
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห,องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
___________________________ 

 
ผู,เข,าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ   
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ    
๓. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๔. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ   
๕. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๖.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู,ไม�เข,าประชุม 
    

๑. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ ติดภารกิจไปต5างประเทศ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม 
 

๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กสทช. 
 
เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก7กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส5วน  
   รักษาการในตําแหน5งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส5วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส5วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส5วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก5งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาววัลภา  กระเดา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ5มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
 

๑. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒. นางสุพินญา  จําปD ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๓. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๔. นางสาวมณีรัตน!  กําจรกิจการ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
  รักษาการในตําแหน5งผู�อํานวยการสํานักการอนุญาต 
  ประกอบกิจการโทรทัศน! และรักษาการในตําแหน5งผู�อํานวยการ 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข5าย สิ่งอํานวยความสะดวก 
      และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๕. นางปริตา  วงศ!ชุตินาท ผู�อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๖. นายกฤษฎิ์  สุขโสต  ท่ีปรึกษาด�านกฎหมายของสํานักงาน กสทช.  
๗. นางรวิภา  ด�วงแดงโชติ ผู�อํานวยการส5วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๘. นายโสรัจจ!  ศรีพุฒ ผู�อํานวยการส5วน สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๙. นางวชิราภรณ!  อนุกูล นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นายสุปรีย!  เทียนทํานูล เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๑. นางสาวรุจิรัตน!  โกยกุล นิติกรปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๒. นายสุภัทรสิทธิ์  สวนสุข วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๑๓. นางลักษมี  ประกอบกิจ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๔. นางสาวสุชารีย!  ช5างทอง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๕. นายเสรีภาพ  ม่ิงไทยสงค!   นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล5าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 
 ๑. เม่ือวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. ได�ไปร5วมลงนามถวายพระพร  

สมเด็จพระเจ�าอยู5หัว เนื่องในโอกาสวันข้ึนปDใหม5 พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห�องแดง 
ศาลาว5าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง และเลขาธิการ กสทช. ได�นําคณะ
ผู�บริหารสํานักงาน กสทช. ไปร5วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ�าอยู5หัว 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

 ๒. ในวันเสาร!ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ สํานักงาน กสทช. จะจัดงานวันเด็กแห5งชาติ  
ตะลุยคลื่นมหาสนุก วันแสนสุขของหนู ตอน “เด็กไทย ... รู�ทันโลกออนไลน!
ก�าวสู5ยุค 5G” ซ่ึงเปPนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนทุกปD โดยภายในงานประกอบด�วย 
กิจกรรมต5างๆ และแจกของรางวัลมากมาย หากกรรมการ กสทช. ท5านใด
มีความสนใจ ขอเชิญพาบุตรหลาน/เยาวชนเข�าร5วมกิจกรรมครั้งนี้  

 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ แจ�งท่ีประชุมว5าไม5ขอร5วม

พิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากไม5ได�เข�าร5วมการประชุมดังกล5าว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๑   
วันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ : คท.   
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต5งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก
ใบอนุญาตหรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน  

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ : รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล5เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว5าด�วย
การไกล5เกลี่ยข�อพิพาทระหว5างผู�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานผลการดําเนินการไกล5เกลี่ยข�อพิพาท

ในกิจการโทรคมนาคม ในเอกสารแนบ ๑ ระบุว5าในเดือนพฤศจิกายน มีเรื่องเข�า 
๑ เรื่อง แต5ไม5มีเรื่องไกล5เกลี่ยสําเร็จจึงค�างไปในเดือนต5อไป แต5เม่ือสรุปเปPนสถิติ
ระบุว5าสําเร็จ ๑ เรื่อง คิดเปPนร�อยละ ๑๐๐ ซ่ึงข�อมูลขัดแย�งกัน อาจจะต�องตรวจสอบ
ความถูกต�อง ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต5อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร,องเรียน

ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ธุรกิจระดับชาติ : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่อง

ร�องเรียนของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการธุรกิจระดับชาติ ช5วงหกเดือนแรกของปD ๒๕๖๑ (วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  :  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู,กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ :  คส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
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ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. เร5งดําเนินการตามกฎหมายกับผู�กระทําความผิดโดยเร็วต5อไป 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : การแจ,งเปล่ียนแปลงข,อมูลผู,ได,รับอนุญาตของบริษัท เจีย เจีย มีเดีย จํากัด
  ช�องรายการ Living Mall : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�ได�รับอนุญาตของบริษัท เจีย เจีย มีเดีย 

จํากัด ช5องรายการ Living Mall ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖   :  สรุปผลการเข,าร�วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงร�วมกัน (Letter of Intent) 

ระหว�าง สํานักงาน กสทช. และหน�วยงานกํากับดูแลโทรคมนาคมของประเทศอินเดีย 
: ปบ. คภ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบสรุปผลการเข�าร5วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงร5วมกัน (Letter 

of Intent) ระหว5างสํานักงาน กสทช. และหน5วยงานกํากับดูแลโทรคมนาคม 
ของประเทศอินเดีย และแนวทางการดําเนินการต5อไปของสํานักงาน กสทช. 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง การเข�าร5วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงร5วมกัน 

(Letter of Intent) ระหว5างสํานักงาน กสทช. และหน5วยงานกํากับดูแลโทรคมนาคม 
ของประเทศอินเดีย ขอฝากสํานักงานฯ ให�ตรวจสอบ Presentation การแถลงข5าว
เรื่องกรอบเวลา 5G ให�สอดคล�องกันในแต5ละครั้ง และใน Letter of Intent ซึ่งก็มี 
Presentation ท่ีมีกรอบเวลาไม5สอดคล�องกัน ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนํา
ข�อสังเกตไปดําเนินการต5อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน�)
 ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน!)  

ประจําเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ ท5าน ได�แก5 นายเหรียญชัย   
เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย ขันธ!นะภา และนายไพรัช วรปาณิ  ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ 
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว5าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู�ช5วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. (รศ. ประเสริฐฯ) เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๒๘ 
 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว5างวันท่ี ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นขอ
ต5ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม5ปรากฏประวัติว5ามี
การออกอากาศขัดต5อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๙๖ สถานี   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน  ๖๓  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน  ๒๙  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน    ๔  สถานี  
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ว5า ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว5า จําเปPนจะต�องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เสียที เนื่องจากเปPนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการ
ต5ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย5างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับ
กิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เอาไว�เปPนการเฉพาะว5าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต5ออายุ
การทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเปPนการต5ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย 
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล5าว อย5างจริงจัง    
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปiญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน 
เพ่ือแก�ไขป�ญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. 
รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต5อไป   

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑๒ 
 ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว5างวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นขอ   
ต5ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม5ปรากฏประวัติว5ามี
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การออกอากาศขัดต5อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๙๗ สถานี   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน  ๒๒  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน  ๗๒  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน    ๓  สถานี  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ว5า ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว5า จําเปPนจะต�องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เสียที เนื่องจากเปPนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการ
ต5ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย5างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับ
กิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เอาไว�เปPนการเฉพาะว5าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต5ออายุ 
การทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเปPนการต5ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย 
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล5าว อย5างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปiญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน 
เพ่ือแก�ไขป�ญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. 
รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต5อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  :  การแจ,งเปล่ียนแปลงข,อมูลกรรมการผู,มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท แบงคอก 
 บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของ

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุVป จํากัด ยกเว,นค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ                             
 หลังจากยกเลิกการใช,บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๕๖/๒๕๖๑) : บส. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ยกเว�นค5าบริการท่ีถูก

เรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๕๖/๒๕๖๑) 
เนื่องจากบริษัทฯ ได�ยกเลิกการเรียกเก็บค5าบริการทั้งหมดพร�อมทั้งยุติการ
ทวงถามค5าบริการต5อผู�ร�องเรียน และผู�ร�องเรียนยินดียุติเรื่อง ท้ังนี้ ตามมติ กสท. 
ครั ้งที ่ ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
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หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด 
 ยกเว�นค5าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการจานรับสัญญาณ
 ดาวเทียม ซ่ึงเปPนกรณีท่ีเรียกเก็บย�อนหลังนานหลายปDและขาดอายุความไปแล�ว 
 โดยเข�าใจว5ามีการขายหนี้ให�กับบริษัทติดตามทวงหนี้ไปทวง ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. 
ควรจะประสานกับบริษัททีวีดาวเทียมว5าถ�าตรวจสอบแล�วไม5มีหลักฐานการสมัคร
หรือไม5มีหลักฐานการใช�บริการจริงเก็บไว�ก็ไม5ควรต�องไปขายหนี้ เพราะจะเปPนภาระ
ของทุกฝjาย แต5ถ�าหากมีหลักฐานก็ดําเนินการต5อไป อย5างไรก็ตาม กรณีท่ีหลักฐาน  
มีอายุเกินกว5า ๒ ปDก็เท5ากับขาดอายุความแล�วอยู5ดี ท้ังนี้เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะ
นําข�อสังเกตไปดําเนินการต5อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุVป จํากัด ยกเว,นค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ                             
 หลังจากยกเลิกการใช,บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๖๒/๒๕๖๑) : บส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ยกเว�นค5าบริการท่ีถูก

เรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๖๒/๒๕๖๑)   
เนื่องจากบริษัทฯ ได�ยกเลิกการเรียกเก็บค5าบริการทั้งหมดพร�อมทั้งยุติการ
ทวงถามค5าบริการต5อผู�ร�องเรียน และผู�ร�องเรียนยินดียุติเรื่อง ท้ังนี้ ตามมติ กสท. 
ครั ้งที ่ ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด 

ยกเว�นค5าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ซ่ึงเปPนกรณีท่ีเรียกเก็บย�อนหลังนานหลายปDและขาดอายุความไปแล�ว 
 โดยเข�าใจว5ามีการขายหนี้ให�กับบริษัทติดตามทวงหนี้ไปทวง ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. 
ควรจะประสานกับบริษัททีวีดาวเทียมว5าถ�าตรวจสอบแล�วไม5มีหลักฐานการสมัคร
หรือไม5มีหลักฐานการใช�บริการจริงเก็บไว�ก็ไม5ควรต�องไปขายหนี้ เพราะจะเปPนภาระ
ของทุกฝjาย แต5ถ�าหากมีหลักฐานก็ดําเนินการต5อไป อย5างไรก็ตาม กรณีท่ีหลักฐาน  
มีอายุเกินกว5า ๒ ปDก็เท5ากับขาดอายุความแล�วอยู5ดี ท้ังนี้เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะ
นําข�อสังเกตไปดําเนินการต5อไป 

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

ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑  : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให,ผลิต นําเข,า จําหน�าย
 หรือมีไว,เพ่ือจําหน�ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ�ท่ีสามารถ
 ใช,รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
 โทรทัศน�แบบบอกรับเปYนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๒) : มส. นส. ปส.๓  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน1 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 โดยมีมติเอกฉันท1เห็นชอบในหลักการร5างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
 และวิธีการอนุญาตให�ผลิต นําเข�า จําหน5าย หรือมีไว�เพ่ือจําหน5ายหรือรับติดต้ัง
 เครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ!ท่ีสามารถใช�รับหรือแปลงสัญญาณในการรับ
 รายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน!แบบบอกรับเปPนสมาชิก 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๒) ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําร2างประกาศดังกล2าวไปรับฟ�ง
 ความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให�เป4นไปตามมาตรา 28 แห2งพระราชบัญญัติองค1กร  
 จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต2อไป 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง ร5างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�
 ผลิต นําเข�า จําหน5าย หรือมีไว�เพ่ือจําหน5ายหรือรับติดต้ังเครื่องรับ เครื่องมือ
 หรืออุปกรณ!ท่ีสามารถใช�รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง 
 หรือกิจการโทรทัศน!แบบบอกรับเปPนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๒)                  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ :  การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําป[ ๒๕๖๒ จํานวน ๑๐ หน�วยงาน : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติผังรายการหลักประจําปD ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน  
๑๐ หน5วยงาน ดังนี้ 

 ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๑๐๗.๒๕ MHz  
 ๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๘๗.๕๐ MHz (และอีก ๑๔ 

