบสัมปทานได้รับทราบ
เพราะเหลือระยะเวลาอีกไม่นานแล้ว โดยอาจจะมีมาตรการเฉพาะในช่วงนี้ อาทิ 
การส่ง SMS 
 
 



 ๔๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   : เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๖๑ : ยย.  คณะท างานจัดท า

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๑  
  
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบร่างเค้าโครงรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามที่

ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให้ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่
ประชุมไปปรับแก้ไขส่วนที่ ๒ ข้อ ๒.๑ ให้มีความถูกต้อง โดยปรับเปลี่ยนเป็น 
“การด าเนินการตามข้อสังเกตและค าแนะน าจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”   

๒. มอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. ก ากับดูแลการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑  เรื่อง การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของส านักงาน  กสทช.  

(เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) : ภบ.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของส านักงาน

กสทช. (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒)  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๓.๒  เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ
ส านักงาน กสทช. (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การจัดท าแผนการประชุม กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนมกราคม-

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒) : ปบ. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง การจัดท าแผนการประชุม 

กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒) 
ออกไปทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ไปด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการประชุม 
กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒) โดยให้
ปรับเปลี่ยนวันประชุมจากเดิมที่ก าหนดไว้เป็นวันพุธ เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสบดี 
และให้น าเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 



 ๔๒ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
วาระที่ ๕.๓.๓  เรื่อง การจัดท าแผนการประชุม กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือน
มกราคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒)   

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สินทาง

ปัญญาของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ : ทบ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ออกไปอีก ๑ ปี ต่อเนื่องจากระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตามค าสั่ง กสทช. ที่ ๗๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๔  เรื่อง การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ : ทบ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๓) 
ตามขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ปี จ านวน ๑ ราย จ านวนเงิน ๔,๖๔๖,๗๙๖.๐๐ บาท 

๒. ไม่เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๓) 
ตามขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ปี จ านวน ๓ ราย จ านวนเงิน ๑๖,๘๖๕,๐๖๕.๐๐ บาท 



 ๔๓ 
 

ทั้งนี้ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ในส่วน
ของเนื้อหาโครงการว่า ไม่ขัดข้องที่โครงการจัดท าแผนแม่บทจะมีเป้าหมายในการ
พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพของบุคลากร โดยมุ่ง
ตอบสนองตลาดแรงงานในอนาคต แต่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้ลักษณะ
ของสื่อเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายอาชีพ
สื่อสารมวลชน เช่นการผลิตสื่อผ่านออนไลน์ได้เข้ามาทดแทนสื่อกระจายเสียงแพร่ภาพ 
ดังนั้นจึงเห็นว่า ควรเพ่ิมเป้าหมายในด้านการพัฒนาจริยธรรมสื่อและมาตรฐาน
วิชาชีพด้วย เช่นเรื่องการคัดกรองสื่อ ทั้งนี้ เพื่อสร้างบุคลากรสื่อออนไลน์ที่มีความ
เป็นมืออาชีพ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๕  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ประเภทที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายโครงการปรับปรุงและ

พัฒนาห้องสมุดให้แก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม : ยย. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
ส านักงาน กสทช. ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้การ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด เพ่ือทูลเกล้า
ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
จ านวนเงิน ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายการเงินสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของ กสทช. และส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ (๓) 
ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานของ กสทช. และ ส านักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๖  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้แก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

 
 
 



 ๔๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : การพิจารณาทบทวนอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒(๒) ตามมติที่ประชุม กสทช. 
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ : ทบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๗ เรื่อง การพิจารณาทบทวนอนุมัติ

โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตาม
วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒(๒) ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ออกไป 
และให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔    : เรื่องค้างการพิจารณา    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : ร่างโครงสร้างส านักงาน กสทช. : บย. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง ร่างโครงสร้างส านักงาน กสทช. 

ออกไป และให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป 
 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.       

 
 
 
 
 

 
 