เครือข5าย) และระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๐๗๑ kHz  
 ๓. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร จํานวน ๓ สถานี  
 ๔. สถานีวิทยุศึกษา จํานวน ๒ สถานี  
 ๕. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร! ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๙๘๑ kHz   
 ๖. สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ จํานวน ๒๑ สถานี  
 ๗. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จํานวน ๓ สถานี  
 ๘. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๘๗๓ kHz  
 ๙. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! จํานวน ๔ สถานี  
 ๑๐. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน ๖ สถานี 



๑๐ 
 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลักประจําปD ๒๕๖๒ จํานวน ๑๐ หน5วยงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓  : การอนุญาตให,บริษัท เดอะ คอร�เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จํากัด ประกอบกิจการ 

เพ่ือให,บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ
สถานีโทรทัศน� เจเจ แชนแนล : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท เดอะ คอร!เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการ
ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ สถานีโทรทัศน! เจเจ แชนแนล 
โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาตดังนี้ ๑) กําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ครั้ง ที่ ๔ 
คือ ๑ ปD นับแต5วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ต้ังแต5วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ – 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๑) และ ๒) กําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ครั้งที่ ๕ คือ ๑ ปD 
นับแต5วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ต้ังแต5วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๒๐ มกราคม 
๒๕๖๒) ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปPน   
ผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�บริษัท เดอะ คอร!เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร5งครัด 

 ๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส5งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เดอะ คอร!เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด 
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
 ช5องรายการ สถานีโทรทัศน! เจเจ แชนแนล 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔  : การอนุญาตให,บริษัท จี บรอดคาสท� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ
 โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ระดับชาติ : ปส.๓. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ



๑๑ 
 

โครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ   
แก5บริษัท จี บรอดคาสท! จํากัด โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑๕ ปD นับแต5วันท่ี กสทช. มีมติ 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปPนผู�ให�บริการ
โครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 
เพ่ือให�บริษัท จี บรอดคาสท! จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร5งครัด 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท จี บรอดคาสท! จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให�บริการโครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕  : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพื่อให,บริการ
 โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ที่ไม�ใช,คลื่นความถี่ ระดับท,องถิ่น 
 ของห,างหุ,นส�วนจํากัด หนองบัวลําภูเคเบ้ิลทีวี : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด หนองบัวลําภูเคเบ้ิลทีวี ยกเลิกการประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข5ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถี่ ระดับท�องถิ่น ทั้งนี้ ตั้งแต5วันท่ี 
๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปPนต�นไป    

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส5วนจํากัด หนองบัวลําภู
เคเบ้ิลทีวี เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการรื้อถอน
สายเคเบิลที่มีการพาดสายไว�กับการไฟฟpาส5วนภูมิภาค และแจ�งผลการ
ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต5วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการเก่ียวกับค5าธรรมเนียม  
ในการประกอบกิจการโครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจ�งผลการ
ดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต5วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
 เพ่ือให�บริการโครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน 
 ของห�างหุ�นส5วนจํากัด หนองบัวลําภูเคเบ้ิลทีวี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖  : การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให,บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� 
 ของบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร�ค จํากัด : ปส.๓ 
 
 



๑๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 
เพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให�บริการโครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ในพ้ืนท่ี 
๑๑ จังหวัด ประกอบด�วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
ลําปาง พิษณุโลก ตราด นครสวรรค! เชียงใหม5 อุดรธานี และประจวบคีรีขันธ!  

๒. อนุญาตให�บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด สามารถดําเนินการขอ
อนุญาตพาดสายเคเบิลกับการไฟฟpาส5วนภูมิภาค ผู�รับใบอนุญาตให�บริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกด�านกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับการขยายพ้ืนท่ีการ
ให�บริการตามท่ีได�รับอนุญาตตามข�อ ๑. 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให�บริการโครงข5ายกระจายเสียงหรือ
 โทรทัศน! ของบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗  : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คนลูกทุ�ง คล่ืนความถ่ี FM ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดสกลนคร 
 โดยห,างหุ,นส�วนจํากัด ธัญนันท�ธุรกิจ โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทํา
 ท่ีเปYนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด 
ธัญนันท!ธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนลูกทุ5ง คลื่นความถ่ี FM ๙๒.๐๐ MHz 
จังหวัดสกลนคร ระงับการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!กาแฟ
ปรุงสําเร็จรูป ชนิดผง ผสม แอลคาร!นิทีน และโครเมียม คีเลท (ตรา ทรี เมจิก) 
INSTANT COFFEE MIX WITH L-CARITINE AND CHROMIUM CHELATE 
(TRI MAGIC BRAND) เลขสารบบอาหาร 10-1-31946-1-0124 ผลิตภัณฑ!  
ยาแคปซูลผสมรากสามสิบ G๙๓/๕๖ ผลิตภัณฑ!ยาแคปซูลผสมกําลังช�างสาร 
ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ G๙๔/๕๖ ผลิตภัณฑ!ยาน้ําผสมพลูคาว ตราสมุนไพร
คุณสัมฤทธิ์ G๙๕/๕๖ ผลิตภัณฑ!ยาน้ํากษัยเส�น ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ G๙๖/๕๖ 
ผลิตภัณฑ!ยาซาง ตราคอมพิวเตอร! G๙๒/๔๐ และผลิตภัณฑ!ยาระบาย ตราสมุนไพร 
คุณสัมฤทธิ์ G๘๒๘/๕๔ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปPนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า โดยหลอกลวงหรือกระทํา
ให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั ้น หรือ   
โดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม5เปPนความจริง  
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห5งพระราชบัญญัติ



๑๓ 
 

องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด 
ธัญนันท!ธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนลูกทุ5ง คลื่นความถ่ี FM ๙๒.๐๐ MHz  
จังหวัดสกลนคร ฝjาฝ�นหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปPนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม5ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง   

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คนลูกทุ5ง คลื่นความถ่ี FM ๙๒.๐๐ MHz 
จังหวัดสกลนคร โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด ธัญนันท!ธุรกิจ โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพ   
ท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘  : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ถนอมทรัพย� เรดิโอ คล่ืนความถ่ี FM ๘๘.๕๐ MHz 

จังหวัดชุมพร โดยห,างหุ,นส�วนจํากัด ถนอมทรัพย�เรดิโอ โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ
ท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเปYนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด 
ถนอมทรัพย!เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ถนอมทรัพย! เรดิโอ คลื่นความถ่ี 
FM ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดชุมพร ระงับการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร พรหมเรดวัน เลขสารบบอาหาร 13-1-14959-5-0087 
หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปPนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความ
เข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม5เปPนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันที 
ท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  
การกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด ถนอมทรัพย!เรดิโอ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ถนอมทรัพย! เรดิโอ คลื่นความถี่ FM ๘๘.๕๐ MHz  
จังหวัดชุมพร ฝjาฝ�นหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปPนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม5ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง   



๑๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ถนอมทรัพย! เรดิโอ คลื่นความถ่ี 
FM ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดชุมพร โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด ถนอมทรัพย!เรดิโอ โฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙  : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง สวี เรดิโอ คล่ืนความถ่ี FM ๘๙.๕๐ MHz จังหวัดชุมพร 

โดยห,างหุ,นส�วนจํากัด สวีเรดิโอ โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ี
เปYนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด 
สวีเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง สวี เรดิโอ คลื่นความถ่ี FM ๘๙.๕๐ MHz จังหวัด
ชุมพร ระงับการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร 
เอ็มวีดีท็อกซ! จดทะเบียนชื่อ ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร (ตรา เอ็มวีดี) ชื่อตามท่ี
ค�นในระบบฐานข�อมูล เลขสารบบอาหาร 11-1-14153-5-0039 หรือการ
โฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปPนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�า โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม5เปPนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ี
ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  
การกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด สวีเรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียง สวี เรดิโอ คลื่นความถ่ี FM ๘๙.๕๐ MHz จังหวัดชุมพร ฝjาฝ�น 
หรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปPนเงิน  
๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียัง
ไม5ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง สวี เรดิโอ คลื่นความถ่ี FM 
๘๙.๕๐ MHz จังหวัดชุมพร โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด สวีเรดิโอ โฆษณาผลิตภัณฑ!
สุขภาพท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน!   



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : กรณีบริษัท ทริปเปabลพี คอนเวอเจ,นซ� จํากัด ช�องรายการ STAR K โฆษณา
ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร ท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเปYนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท ทริปเปH�ลพี 
คอนเวอเจ�นซ! จํากัด ช5องรายการ STAR K ระงับการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร อัลติเมท คอลลาเจน ULTIMATE COLLAGEN 
DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT เลขสารบบอาหาร 11-1-10249-1-0๒๗๗ 
หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปPนการจูงใจให�
ผู �บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความ  
เข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม5เปPนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันที
ท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  
การกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท ทริปเปH�ลพี คอนเวอเจ�นซ! จํากัด 
ช5องรายการ STAR K ฝjาฝ�นหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครองเปPนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม5ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง กรณีบริษัท ทริปเปH�ลพี คอนเวอเจ�นซ! จํากัด ช5องรายการ STAR K 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : ร,องเรียนกรณีขอให,สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง Amarin TV HD 
รายการปากลําโพง (บริษัท อมรินทร� เทเลวิช่ันส� จํากัด) มีการโฆษณาอวดอ,าง
สรรพคุณเกินจริง ซ่ึงอาจเข,าข�ายการกระทําท่ีเปYนการเอาเปรียบผู,บริโภค 
(เลขท่ี ๓๐/๒๕๖๑) : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบ
การโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ



๑๖ 
 

ดิจิตอล ช5อง Amarin TV HD รายการปากลําโพง (บริษัท อมรินทร! เทเลวิชั่นส! จํากัด) 
มีการโฆษณาอวดอ�างสรรพคุณเกินจริง ซ่ึงอาจเข�าข5ายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภค (เลขท่ี ๓๐/๒๕๖๑) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยพิจารณา
เห็นว5าบริษัท อมรินทร! เทเลวิชั่นส! จํากัด ช5อง Amarin TV HD ไม5มีการกระทํา 
ท่ีฝjาฝ�นหรือไม5ปฏิบัติตามข�อ ๕ (๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปPนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล   
ช5อง Amarin TV HD รายการปากลําโพง (บริษัท อมรินทร! เทเลวิชั่นส! จํากัด) 
มีการโฆษณาอวดอ�างสรรพคุณเกินจริง ซ่ึงอาจเข�าข5ายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภค (เลขท่ี ๓๐/๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : ร,องเรียนกรณีขอให,สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง 8 รายการ 1781 
Shopping (บริษัท อาร�.เอส. เทเลวิช่ัน จํากัด) อันอาจเข,าข�ายการกระทําท่ี
เปYนการเอาเปรียบผู,บริโภค (เลขท่ี ๒๗/๒๕๖๑, ๒๘/๒๕๖๑, ๒๙/๒๕๖๑) : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบ
การโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ช5อง 8 รายการ 1781 Shopping (บริษัท อาร!.เอส. เทเลวิชั่น จํากัด) อันอาจ
เข�าข5ายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภค (เลขท่ี ๒๗/๒๕๖๑, ๒๘/๒๕๖๑,  
๒๙/๒๕๖๑) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยพิจารณาเห็นว5าบริษัท อาร!.เอส. 
เทเลวิชั่น จํากัด ช5อง 8 ไม5มีการกระทําท่ีฝjาฝ�นหรือไม5ปฏิบัติตามข�อ ๕ (๒) ของ  
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล   
ช5อง 8 รายการ 1781 Shopping (บริษัท อาร!.เอส. เทเลวิชั่น จํากัด) อันอาจเข�าข5าย
การกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภค (เลขท่ี ๒๗/๒๕๖๑, ๒๘/๒๕๖๑, ๒๙/๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๒๖๓/๒๕๖๑ ระหว�างบริษัท อาร�เอส 

จํากัด (มหาชน) กับ สํานักงาน กสทช. (ผู,ถูกฟrองคดีท่ี ๑) และ กสทช. (ผู,ถูก
ฟrองคดีท่ี ๒) : มส. 



๑๗ 
 

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

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

 ๒. เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๒๒๖๓/๒๕๖๑ 
และแนวทางการจัดทําคําให�การแก�คําฟpองคดี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๒๖๓/๒๕๖๑ 
ระหว5างบริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) กับ สํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟpองคดีท่ี ๑) 
และ กสทช. (ผู�ถูกฟpองคดีท่ี ๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู,ทดลอง
 ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได,รับใบอนุญาตมากกว�า  
 ๑ สถานีข้ึนไป (ข,อมูล ณ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช.  ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ
ให�ต5ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลอง
ประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว5า 
๑ สถานีขึ้นไป ของนิติบุคคลจํานวน ๒๖ นิติบุคคล รวม ๖๓ สถานี ซึ่งได�ยื่น
ต5ออายุการทดลองประกอบกิจการถูกต�องครบถ�วนทุกสถานีแล�ว โดยให�มี
ระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปD เท5ากันทุกสถานี ตามหลักเกณฑ!ท่ี กสทช. กําหนด  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ว5า ผมได�แสดงความเห็นย้ํา
มาหลายครั้งแล�วว5า จําเปPนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปPนเพียงมาตรการ
ชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปPนระยะเวลานานอย5างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เอาไว�เปPนการเฉพาะว5าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต5ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเปPนการต5ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย   
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล5าวอย5างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปiญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน 
เพื่อแก�ไขป�ญหาเรื ้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ควรมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด 
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 



๑๘ 
 

หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับ
 ใบอนุญาตมากกว5า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : พิจารณาคําร,องขอย่ืนคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายหลัง
 อายุใบอนุญาตส้ินสุดลงเกินกว�า ๖ เดือน ของห,างหุ,นส�วนจํากัด รุ�งเพชร จันทบุรี                             
 สถานีอาสาระวังภัย รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๓๖๐ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�ยกคําร�องขอยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงเกินกว5า ๖ เดือน ของห�างหุ�นส5วนจํากัด รุ5งเพชร 
จันทบุรี สถานีอาสาระวังภัย รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๓๖๐ เนื่องจากพฤติการณ!  
ท่ีทําให�ห�างหุ�นส5วนจํากัดฯ มิได�มาดําเนินการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบ
กิจการภายในระยะเวลาที่ประกาศฯ กําหนด เกิดจากการที่ตัวแทนของ
ห�างหุ�นส5วนจํากัดฯ มิได�มาดําเนินการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ตามท่ีได�รับมอบหมาย ซ่ึงเปPนความบกพร5องในการบริหารจัดการสถานีของ   
ห�างหุ�นส5วนจํากัดฯ เอง ประกอบกับการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการนั้น
เปPนกรณีท่ีผู�ทดลองประกอบกิจการสามารถมาดําเนินการด�วยตนเอง         
ณ สํานักงาน กสทช. หรือส5งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย!ลงทะเบียนได�   
โดยไม5จําเปPนต�องเดินทางมายังสํานักงาน กสทช. ด�วยตนเอง จึงมิใช5พฤติการณ!
ท่ีจําเปPนอันมิได�เกิดจากความผิดของผู�นั้น ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีอาจขยายระยะเวลา    
ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห5งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได�   

 ๒. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง     
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของห�างหุ�นส5วนจํากัด รุ5งเพชร จันทบุรี สถานีอาสาระวังภัย  
รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๓๖๐ สิ้นสุดลงนับแต5วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากมิได�
ดําเนินการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) กําหนด  

 ๓. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา ให�ใช�เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาต  
ให�ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห�างหุ�นส5วนจํากัด รุ5งเพชร จันทบุรี สถานีอาสาระวังภัย รหัสสถานี 
๐๑๕๒๐๓๖๐ นับแต5วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง 
พร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๒.  



๑๙ 
 

 ๔. เห็นชอบให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด รุ5งเพชร จันทบุรี สถานีอาสาระวังภัย รหัสสถานี 
๐๑๕๒๐๓๖๐ ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ 
และทําลายหรือจําหน5าย จ5าย โอน เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก5บุคคลหรือ
นิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การมีใช�เครื่องวิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันท่ี ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต5วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง หากฝjาฝ�น 
สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการตามกฎหมายอย5างเคร5งครัด   

 ๕. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ยื่นคําร�อง
ทราบต5อไป และให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ การทําลายเครื่องส5งวิทยุกระจายเสียงหรือการจําหน5าย จ5าย โอน
เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก5บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคม ตามข�อ ๔. หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการตามกฎหมายต5อไป 
และให�สํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบ
และส5งภาพถ5ายการรื้อถอนสายอากาศและการทําลายเครื่องส5งวิทยุกระจายเสียง 
รวมถึงอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข5ายสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) เพ่ือทราบต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
 วิทยุกระจายเสียงภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงเกินกว5า ๖ เดือน ของห�างหุ�นส5วนจํากัด 
 รุ5งเพชร จันทบุรี สถานีอาสาระวังภัย รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๓๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง           
 ของห,างหุ,นส�วนจํากัด เสียงคนพิทักษ� สถานีเสียงคนพิทักษ� (รหัสสถานี
 ๐๗๕๒๐๑๓๔) : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด เสียงคนพิทักษ! สถานีเสียงคนพิทักษ! รหัสสถานี 
๐๗๕๒๐๑๓๔ ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมีระยะเวลาการ
ทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับแต5วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากพบประวัติ
การออกอากาศท่ีขัดเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ 

 ๒. เห็นชอบการกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข�อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบ



๒๐ 
 

กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม โดยให�มีหนังสือ
แจ�งคําสั่งตักเตือนทางปกครองเพื่อให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด เสียงคนพิทักษ! 
สถานีเสียงคนพิทักษ! ดําเนินการแก�ไขหรือปรับปรุงการออกอากาศ สถานี
เสียงคนพิทักษ! รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๓๔ ให�ถูกต�องตามกฎหมายและเง่ือนไข
การทดลองประกอบกิจการ ทั้งนี้ หากพบการกระทําผิดซํ้าอีกจะพิจารณา
กําหนดโทษทางปกครองในลําดับท่ีสูงข้ึนต5อไป 

  ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พร�อมท้ังกําหนดเง่ือนไขในการทดลองประกอบ
กิจการให�แก5ห�างหุ�นส5วนจํากัด เสียงคนพิทักษ! 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น 
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ว5า ผมได�แสดงความเห็นย้ํา
มาหลายครั้งแล�วว5า จําเปPนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปPนเพียงมาตรการ
ชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปPนระยะเวลานานอย5างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เอาไว�เปPนการเฉพาะว5าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต5ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเปPนการต5ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย   
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล5าวอย5างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปiญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน 
เพ่ือแก�ไขป�ญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ควรมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด 
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน ไม5ใช5ใช�มาตรการ  
ในลักษณะชั่วคราว โดยยินยอมให�มีการขยายระยะเวลาการทดลองประกอบ
กิจการไปเรื่อยๆ แม�ในกรณีท่ีมีการกระทําผิดกฎหมายและเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบการกิจการ ดังเช5นรายนี้ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ของห�างหุ�นส5วนจํากัดเสียงคนพิทักษ! สถานีเสียงคนพิทักษ! 
(รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๓๔) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช,คล่ืนความถ่ีเพ่ือการทดลองส�งสัญญาณ 
 โทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content)
 ของกรมประชาสัมพันธ� : ปส.๒  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  



๒๑ 
 

 ๑. รับทราบรายงานความคืบหน�าการทดลองส5งสัญญาณโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน        
ในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) ของกรมประชาสัมพันธ!  

 ๒. อนุญาตให�ขยายระยะเวลาการใช�คลื่นความถ่ีเพื่อการทดลองส5งสัญญาณ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) 
ของกรมประชาสัมพันธ! ออกไปอีก ๖ เดือน นับแต5วันท่ีสิ้นสุดการอนุญาต      
(๑๗ มกราคม ๒๕๖๒) ท้ังนี้ โดยให�จัดส5งรายงานผลการทดสอบโดยละเอียด
ให�สํานักงาน กสทช. ทราบเปPนระยะ พร�อมท้ังปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน!เพ่ือทดลองหรือทดสอบเปPนการชั่วคราว และเง่ือนไขในการอนุญาต
อย5างเคร5งครัด รวมท้ังต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ!ตามบทบัญญัติกฎหมายอ่ืน  
ท่ีเก่ียวข�องด�วย อนึ่ง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�
คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!เพ่ือทดลองหรือทดสอบ
เปPนการชั่วคราว ไม5ได�มีการกําหนดอัตราค5าธรรมเนียมการอนุญาตให�ใช�
คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!เพ่ือทดลองหรือทดสอบ
เปPนการชั่วคราว ในกรณีที่มีการขอขยายระยะเวลาการอนุญาตไว� ดังนั้น   
กรมประชาสัมพันธ!จึงไม5มีหน�าท่ีต�องชําระค5าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล5าว  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการ
 ทดลองส5งสัญญาณโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional 
 Content) ของกรมประชาสัมพันธ! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การอนุญาตให,มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ 
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ DDTV ดีดีทีวี : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ DDTV ดีดีทีวี โดยกําหนดให�มีอายุ 
ใบอนุญาต ๕ ปD นับแต5วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการ
ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา 
ถือปฏิบัติโดยเคร5งครัด 

 ๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส5งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู�ประกาศ  



๒๒ 
 

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การอนุญาตให�มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา ประกอบกิจการ
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ DDTV ดีดีทีวี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : การอนุมัติผังรายการ ประจําป[ ๒๕๖๒ ของผู,ได,รับอนุญาตประกอบกิจการ
 เพ่ือให,บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. อนุมัติผังรายการ ประจําปD ๒๕๖๒ ของผู�ได�รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ได�แก5 
 ๑.๑ ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน 
๑๑๕ ราย จํานวน ๔๓๐ ช5องรายการ 

 ๑.๒ ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
กระจายเสียง สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน   
๑ ราย จํานวน ๒๑ ช5องสถานี 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�ผู�รับใบอนุญาตฯ ตามข�อ ๑. 
ดําเนินการแจ�งเปลี่ยนแปลงผังรายการให�เปPนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร5งครัด และกําชับช5องรายการท่ีมีประวัติเรื่องร�องเรียน
เก่ียวกับการคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!    
ให�ระมัดระวังการออกอากาศ โดยไม5ให�มีรายการท่ีมีเนื้อหากระทบต5อผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน1 
(ปส.2) จัดส2งผังรายการ ประจําปD ๒๕๖๒ ให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน1 (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการโฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ   
และพัฒนาผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน1 (ผส.) เพ่ือใช�ในการ
ติดตามกํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งเตือนผู�รับใบอนุญาตฯ 
ท่ีไม5ดําเนินการจัดส5งผังรายการ ประจําปD ๒๕๖๒ จํานวน ๖๒ ราย จํานวน 
๑๙๑ ช5องรายการ ให�นําส5งผังรายการ ประจําปD ๒๕๖๒ และแบบแสดงข�อมูล
สิทธิการเผยแพร5รายการและข�อมูลทรัพย!สินทางปiญญา ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต5วันท่ีได�รับหนังสือ    



๒๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การอนุมัติผังรายการ ประจําปD ๒๕๖๒ ของผู�ได�รับอนุญาต
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : ข,อเสนอแนะแนวทางการอนุญาตให,บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�
 ของบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุVป จํากัด : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. รับทราบข�อเสนอแนะแนวทางการอนุญาตให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 

ของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด  
 ๒. เห็นชอบแนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช5องรายการท่ีได�รับอนุญาต ดังนี้  
 ๒.๑ ต�องเปPนกรณีช5องรายการท่ีได�รับสิทธิแบบท้ังช5อง  
 ๒.๒ ช5องรายการใหม5ต�องเปPนประเภทช5องรายการเดียวกันกับช5องรายการเดิม 

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกําหนดหมวดหมู5และการ
จัดลําดับบริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ๒.๓ ให�ผู�รับใบอนุญาตแจ�งขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช5องรายการพร�อมเอกสาร
ประกอบต5อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาล5วงหน�าไม5น�อยกว5า ๓๐ วัน 
ก5อนทําการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช5องรายการ  

 ๒.๔ ให�ผู�รับใบอนุญาตแจ�งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช5องรายการให�ผู�ใช�บริการ
ทราบล5วงหน�า ผ5านช5องทางของช5องรายการและช5องทางอ่ืนในลักษณะ 
ท่ีสามารถให�ผู�ใช�บริการรับทราบได�อย5างทั่วถึงไม5น�อยกว5า ๓๐ วัน 
ก5อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช5องรายการ  

 ๒.๕ กรณีท่ีเปPนช5องรายการแบบบอกรับสมาชิก ผู�รับใบอนุญาตจะต�องเสนอ
มาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิดต5อผู�ใช�บริการในลักษณะเปPนเงิน
ค5าชดเชย หรือผลประโยชน!อ่ืนใดอันสามารถคํานวณเปPนตัวเงินได�แก5
ผู�ใช�บริการ เพ่ือให�คณะกรรมการพิจารณา  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดทําเปPนประกาศสํานักงาน กสทช. และนําไป  
รับฟiงความคิดเห็นของผู�มีส5วนได�เสียและประชาชนท่ัวไป โดยมีระยะเวลาในการ
รับฟiงความคิดเห็นของผู�มีส5วนได�เสียและประชาชนท่ัวไปไม5น�อยกว5า ๓๐ วัน 
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต5อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง ข�อเสนอแนะแนวทางการอนุญาตให�บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน! ของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ว5า ในส5วนบริการแบบบอกรับสมาชิก สํานักงานฯ 
ควรจะมีขั้นตอนหรือมาตรการที่เข�มงวดพอสมควร เพราะจะกระทบกับ



๒๔ 
 

ผู�ชําระเงิน แต5ถ�าเปPนกรณีของการรับชมฟรี ก็ไม5เปPนปiญหา ทั้งนี ้ ขอให�
สํานักงานฯ ตรวจสอบในรายละเอียด   

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ
 โทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด
 ช�องรายการ O Shopping : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

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

เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แซท จํากัด ช5องรายการ O Shopping ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0169-57 
ต้ังแต5วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปPนต�นไป  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการเก่ียวกับค5าธรรมเนียม 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการ
มายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต5วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง ท้ังนี้  
ให�สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติการกระทําท่ีฝjาฝ�นเง่ือนไขแนบท�าย
ใบอนุญาตของบริษัทฯ เพ่ือใช�เปPนข�อมูลในการกํากับดูแลต5อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
 โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
 แซท จํากัด ช5องรายการ O Shopping 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ
 โทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุVป จํากัด
 จํานวน ๔ ช�องรายการ  : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

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

เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี 
ของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด จํานวน ๔ ช5องรายการ ตั้งแต5วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๖๒ เปPนต�นไป ดังนี้ 

 ๑.๑ ช5องรายการ TRAVEL PLANET HD ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0830-56 
 ๑.๒ ช5องรายการ AMC ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0090-56  
  ๑.๓ ช5องรายการ TCM ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0091-56 



๒๕ 
 

  ๑.๔ ช5องรายการ Sundance Channel HD ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0093-56 
 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด 

เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการเก่ียวกับค5าธรรมเนียม 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการ
มายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต5วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
 โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทรู 
 วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด  จํานวน ๔ ช5องรายการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกคืนคล่ืน                             

ความถ่ีย�าน ๗๐๐ MHz มาตรการทดแทน ชดใช, หรือจ�ายค�าตอบแทน                  
และหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให,ใช,คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม     

                            ย�าน ๗๐๐ MHz : ปส.๒ 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง ร5างประกาศ กสทช. 

เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย5าน ๗๐๐ MHz 
มาตรการ ทดแทน ชดใช� หรือจ5ายค5าตอบแทน และหลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต 
ให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย5าน ๗๐๐ MHz ออกไป ทั้งนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. นําร5างประกาศดังกล5าวพร�อมข�อคิดเห็นของท่ีประชุมและผล
การพิจารณาของคณะทํางานเตรียมการเรื่อง 5G ไปเสนอคณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม เพื่อพิจารณา ก5อนนําเสนอ  
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ในช5วงบ5าย
วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒     

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : การดําเนินการตามแผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ 
 ดิจิตอล กรณีการออกอากาศช�องความถ่ีวิทยุของสถานีเสริมเชียงม�วน : ทส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! สําหรับการให�บริการ

โครงข5ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ใช�งานช5องความถ่ีวิทยุในกลุ5ม
ความถ่ี Dc เปPนการชั่วคราว ในการบริการโครงข5ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลของสถานีเสริมเชียงม5วน ตามการใช�งานจริงในปiจจุบัน เพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบต5อผู�รับชมจากการปรับเปลี่ยนช5องความถ่ีวิทยุ  

 ๒. อนุญาตให�ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! สําหรับการให�บริการสิ่ง
อํานวยความสะดวก และผู�ได�รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! สําหรับการ



๒๖ 
 

ให�บริการโครงข5ายโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล ดําเนินการปรับเปลี่ยนช5องความถ่ี
วิทยุของสถานีเสริมเชียงม5วนให�เปPนไปตามประกาศ กสทช. ว5าด�วยแผนความถ่ี
วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ในคราวเดียวกับการ
ปรับปรุงการใช�งานคลื่นความถ่ีเพ่ือรองรับย5านความถ่ี ๔๗๐ – ๖๙๔ MHz สําหรับ
กิจการโทรทัศน! 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง การดําเนินการตามแผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล กรณีการออกอากาศช5องความถ่ีวิทยุ  
ของสถานีเสริมเชียงม5วน 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว5า ถ�าหากเปPนไปได�ขอให�ใส5รายละเอียดว5า
ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีได�รับอนุญาตในกรณีนี้คือใคร เพราะปกติ     
ในการออกคําสั่งทางปกครองจะมีการระบุว5าเปPนรายใดอย5างชัดเจน การเขียน
เปPนเชิงภาพรวมในมติอาจจะทําให�เกิดความสับสน  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : การเข,าร�วมเปYนหน�วยงานสนับสนุนการจัดงาน InfoComm Southeast  
 Asia 2019 (IFSEA 2019) : ทส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. เปPนหน5วยงานสนับสนุน (Supporting organization) 

ของการจัดงาน InfoComm Southeast Asia 2019 (IFSEA 2019) ณ ศูนย!นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ระหว5างวันท่ี ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ตามท่ีผู�จัดงานเสนอ โดยไม5มีค5าใช�จ5ายใดๆ  

 ๒. อนุญาตให�ผู�จัดงาน IFSEA 2019 ใช�ตราสัญลักษณ!ของ กสทช. บนสื่อประชาสัมพันธ! 
และสื่อออนไลน!ของผู�จัดงาน   

 ๓. เห็นชอบในหลักการต5อการสนับสนุนเก่ียวกับการขออนุญาตนําเข�าเครื่องวิทยุ
คมนาคมหรืออุปกรณ!ในการจัดแสดงนิทรรศการ โดยให�ปฏิบัติตามข�อกฎหมาย
และหลักเกณฑ!ท่ีเก่ียวข�อง  

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ประสานกับผู�จัดงานและดําเนินการในส5วนท่ี
เก่ียวข�องต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง การเข�าร5วมเปPนหน5วยงานสนับสนุนการจัดงาน InfoComm 
Southeast Asia  2019 (IFSEA 2019) 

 



๒๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๔๘๖/๒๕๖๑ ระหว�างห,างหุ,นส�วนจํากัด 
 แอลพี เคเบิล ทีวี (ผู,ฟrองคดี) กับ กสทช. (ผู,ถูกฟrองคดีท่ี ๑) และสํานักงาน กสทช. 
 (ผู,ถูกฟrองคดีท่ี ๒) : มส. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.  เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการมอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ!นันท! 

หรือเลขาธิการ กสทช. เปPนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.  
 ๒. เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๔๘๖/๒๕๖๑ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 ๓. รับทราบการดําเนินการยื่นคําชี้แจงคัดค�านคําขอคุ�มครองชั่วคราวและให�ถ�อยคํา

เพิ่มเติมต5อศาลปกครองเชียงใหม5 ในวันนัดไต5สวนคําขอคุ�มครองชั่วคราว   
เม่ือวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๔๘๖/๒๕๖๑ ระหว5าง
 ห�างหุ�นส5วนจํากัด แอลพี เคเบิล ทีวี (ผู�ฟpองคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟpองคดีท่ี ๑)  
 และสํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟpองคดีท่ี ๒) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๕๑/๒๕๖๑ ระหว�างบริษัท เค.พี.พี.     
                              เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด (ผู,ฟrองคดี) กับ กสทช. (ผู,ถูกฟrองคดี) : มส.  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.  เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการมอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ!นันท! 

หรือเลขาธิการ กสทช. เปPนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.  
 ๒. เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๕๑/๒๕๖๑ ตามท่ี

สํานักงาน กสทช. เสนอ  
  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๕๑/๒๕๖๑ ระหว5าง
 บริษัท เค.พี.พี. เอ็นเตอร!ไพรส! จํากัด (ผู�ฟpองคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟpองคดี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : การอนุมัติผังรายการหลักประจําป[ ๒๕๖๒ (กิจการใช,คล่ืนความถ่ี) : ปส. ๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  



๒๘ 
 

 ๑. อนุมัติผังรายการหลักประจําปD ๒๕๖๒ ของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ี จํานวน ๒๖ ช5องรายการ ดังนี้ 

 ๑.๑ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร!เทนเม�นต! จํากัด (สถานีโทรทัศน!ไทยทีวีสี ช5อง ๓) 
 ๑.๒ กองทัพบก (สถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก) 
  ๑.๓ กรมประชาสัมพันธ! (สถานีวิทยุโทรทัศน!แห5งประเทศไทย) 
  ๑.๔ องค!การกระจายเสียงและแพร5ภาพสาธารณะแห5งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน!

ไทยพีบีเอส) 
  ๑.๕ สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร (ช5องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน!รัฐสภา) 
  ๑.๖ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด (ช5องรายการ 3 FAMILY) 
 ๑.๗ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (ช5องรายการ MCOT Kids & Family) 
 ๑.๘ บริษัท ไทย นิวส! เน็ตเวิร!ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด (ช5องรายการ TNN24) 
 ๑.๙ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท! จํากัด (ช5องรายการ นิว 18 (NEW 18)) (ชื่อช5อง

รายการเดิม นิวทีวี (NEW TV)) 
 ๑.๑๐ บริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด (ช5องรายการ สถานีโทรทัศน! สปริงนิวส!) 
 ๑.๑๑  บริษัท ไบร!ท ทีวี จํากัด (ช5องรายการ Bright TV) 
 ๑.๑๒ บริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด (ช5องรายการ VOICE TV) 
 ๑.๑๓ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด (ช5องรายการ Nation TV) 
 ๑.๑๔ บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด (ช5องรายการ เวิร!คพอยท! ทีวี) 
 ๑.๑๕ บริษัท ทรูโฟร!ยู สเตชั่น จํากัด (ช5องรายการ True4U (ทรูโฟร!ยู)) 
 ๑.๑๖ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (ช5องรายการ GMM25) 
 ๑.๑๗ บริษัท อาร!.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด (ช5องรายการ 8) 
 ๑.๑๘ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด (ช5องรายการ 3 SD) 
 ๑.๑๙ บริษัท โมโน บรอดคาซท! จํากัด (ช5องรายการ โมโน ทเวนต้ีไนน! (Mono 29)) 
 ๑.๒๐ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (ช5องรายการ 9 MCOT HD (ชื่อช5อง

รายการเดิม MCOT HD)) 
 ๑.๒๑ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด (ช5องรายการ ONE) 
 ๑.๒๒ บริษัท ทริปเปHล วี บรอดคาสท! จํากัด (ช5องรายการ ไทยรัฐทีวี) 
 ๑.๒๓ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด (ช5องรายการ 3 HD) 
 ๑.๒๔ บริษัท อมรินทร! เทเลวิชั่น จํากัด (ช5องรายการ อมรินทร! ทีวี เอชดี 

(AMARIN TV HD)) 
 ๑.๒๕  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน!และวิทยุ จํากัด (7 HD) 
 ๑.๒๖  บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด! บรอดคาสต้ิง จํากัด (ช5องรายการ พีพีทีวี (PPTV)) 
  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�รับใบอนุญาตดังกล5าวข�างต�น  

ให�ถือปฏิบัติโดยเคร5งครัด ดังนี้ 
 ๑) กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห5งชาติเห็นชอบแล�ว      
ให�ปฏิบัติตามข�อ ๑๔ และ ข�อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 



๒๙ 
 

หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศผังรายการ) โดยเคร5งครัด  

  ๒) หากภายหลังพบว5ามีการร�องเรียนหรือข�อโต�แย�งข�อมูลรายการท่ีผู�รับ
ใบอนุญาตแสดงข�อมูลในเอกสาร หรือพบว5าผู�รับใบอนุญาตระบุ
ประเภทรายการไม5เหมาะสม ส5งผลให�ข�อมูลสัดส5วนรายการข5าวสาร
หรือสาระประโยชน!ต5อสาธารณะไม5สอดคล�องกับประกาศผังรายการ 
หรือออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสร�างสรรค!สังคมหรือรายการ
สําหรับเด็กและเยาวชนไม5สอดคล�องกับประกาศผังรายการ หรือจัด
ระดับความเหมาะสมรายการไม5สอดคล�องกับเวลาออกอากาศ
ตามประกาศผังรายการ หรือแสดงข�อมูลบริการเพ่ือคนพิการและ
คนด�อยโอกาสเข�าถึงข�อมูลข5าวสารไม5สอดคล�องกับประกาศผังรายการ 
หรือมีการแสดงข�อมูลสิทธิการเผยแพร5รายการและข�อมูลทรัพย!สิน
ทางปiญญาไม5ถูกต�อง ผู�รับใบอนุญาตจะต�องดําเนินการแก�ไขและ
รับผิดชอบต5อการแจ�งข�อมูลดังกล5าวและดําเนินการแก�ไขภายใน ๗ วัน
นับแต5วันท่ีได�รับแจ�งจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งเตือนบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด! 
บรอดคาสต้ิง จํากัด (ช5องรายการ พีพีทีวี (PPTV)) ให�เสนอผังรายการหลักประจําปD
ครั้งต5อไป ล5วงหน�าก5อนออกอากาศไม5น�อยกว5า ๑๕ วัน ทั้งนี้ เพื่อให�เปPนไป
ตามข�อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการ
สําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖   

 ๓. มอบหมายให�สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู�ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๓.๑ ตรวจสอบการออกอากาศ (Monitor) รายการที่ผู�รับใบอนุญาตได�แสดง
ข�อมูลการออกอากาศในช5วงเวลารายการท่ีมีเนื้อหาสร�างสรรค!สังคมหรือ
รายการสําหรับเด็กและเยาวชน อย5างน�อย วันละ ๖๐ นาที ระหว5างช5วงเวลา 
๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน และระหว5างช5วงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
ในวันเสาร!และวันอาทิตย! ซ่ึงควรเปPนรายการท่ีมีเนื้อหาเหมาะสมและไม5
เปPนภัยต5อการพัฒนา ท้ังด�านสติปiญญา อารมณ! และสังคมของเด็กและเยาวชน 

 ๓.๒ ติดตามตรวจสอบและเฝpาระวัง เนื้อหารายการในช5องรายการหมวดหมู5
เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพ่ือกํากับดูแลให�สอดคล�องกับภาคผนวก ก 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการและเง่ือนไขการประมูล
คลื่นความถ่ี เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖             

 ๓.๓ กําหนดหลักเกณฑ!หรือแนวทางการพิจารณารายการสําหรับเด็กและ
เยาวชน หรือรายการท่ีมีเนื้อหาสร�างสรรค!สังคม เพ่ือความชัดเจนในการ
ถือปฏิบัติของผู�รับใบอนุญาต 



๓๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลักประจําปD ๒๕๖๒ (กิจการใช�คลื่นความถ่ี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : ข,อร,องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “Tonight Thailand” เม่ือวันท่ี ๘     
                             พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล                             
 ช�อง VOICE TV (ช�อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
บริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด ช5องรายการ VOICE TV กรณีการออกอากาศรายการ   
“Tonight Thailand” เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีลักษณะเนื้อหาต�องห�าม
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห5งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให�ความร5วมมือต5อการปฏิบัติงานคณะรักษาความ
สงบแห5งชาติและการเผยแพร5ข�อมูลข5าวสารต5อสาธารณะ และประกาศคณะรักษา
ความสงบแห5งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง 
แก�ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห5งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และ 
เปPนการขัดต5อบันทึกข�อตกลงท่ีบริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด ทําไว�กับสํานักงาน กสทช. 
ท้ังนี้ หากบริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด ฝjาฝ�นหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่ง กสทช. จะใช�
มาตรการบังคับทางปกครองต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “Tonight 
 Thailand” เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางช5องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
 ในระบบดิจิตอล ช5อง VOICE TV (ช5อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : ข,อร,องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เดินหน,าต�อไป” และรายการ 
 “เข,าใจตรงกันนะ” ในช�วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ท่ี
 ไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ช�อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการ

ออกอากาศรายการ “เดินหน�าต5อไป” และรายการ “เข�าใจตรงกันนะ” ในช5วง  
เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทางช5องรายการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ช5อง PEACE TV 
อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต5อไป 

  
 



๓๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : ข,อร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เหลียวหลังแลไป
 ข,างหน,า” และรายการ “เข,าใจตรงกันนะ” เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑   
 ทางช�องรายการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ช�อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม�
 เหมาะสม :  ผส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให� 

ตรวจสอบการออกอากาศรายการ  “เหลียวหลังแลไปข�างหน�า” และรายการ 
“เข�าใจตรงกันนะ” เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางช5องรายการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช� 
คลื่นความถ่ี ช5อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาใน
ครั้งต5อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : ข,อร,องเรียนกรณีเรื่องร,องเรียนขอให,ตรวจสอบการออกอากาศรายการ    
 “ห,องข�าวเล�าเรื่องสุดสัปดาห�” เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการ
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ช�อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีเรื่อง

ร�องเรียนขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “ห�องข5าวเล5าเรื่องสุดสัปดาห!” 
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช5องรายการโทรทัศน!ที่ไม5ใช�คลื่นความถ่ี  
ช5อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ    
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต5อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : ข,อร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
 “Victory BNK48” ออกอากาศทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
 ดิจิตอล ช�องเวิร�คพอยท� ทีวี (ช�อง ๒๓) : ผส. 
 
มติท่ีประชุม               เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งปรับทางปกครองบริษัท ไทย 
บรอดคาสต้ิง จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช5องเวิร!คพอยท! ทีวี (ช5อง ๒๓) เปPนเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้    
ตามมาตรา ๕๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากปรากฏข�อเท็จจริงว5า 
การออกอากาศรายการ “Victory BNK48” เม่ือวันอังคารท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ทางช5องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5องเวิร!คพอยท! ทีวี (ช5อง ๒๓) 
เปPนการออกอากาศเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบต5อศีลธรรมอันดีของประชาชน   
อันขัดต5อมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๓๒ 
 

 หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๓ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการจัดระดับความ
 เหมาะสมของรายการ “Victory BNK48” ออกอากาศทางช5องรายการโทรทัศน!
 ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5องเวิร!คพอยท! ทีวี (ช5อง ๒๓)       
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด,านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑  : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดและกํากับดูแลโครงสร,างอัตราค�าบริการ

โทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายในประเทศ : คณะทํางานเพ่ือการจัดทําหลักเกณฑ�การ
กํากับดูแลฯ นท. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
 กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางการกํากับดูแลโครงสร�างอัตราค5าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี

ให�เปPนมาตรฐานเดียวกัน  
 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท! เห็นชอบในหลักการร5างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนด

และกํากับดูแลโครงสร�างอัตราค5าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ  
 ๓. เห็นชอบรูปแบบ แนวทาง และระยะเวลาในการจัดรับฟiงความคิดเห็น

สาธารณะต5อร5างประกาศ  กสทช. เรื่อง การกําหนดและกํากับดูแลโครงสร�าง 
อัตราค5าบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่ภายในประเทศ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําร5างประกาศฯ ดังกล5าวไปจัดรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะเพ่ือให�เปPนไป 
ตามมาตรา ๒๘ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553   
และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต5อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ            ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ร5างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดและกํากับดูแล
โครงสร�างอัตราค5าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๖/๔๐ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒        
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ ดังนี้ 

  “ผมเห็นชอบต5อการออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดและกํากับดูแล
โครงสร�างอัตราค5าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ เพ่ือกําหนดแนวทาง   
การกํากับดูแลในเรื่องนี้ให�เปPนมาตรฐานเดียวกัน แต5มีความเห็นว5าควรจะต�อง
ปรับปรุงเนื้อหาของร5างประกาศในบางประเด็นท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 

  ๑. อัตราค5าบริการส5วนเกินสิทธิตามแพ็กเกจ ตามร5างท่ีเสนอมีการกําหนด
ไว�เกินกว5าอัตราค5าบริการเฉลี่ยในทุกรายการ โดยเฉพาะบริการอินเทอร!เน็ต



๓๓ 
 

เคลื่อนท่ีท่ีกําหนดไว�ไม5เกิน ๐.๕๐ บาทต5อเมกะไบต!นั้น สูงกว5าอัตราค5าบริการ
เฉลี่ยท่ีกําหนดไว�ท่ี ๐.๑๔ บาทต5อเมกะไบต! กว5า ๓ เท5า อันแตกต5างจากบริการ
ส5วนอ่ืนท่ีแม�จะสูง แต5ก็ไม5เกิน ๒ เท5า จึงอาจต�องพิจารณาว5า การต้ังราคาของ
บริการอินเทอร!เน็ตเคลื่อนท่ีในตลาดมีความผิดปกติหรือไม5อย5างไร ท้ังนี้ ผมเห็นว5า
บริการดังกล5าวได�รับความนิยมและมีการใช�งานเพ่ิมข้ึนอย5างต5อเนื่อง ดังนั้น
สํานักงาน กสทช. ควรกําหนดให�อัตราค5าบริการนอกแพ็กเกจสูงกว5าอัตรา
ค5าบริการเฉลี่ยไม5เกิน ๒ เท5า หรืออย5างมากคือเท5ากับ ๐.๒๘ บาทต5อเมกะไบต! 
เพ่ือให�ใกล�เคียงกับลักษณะการต้ังราคาค5าบริการอ่ืน 

  ๒. เห็นควรกําหนดให�รายการส5งเสริมการขายข้ันเริ่มต�นมีอัตราค5าบริการ
เท5ากับอัตราค5าบริการเฉลี่ย เนื่องจากหากกําหนดอัตราค5าบริการสูงกว5าก็อาจ
ส5งผลทําให�ผู�ใช�บริการไม5นิยมเข�าใช�รายการส5งเสริมการขายดังกล5าว อีกท้ัง
ตามข�อ ๘ วรรคสอง ของร5างประกาศฯ ซ่ึงกําหนดให�ในกรณีการเปHดใช�บริการ
เลขหมายใหม5 การโอนย�ายเลขหมาย หรือเม่ือระยะเวลาของรายการส5งเสริม
การขายสิ้นสุดลง ผู�ให�บริการต�องแจ�งรายการส5งเสริมการขายหลักข้ันเริ่มต�น
เปPนลําดับแรกก5อนการเสนอรายการส5งเสริมการขายอ่ืน ซ่ึงข�อกําหนดดังกล5าว
อาจบังคับใช�ในทางปฏิบัติได�ค5อนข�างยาก แท�จริงควรกําหนดเง่ือนไขการเข�าใช�
รายการส5งเสริมการขายดังกล5าวไว�เปPนค5าเริ่มต�นการใช�งาน (Default) โดยอาจ
ระบุไว�ในสัญญาว5า ถ�าผู�ใช�บริการไม5มีการเลือกรายการส5งเสริมการขายใดๆ ก็ให�
ใช�รายการส5งเสริมการขายนี้ และ/หรือกรณีระยะเวลาการใช�บริการรายการ
ส5งเสริมการขายเดิมสิ้นสุดลง ก็ให�เปลี่ยนมาใช�รายการส5งเสริมการขายข้ันเริ่มต�นนี้
โดยอัตโนมัติ ยกเว�นกรณีท่ีผู�ใช�บริการได�เลือกใช�รายการส5งเสริมการขายอ่ืนท่ี
สอดคล�องกับพฤติกรรมการใช�งานของตนเองแล�ว 

  ๓. การกํากับดูแลโครงสร�างอัตราค5าบริการด�วยวิธีการคํานวณหาค5าเฉลี่ย
และกําหนดให�ผู�ให�บริการต�องเสนอขายบริการประเภทเสียงท่ีคิดค5าบริการใน
หน5วยวินาทีไม5น�อยกว5าร�อยละ ๕๐ ของจํานวนรายการส5งเสริมการขายท้ังหมดนั้น 
เปPนวิธีการกํากับดูแลท่ีมีข�อจํากัดค5อนข�างมาก เนื่องจากผู�ให�บริการท่ีถูกกํากับ
ดูแลสามารถจัดทํารายการส5งเสริมการขายเพ่ิมข้ึน เพียงเพ่ือให�เปPนไปตาม
ข�อกําหนด โดยอาจเลือกจัดทําโฆษณาหรือกําหนดเง่ือนไขการเข�าใช�แพ็กเกจ  
ไว�เปPนการเฉพาะ เพ่ือจํากัดการเข�าถึงแพ็กเกจท่ีมีราคาตํ่าหรือมีการคิดค5าบริการ
เปPนวินาทีนั้น 

  ๔. เห็นควรให�มีการกําหนดมาตรฐานการคํานวณค5าบริการประเภทเสียง
และอินเทอร!เน็ตเคลื่อนท่ีให�ชัดเจนไว�ในร5างประกาศฯ เพ่ือคุ�มครองผู�ใช�บริการ
ให�ได�รับการคิดค5าบริการอย5างเปPนธรรม โดยกําหนดให�บริการประเภทเสียง
และบริการอินเทอร!เน็ตเคลื่อนท่ีในทุกแพ็กเกจท่ีเสนอขายต5อผู�ใช�บริการมี
หน5วยนับเพ่ือคํานวณค5าบริการเปPนวินาทีและกิโลไบต! ตามลําดับ นอกจากนั้น 
สํานักงาน กสทช. ควรต�องกําหนดหลักเกณฑ�การแสดงหน�วยบริการให�ชัดเจน
และสามารถเข�าใจได�ง5าย โดยบริการประเภทเสียงและบริการอินเทอร!เน็ตเคลื่อนท่ี 



๓๔ 
 

ควรกําหนดราคาค5าบริการในหน5วยนาทีและบาทต5อเมกะไบต! หรือบาทต5อจิกะไบต! 
ตามลําดับ เพ่ือให�ผู�ใช�บริการทราบข�อมูลท่ีถูกต�องชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบ
ราคาค5าบริการตามรายการส5งเสริมการขายต5างๆ ได�สะดวก 

  ๕. ไม5เห็นด�วยกับการกําหนดให�การกํากับดูแลโครงสร�างอัตราค5าบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนที่ครอบคลุมผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสามท้ังหมด โดยเห็นว5าควรกํากับเฉพาะผู�ให�บริการรายใหญ5เท5านั้น ในการนี้ 
สํานักงาน กสทช. อาจกําหนดเกณฑ!เพ่ือแยกแยะระหว5างผู�ให�บริการรายใหญ5
กับรายเล็กให�ชัดเจน โดยอาจนําเอาส5วนแบ5งตลาดหรือจํานวนผู�ใช�บริการมาใช�
เปPนเกณฑ!ในการพิจารณา” 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒  : บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลา
 การนําส�งรายงานจํานวนเงินรายได, ค�าใช,จ�าย และดอกผลในช�วงระยะเวลา
 คุ,มครองผู,ใช,บริการ : คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส�งรายได,ฯ นท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาการนําส5ง
รายงานจํานวนเงินรายได� ค5าใช�จ5าย และดอกผลของบริษัทฯ ในช5วงระยะเวลา
คุ�มครองผู�ใช�บริการ สําหรับการรายงานข�อมูลรอบแรก (๑๖ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑) จากภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปPนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ขอขยายระยะเวลาการนําส5งรายงานจํานวนเงินรายได� ค5าใช�จ5าย และดอกผล
ในช5วงระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๖/๔๒ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ ดังนี้ 

  “๑. ผมไม5เห็นชอบกับการออกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการเปPนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
การให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช.ฯ ฉบับท่ี ๒ 
มาต้ังแต5ต�น อย5างไรก็ตาม เม่ือประกาศท้ังสองฉบับมีผลใช�บังคับอยู5ในปiจจุบัน   
อีกท้ังการดําเนินการตามประกาศยังเก่ียวข�องกับเงินนําส5งรายได�ให�แผ5นดิน 
ดังนั้น จึงมีความจําเปPน ต�องพิจารณาเรื่องดังกล5าวตามหลักเกณฑ!ของประกาศ 
กสทช. ท้ังสองฉบับข�างต�น 

  ๒. เนื่องจากข�อ ๗ ของประกาศฯ กําหนดให� “การจัดทํารายงานจํานวน
เงินรายได�และดอกผล การนําส5งรายงานตลอดจนการกําหนดเวลาในการนําส5ง



๓๕ 
 

รายได�ตามวรรคหนึ่ง ให�เปPนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด” และเม่ือพิจารณา
เหตุผลของบริษัทฯ ประกอบกับการให�ขยายระยะเวลานําส5งรายงานรอบแรก   
ไปอีก ๑ เดือน จะไม5ได�ส5งผลกระทบต5อการเรียกเก็บเงินรายได�ข้ันตํ่า เนื่องจาก
บริษัทฯ จะต�องนําส5งรายงานของวันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ภายในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงเห็นชอบให�บริษัทฯ ขยายระยะเวลา
การนําส5งรายงานจํานวนเงินรายได� ค5าใช�จ5าย และดอกผลของบริษัทฯ ในช5วง
ระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการสําหรับการรายงานข�อมูลรอบแรก (๑๖ กันยายน - 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) จากภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปPนภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ได� ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การพิจารณาข,อเสนอการขายส�งบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน 
 ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท� 
 เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการขายส5งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข5ายเสมือนของบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนที่แบบ
โครงข5ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการ
พิจารณาให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ทราบต5อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การพิจารณาข�อเสนอการขายส5งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
แบบโครงข5ายเสมือนของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข5ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔  : การพิจารณาบันทึกความเข,าใจการให,บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน
 ระหว�างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท เดอะ ไวท�สเปซ จํากัด
 และระหว�างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ดาต,า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคช่ัน 
 จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. เห็นชอบผลการพิจารณาบันทึกความเข�าใจการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี

แบบโครงข5ายเสมือน ระหว5างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท 
เดอะ ไวท!สเปซ จํากัด และระหว5างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท 
ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด  



๓๖ 
 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือดําเนินการแก�ไขปรับปรุงบันทึกความเข�าใจท้ังสองฉบับดังกล5าวตามผล
การพิจารณาให�แล�วเสร็จ และจัดส5งสําเนาบันทึกความเข�าใจฉบับแก�ไข
ปรับปรุงให�สํานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต5วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  
ท้ังนี้ ตามข�อ ๒๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบ
โครงข5ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปHดเผย
สําเนาบันทึกความเข�าใจดังกล5าว รวมถึงเอกสารแนบท�ายเปPนการทั่วไป 
ตามข�อ ๒๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข5าย
เสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ ต5อไป     

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตในประเด็นการจัดส5งสัญญาการขายส5งบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีล5าช�ากว5าท่ีประกาศกําหนด ซ่ึงเปPนจุดอ5อนในการกํากับดูแล     
โดยอาจส5งผลให�ผู�รับใบอนุญาตไม5ได�รับการกํากับดูแลอย5างเหมาะสม  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง การพิจารณาบันทึกความเข�าใจการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
 แบบโครงข5ายเสมือนระหว5างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท เดอะ ไวท!สเปซ 
 จํากัด และระหว5างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ 
 คอมมูนิเคชั่น จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบ
 โครงข5ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕  : การพิจารณาความผิดของบริษัท บ,านอําเภอ จอมเทียน เคเบ้ิล ทีวี เอ็กซ�เพรส จํากัด 
 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท. ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
 ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีการพิจารณาความผิดของบริษัท บ�านอําเภอ  
 จอมเทียน เคเบ้ิล ทีวี เอ็กซ!เพรส จํากัด ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
 โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. บริษัท บ�านอําเภอ จอมเทียน เคเบ้ิล ทีวี เอ็กซ!เพรส จํากัด ให�บริการอินเทอร!เน็ต

ภายในอาคารชุดหลายแห5งโดยมิได�รับใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ต
แบบท่ีหนึ่ง ในลักษณะของการขายต5อบริการ จึงเปPนความผิดฐานประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยไม5ได�รับอนุญาตแบบท่ีหนึ่ง กําหนดโทษปรับไม5เกินหนึ่งแสนบาท   

 ๒. ให�คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ดําเนินการเปรียบเทียบปรับบริษัท บ�านอําเภอ 
จอมเทียน เคเบ้ิล ทีวี เอ็กซ!เพรส จํากัด ตามหลักเกณฑ!ในการเปรียบเทียบคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
ในความผิดฐานให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่งในลักษณะของการขายต5อ
บริการต5อไป 



๓๗ 
 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตขอให�สํานักงาน กสทช. เร5งดําเนินการ
 เปรียบเทียบปรับโดยเร็ว และเร5งรัดให�บริษัทฯ ดําเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตให�
 ถูกต�องต5อไป  
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง การพิจารณาความผิดของบริษัท บ�านอําเภอ จอมเทียน เคเบ้ิล ทีวี 
 เอ็กซ!เพรส จํากัด ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖  : บริษัท เดอะ คอมมูนิเคช่ัน โซลูช่ัน จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 โทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพ่ือให�บริการโครงข5าย
โทรคมนาคมเพ่ือให�เช5าใช�และเพ่ือให�บริการโทรคมนาคม (Network Provider 
and Service Provider) เพ่ือให�บริการ Internet  of Things (IoT) แก5บริษัท 
เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปD นับแต5
วันที่ กสทช. มีมติ ทั้งนี้ โดยกําหนดเงื่อนไขการอนุญาตเช5นเดียวกับเงื่อนไข
การอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตเพื่อให�บริการในลักษณะ
เดียวกันท่ีได�รับอนุญาตอยู5ก5อนแล�ว  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗  : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับการใช,งานเช่ือมโยงสัญญาณ
 ระหว�างห,องส�งกับเครื่องส�งวิทยุกระจายเสียง (Studio-Transmitter Link)
 ย�านความถ่ี ๓๐๐ - ๓๒๐.๑ เมกะเฮิรตซ� : คภ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะต5อร5างประกาศ กสทช. เรื่อง 

แผนความถ่ีวิทยุสําหรับการใช�งานเชื่อมโยงสัญญาณระหว5างห�องส5งกับ
เครื่องส5งวิทยุกระจายเสียง (Studio-Transmitter Link) ย5านความถ่ี ๓๐๐ - 
๓๒๐.๑ เมกะเฮิรตซ! ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร5ในเว็บไซต!
ของสํานักงาน กสทช. ต5อไป   



๓๘ 
 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร5างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
สําหรับการใช�งานเชื่อมโยงสัญญาณระหว5างห�องส5งกับเครื่องส5งวิทยุกระจายเสียง 
(Studio-Transmitter Link) ย5านความถ่ี ๓๐๐ - ๓๒๐.๑ เมกะเฮิรตซ! ท้ังนี้  
ให�นําประกาศดังกล5าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม ก5อนนําไปลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง ร5างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับการใช�งาน
 เชื่อมโยงสัญญาณระหว5างห�องส5งกับเครื่องส5งวิทยุกระจายเสียง (Studio-
 Transmitter Link) ย5านความถ่ี ๓๐๐ - ๓๒๐.๑ เมกะเฮิรตซ! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘  : ข,อเสนอการใช,โครงข�ายโทรคมนาคม ฉบับปรับปรุง ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
  จํากัด : ชท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช�โครงข5ายโทรคมนาคม ฉบับปรับปรุง ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
เพ่ือให�บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช�โครงข5ายโทรคมนาคมกับ
ผู�รับใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข5ายโทรคมนาคมต5อไปได� และให�บริษัทฯ ดําเนินการ
เปHดเผยข�อเสนอการใช�โครงข5ายโทรคมนาคมเปPนการท่ัวไปผ5านทางเว็บไซต!
ของบริษัทฯ ภายในสิบห�าวันนับแต5วันที่ได�รับหนังสือแจ�ง ทั้งนี้ ตามนัยข�อ ๔๖ 
ประกอบข�อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต5อโครงข5ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข5ายโทรคมนาคม ฉบับปรับปรุง ของ
 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙  : แนวทางการวางท�อร,อยสายใต,ดินในพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท,องถ่ิน : วท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
แนวทางการวางท5อร�อยสายใต�ดินในพ้ืนท่ีองค!กรปกครองส5วนท�องถ่ิน ดังนี้ 

 ๑. ผู�สร�างท5อร�อยสายต�องเปPนผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
จาก กสทช. เนื่องจากเปPนการให�บริการโครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมท่ีต�องมี
การใช�ร5วมกันภายใต�ข�อจํากัด ท้ังนี้ จะเปPนหน5วยงานของรัฐหรือผู�ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมเอกชนก็ได� ตามข�อกําหนดขององค!กรปกครองส5วนท�องถ่ิน 



๓๙ 
 

 ๒. ผู�สร�างท5อร�อยสายต�องเปHดให�ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นเช5าใช�
ท5อร�อยสายได� เพ่ือเปPนการส5งเสริมให�เกิดการแข5งขันในกิจการโทรคมนาคม 
และให�มีการแข5งขันด�านราคาค5าบริการ คุณภาพการให�บริการ ความหลากหลาย
ของบริการ ความครอบคลุมพ้ืนท่ีในการให�บริการ หรือไม5ให�เกิดการผูกขาด 
ในโครงสร�างพ้ืนฐาน ซ่ึงขัดกับหลักการตามกฎหมายว5าด�วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม   

 ๓. ในกรณีให�บริการถึงผู�ใช�งานสุดท�าย (Last mile) ให�ผู�สร�างท5อร�อยสายวางท5อ
และวางระบบสื่อสารไปพร�อมกันได� เพ่ือประโยชน!สาธารณะ สิ่งแวดล�อม และ
ทัศนียภาพ และให�ผู�ให�บริการโทรคมนาคมรายอ่ืนเช5าใช�ได�  

 ๔. ในกรณีองค!กรปกครองส5วนท�องถ่ินเปPนผู�กําหนดแผนนําระบบสื่อสารลงใต�ดิน 
ต�องมีหน�าท่ีจัดทําประชาพิจารณ!ผู� ท่ีอยู5อาศัยในพ้ืนท่ีหรืออาคารพาณิชย! 
เข�าใจโครงการและยินยอมให�มีการติดต้ังสายสื่อสารบนอาคาร หรือยินยอมให�
วางท5อข้ึน (Riser) สู5ตัวบ�านหรืออาคาร หรือพาดสายผ5านไปยังพ้ืนท่ีด�านในตรอก 
ซอก ซอย หรือผลกระทบท่ีอาจได�รับจากการดําเนินการนําระบบสายสื่อสารลงใต�ดิน 
พร�อมท้ังจัดประชาสัมพันธ!โครงการให�ผู�ท่ีอยู5อาศัยในพ้ืนท่ีหรืออาคารพาณิชย!
เข�าใจโครงการ หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค! วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ และผู�รับผิดชอบโครงการ 

 ๕. ในกรณีองค!กรปกครองส5วนท�องถ่ินมีแผนนําระบบสายสื่อสารลงใต�ดิน ขอให�
จัดส5งแผนดังกล5าวให�กับ กสทช. เพ่ือจัดทําแผนการนําสายสื่อสารลงใต�ดิน 
ประกาศให�ประชาชนท่ัวไปทราบ และให�ผู�ประกอบกิจการสื่อสารในส5วนกลาง
และพ้ืนท่ีได�เตรียมพร�อมรองรับต5อไป  

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง แนวทางการวางท5อร�อยสายใต�ดินในพ้ืนท่ีองค!กรปกครอง
ส5วนท�องถ่ิน 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตขอให�สํานักงาน กสทช. แจ�งองค!กรปกครอง 
ส5วนท�องถ่ินท่ัวประเทศให�ทราบ เพราะว5าสํานักงานฯ อาจจะกํากับดูแล
ท�องถ่ินไม5ได� เพียงแต5กําหนดแนวทางเพ่ือให�ผู�ประกอบการกับเจ�าของท5อ
สามารถดําเนินการต5อไปได� 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : บริษัท ซีอาร�ซี ไทวัสดุ จํากัด ขอเพ่ิมวัตถุประสงค�การใช,งานเลขหมายโทรศัพท�
 แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๘ : จท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติการขอ
เพ่ิมวัตถุประสงค!การใช�งานเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๘ 
ให�แก5บริษัท ซีอาร!ซี ไทวัสดุ จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท ซีอาร!ซี ไทวัสดุ จํากัด ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  
โดยเคร5งครัดต5อไป   



๔๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท ซีอาร!ซี ไทวัสดุ จํากัด ขอเพ่ิมวัตถุประสงค!การใช�งาน
 เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๐๘  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก   
 : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๔๕ ให�แก5บริษัท บิซิเนส   
ซีทีเอส จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร5งครัดต5อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
 โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : บริษัท นาโนนีเซีย จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๔๖ ให�แก5บริษัท นาโนนีเซีย จํากัด 
ท้ังนี้ ให�บริษัท นาโนนีเซีย จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร5งครัดต5อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง บริษัท นาโนนีเซีย จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!
 แบบสั้น ๔ หลัก   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๘๗ ของบริษัท
 เอเชียประกันภัย ๑๙๕๐ จํากัด (มหาชน) : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�รับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๘๗ ของบริษัท เอเชีย
ประกันภัย ๑๙๕๐ จํากัด (มหาชน) โดยให�มีผลต้ังแต5วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เปPนต�นไป  

 



๔๑ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๘๗   
 ของบริษัท เอเชียประกันภัย ๑๙๕๐ จํากัด (มหาชน)    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ขอส�งคืนเลขหมายโทรศัพท�

สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบไม�เต็มกลุ�มกรณีเปYนกลุ�มเลขหมายท่ีมี
ผู,ใช,บริการ ตามมาตรการคุ,มครองผู,ใช,บริการเปYนการช่ัวคราวในกรณีส้ินสุด
 การอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให,บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี : จท.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
   ๑. อนุมัติให�รับคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบไม5เต็มกลุ5ม

กรณีเปPนกลุ5มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๒๖๖,๑๖๖ เลขหมาย 
โดยให�มีผลต้ังแต5วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปPนต�นไป  

 ๒. ให�ยกเว�นการวางหนังสือคํ้าประกัน (Bank Guarantee) ของค5าธรรมเนียม 
เลขหมายตามจํานวนท่ีส5งคืนให�แก5สํานักงาน กสทช. เปPนระยะเวลา ๔ เดือน      
ซ่ึงกําหนดไว�เพ่ือเปPนหลักประกันในการดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ๓. ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตรวจสอบข�อมูลเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี     
ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีส5งคืนให�กับ กสทช. 
ตามเง่ือนไขของมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑   

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)      
ขอส5งคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบไม5เต็มกลุ5มกรณี
เปPนกลุ5มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ ตามมาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปPนการชั่วคราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๖/๔๑ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒      
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ ดังนี้ 

  “แนวปฏิบัติหลักเกณฑ!และวิธีการคืนเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม5เต็มกลุ5ม 
กรณีเปPนกลุ5มเลขหมายท่ีประกอบไปด�วยเลขหมายท่ีว5างมิได�มีการใช�งาน และ  
เลขหมายท่ีใช�บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  
และแนวปฏิบัติหลักเกณฑ!วิธีการคืนและการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับ
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม5เต็มกลุ5มกรณีเปPนกลุ5มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ
ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ รวมท้ังมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ 



๔๒ 
 

เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีไม5เต็มกลุ5ม
กรณีเปPนกลุ5มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการนั้น เปPนแนวปฏิบัติการคืนเลขหมายท่ี
กําหนดข้ึนเพ่ือใช�กับสถานการณ!ปกติท่ัวไป อาทิ กรณีของบริษัท ทรู มูฟ เอช 
ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท เดอะ ไวท!สเปซ จํากัด ท่ีเปPนฝjาย
ประสงค!จะคืนเลขหมายเพ่ือเปPนการลดค5าใช�จ5ายของตนเอง แต5แนวปฏิบัติ
หรือหลักเกณฑ!ดังกล5าวข�างต�นมิใช5หลักเกณฑ!การคืนเลขหมายท่ี กสทช. 
กําหนดข้ึนเพ่ือใช�กับการคืนเลขหมายในกรณีสิ้นสุดระยะเวลาการให�บริการ
ตามสัญญาสัมปทานแต5อย5างใด 

  ในกรณีของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) นั้น 
บริษัทฯ ได�มีหนังสือท่ี DTAC.RS-NBTC.๑๒๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑   
เพ่ือแจ�งข�อมูลและนําส5งค5าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการ 
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีเฉพาะเลขหมายท่ีมีการใช�งาน ซ่ึงเปPนการดําเนินการเพ่ือให�
เปPนตามข�อ ๖/๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปPนการ
ชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) ท่ีกําหนดให� “การดําเนินการเก่ียวกับเลขหมาย
โทรคมนาคมให�เป�นไปตามประกาศท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ!การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม แต&ในกรณีท่ียังไม&มีข�อกําหนดเป�นการเฉพาะ
เก่ียวกับการคืนเลขหมายโทรคมนาคมและการชําระค&าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมในช&วงระยะเวลาคุ�มครองให�ผู�ให�บริการสามารถคืนเลขหมาย
โทรคมนาคมท่ีไม&ใช�งานมายังคณะกรรมการได�และให�ชําระค&าธรรมเนียม
เฉพาะเลขหมายโทรคมนาคมท่ีมีการใช�งาน” ซ่ึงแนวทางดังกล5าวได�เคยมีการ
ดําเนินการมาแล�วในกรณีของบริษัท แอดวานซ!  อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด (มหาชน) แล�ว 
โดยในครั้งนั้น เม่ือสิ้นสุดการให�บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ�มครองผู�ใช�บริการเปPนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือ
สัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) แล�ว บริษัท แอดวานซ! อินโฟร! 
เซอร!วิส จํากัด (มหาชน) ก็ได�แจ�งขอยกเลิกการใช�งานและส5งคืนเลขหมาย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีเข�ามายัง กสทช. โดยมีการแจ�งข�อมูลและนําส5งค5าธรรมเนียม
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเฉพาะเลขหมายท่ีมีการใช�งาน 
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�เสนอเปPนวาระเพ่ือทราบในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ และท่ีประชุมมีมติรับทราบตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

  ดังนั้น ในกรณีนี้ จึงเห็นควรให�รับคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีจากบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
ตามข�อ ๖/๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปPนการชั่วคราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
(ฉบับท่ี ๒) เพ่ือให�สอดคล�องตามแนวทางเดียวกันกับกรณีของบริษัท แอดวานซ! 
อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด (มหาชน) และเพ่ือให�เกิดความเปPนธรรมและเปPนบรรทัดฐาน



๔๓ 
 

เดียวกัน ในกรณีท่ีเปPนการคืนเลขหมายในกรณีสิ้นสุดระยะเวลาการให�บริการ 
ตามสัญญาสัมปทาน โดยไม5จําเปPนต�องใช�แนวทางตามมติท่ีประชุม กสทช. 
ท่ีกําหนดสําหรับกรณีท่ัวไปตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยท่ีตามข�อเสนอ
ของสํานักงาน กสทช. นั้น ก็ทําให�ต�องมีการยกเว�นการดําเนินการตามมติใน
หลายประการ เนื่องจากเปPนกรณีท่ีข�อเท็จจริงไม5สอดคล�องกับหลักเกณฑ!
นั่นเอง” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : การส�งคืนกลุ�มเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเปYนเลขหมายสวย
 ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และการจัดสรร
 กลุ�มเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเปYนเลขหมายสวย
 ให,กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
   ๑. รับทราบการส5งคืนกลุ5มเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปPน

เลขหมายสวยของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
จํานวน ๙๙ กลุ5มเลขหมาย โดยให�มีผลในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๒๓:๕๙:๕๙ น. ท้ังนี้ ตามข�อ ๒๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

 ๒. อนุมัติจัดสรรกลุ5มเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปPน
เลขหมายสวย ให�แก5บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด เพื่อให�การบริหารจัดการ
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่สอดคล�องตามข�อ ๑๘ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับ
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปPนเลขหมายสวย 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง การส5งคืนกลุ5มเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
ท่ีเปPนเลขหมายสวยของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
และการจัดสรรกลุ5มเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ท่ีเปPนเลขหมายสวย ให�กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๖/๔๓ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒      
 ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ ดังนี้ 

  “ผมไม5ขัดข�องในกรณีการรับคืนเลขหมายฯ ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เนื่องจากเป4นกรณีท่ีบริษัทสิ้นสุดการให�บริการแล�ว 
แต2ในส2วนของการจัดสรรเลขหมายดังกล2าวต2อไปให�แก2บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด นั้น เห็นว2า แนวปฏิบัติในการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท1สําหรับบริการ



๔๔ 
 

โทรศัพท1เคลื่อนท่ีท่ีเป4นเลขหมายสวย จะจัดสรรก็ต2อเม่ือมีผู�มาประมูลและ
ชนะการประมูลได�ครอบครองเลขหมายต2างๆ ไป ท้ังนี้เพ่ือให�ผู�ให�บริการดําเนินการ
ออกซิมการ1ดเพ่ือให�บริการต2อไป รวมท้ังมีหน�าท่ีต�องชําระค2าธรรมเนียมการใช�
เลขหมายต2อไปด�วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย  
   เปYนของตนเอง ของบริษัท ท็อป จีพีเอส เซอร�วิส จํากัด : ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม5มีโครงข5ายเปPนของตนเอง 
เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง แก5บริษัท ท็อป จีพีเอส เซอร!วิส จํากัด 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปD ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเช5นเดียว  
กับเงื่อนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือให�บริการ
โทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม5มีโครงข5ายเปPนของตนเอง ท่ีได�รับอนุญาต
อยู5ก5อนแล�ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
   วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง
    ท่ีไม5มีโครงข5ายเปPนของตนเอง ของบริษัท ท็อป จีพีเอส เซอร!วิส จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : บริษัท ดีแทค บรอดแบนด� จํากัด ขอส้ินสุดใบอนุญาตการให,บริการอินเทอร�เน็ต  
 แบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให� ใบอนุญาตการให�บริ การอินเทอร! เน็ ตแบบ ท่ีหนึ่ ง  เลขท่ี 

NTC/MM/INT/ISP/I/006/2554 ของบริษัท ดีแทค บรอดแบนด! จํากัด 
สิ้นสุดลงต้ังแต5วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปPนต�นไป 

 ๒. เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู�ใช�บริการของบริษัท ดีแทค บรอดแบนด! จํากัด  
ตามแผนการดําเนินการท่ีบริษัทฯ เสนอ และให�บริษัทฯ ดําเนินการตามแผน
เยียวยาผู�ใช�บริการ และรายงานการดําเนินการดังกล5าวให�สํานักงาน กสทช. ทราบ 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการติดตามการชําระค5าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประจําปD ๒๕๖๑ สําหรับบริการดังกล5าวต้ังแต5วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึง
วันท่ีสิ้นสุดการอนุญาต (วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

 



๔๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
 วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง บริษัท ดีแทค บรอดแบนด! จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการ
 ให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย 
 เปYนของตนเอง ของบริษัท โชตชวเลิศ จํากัด : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม5มีโครงข5ายเปPนของตนเอง 
เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง แก5บริษัท โชตชวเลิศ จํากัด 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปD ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเช5นเดียว  
กับเงื่อนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือให�บริการ
โทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม5มีโครงข5ายเปPนของตนเอง ท่ีได�รับอนุญาต
อยู5ก5อนแล�ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
   วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง   
   ท่ีไม5มีโครงข5ายเปPนของตนเอง ของบริษัท โชตชวเลิศ จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย 
 เปYนของตนเอง ของบริษัท เอเอส แท็กซ่ี จํากัด : ปท.๒   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม5มีโครงข5ายเปPนของตนเอง 
เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง แก5บริษัท เอเอส แท็กซ่ี จํากัด 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปD ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเช5นเดียว  
กับเงื่อนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือให�บริการ
โทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม5มีโครงข5ายเปPนของตนเอง ท่ีได�รับอนุญาต
อยู5ก5อนแล�ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  
 วาระท่ี ๕.๒.๑๙ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
 ท่ีไม5มีโครงข5ายเปPนของตนเอง ของบริษัท เอเอส แท็กซ่ี จํากัด 
 



๔๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐ : บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกบริการภายใต,ใบอนุญาต
 การให,บริการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ยกเลิกการให�บริการบัตร

โทรศัพท!ระหว5างประเทศ (International Calling Card Service : ICC)  
ภายใต�ใบอนุญาตการให�บริการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขที่ ๑/๕๐/๐๒๖  
โดยให�มีผลนับต้ังแต5วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปPนต�นไป  

 ๒. เห็นชอบแผนเยียวยาผู�ใช�บริการตามท่ีบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) เสนอ  
และให�บริษัทฯ ดําเนินการตามแผนเยียวยาและรายงานการดําเนินการดังกล5าว 
ให�สํานักงาน กสทช. ทราบ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการติดตามการ
ชําระค5าธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปD ๒๕๖๑ สําหรับบริการดังกล5าวต้ังแต5
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันท่ีมีการยกเลิกบริการต5อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  
  วาระท่ี ๕.๒.๒๐ เรื่อง บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกบริการ
 ภายใต�ใบอนุญาตการให�บริการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๑ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย 
   เปYนของตนเอง ของบริษัท ไออาร�ไอพี จํากัด : ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม5มีโครงข5ายเปPนของตนเอง 
เพื่อให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง แก5บริษัท ไออาร!ไอพี จํากัด 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปD ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเช5นเดียว  
กับเงื่อนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือให�บริการ
โทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม5มีโครงข5ายเปPนของตนเอง ท่ีได�รับอนุญาต
อยู5ก5อนแล�ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  
 วาระท่ี ๕.๒.๒๑ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
 ท่ีไม5มีโครงข5ายเปPนของตนเอง ของบริษัท ไออาร!ไอพี จํากัด  
 
 
 



๔๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๒ : รายงานและพิจารณาการอุทธรณ�คําพิพากษาคดีฟrองเพิกถอนมติท่ีประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๘ ท่ีเห็นชอบให,ผู,รับใบอนุญาตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข�าย
โทรคมนาคมเปYนของตนเอง และแบบท่ีสาม จัดสรรเงินรายได,เข,ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน�สาธารณะ จํานวน ๑๐ คดี : มท. ถท. 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบคําพิพากษาในคดีท่ีฟpองให�เพิกถอนมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๘ 

เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ท่ีเห็นชอบให�ผู�รับใบอนุญาตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข5าย
โทรคมนาคมเปPนของตนเอง และแบบท่ีสาม จัดสรรเงินรายได�ในช5วงต้ังแต5
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เข�ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!
สาธารณะ ในอัตราร�อยละ ๔ ต5อปD จํานวน ๑๐ คดี 

 ๒. เห็นชอบให�ยื่นอุทธรณ!คําพิพากษาคดีฟpองให�เพิกถอนมติที่ประชุม กทค. 
ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐ คดี 

 ๓. มอบหมายให� กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน! และเลขาธิการ กสทช. เปPนผู�รับ
มอบอํานาจในการรับผิดชอบคดีแทนประธาน กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร) 
ผู�รับมอบอํานาจเดิม โดยในส5วนของเลขาธิการ กสทช. ให�มีอํานาจดําเนินการ
เฉพาะการขอขยายระยะเวลาในการดําเนินกระบวนพิจารณาทางศาล และให�
สํานักกฎหมายโทรคมนาคม เปPนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทนในคดีจํานวน ๑๐ คดี   

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  
 วาระท่ี ๕.๒.๒๒ เรื่อง รายงานและพิจารณาการอุทธรณ!คําพิพากษาคดีฟpองเพิกถอน
 มติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๘ ท่ีเห็นชอบให�ผู�รับใบอนุญาตแบบท่ีสอง    
 ท่ีมีโครงข5ายโทรคมนาคมเปPนของตนเอง และแบบท่ีสาม จัดสรรเงินรายได�เข�า
 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
 โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ จํานวน ๑๐ คดี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ร�างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
 โทรคมนาคมแห�งชาติ ว�าด,วยค�าใช,จ�ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. .... : นย. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให� เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่ อง ร5 างระเบียบ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคมแห5งชาติ 
ว5าด�วยค5าใช�จ5ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. .... ออกไป ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมไปจัดทําตารางข�อมูลเปรียบเทียบให�เห็นความ
แตกต5างของประเด็นท่ีขอแก�ไข โดยระบุรายละเอียดหลักการ/เหตุผลท่ีขอแก�ไข
ปรับปรุง และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต5อไป 



๔๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�
 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ 
 ประจําป[ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๖ : โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
 ของโครงการเน็ตประชารัฐและการจัดให,มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง
 และบริการเพ่ือสังคม : ทบ.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบขอบเขตงาน
โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปD ๒๕๖๑ โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมของโครงการเน็ตประชารัฐและการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑,๐๘๐ วัน วงเงินไม5เกิน 
๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ให�ประกาศเปPนโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปD ๒๕๖๑ 
ครั้งท่ี ๖ โดยกําหนดระยะเวลาเปHดรับการส5งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน 
จํานวน ๒ เดือน  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ สําหรับโครงการ
ประเภทท่ี ๒ ประจําปD ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๖ : โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมของโครงการเน็ตประชารัฐ และการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติม ว5า จากวิธีการท่ีเขียนมาจะเปPนการ
ประเมินในลักษณะ backward looking คือมองย�อนหลังดูว5าอะไรคือความสําเร็จ 
อะไรคือความล�มเหลว ถ�าหากเปPนไปได�อาจจะต�องมีลักษณะของ forward 
looking ด�วย ที่จะบอกว5ามีข�อเสนอแนะการปรับปรุงรูปแบบ/การจัดการ 
ในเรื่องใด/อย5างไร รวมถึงการเสนอเพ่ือต5อยอดโครงการว5าสมควรจะ
ดําเนินการเพ่ิมเติมอะไรหรือไม5 เพ่ือให�เกิดประโยชน!ต5อสังคม/ประชาชนมากข้ึน 
ตลอดจนมีข�อเสนอแนวทางในการปรับตัวของผู�ท่ีได�รับผลกระทบท้ังทางบวก
และทางลบในพ้ืนท่ี เพ่ือจะทําให�มีความสมบูรณ!ข้ึนท้ัง ท้ังด�าน backward 
และ forward 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือช�วยเหลือผู,ประสบวาตภัยใต,ของสํานักงานปลัด                                                

สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท : กบ. 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให�การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือช5วยเหลือผู�ประสบวาตภัยใต�ของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยให�เบิกจ5าย 
จากเงินงบประมาณประจําปD ๒๕๖๒ รายการค5าใช�จ5ายสนับสนุนการจัดกิจกรรม    



๔๙ 
 

ท่ีส5งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๕ และข�อ ๘ (๑) ของระเบียบ กสทช. ว5าด�วยการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมท่ีส5งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และ สํานักงาน กสทช. 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย1ฯ มีข�อฝากให�สํานักงาน กสทช. ประสานงานกับผู�ให�บริการ
ท้ังหลาย โดยย้ํายืนยันหลักการตามประกาศ กสทช. ท่ีว2า ในห�วงเวลาท่ีบริการล2ม 
ไม2อาจใช�งานได� ห�ามมีการเรียกเก็บค2าบริการ พร�อมท้ังให�แจ�งเป4นข�อมูลข2าวสาร
เพ่ือให�ผู�ท่ีประสบภัยได�รับทราบด�วยว2า ในกรณีท่ีโครงข2ายบริการโทรคมนาคมล2ม 
จะไม2มีการเรียกเก็บค2าบริการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือช5วยเหลือผู�ประสบวาตภัยใต�
ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  :  เรื่องค,างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดําเนินการ โครงการ

ระบบตรวจสอบส่ิงผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน�ระดับ
ภูมิภาค : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณา

อนุมัติจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดําเนินการ โครงการระบบตรวจสอบ   
สิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน!ระดับภูมิภาค ออกไป 
ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาในครั้งต5อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
 - ไม5มี - 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี ๑๕ 

มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พร�อมกล5าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล5าว
ปHดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๕  น.  


